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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq […] 1973 

(Illersuisoq akuerisaq cand.jur. Thomas Wiemann) 

 

Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 10. 

april 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. Qaasuitsoq 661/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa U-ip suliareqqitassanngortippaa pinngitsuutitsinissaq 

piumasaqaatigalugu, eqqartuussisuuneqarfiullu suliamik suliaqarnerani inaarutaasumik pi-

umasaqaateqarpoq pisimasoq 1-imi, 3-mi 4-lu pinngitsuutitsisoqassasoq psimasoq 2-milu 

sakkukillisaasoqassasoq. U tulliullugu piumasaqaateqarpoq tamaat isigalugu sakkukil-

lisaasoqassasoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluussut naapertorlugu eqqartu-

ussuteqartoqassasoq aamma eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassa-

soq, imaalilluguli pineqaatiissiisut aalajangersarneqassalluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 

130, imm. 1 innersuussutigalugu, taamatuttaaq ukiumi ataatsimi allagrtaajartinneq taamaalaat 

pissasoq aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 3, naleqq. § 59, imm. 1, 

nr. 1 innersuussutigineqarluni.  
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Unnerluussisussaatitaasut tamatuma saniatigut piumasaqaateqarput saniatigut akiligassiissut 

kr. 3.000-inut qaffanneqassasoq.  

 

P3 sinnerlugu unnerluussisussaatitaasut mitagaanermut kr. 5.000-inik piumasaqaateqarput.  

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

 

Pisimasoq 2-mut uppernarsaasiissutigineqarpoq napparsimmaveqarfiup politiinut uppernar-

saasiissutaa 15. maj 2018-imeersoq, tassannga ersersinneqarluni P2 taxanit aportinnermi 

kingorna paffimmigut talerperlikkut, seeqqumigut talerperlikkut siffissamigut talerperlikkut 

aappillerneqartoq aamma ajoqusernerit takuneqarsinnaasut piffissami oqaatigineqartumi 

oqaatigineqartutullu periuseqartoqarluni pilersimasinnaasut.     

 

Psimasoq 3-mut 4-mullu tunngatilugu unnerluutigineqartup, P3-ip pinerluffiullu assingi 

takutinneqarput, taamatuttaaq P3 pillugu napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaasiis-

sutaa saqqummiuneqarpoq . Tassannga ilaatigut ersersinneqarpoq ikinik, kimillannernik 

tilluusanilluunniit takusaqartoqarsimanngitsoq aamma ajoqusernernik ersittoqanngitsoq.  

 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermi inatsisip § 77, imm. 1, nr. 2-anik aamma § 84, imm. 

1-ianik unioqqutitsinermut Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaani 7. december 

2016-imeersumi eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarluni. Ukiuni marlunni misiligaaffiliineq 7. december 2018 tikillugu.  

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Uummannami ukiut kingulliit tal-

limat taxartartutut sulinikuulluni. Aappaqanngilaq, kisianni arnaq allaqatigisalernikuuaa. 

Sisamanik qitornaqarpoq, taakkunannga pingasut najugaqatigalugit. Nukarleq niviarsiaraa-

voq qulinik ukiulik. Pania 2018-imi isikkatsiaartarfimmi ajutoorpoq, niaqquni annersillugu. 

Kingornatigut noqartalerpoq, nakorsaatituutigisaminik. Sapaatip akunneranut ullut arfineq-

marluk sulisarpoq tamannalu ilaannikkut artornalaartarpoq. Kørekortini annaasaguniuk sulif-

fittaarnissaa ajornakusuussaaq. Taxartarnini nuannarisorujussuuaa. Allaffimmiutut ilinniar-

nikuugaluarpoq aamma kommunimi akiliisitsiniartarfimmilu sulinikuuvoq. Namminersor-

nikuuvoq eqqiaaviuteqarluni. 2017 tikillugu peeraqarpoq, nuannareqisaminik. Taanna illis-

samigut kræftertoq paasineqarpoq tamatumalu kinguneranik 9. oktober 2017-imi toquvoq. 

Suli aliasuttarpoq qiasaqaarlu.  

