
 

Qeqqata Eqqartuussisoqarfia  

Udskrift af dombogen 

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

Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit ulloq 22. februaari 

2019 

Eqqaartuussiviup no.  92/2019 

Politiit no. 5508-97431-00033-17 

Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugit U1cpr-nummer […], U2 cpr-nummer […], 

U3 cpr-nummer […] U4 cpr-nummer […] 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 26. februaari 2018. 

Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 5-8-mut tunngasoq tiguneqarpoq ulloq 2. jauaari 

2019. Naqqiutitalik tiguneqarpoq 18. februaari 2019. 

U1, U2, U3 aamma U4 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

1 
U1 

Pinerluttulerinermik inatsit § 88 – Nakuuserneq 

Ulloq 7. januar 2017 nal. miss. 03.00, najugaqarfik Aqqartarfik […]-ip eqqaani Sisimiuni, 

P1 arlaleriarluni kiinaatigut tilluarsimagamiuk. 

2 
U1. 

Pinerluttulerinermik inatsit § 88 – Nakuuserneq 

Ulloq 6. maj 2017 nal. miss. 0500, angerlarsimaffimmi Berthelsenip aqq. […] Sisimiuni, 

P2 minnerpaamik marloriarlugu kiinaatigut tillukkamiuk. 

3 

Std 75327 
U1. 

Pinerluttulerinermik inatsit § 113 – Aserorterineq 

Ulloq 7. maj 2017 nal. miss. 0405, imerniartarfimmi Kaaleeqqap aqq. […] Billiard 

Klubimi Sisimiuni, Billiard-tertarfik issiaviillu aserorteramigit. 

4 
U1. 
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Pinerluttulerinermik inatsit § 113 – Aserorterineq 

Ulloq 7. maj 2017 nal. miss. 0430, aqqusinermi Kaaleeqqap aqq. Sisimiuni, taxat I2-miik 

ingerlanneqartut ujaqqamik milorlugit singaramigit. 

5 
U1 aamma U3. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 – nakuuserneq 

26. maj 2018 nal. 05.00-ip missaata aammalu nal. 07.00-ip akornanni Sisimiuni 

Ujaqqerivik […]-mi, U3 peqatigalugu P3 kiinaatigut amerlassusilerneqanngitsunik 

tillugaramikku, aammalu U1-ip U3 peqatigalugu imaluunniit isumaqatigereerlugu, P3 

kiinaatigut højtalerimik miloramiuk taamaalilluni P3 kiinaatigut 3 x 1,5 cm-inik 

kilerlugu. 

6 
U1 aamma U4. 

Pilerluttulerniermik inatsimmi § 88 – nakuuserneq 

8. juni 2018 nal. 07.45-p missaata aammalu 08.00-ip akornanni Sisimiuni Kussangasumi, 

U4 peqatigalugu P4 nakuuserfigigamikku qanoq iliorneranik ilisimaneqanngitsumik, 

taamaalilluni P4 marlunnik kilulerlugu mersorneqartariaqakkamik kilerlugu. 

6A 
U3. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 – tillinneq 

26. juni 2018 nal. 16.45-p missaat aammalu nal. 17.15-ip akornanni Sisimiuni 

Aqqusinersuaq […]-mi Kujataani Isarussani, X3, immikkut unnerluutigineqartussaq, 

peqatigalugu, Ray Ban seqinersiutinik marlunnik, model […] aammalu […], katillugit kr. 

2,304,-inik naleqartunik, tillikkamik, kingorna U3-p isarussat aappai tunivai kr. 500,-nik 

iluanaaruteqarluni. 

7 
U1. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88- nakuuserneq 

2. september 2018 nal. 05.00-ip missaata aammalu nal. 06.00-ip akornanni Sisimiuni 

Zionip Aqq. Illumi qernertumi/taartumi, P5 nakuuserfigigamiuk kiinaatigut arlaleriarluni 

tillugarlugu kiisalu niaquasigut isimmillugu. 

