
EQQARTUUSSUT 

 

Nalunaarutigineqarpoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit ulloq 7. november 2019. 

 

Eqqartuussiviup nr. 789/2019  

Politiit nr. 5507-98619-00036-19 

 

Unnerluussisussaatitasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1969 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataatinneqanngillat. 

 

Unnerluussissut tiguneqarsimavoq ulloq 20. juni 2019. 

Ilassutit unnerluussissut tiguneqarsimavoq ulloq . 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Politivedtægt for Qeqqata Kommunia § 3 stk. 2 - slagsmål/voldelig adfærd 

ved den 9. marts 2019 ca. kl. 0400 ud for cafe Nordlys i Kangerlussuaq, at have udvist et voldeligt 

adfærd ved at indlade sig i slagsmål med F1. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigivaat akiliisitsisoqassasoq  

 

Akiligassiissut 1.000 kr. 

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu nassuiaateqarput U, aamma ilisimannittutut nassuiaateqarlutik P1, I1, I2. 

Unnerluutigineqartoq U, nassuiaateqarpoq ulloq 7. november 2019.   

 

P1, I1, I2 

Nassuiaateqarput ulloq 7. november 2019.   

 

 

Unnerluussisussaatitasut suliamut uppernarsaasiipput ilanngussaq F-2-1 unnerluutigineqartup 

assilineqarnera, ilanngussaq F-4-1 akiligaasseeqqussut P1-imit tiguneqarsimsoq. 

 

 

Uppernarsaasiineq 

 



Unnerluussissut 6. juni 2019-mik ulluligaavoq eqqartuussivimmit tiguneqarsimalluni ulloq 20. juni 

2019. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut pisuunnginnerarpoq, nassuiaateqarpoq, 

ilisimannittullu arlallit nassuiaateqarlutik. Taamaalilluni eqqartuussisoq isumaqarpoq 

unnerluutigineqartup unioqqutissimagaa Qeqqata Kommuniani politiinut ileqqoreqqusami § 3, imm. 

2. (pagginnq, angutaaserneq) ataasiarlugu unioqqutissimagaa.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq qanoq P1 imerniartarfiup Nordlysip silataani kamassimasoq, 

tassanilu unnerluutigisap eqqissisarniarsimagaluarpaa. Tamatuma kingunerivaa P1-imit 

tillutsikkami isarussani aserorneqarlutik. P1 kamaanniarsariinnavissimavoq. Unnerluutigineqartoq 

akulerussimavoq. Tassunga atatillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq imminut 

illersorniarsimalluni ilagisanilu illersorniarsimallugit. Aamma unnerluutigineqartoq nassuiaavoq 

akiussimalluni  ”akiseqataallunga”.  

 

  

 

Ilisimannittoq, P1 oqaaqqissaarneqareerluni nassuiaavoq inuup atianik taasaqarani qanoq 

imerniartarfimmi nerrivimmiittunut inunnut qulit missaanniittunut pilleqqusaasimalluni, 

piumasimanngilarlu. Imertarfiup silataani atermik taasaqarani noqqaavigineqarsimalluni 

teqeqqumukaqqusaalluni utoqqatseqqusaalluni pillinngimmat. Taamaaliorumasimanngilaq 

oqarsimallunilu taamaaliornissaminit toqorusunnerunerarluni. Ilisimannittoq nassuiaavoq 

unnerluutigineqartoq tungimikartoq pakkersimallugu taamaalilluni unnerluutigineqartoq 

uppissimasoq. Pisimasorlu tamanna ilisimannittumit I1-imit uppernarsarneqarpoq.  

 

 

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisoq isumaqarpoq suliaq aalajangiiffigineqariaqartoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 127 

malillugu akiligassiinermik.  

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq akiligassinneqarluni kr. 1.000,00-inik. 

 

 

Suliami aningaasartuutit naalgaaffiup karsianit akilerneqassapput . 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Eqqartuussisoq 



 

 

 

D O M 

 

afsagt af Qeqqa Kredsret den 7. november 2019 

 

Rettens nr. 789/2019  

Politiets nr. 5507-98619-00036-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1969 

 

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 20. juni 2019. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold er modtaget den . 

 

T er tiltalt for overtrædelse af . 

Politivedtægt for Qeqqata Kommunia § 3 stk. 2 ( slagsmål/voldelig adfærd 

ved den 9. marts 2019 ca. kl. 0400 ud for cafe Nordlys i Kangerlussuaq, at have udvist et voldeligt 

adfærd ved at indlade sig i slagsmål med F1. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om en bøde på  

 

bødeforelæg på 1.000 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F1, V1, V2. 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 7. november 2019.   

 

F1, V1, V2 har afgivet forklaring den 7. november 2019.   

 

Anklagermyndigheden dokumenterede sagen bilag F-2-1 foto af tiltalte, bilag F-4-1 bødeforlæg 

modtaget af F1. 

 

 

Dokumenter 

 



Anklageskriftet er dateret den 6. juni 2019 og modtaget i retten den 20. juni 2019 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen, forklaret, hertil forklaringer af flere vidner. Det herefter 

dommeren opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af Politivedtægtens for Qeqqata 

Kommunia § 3, stk. 2 (slagmål/voldelig adfærd) i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte forklarede hvorledes at F1 var gal uden for værthuset Nordlyset, hvilket tiltalte forsøgte at 

berolige ham. Dette resulterede at F1 tildelte ham et knytnæveslag og hans briller blev ødelagt. F1 

blev ved med at ville sloges. Tiltalte blande sig.  Hertil forklarede tiltalte med at han ville beskytte 

sig selv og de andre herved.  Tiltalte forklarede endvidere at han var med til at sætte sig imod 

”akiseqataallunga”.  

 

Vidnet, F1 har efter formaning forklaret hvorledes at han af ikke navngivet person i værthuset var 

blevet bedt om at give et omgang til bordet med omkring 10 personer, hvilket han ikke ville. 

Udenfor værthuset blev han af ikke navngivet person bedt om at krybe i en hjørne og tikke om 

undskyldning fordi han ikke gav en omgang. Dette ville han ikke og udtalte at han heller ville dø 

end at gøre dette. Vidnet forklarede at tiltalte kom imod ham og han parrede ham således at tiltalte 

faldt.  Denne hændelse blev også bekræftet at vidnet V1.  

 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltalte. 

 

 

Om foranstaltningen 

 

Det er dommeren opfattelse at sagen bør afgøres i henhold til kriminallovens § 127 som bøde. 

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes bøde kr. 1.000,00 

 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 
 