 

Nassuiaatit 
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U ilisimannittullu P1 aamma P3 siullermik aalajangiisuuffiusumut nassuiaatigisimasamik 

pingaarnertigut assinganik eqqartuussisuuneqarfimmut nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, politeeqarfimmi killisiorneqarnermini politiimik kalaallisut oqalut-

tumik apersortikkusussimalluni, ilisimatinneqarsimallunili taamaalinerani kalaallisut oqalut-

tumik najuuttoqanngitsoq. Tamatuma saniatigut maluginiarpaa eqqartuussisoqarfimmi oqal-

utsimik najuuttoqanngitsoq.  

 

Pisimasoq 1 pillugu nassuiaavoq, ulloq taanna apugaqarluni malugisimanagu. X1 ilaasoraa. 

Timersortarfiup tunuatigoorpoq aputeqartorujussuuvorlu. Aputaajaasartut aputaajaasiman-

ngillat. Illineq ataasiinnaq ingerlaffissaavoq. Takuaa P1 uinilu pisullutik aggertut. Qanit-

tuararsuupput. Maluginiarpaa aneerussiviit eqqorlugit. Unippoq tarrarsuutikkullu kingumut 

isigaluni. P1 uinilu X2 aneerussivilisarlutik ingerlaqqipput.  

 

Sanilliussivigineqarluni politiinut 15. maj 2018-imi nassuiaasimasoq (ilanngussaq I-1-3, q.2) 

”ilumoortoq P1 attupillassimallugu inummilli ajoqusertoqarsimasorinagu”, nassuiaavoq 

politiinut taamatut nassuiaanikuunani. Aneerussiviit kisiisa eqqorpai taakkulu P1-p uianit X2-

imit kaassuarneqarput. Univissorpoq tarrarsuutikkullu kingumut isigivoq. P1 uinilu inger-

laqqiinnarput. P1 tarrarsuutikkut takusinnaanngilaam kisianni X2 takusinnaavaa taannalu 

ingerlaqqiinnarpoq.  

 

Pisimasoq 3 aamma 4  pillugit ilassutitut nassuiaavoq, P3-mut attaveqarnera taamanikkut 

ajunngitsorujussuusoq. Nammineq P3-p sulilersinneqarnissaa isumagaa. Pisut oqaasertaleru-

minaapput. Oqalualullutik oqaaserpassuit atorpaat. Nalunaarutigineqarnissaa qaammammik 

sioqqullugu suut tamarmik aallartipput. Nuannisarput P3-illu nammineq unnerluutigineqartup 

usua tigummivaa inertillugulu. Taassuma meeqqani kingusinnerusukkut paarsisussaaruppaa 

suliunnaarporlu. Meeraa meeqqerivimmi inissaqanngilaq. Taanna pisup kingorna pingasut-

sisamariarlugu ilaasorinikuuaa. Taanna oqarpoq peerakumi aappartaani unatarniarlugu 

oqarsimasoq. Qaammatip ataatsip missaa qaangiummat pisoqaqqippoq, tamatumalu kingorna 

nalunaarutigineqarpoq. Ulloq naallugu taxarpoq ualikkullu tallimat missaani cafeep eqqaanut 

unimmat politiip arnap tiguaa. Taassuma aperaa qanoq ateqarnersoq oqarfigaalu politeeqarfil-

iaqataassasoq. Eqqarsarpoq biilertut pisoq aalajangersimasoq pillugu aperineqarniartut. 

Normuni politiinut tunniuppaa. Politeeqarfimmut isermat nalunaaqutaq qassinngornersoq 

oqaatigaat oqarfigaalluy pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut tigusaasoq. Tupaallat-

torujussuuvoq sunami pineqarnersoq naluaa. P3 eqqaammassuk oqarpoq tamanna ilumuun-

ngitsoq, nuannisaaginnarnikuugamimmi. Taanna pinaasersimasuuppat assingusumilluunniit 

iliorsimasuuppat tamanna paasisinnaasimassagaluarpaa. P3 kajumippasittutut isikkoqarpoq, 
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taamaattumillu nalunaarutigisimammani tupigusuutigaa. Qaqugukkulluunniit peerar-

iinnikuunngillat. Paasimiunaatsippaa taanna qanoq taamatut eqqarsarsinnaasoq. Naluaa 

peerakuminut ersinera pissutaanersoq.  