8 
U1 aamma U2. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 86, tak. § 12, toqutseriarneq imaluunniit 

toqutseriarnermut  peqataaneq 

19. oktober 2018 nal. 06.00 missaata aammalu nal. 07.00-ip akornanni Sisimiuni 

Berthelsenip Aqq. […]-mi, peqatigiillutik P6 toqoriaraluaramikku imaluunniit P6-ip 

toqunniarnerannut peqataagamik, unnerluutigineqartut marluullutik P6 kiinaatigut 

arlaleriarlutik tillugaramikku aammalu P6 timaatigut kiinaatigut qulit missaani 

isimmigarlugu P6 imminut ikiorsinnaanani nunami nalasoq, kingornalu U1-ip, U2 

isumaqatigereerlugu imaluunniit paaseqatigereerlugu, stempeli 23 kg-t missaani 

oqimaassusilik, 40 cm-it missaani takissusilik 25 cm-inillu diameterilik, atorlugu P6 

timaatigut marloriarlunipingasoriarluni anaalerpaa, aammalu U1-ip stempeli niaqqup 

portussusaanut kiveriarlugu P6-ip niaquata tungaanut sakkortuumik naloriullugu, 

taamaalilluni P6- ilaatigut arlalinnik ajoquserpaat, niaquata tunuatungaata 

talerpiatungaatigut angisuumik 15-inik kilulerlugu mersortariaqakkamik kilerlugu 
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aammlau niaquatigut annikinnerusumik pingasunik kilerlugu mersortariaqakkamik 

kilerlugu. 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

U1-imut tunngatillugu pingaarnertut unnerluussut 19. februar 2018-meersoq 

atorunnaarsinneqarpoq. Pingaarnertut unnerluussummi aammalu matumani ilassutitut 

unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit taaneqartut allaavigalugit, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq: 

- Ukiuni sisamani qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

U2-mut tunngatillugu ima piumasaqartoqarpoq 

- Ukiuni pingasuni qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

U3-mut tunngatillugu ima piumasaqaateqartoqarpoq 

1. Ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortitsineq 

2. Akiligassiineq kr. 2.500,-. 

P3 aammalu Kujataani Isarussat sinnerlugit taarsiivigineqarnissamik 

piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq. 

U4-mut tunngatillugu ima piumasaqartoqarpoq 

- Pinngitsuutitaaneq 

U1 pisimasuni 1, 2, 3, 4, 5, 8 pisuunerarsinnaananilu pinngitsuunerarsinnaanngilaq, 

imigassartorsimalluni eqqaamasaqannginnami. 

U1 pisimasuni 6 aamma 7-imi pisuunnginnerarpoq. 

U2 pisimasoq 8-mut pisuunnginnerarpoq. 

U3 pisimasoq 5-imut pisuunerarsinnaananilu pinngitsuunerarsinnaanngilaq, 

imigassartorsimalluni eqqaamasaqannginnami. 

U3 pisimasut 6A pisuulluni nassuerpoq. 

U4 6-imi pisuunnginnerarpoq. 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq: 

U1 pill.: 

1. Pisimasoq 6-imi pinngitsuutitsineq 
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2. Ukiuni marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq 

U2 pill.: 

1. Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

2. Taamaattoqarsinnaanngippat qaammatini pingasunisisamani 

inissiisarfimmiittussnangortitsineq. 

U3 pill.: 

1. Ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

Pineqaatissiissummik naammassinninnissaq kinguartinneqassaaq 

atorunnaassallunilu pineqartoq ukiumi ataatsimi misiligaaffiuliussap iluani 

inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. 

2. Taarsiivigineqarnissaq saqitsaassutitut suliarineqassaaq. 

U4 pill.: 

 - Pinngitsuutitsinissaq. 

Unnerluussisussaatitaasut Kujataani Isarussat sinnerlugu piumasaqaateqarput U3 

kr.1.023,42-nik taarsiissasoq. 

Suliap paasissutissartai Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U2, U2, U3, U4 aamma ilisimannittut P1, I8, P2, I1, I2, P3, I3, 

I4, P4, P5, I5, P6, I6, U3 aamma I7 nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartut U1, U2, U3 aamma U4 nassuiaateqarpoq ulloq 19. februaari 2019. 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput. 

