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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 24. september 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  392/2017  

Politiets nr. 5505-97412-00015-16 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 19. januar 2017. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

14. august 2016 nal. 0810-p missaani Nuumi H J Rinksvej Blok […] lej. […]-imi, P-p 

atoqatiginerani arlaleriarluni toqqusassisaramiuk 20 sekuntit tungaannut sivisussuseqartunik, 

taamaalilluni anertilersillugu aammalu kiinaatigut, isaatigut illugiinnik aagialitsillugu, kiisalu 

qungasiatigut illugiinnik tungujorneqalersillugu. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 88-imik nakuuserneq aammalu 107-imik 

piginnaatitaanermik atornerluineq unioqqutitsisimasutut ullormi eqqartuunneqarfianiit ukiumik 

misilinneqarfilerlugu eqqartuussummik utaqqisitamik kiisalu ullormi eqqartuunneqarfianiit ukiumik 

ataatsimik misilinneqarfilerlugu nalunaaquttap akunnerini 80-ini inuiaqatigiinni 

sulisussanngortillugu Nuumi Eqqartuussiviup pineqaatissiissutaani 16. februar 2016-imeersumi 

pineqaatissinneqarpoq. 

 

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi matumanilu unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit 

taaneqartut allaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 130 naapertorlugu, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq: 

 

Qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

 

U pisuunnginnerarpoq.  

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 



Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittoq P nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 24. september 2018.  

 

P nassuiaateqarpoq ulloq 24. september 2018.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Anmeldelsesrapport, tassani takuneqarsinnaalluni 15. august 2016 politiinut 

suliassanngortitsisoqarsimasoq U toqqusassiisimasoq.  

Assinit saqqummiunneqartunit takuneqarsinnaapput P-p isai aappalunnersaqalersimasut.  

Journalblad-imi nakorsaq […]-ip P-p misissorneqarneranit allassimasai. Tassani allaqqalluni 

toqqusassinneqarsimaneranit ersarissumik takussutissaqartoq, qungasiatigut kiinaatigullu.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U-p kriminalregistreria saqqummiunneqarpoq, eqqartuussulli taassumallu atortinneqarneranut 

tunngasumik saqqummiussisoqarani. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Assortorneqanngilat illuatungeriinnit tamanit, U amma P atoqatigiissimasut P-lu 

toqqusassinneqarsimasoq atoqatigiinnerup nalaani, unnerluussutip pineqartup nalaani.  

Eqqartuussiviup aaliangissanngilaa atoqatigeeriaaseq suna qanorlu ittoq naliginnaasuunersoq, 

taamaattumillu uani suliami eqqartuussiviup naliligassarisimavaa U P-mit akuerineqarluni 

toqqusasssiisimanersoq, taamaattumillu piaaraluni nakuusernissani siunertaralugu 

toqqusassiisimanersoq.  

 

U nassuiaavoq, P toqqusassisimallugu, P-p U-p assai tigusarsimagamigit toqqusaaminullu ilillugit, 

oqartarlunilu "taamaaliunnga", taamaasillunilu U isumaqarsimalluni P sakkortuumik 

atoqatigiikkusussimasoq.  

Eqqartuussiviup aaliangiinermini U-p nassuiaataa tunngavigisimavaa, nassuiaagami U-p 

aperisimagaanni 2 minutsi toqoriarlugu uummarsarumallugu, namminerlu oqarsimagaluarluni 

toqorusunnani, U-lli taamaakkaluartoq toqqusassisimammagu, marluk-pingasoriaq, 20 sekundit 

angullugit sivisutigisunik, taamaasilluni P anersaartorniarnerminik ajornartorsiorluni, 

eqqartuussiviullu uppernarsivaa assit jounalbladilu tunngavigalugit kiinnamigut 

aannertanissimasoq, isaatigullu, qungatsimigullu tilluusanissimalluni, taamatut pineqarnermi 

kingorna. 

 

Taamaattumik eqqartuussiviup uppernarsivaa, U piaaraluni nakuusersimasoq, taamaattumillu 

unnerluussut assigalugu pisuutinneqarpoq, tak. pinerluttulerinermik inatsit § 88, naggat siulleq.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip nakuuserneq pillugu aalajangersagaanik 

unioqqutitsinermut pineqaatiissiissut aallaaviusumik tassaasarpoq 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 



 

Eqqartuussiviup ataatsimoorussamik pineqaatissiinermut piumasaqaat suliarinngilaa, uppernarsaatit 

saqqummiunneqartut naamanngimmata, eqqartuussut imaluunniit taassumap 

atuutsinneqarsimaneranut uppernarsaatinik saqqummiussisoqanngimmat.  

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasoq pisoq isumaqatigiilluni atoqatigiinnerup iluani pimmat, unnerluunneqartoq 

nassuiaasimalluni pikkuttatsinnerminit killissani qaangersimallugu, tamannalu sakkukillisaatitut 

isiginiarneqarpoq. 