 

Politiinut nassuiaatigisimasaminik, C-1-1, q. 3, sanilliussivigineqarluni: ”Killisiorneqartup 

taanna sigguisigut kuneriarpaa, taannali piumanngilaq. Misiliimmat taanna ipummerpoq”, 

nassuiaavoq taamatut nassuiaanikuunani. Oqalutsimik najuuttoqartikkusukkaluarpaa, nam-

minermi qallunaatut 100 %-imik nassuiaasinnaanngilaq. Politii paatsoorsimasinnaavoq. 

Politiip arnap oqarfigiinnarpaa eqqartuussivimmi kalaallisut oqalussinnaasoq.  

 

Ilageeqqaarput nalunaarutiginninnissaq qaammammik ataatsimik sioqqullugu. Usua P3-p 

nammineerluni tigummerusuppaa. Tigummiartinniarlugu nammineq iliuuseqanngilaq. Taas-

suma unnerluutigineqartoq inertippaa. Qaammat ataaseq qaangiummat suliartoqqippoq nam-

minerlu aperivaa suli peeraqarnersoq. Taanna naaggaarpoq. Nuannisarlutijk aallartipput. Pi-

umannginnersoq maluginianngilaa. Unnerluutigineqartoq aniartuutigalugu oqarpoq ”takuss” 

taannalu assinganik akivoq. Piumanngissimaguni uneqqullugu oqarsimassagaluarpoq.  

 

Marluullutik siulliupput. Inersimasuupput kajungigeqatigiippullu.  

P3 pisup kingorna arlaleriarluni ilaasorisarnikuuaa. Sooq nalunaarutigisimanerlugu 

oqaaseqarnikuunngilaq. Aperaa sooq nalunaarutigisimagaani. Aperaa suliaq tunuartissin-

naannginneraa. Aamma aperaa sooq uneqqusimannginneraani, tamatumunngalu akivoq nal-

ullugu. Nalunaarutigimmanili oqaloqatiginikuunngilaa. Maanna aamma ilaasorisarpaa. 

Taxanili oqaloqatigiittarunnaarnikuupput. Aamma ippassaq ilaasoraa. Oqaseqassaarnikuup-

put. Suliffigisimasaminit tamanit taxartuuneq nuannarinerpaavaa. Ippassaq P3 ilaalerami un-

nerluutigineqartup taxartuunera qisuariarfigerpassinngilaa. Peerariivingillat, kisianni ikin-

ngutigiiginnanngillat.  

 

P1 ilassutitut nassuiaavoq, saamimmigut eqqortissimalluni. Biili uiamilu tungiminnut inger-

lavoq. Talimigut saamerlikkut timimilu saamiatigut eqqortippoq. Tupattorujussuuvoq. Biilip 

tarrarsuutaata nalaanit eqqortippoq. Biili ingerlaannarpoq. Aatsaat kingusinnerusukkut 

aqquserngup sinaanut unippoq. Pisutsillutik eqqortippoq. Apuutaajanerup kinguneranik 

aqqusineq amitsuararsuuvoq. Illikarnissaminnut inissaqarpianngillat. Anninngikkaluarpoq, 

kisianni tupattorujussuuvoq. Aatsaat ilaasut ungasilaartumi niunialermata biili unippoq. Nam-

mineq unillatsiarpoq, takuaalu biili ingerlasoq. Nikorfalaariarluni ingerlaqqippoq. Biilip 

aneerussiviit eqqorpallaanngilai. Taakku ajoqusinngillat. Aportinnermi kingorna tilluusinngi-

laq. Takussaasoqanngilaq,  
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P3 ilassutitut nassuiaavoq, U ilisarisimasarereernagu. U sunik tamanik aallarniisuuvoq. 

Siullermik qaatuppoq, malugisinnaavaalu pissangasorujussuulluni. Arlaleriarluni pinaasertar-

poq, taamatuttaaq taassuma assaa arleriarluni peersittarpaa. Ungasillinerata kingorna issiavia 

tungiminut qanillisippaa. Assani utsuinukartinniarsaraa. Nammineq issiavini nusullugu unga-

silliseqqippaa. Taanna oqarfigaa taamaaliorumanani. Arlarleriarlugu peersippaa. Taaman-

ikkut sulivoq. Naluaa qanoq iliussalluni. Piumanngitsoq U-ip qularutigisimanavianngilaa.  