P1, I8, P2, I1, I2, P3, I3, I4, P4, P5, I5, P6, I6, U3 amma I7 nassuiaateqarput ulloq 20. 

februaari 2019. Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput. 

 

Allagartat uppernarsaatit Pisimasoq 8: 

POLITIINUT UPPERNARSAASIISSUT P6-imut tunngasoq 

Imm. 5- 

“Tunuuata talerpiatatungaa: Kilerneq ammaannartoq, 9x 2,5 x 1 cm miss. 

Kasseq: Kilerneq, 3x 0,5 x 0,5 cm. 

Ammip ataani aanaarnerit siammasissut kiisalu kiasiup saamerliup tunusuullu qulaani 

kimillannerit ataasiakkaat. 

Ikusik s.: Ammip ataani aanaarneq 1x2cm 

Qaap saamiatatungaa: Ammip ataani aanaarneq toornertut/ amitsukujuukkaatut isikkulik 

5x3 cm. 

Isip s. qulaa: Ammip ataani aanaarneq 3x2 cm. 

Qinngap qaava: Pullanneq, ammip ataani aanaarneq aalajangersimasumik ilusilik, 1,5x1,5 

cm. 

Qaaq: Aagialitsiterneq 2x2 cm. Qallu s.: kilerneq itinngitsoq, 2 cm miss. 

Takitigisoq, 1 mm-isut silitsigisoq. 

Alleqqut s.: Kimillanneq 2 cm x 1 mm miss. 

Tunusuk s.: Aagialitsiterneq 6x5cm. 



side 5 

Siffiaq s.: Kimillanneq 6 cm x 1 mm miss.” 

Pisimasoq 8, ilanngussaq E-4-1 

Oqaaseqaat 13. november 2018-imeersoq 

Inerniliineq 

Suliami ilisimatitsissutigineqartut tunngavigalugit isumaqartoqanngilaq pinerlineqartoq 

inuunerminik navianartorsiorsimasoq, tassami ikiminik mersortinnermi saniatigut allatut 

katsorsarneqarnikuunngilaq. Taamaattorli oqaatigineqassaaq nuugissuunngitsumik 

atortoqarluni niaqqumut annersitsinerit, soorlu isimmitsinerit oqimaatsumillu 

atortoqarluni anaasinerit, niaqqup saarngata putuneqarneranik qaratsallu aanaarneranik 

kinguneqariaannaasut, taamaalillunilu inuunermik navianartorsiortitsillutik. 

Isumaqartoqartariaqarpoq suliami ilisimatitsissutigineqartoq (cylinder) atorlugu 

anaasineq inuunermik navianartorsiortitsinermik kinguneqariaannaasimasoq 

taamaalillunilu annertuunik ajoqusiisinnaasimasoq. 

Tamatumunnga atatillugu oqaatigineqassaaq, ilisimatitsissutigineqarmat pinerlineqartoq 

noqarsimasoq aamma ilisimajunnaaqqasutut isikkoqarsimasoq. 

Tarrarsuisoqarsimanngilaq CT-scannerisoqaraniluunniit, taamaattumillu niaqqup 

saarnganik putusisinnaaneq imaluunniit qaratsakkut annikitsumik 

aanaartoorsimasinnaaneq pigineqartut aallaavigalugit uppernarsineqarsinnaanngilaq. 

[…] Professor, ph.d. 

Naalagaaffiup timinik toqungasunik misissuisartua” 

“Kommuneqarfimmi nakorsap najoqqutassatut oqaaseqaataa u. 13. november 2018-

imeersoq 

Pill.: U2, cpr.nr. […] 

Oqaaseqaasiortoqarpoq Aasiaat Napparsimmavianni ulloq 11.11.2018. 