Sakkukillisaaatituttaaq isigineqarpoq pisumi sakkulersortoqarsimanngimmat, pisullu kingorna P-lu 

kammagiissimallutik, atoqatigiittarsimallutillu. 

Sakkortulisaatitut isigineqarpoq toqqusassiineq ilungersunartuummat, ulorianartuullunilu, U-lu P-

mit akuerineqarani toqqusassiisimammat.  

 

Taamaattumillu qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq utaqqisitamik, 

naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 129. Pineqaatissiissut naammassineqassanngilaq ukiorlu 

misiligaaffiliussaq qaangiuppat atorunnaassaaq, piffissami misiligaaffiliussami inatsisinik 

unioqutitseqqinngippat. 
 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U qaammatini pingasuni utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Pineqaatissiissutip 

naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukioq ataaseq piffissaq 

misilinneqarfik qaangiuppat. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Eqqartuussisuugallartoq 

 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 24. september 2018 

 

Rettens nr. 392/2017  

Politiets nr. 5505-97412-00015-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 



 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 19. januar 2017. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Kriminallovens §88 - vold 

ved den 14. august 2016 ca. kl. 0810 på adressen H J Rinksvej Blok […] lej. […] i Nuuk, under 

samleje med F at have taget kvælertag på hende i flere gange med en varighed op til 20 sekunder, 

hvorved hun fik vejrtrækningsproblemer og pådrog sig punktformede blødninger i ansigtet, på 

begge øjne, samt blå mærker på begge side af halsen. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om:  

 

Ved Nuuk Kredsret dom af 16. februar 2016 er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 88 vold 

og 107 mandatsvig idømt en betinget dom på 1 år samt samfundstjeneste i 80 timer med en prøvetid 

på 1 år fra dommens dato. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede 

lovovertrædelse nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens §130 påstand om: 

Anstalt i 9 måneder. 

 

 

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 F 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 24. september 2018:  

 

F har afgivet forklaring den 24. september 2018.   

 

Dokumenter 

 

Anmeldelsesrappporten, viser at T er blevet politianmeldt for kvælertag, den 15. august 2016. 

De dokumenterede fotos viser, at F havde røde pletter omkring øjnene og punktformet blødning i 

venstre øje.  

I journalblad skrevet af reservelægen […], står der at F har tydelige mærker efter kvælertag på 

halsen og i ansigtet.  

 

Personlige oplysninger 

 



Anklagemyndigheden har dokumenteret Ts kriminalregister, men har ikke dokumenteret de 

tidligere domme, eller fuldbyrdelsen af den. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

Det er ubestridt at T og F havde samleje da tiltaleforholdet skete. 

Retten skal ikke udtale sig om hvad normal samleje er, hvorfor retten skulle tage stilling til 

spørgsmålet om der var samtykke til, at T skulle tage kvælertag på F, mens de havde samleje. 

Dermed skal retten tage stilling til om T havde haft forsæt til vold, da han tog kvælertag på F. 

 

T har forklaret, at han tog kvælertag på F, da F tog hans hænder og har sagt, "gør det på denne 

måde", hvorfor han troede at hun gerne ville have en hård sex. 

Retten har lagt vægt på Fs detaljerede forklaring, da hun forklarede, at T havde spurgt hende, om 

han kan dræbe hende i 2 minutter, og genoplive hende, hvortil hun havde sagt, at hun ikke vil dø, 

men T havde alligevel taget kvælertag på hende, 2-3 gange, i op til 20 sekunder ad gangen, sådan så 

hun fik vejrtrækningsproblemer. Retten har ud fra politiattesten og fotos, lagt til grund, at T pådrog 

sig punktformede blødninger i ansigtet, på begge øjne, samt blå mærker på begge sider af halsen, ud 

fra episoden.  

 

Hvorfor retten lægger til grund, at T havde haft forsæt til vold, og dermed finder ham skyldig i 

overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt. 

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

vold som udgangspunkt som anbringelse i anstalten. 

 

Retten har ikke taget stilling til anklagemyndighedens påstand om fællesforanstaltning, da der ikke 

er dokumenteret en tidligere dom, eller fuldbyrdelsen af denne dom. 

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at 

hændelsen er sket i forbindelse med gensidig samleje, hvor den tiltalte har forklaret at han var 

blevet opstemt af situationen, og dermed gået over stregen, hvilket anses som en formildende 

omstændighed. Samt at han ikke har brugt redskaber og har haft et seksuelt forhold med T, efter 

episoden. Det anses som en skærpende omstændighed, at kvælertag er farlig, samt at det er blevet 

gjort uden Ts samtykke. 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 129, derfor idømmesbetinget anbringelse i anstalt 

i 3 måneder. Foranstaltningen skal ikke fuldbyrdes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på 

betingelse af, at ikke begår ny lovovertrædelse i prøvetiden. 

  

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 

 



T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 

 

 

 

 
 