 

Eqqaamaqqissaanngilaa qanga sulilernerluni. Pisoq siulleq oktoberip missaani pivoq, qaam-

matip naalerniugunartoq. Sanilliussivigineqarluni U nassuiaasimasoq unillatsiaraangamik 

oqaloqatigiittarsimallutik, nassuiaavoq suleqatigiit tamarmiullutik oqaloqatigiittarsimallutik. 

Nallukattartarput kaffisorlutillu. U kisimeeqatigerpiartanngilaa. U imatut oqaloqatiginikuun-

ngilaa. Peerariilernissartik oqaloqatigiissutiginikuunngilaat. Nammineq taamanikkut 

peeraqarpoq. U-ip tamanna nalunngilaa. Peeraa suliffianut taamanikkut isertarpoq. Ilumoor-

poq taanna qaninniaqqaarmat assaa illikartinnikuugaa. Assaa arlaleriarluni peersippaa, pi-

umannginnami. U-ip ilagerusuppaa, namminerli naaggaarpaa. U-ip qanorpiaq oqarfigineraani 

eqqaamanngilaa. Ilumoorpoq U-ip attorsimagaani, kisianni oqarasuaat sianertorlu. Oqarasu-

aat ingerlaannaq tiguaa. U oqarfigaa ilaasunik aallissasoq.  

 

Pisup kingorna taxarfiginikuuaa. Kingullermik ullut marluk matuma siornatigut. Uumman-

nami taxat ajornartorujussuupput. Taannaasuaannangajappoq aggerluni aallertartoq. Taxar-

tariaqaraangami U-imit aaneqartarpoq. Aallaqqaammut oqaraluarpoq taassumannga aatik-

kusunnani, kisiannili allanik ingerlassisussaqanngikkaangat taanna ilaaffigisarpaa. Ilaaffi-

gigaangamiuk oqaluunneq ajorput. X5 oqarfiginikuuaa U ilaaffigisarusunnagu. X5 aamma 

taxartartuuvoq. Ersigigamiuk siusinnerusukkut nalunaarutiginngilaa. Pisup siulliup kingorna 

imminut soraarsippoq ullunilu 14-ini sulinngilaq. Ullut ilaanni X5-imut ilaavoq taassumalu 

uteqquaa. U sulinnginnerminut pissutaasumik oqaluttuunnikuunngilaa. Ullut ilaanni 

meeqqaminik naapparsimasoortarpoq.  

, 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutaata assinga tunngavilersuutigalugu Nunatta Eqqartu-

ussisuuneqarfiata U aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 22, imm. 1-imik aamma § 24, 

imm. 1-imik unioqqutitsinermut pisimasoq 1-imi pisuutippaa. Taamaalilluni eqqartuussisut 

ilisimannittup P1-ip nassuiaataa aallaavigalugu uppernarsivaat U-ip taxarluni taanna uialu 

saneqqukkamigit P1 taliatigut saamerlikkut timaatalu saamiatigut eqqorsimagaa, aatsaallu 

taxani unitsissimagai ilaasuni niunialeramiuk.  

 

U pisimasoq 2-mi pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit taperserneqar-

poq, aamma politiinut uppernarsaasiissummit saqqummiunneqartumit, taamaattumillu unner-

luutigineqartup aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 22, imm. 1-imik aamma § 24, 
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imm. 1-imik unioqqutitsinermut pisuutinneqarsimanera eqqartuussisuuneqarfiup isu-

maqataaffigaa.  

 

Suliap pisimasortaani 3-mi 4-milu unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq nassuiaallunilu 

paaseqatigiillutik P3 ilagisimallugu. Isumaqarsimanngilaq P3-ip ilagerusunngikkaani. 

Taanna marloriarlugu ilaginikuuaa.  

 

P3 tassani nassuiaavoq U naaggaarsimallugu, assanili taassuma usummi tungaanukartiin-

niaannavissimagaa aamma inussani utsuinut mangunniarsariinnavissimagai, naggataatigullu 

iluatsitsimasoq. Taanna nalunaarutiginissaanut ersiginikuuaa.   

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq unnerluussisussaatitaasut eqqartuussinissamut 

pisariaqartumik uppernarsanngikkaat U pisimasoq 3-mi 4-milu P3-imut kannguttaalliorfigin-

nissimasoq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tamatumuuna pingaartippaa P3-ip pisimasoq 

pillugu nassuiaataa naammattumik tutsuiginassuseqaranilu ataqatigiinngitsoq, taamaalillunilu 

qularnaarlugu aalajangersarneqarsinnaanngitsoq P3 pinaasersimasoq.  