U2 oqaluttuarpoq Sisimiuni inunngorlunilu peroriartorsimalluni, tassanilu inuunini 

tamaat najugaqarsimalluni. 28-nik ukioqalernissani tikillugu angajoqqaamini 

najugaqarpoq. Aleqaqarpoq. Angajoqqaani asannittuunerarpai aamma meeraalluni 

timimigut innarlerneqarnikuunngilaq. 11. klasse ilanngullugu atuarnikuuvoq. Tamatuma 

kingorna ilinnianngilaq, kisianni 2010-miit 2015-imut kollegiami pedelimut ikiortitut 

sulinikuuvoq aamma tassanerpiaq 01.04.2018-imiit suleqqippoq. 

Sivikitsumik aapparinikuusani meeraqarfigaa, attaveqarfiginngisaminik. 

Maannakkorpiaq aappaqarpoq 2015-imili aapparisaminik, kisianni meeraqanngillat. 

Siornatigut timimigut tarnimigulluunniit nappaateqarujussuarnikuunngilaq. 

Aalajangersimasumik nakorsaatitunngisaannarnikuuvoq. 

Nassuerpoq siornatigut imingaatsiartarsimalluni, kisianni ullut tamaasaanngitsoq, 

taamaallaat fiistertunut sap. akunnerisalu naanerini. 

Imigassartortarnini ukiup kingulliup iluani appartingaatsiarnikuuaa. Fiistertuni 

hashitortarnikuuvoq, ullulli tamaasaanngitsoq. 

Unnuk taanna tigusaagami vodkatorujussuarnikuuvoq, hashitorsimananili. 
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Inunnik peqateqartarneq 

Oqaluttuarpoq sap. akunneranut arlaleriarluni arsartarluni. Inunnik 

oqaloqateqallaqqippoq. Isumaqarpoq ikinngutimi akornanni nuannarineqarluni. 

Avataaniit isigalugu 

Tarnikkut peqqissusaanik naliliineq; isikkut attaveqatigiittoqarluarpoq, oqaatsitigut 

attaveqatigiilluartoqarpoq, akipallattarpoq sammineqartumut tunngasumik, apeqqutit 

ataqatigiinnerat paasisarpaa. 

Ataatsimut naliliineq 

Angut nalinginnaasoq 36-nik ukiulik tarnikkut allaanerussuteqanngitsoq aamma tarnikkut 

nappaateqanngitsoq. 

[…] 

Kommuneqarfimmi nakorsaq aqutsisoq 

Aasiaat Napparsimmaviat” 

”U. 19. november 2018 

Qeqqani Politiit noqqaassutaat naapertorlugu ataani atsiortoq kiisalu […] Sisimiut 

Peqqissaavianni ulloq 09.11. 2018, nal. 1400 U1-imik, […], eqqarsartaatsikkut 

misissuipput najoqqutassamik. 

Inuunerup ingerlanera: 

Sisimiuni ilaqutariinni inunngorlunilu peroriartorpoq, katillugit qatanngutigiit 

pingasuullutik. Nukarlersaavoq, angajoqarpoq aleqaqarlunilu kiisalu ataataminik 

marlunnik qatannguteqarpoq. Taakkuali najugaqatiginikuunngilai. Angajoqqaani 

qatanngutinilu najugaqatigiuaannarnikuai. Angutaa aalisartuuvoq namminersortoq. 

Angutaa pingasunik umiarsuaateqarpoq anaanaatalu naatsorsuutit ataatamik 

ingerlataaneersut isumagisarpai. Oqarpoq ilaquttani ataqatigiilluartut, ajunngeqisumik 

peroriartorpoq, angajoqqaavi atornerluisuunngillat nakuuserfigeqatigiinnikuunatillu. 

9. klasse tikillugu atuarnikuuvoq, misilitsinnikuunani, immikkut klassimiinnikuuvoq 

ilinniarsinnaassutsiminik ajornartorsiuteqarami. Nammineq isumaqarpoq naqinnernik 

ilisarinnissinnaanani. Atuarfimmi malinnaasinnaanngikkaangami 

soqutiginnikkunnnaartarpoq. Atuareernermi kingorna ataatami angallataasa ilaanni 

aalisartuuvoq. Atuarnini ajunngitsuutut oqaluttuaraa, atuarfimmi ikinnguteqarpoq, 

qinngasaarneqartanngilaq aamma akerleriissuteqarniartartuunngilaq 

nakuusertartuunanilu. 22-nik ukioqarluni angerlarsimaffimminniit nuuppoq 

namminerisaminillu initaarluni, ukiunilu pingasuni aalajangersimasumik aappaqarpoq. 

