
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup ulloq 25. maj 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  72/2018  

Politiets nr. 5510-97431-00013-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataatitsisoqanngilaq. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 25. januar 2018. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Kommune Qeqertalimmi Politiit peqqussutaanni § 18, imm. 1, tak. § 3, imm. 1 - 

sakkortusaartumik pissusilersorneq 

3. januar 2018 nal. 23.55-ip missaani Qeqertarsuarmi Aqqalualiip Aqq. […]-ip silataani aqqusinermi, 

sakkortusaartumik pissusilersorluni P ajattarlugulu nivaattamik anaagamiuk kiisalu nivaata P-p 

tungaanut miloriullugu, taamaalilluni tamat torersuunissaannik akornusersuilluni. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq akiligassinneqassasoq 500 kr.-mik. 

 

U pisuunnginnerarpoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 24. maj 2018. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1-1, nalunaarutiginninneq pillugu nalunaarusiaq, ersersinneqarluni U-p 

anaanani X3 ilagalugu P nakuusernermut nalunaarutigisimagaa 5. januar 2018, U siutaatigut 

saamerlikkut qisummik 3. januar nal. 23.55 Aqqalualiip Aqq. […]-ip, 3953 Qeqertarsuaq, eqqaani 

aqqusinermi anaasimammagu. U misissorneqarpoq, paasineqarluni siutimi saamerliup qulaatigut 

kimillanneqartoq 10 cm-isut takitigisumik mikisumik aagialitsiternertalimmik.  

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 



 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Unnerluussap nassuiaaneranit erserpoq P-p mitaarluni unnerluussaq perlaassiaminermik niuisigut 

taliisigut anaalerlugulu niaquagut anaasimagaa. Unnerluussaq imminut illersorniarluni nivaattamik 

assersorsimavoq, aammalu orlugami niaqqumigut anaatissimalluni. Unnerluussap P akisimanngilaa. 

Niaqqumigulli anaatereerluni mitaartoq qimaammat nivaattamik miloriaraluarsimallugu eqqornaguli.  

P ilisimannittutut aggersarneqaraluarluni takkutinngilaq. Saqqummiunneqartunit 

ersersinneqanngilaq unnerluussap P ajassimaneraa aammalu nivaattamik anaasimaneraa, 

taamaattumik unnerluussaq unnerluussissummi allassimasunut ajattaanermut aammalu nivaattamik 

anaasinermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluussap nassuiaanera toqqammavigalugu uppernarsineqarpoq P nivaattamik miloriarsimagaa, 

eqqornaguli. Taamaattumik Kommune Qeqertalimmi Politiit peqqussutaanni § 18, imm. 1, tak. § 3, 

imm. 1 pillugu sakkortusaarsimasutut unnerluussissummi nivaattamik miloriarnermut 

pisuutinneqarpoq, naak eqqunngikkaluarlugu miloriararsimammagu eqqornissaa siunertaralugu.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik pingaartinneqarpoq unnerluussap Kommune 

Qeqertalimmi politiit peqqussutaanni § 18, imm. 1, tak. § 3, imm. 1 sakkortusaartumik 

pissusilersorsimasutut pisuutinneqarnera. Unnerluussap ukiukittuunera pineqaatissiissummut 

annikillisaataatinneqarpoq. Taamaattumik unnerluussamut akiligassiissut aaliagerneqarpoq 500 kr.-

mut.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U akiligassinneqarpoq 500 kr.-mik. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

*** 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 25. maj 2018 

 

Rettens nr. 72/2018  

Politiets nr. 5510-97431-00013-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 



 

Anklageskrift er modtaget den 25. januar 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Politivedtægten for Qeqertalik kommune § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 – Voldelig optræden 

Ved den 3. januar 2018 ca. kl. 13.55 på gaden udfor adressen Aqqalualiip Aqq […] i Qeqertarsuaq, 

at have udvist voldelig optræden ved at have skubbet og slået F med en skovl samt kastet skovlen 

efter F, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om bøde på 500 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 24. maj 2018. 

  

 

Dokumenter 

Forhold 1, bilag A-1-1, anmeldelsesrapport, hvoraf fremgår at T sammen med sin mor X3 havde 

anmeldt F den 5. januar 2018 for vold ved at have slået T ved venstre øre med en træpind den 3. 

januar kl. 23.55 på vejen udfor Aqqalualiip Aqq. […], 3953 Qeqertarsuaq. T blev besigtiget, hvor det 

konstateredes at han havde en 10 cm lang rift med mindre blodudtrædning over venstre øre.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

  

Det fremgik af tiltaltes forklaring, at F, der havde klædt sig ud (mitaartoq), havde slået ham med et 

stykke slædemede i hans ben, arme og hoved. Tiltalte havde værget for sig med en skovl, ligesom 

han var blevet slået i hovedet (med meden) efter han var faldet omkuld. Tiltalte har ikke slået tilbage, 

men efter han fik tildelt et slag i hovedet, havde ham smidt skovlen efter den flygtende F, dog uden 

at ramme.  

 

F mødte ikke, trods indkaldt som vidne. Det fremgik ikke af det fremlagte, om tiltalte havde skubbet 

F eller slået ham med skovlen, hvorfor tiltalte frifindes for den rejste tiltale om skub og slag med en 

skovl. 

 

På baggrund af tiltaltes forklaring findes det bevist, at han havde kastet en skovl efter F, dog uden at 

ramme. Han findes derfor skyldig i overtrædelse af Politivedtægten for Qeqertalik kommune § 18, 



stk. 1, jf. § 3, stk. 1 – Voldelig optræden, idet han, med forsæt om at ramme, havde kastet (skovlen) 

efter ham, dog uden at ramme.  

 

 

Om foranstaltningen 

 

Ved fastsættelse af foranstaltning lægges der især vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse 

af Politivedtægten for Qeqertalik kommune § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 – Voldelig optræden. I 

formildende retning lægges der vægt på tiltaltes unge alder. Tiltalte tilpligtes derfor til at betale 500 

kr. i bøde.  

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T tilpligtes til at betale 500 kr. i bøde. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Elisabeth Kruse 

Eqqartuussisoq/kredsdommer 