 

Tamanna tunngavigalugu U pisimasoq 3-mi 4-milu pinngitsuutinneqassaaq.  

 

U-ip aqqusinertigut angallannermi inatsimmik unioqqutitsinermut eqqartuunneqarnissaa su-

liami matumani taamaallaat pineqarmat tamanna eqqartuussisoqarfianut eqqartuussutaanut 7. 

december 2016-imeersumut ilaavoq.  

 

U aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 22, imm. 1-imik imm. 2-millu, § 24, imm. 1-

imik aamma § 28, imm. 2-mik unioqqutitsinermut matuma kingorna eqqartuunneqarpoq kr. 

3.000-inik akiligassinneqarluni. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq U biilersinnaanermut pinngitsoorani al-

lagartaajarneqassasoq, naleqq. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 3, 

naleqq. § 59, imm. 1, nr. 1.  

 

Nunattali Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq U taamaallaat suliap pisimasortaani 2-mi 

aqqusinertigut isumannaatsuunissaq pillugu soqutigisassanik pingaarutilinnik sumiginnaasi-

masoq, tassami pisimasoq 1-imi aporsisoqarsimavoq naammattumik aputaajaasoqarsi-

manngimmat, tamannalu taamaalilluni mianersuaalliornermut takussutissaanani. Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfiata taassumannga biilersinnaanermut allagartaajaanissaq utaqqisitaq 

taamaallaat tunngavissaqarsoraa, naleqq. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi  § 59, 

imm. 1, nr. 1.  
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Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq, imaalilluguli U eqqartuun-

neqarluni kr. 3.0000-inik* akiligassinneqarluni aamma ukiuni pingasuni piumasaqaasiinikkut 

allagartaajarneqanngikkallarluni.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

*Iluarsineqarpoq eqqartuussisarnermik inatsimmi § 109 naapertorlugu, taamaalil-

luni”3.0000” taarserneqarluni ”3.000”-inik. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 30. oktober 2019  

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 24. oktober 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 172/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1973 

(Autoriseret forsvarer, cand.jur. Thomas Wiemann) 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 10. april 2019 (kredsrettens sagl.nr. Qaasu-

itsoq 661/2018).  

 

Påstande 
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T har anket kredsrettens dom til frifindelse, og har under landsrettens behandling af sagen 

nedlagt en endelig påstand om frifindelse i forhold 1, 3 og 4, og formildelse i forhold 2. T har 

nedlagt en subsidiær påstand om formildelse i det hele. 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale og 

stadfæstelse af kredsrettens dom, dog således at foranstaltningen fastsættes med henvisning 

til kriminallovens § 130, stk. 1, ligesom den ubetingede frakendelse af førerretten i 1 år alene 

sker med henvisning til færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 3, jf. § 59, stk. 1, nr. 1.  

 

Anklagemyndigheden har derudover nedlagt påstand om forhøjelse af tillægsbøden til 3.000 

kr. 

 

På vegne F3 har anklagemyndigheden nedlagt påstand om tort på 5.000 kr.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

 

Der er til forhold 2 dokumenteret politiattest af 15. maj 2018, hvoraf det fremgår, at F2, efter 

at være blevet kørt ned af en taxa, havde røde mærker på højre håndled, højre knæ og højre 

lår, og at det forefundne kan antages at være fremkommet på den angivne tid og måde.     

 

Der er til sagens forhold 3 og 4 vist fotos af tiltalte, F3 samt gerningsstedet, ligesom der er 

dokumenteret en politiattest vedrørende F3. Det fremgår heraf bl.a., at der ikke blev konsta-

teret sår, skrammer eller blå mærker, og at der ikke var nogen synlige objektive fund.  

 

Tiltalte blev ved Qaasuitsup Kredsrets dom af 7. december 2016 idømt seks måneders betin-

get anbringelse i anstalt for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, og § 84, stk. 1. 

Prøvetid i 2 år indtil den 7. december 2018.  

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har arbejdet som taxachauffør i Uum-

manaq de sidste 5 år. Han har ingen kæreste, men er begyndt at skrive sammen med en kvinde. 