Aamma taannalu sivikitsumik najugaqatigiipput, kisianni allasiorneq pissutigalugu 

tamanna kipitinneqarpoq. 16-17-inik ukioqarluni imertalerpoq aatsaallu tamatuma 

kingorna aalakoortilluni nakuusertalerpoq. Fiistertilluni nuannaarnerusarnerarpoq, 

kisiannili imerpallaarsimatilluni kamalertarpoq, qanorlu iliorsimanerminik kingornatigut 

paasitinneqaraangami aliasulertarpoq. 

Peerakuni ataasiarluni isannikuuaa aalakoorluni, kisianni unatanngisaannarnikuuaa. 
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Siornatigut tarnikkut peqqissusaa 

Arfinilinnik ukioqarluni angajuminit kinguaassiuutitigut atornerlunneqarpoq. Tamanna 

oqimaattutut nuanniitsutullu qamuuna pigiuarnikuuaa aatsaallu 2017-imi 

eqqartortalerlugu, piffissami aalajangersimasumi assut nikallungalluni imminornissanilu 

isumaliutigalugu, taamaattumillu naggataatigut anaanaminut ikioqqusimalluni. 

Kingornatigut psykologimik skype-kkut oqaloqateqartarpoq. 

Imigassaq: 

Sap. akunneri naaneri tamaasa tallimanngornikkut arfininngornikkulluunniit imertarpoq. 

Hashi: 

Ullormut ataasiarluni – marloriarluni (inissinneqarnermi kingorna taamaattarunnaarpoq) 

Tarnikkut peqqissusaa avataaniit isigalugu 

Eqqissisimavoq suleqatikkuminarluni, oqarpoq imminornissaminik eqqarsaateqarani. 

Erseqqissaatigaa tamanna ajornartorsiutinut aaqqiissutaanngitsoq. Psykologimik 

oqaloqateqaqqikkusuppoq. Tarnikkut perulunngilaq aamma qanorluunniit tarnikkut 

napparsimarpasinngilaq. 

Eqikkaaneq 

Angut inuusuttoq 24-nik ukiulik, toqutseriaraluarnermut unnerluunneqartoq. 

Ulloq manna misissuisoqarnerani tarnimigut peqqippasippoq aamma eqqartuussiviup 

naleqqutsitaanik pillarneqarnerminik atuinissaa akornutissaqarsorinngilara. 

[…] 

Kommuneqarfimmi nakorsaq aqutsisoq Sisimiut Qeqqa” 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U1 siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, Qeqqata Eqqartuussisoqarfiani 11. marts 

2016-imi ilaatigut nakuusernermut eqqartuunneqarsimalluni. 13. december 2016-imi 

ilaatigut nakuusernermut eqqartuunneqarsimalluni. 

U3 siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik Aalborgimi Eqqartuussivimmi 

9. marts 2011-mi, nakuusernermut eqqartuunneqarsimalluni. Ulloq 1. november 2012 

Aalborgimi Eqqartuussivimmi tillinnermut eqqartuunneqarsimalluni. 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Forhold 8-mi Bilag D-6-1 allanneqarsimasut 

ilisarnartut. Katsorsarneqarnissani kissaatigilernikuuaa, pisut kingulliit imminut 

sakkortummata taamaalioqqikkusunngilaq. Ilisimannittullu eqqartuussivimmi 

nassuiaasut nakuuserfiginikuusani takugamigit soorunami nuannarinngilaa silaqarnani 

imigassartorsimalluni taamaaliornikuusani, taamaalioqqinnianngilaq imigassamillu 

atueqqinnissani takorluunngilaa. Inuttut imminut suliarinissani eqqarsaatigivaa, aamma 

ukiuni eqqarsaatigalugit katsorsartikkusuppoq. Nunani sullikkusuppaa, isersimaannarluni 

susassaaleqinarmat iniminullu akiligassaminik kinguaattooqqagami. 
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U2 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Aappanilu namminneq INI A/S aqqutigalugu 

najukkaminni najugaqarlutik. 