Han har 4 børn, hvoraf han bor sammen med de tre. Den yngste er en pige på 10 år. I 2018 

var hans datter udsat for en ulykke i en gyngestol, hvor hun slog sit hoved. Hun har efterføl-

gende udviklet epilepsi, som hun får medicin mod. Han arbejder 7 dage om ugen, og det er af 

og til lidt hårdt. Hvis han mister sit kørekort bliver det svært for ham at finde et arbejde. Han 

er meget glad for at køre taxa. Han er oprindeligt kontoruddannet, og har været ansat ved 
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kommunen og ved et inkassobureau. Han har også været selvstændig med eget rengørings-

firma. Han havde indtil 2017 en kæreste, som han var meget glad for. Hun fik konstateret 

kræft i livmoderen, og døde af følgerne heraf den 9. oktober 2017. Han bliver stadig ramt af 

sorg og græder meget.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne F1 og F3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at han under afhøringen på politistationen bad om en grønlandsk-

talende betjent, men fik oplyst, at der ikke var nogen grønlandsktalende på det tidspunkt. Han 

hæftede sig derudover ved, at der ikke var en tolk til stede i kredsretten.  

 

Til forhold 1 har han forklaret, at han ikke bemærkede, at han ramte noget den pågældende 

dag. Han havde X1 som passager. Han kørte bag om hallen og der var en masse sne. Sneryd-

derne havde ikke ryddet sne. Der var kun et spor at køre i. Han så F1 og hendes mand komme 

gående. De var meget tæt på. Han bed mærke i, at han ramte barnevognen. Han standsede, og 

så sig tilbage på spejlet. F1 og hendes mand X2 gik videre med barnevognen.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet den 15. maj 2018 (bilag1-1-3, s. 2.) om ”at det var korrekt, 

at han havde snittet F1, men at han ikke mente, der var personskader”, forklarede han, at han 

ikke har forklaret sådan til politiet. Det var kun barnevognen han ramte, og den blev skubbet 

af F1s mand X2. Han standsede helt op og kiggede bagud i spejlet. F1 og hendes mand gik 

bare videre. Han kunne ikke lige se F1 i spejlet, men han kunne se X2, og denne gik bare 

videre.  

 

Til forhold 3 og 4 har han supplerende forklaret, at hans forhold til F3 på det tidspunkt var 

udmærket. Det var ham, der sørgede for, at F3 blev ansat. Det er svært at sætte ord på hæn-

delserne. De brugte en masse ord i spøg. Det hele startede en måned inden han blev anmeldt. 

De hyggede sig, og det var F3, der selv holdt hans lem og gav ham en orgasme. Hun havde 

bagefter svært ved at finde en barnepige til sit barn, og hun kunne ikke arbejde. Der var ikke 

plads til hendes barn i institution. Han har haft hende som passager 3-4 gange efter episoden. 

Hun har fortalt ham, at hendes tidligere kæreste havde sagt til hende, at han ville banke ham, 

der blev hendes nye kæreste. En måneds tid efter skete det igen, og derefter blev han anmeldt. 

Han havde kørt taxa hele dagen, og ved 17-tiden holdt han ved cafeen, da en kvindelig betjent 

tog fat i ham. Hun spurgte om hans navn, og sagde, han skulle med til politistationen. Han 

tænkte, at det var noget med, at de ville spørge chaufførerne om en given hændelse. Han gav 

politiet sit nummer. Da han kom ind på stationen fortalte de, hvad klokken var, og de sagde 

til ham, at han var anholdt for voldtægt. Han blev meget forbavset, for han vidste ikke, hvad 

det drejede sig om. Da de nævnte F3 sagde han, at det ikke passede, for de havde kun hygget 
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sig sammen. Hvis nu hun havde strittet imod eller lignende, kunne han måske have forstået 

det. F3 så også ud som om hun gerne ville, og derfor undrede det ham, at hun anmeldte ham. 

De har ikke været kærester på noget tidspunkt. Han har svært ved at forstå, hvordan hun var 

begyndt at tænke i de baner. Han ved ikke, om det var fordi hun var bange for sin ekskæreste.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet, c-1-1, s. 3, ”Afhørte forsøgte at kysse hende på munden, 

men det ville hun ikke. Hun lukkede munden, da han prøvede” forklarede han, at han ikke har 

forklaret på den måde. Han ville gerne have haft, at der var en tolk til stede, for han kan ikke 

forklare sig 100 % på dansk. Betjenten kan godt have misforstået det. Den kvindelige betjent 

sagde bare til ham, at han i retten kunne tale grønlandsk.  

 

Første gang de var sammen, var en måned inden anmeldelsen. Det var F3 selv, der ville holde 

på hans penis. Han gjorde ikke noget for, at hun skulle holde den. Hun fik ham til at få en 

orgasme. Efter en måned kom hun på arbejde igen, og han spurgte hende om hun stadigvæk 

ikke havde en kæreste. Hun sagde nej. De startede med at hygge sig. Han lagde ikke mærke 

til, om hun ikke ville. Da han var på vej ud, sagde han ”vi ses”, og hun svarede tilbage på 

samme måde. Hvis hun havde strittet imod ville hun have sagt stop.  

 

Det var dem begge, der tog initiativ. De er voksne mennesker, og de var tiltrukket af hinanden.  

Han har haft F3 som passager flere gange efter episoden. Hun har ikke sagt noget om, hvorfor 

hun har anmeldt ham. Han spurgte hende, hvorfor hun havde anmeldt ham. Han spurgte, om 

hun ikke kunne trække sagen tilbage. Han spurgte hende også om, hvorfor hun ikke bad ham 

stoppe, og til det svarede hun, at det vidste hun ikke. Han har ikke talt med hende siden hun 

anmeldte ham. Han har hende også som passager nu. De taler dog ikke sammen i taxaen 

længere. I går havde han hende også som passager. De er helt holdt op med at sige noget. Af 

alle de jobs han har haft, er det jobbet som taxachauffør, at han har været mest glad for. Det 

virkede ikke, som om F3 i går reagerede på, at det var ham, der kørte taxaen, da hun skulle 

med. De var ikke rigtigt kærester, men de var noget mere end venner.  

 

F1 har supplerende forklaret, at hun blev ramt på sin venstre side. Bilen kørte i retningen mod 

hende og hendes mand. Hun blev ramt på venstre arm og venstre del af kroppen. Hun blev 

meget forskrækket. Det var i området omkring bilens spejl, at hun blev ramt. Bilen kørte bare 

videre. Først efterfølgende standsede den, og kørte ind til siden. Det var mens de gik, at hun 

blev ramt. Snerydningen havde medført, at vejen var meget smal. Der var ikke meget plads 

til at de kunne flytte sig. Hun slog sig ellers ikke, men hun blev meget forskrækket. Det var 

først længere ned af vejen, da passageren skulle af, at bilen standsede. Hun standsede kortva-

rigt op og så bilen køre. Da hun havde stået en kort stund gik hun videre. Det var ikke meget, 

at bilen ramte den vogn de gik med. Den fik ikke nogen skader. Hun fik ingen mærker efter 

påkørslen. Der var ikke noget at se.  
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F3 har supplerende forklaret, at hun ikke kendte T i forvejen. Det var T, der startede det hele. 

Første gang kom hun til sig selv, og kunne mærke, at hun var meget anspændt. Hun gjorde 

modstand flere gange, ligesom hun flyttede hans hånd flere gange. Han trak hende stol tættere 

på sig efter hun havde fjernet sig fra ham. Han prøvede at få sin hånd ned til hendes kønsdele. 

Hun trak sin stol væk igen. Hun sagde til ham, at hun ikke ville. Hun fik flyttet ham flere 

gange. Hun var på arbejde på det tidspunkt. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. T kan ikke 

have været i tvivl om, at hun ikke ville.  

 

Hun kan ikke huske præcist, hvornår hun startede på arbejdet. Den første episode skete om-

kring oktober, det var vist hen imod slutningen af måneden. Foreholdt, at T har forklaret, at 

de talte sammen i deres pauser forklarede hun, at alle kollegerne plejede at tale sammen. De 

spillede kort og drak kaffe. Hun var ikke så tit alene sammen med T. Hun har ikke haft sam-

taler som sådan med T. De har ikke talt sammen om at være kærester. Hun havde en kæreste 

på daværende tidspunkt. Det vidste T godt. Hendes kæreste plejede at komme ind på arbejdet 

dengang. Det er korrekt, at hun flyttede hans hånd, da han første gang gjorde tilnærmelser. 

Hun fik flyttet hans hånd flere gange, idet hun ikke havde lyst. T ville gerne være sammen 

med hende, men hun sagde nej til ham. Hun husker ikke, hvad T præcist sagde til hende. Det 

er rigtigt, at der var en episode, hvor T rørte ved hende, men hvor telefonen ringede. Hun tog 

den med det samme. Hun sagde til T, at han skulle hente nogle kunder.  

 

Hun har kørt i taxa med ham efter episoden. Sidste gang var for to dage siden. Det er svært at 

få fat i en taxa i Uummanaq. Det er næsten altid ham, der kommer og henter. Når hun har 

behov for at køre i taxa bliver hun hentet af T. I begyndelsen sagde hun ellers, at hun ikke 

ville hentes af ham, men når der ikke er andre chauffører, har hun kørt med ham. De taler ikke 

sammen, når hun kører med ham. Hun har sagt til X5, at hun ikke vil køre med T. Hans er 

også taxachauffør. Hun anmeldte ham ikke tidligere, fordi hun var bange for ham. Efter den 

første episode fyrede hun sig selv, og var ikke på arbejde i 14 dage. En dag kørte hun med 

X5, og han bad hende komme tilbage. Hun har ikke fortalt T noget om årsagen til, at hun ikke 

var på arbejde. Der har været dage, hvor hun havde barn syg.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten tiltræder med samme begrundelse som kredsretten, at T i forhold 1 er fundet 

skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1 og § 24, stk. 1. Retten finder det således 

ud fra vidnet F1s forklaring godtgjort, at T ramte hende på venstre arm og venstre side af 

kroppen, da han kørte forbi hende og hendes mand i sin taxa, og at han først stoppede sin taxa, 

da han alligevel skulle sætte sin passager af.  
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T har erkendt sig skyldig i forhold 2. Erkendelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen, 

herunder den fremlagte politiattest, hvorfor landsretten tiltræder, at tiltalte er fundet skyldig i 

overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1 og stk. 2, og § 28, stk. 2.  

 

I sagens forhold 3 og 4 har tiltalte nægtet sig skyldig og har forklaret, at han var sammen med 

F3 efter en fælles forståelse. Han har ikke været af den opfattelse, at F3 ikke var interesseret 

i at være sammen med ham. Han har været sammen med hende to gange.  

 

F3 har her overfor forklaret, at hun sagde fra over for T, men at han blev ved at flytte hendes 

hånd hen til sit lem, og at han blev ved med at forsøge at få sine fingre op i hende, hvilket til 

sidst lykkedes for ham. Hun har været bange for at anmelde ham.   

 

Landsretten finder, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige be-

vis for, at T i forhold 3 og 4 skulle have gjort sig skyldig i blufærdighedskrænkelse over for 

F3. Landsretten har herved lagt vægt på, at F3s forklaring om det passerede ikke fremstod 

tilstrækkelig sikker og konsistent, og at det således ikke med sikkerhed kan fastslås, at F3 

prøvede at modsætte sig handlingerne.  

 

På den baggrund vil T være at frifinde i forhold 3 og 4.  

 

Da der i nærværende sag alene bliver tale om at idømme T en foranstaltning for overtrædelse 

af færdselsloven, har det sit forblivende med kredsrettens dom af 7. december 2016.  

 

T idømmes herefter en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1 og 

stk. 2, § 24, stk. 1, og § 28, stk. 2. 

 

Anklagemyndigheden har påstået, at Ts førerret skal frakendes ham ubetinget, jf. færdselslo-

vens § 60, stk. 1, nr. 3, jf. § 59, stk. 1, nr. 1.  

 

Landsretten finder imidlertid, at det alene er i sagens forhold 2, at T har tilsidesat væsentlige 

hensyn til færdselssikkerheden, idet påkørslen i forhold 1 skete, da der ikke var ryddet til-

strækkelig sne, og at dette således ikke er udtryk for manglende agtpågivenhed. Landsretten 

finder, at der herefter alene er grundlag for at frakende ham førerretten ham betinget, jf. færd-

selslovens § 59, stk. 1, nr. 1.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, skal statskassen betale sagens omkostninger.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 
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Kredsrettens dom ændres, således at T idømmes en bøde på 3.0000 kr. og en betinget fraken-

delse af førerretten i 3 år.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

*Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 109, således at ”3.0000” er erstattet af ”3.000”. 

 

Grønlands Landsret den 30. oktober 2019  

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

 