U3 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Aappaarunnikuulluni, Nuumminngaanniillu 

uterami angajoqqaamini najugaqalernikuulluni. U3 ilinniagaqanngilaq, kisianni 

qaammatip tulliani Piareersarfimmut qinnuteqariartortussaavoq karakterini 

amigaatigigamigit ilinniagaqarnissaminut pitsanngorsarniaramigit. Siusinnerusukkut 

assingusumik 17-inik ukioqarluni eqqartuussaanikuuvoq taava aamma putumalluni 

biilertilluni naammattuugaanikuuvoq. 

Meeraqanngilaq, kisianni bankimut akiitsoqarpoq. Suliffissarsiorluni 

allatsittaqattaarnikuuvoq. Aanngajaarniutinik atuisuunngilaq akissaqarlunili imertarpoq. 

Eqqartuussivimmi pinerlineqartoq P3 takugamiuk nikallornarivaa kanngugalugulu, 

massakkullu aalajangeqqavoq imigassartorpallaarunnaarniarluni. 

U4 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Kilisaammi inuttaaqqammerpoq 

ingerlatiinnarusuppaa qaammatit marluk qaangiuppata neriuutigivaa ikiartoqqissalluni. 

Arnaateqarpoq inimillu attartugaqarpoq inissarsiornermi nalaani. Nunamut tikikkami 

imigassaq soqutigivallaarunnaarsimavaa, piumalleraangami ikiaroornartumik 

pujortartarpoq. 

U1 ulloq 25. oktobari 2018 tigummigallagaalerpoq. U2 ulloq 27. oktobari 2018 

tigummigallagaalerpoq. 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Ulloq pinerluffik pisimasoq 1-imi tassaavoq ulloq 7. januaari 2017, pisimasoq 2-mi ulloq 

6. maaji 2017, pisimasoq 3-4 ulloq 7. maaji 2017, pisimasoq 5 ulloq 26. maaji 2018, 

pisimasoq 6 ulloq 8. juuni 2018, pisimasoq 6A ulloq 26. juuni 2018, pisimasoq 7 ulloq 2. 

septembari 2018 kiisalu pisimasoq 8 ulloq 19. oktobari 2018. Unnerluussissut 

ullulerneqarsimavoq ulloq 26. februaari 2018 ilassutitut unnerluussissut 

ullulerneqarsimavoq ulloq 17. decembari 2018 eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni 

ulloq 2. januaari 2019. Naqqiut eqqartuussivimmi tiguneqarluni 18. februaari 2019. 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluutigineqartoq U1 unnerluutigineqarnerminut pisimasoq siullermut 

imigassartorsimagami eqqaamasaqannginnerarpoq. 

Ilisimannittoq P1 pisimasoq siullermut nassuiaavoq, taxanit niullutik U1-ip 

saassussimagaani, qimaanerminilu paasisimallugu isimi ataatigut kilersimagaani. Pisup 

kingorna ulloq alla U1 naapillugu pisumut eqqaamasaqannginnerarsimasoq, 

unnerluutigineqarnissanilu ajorinagu. I8-p nassuiaatai imminnut 

ataqatigiinngippallaarmata eqqartuussisut naliliiviginngilaat. 

Assit P1-illu nassuiaatai tusareerlugit U1 pisuutippaat 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, naggat siullermut – nakuusernermut. 

Pisimasut aappannut U1 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 
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Ilisimannittoq P2 pisimasut aappaannut nassuiaavoq, inerterinermini U1-imit 

uppitinneqariarluni tillutsissimalluni qitsutsillunilu. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U1 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, naggat 

siullermut – nakuusernermut. 

Pisimasut pingajuannut U1 imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Ilisimannittoq I1 pisimasut pingajuannut nassuiaavoq, sulinermi nalaani 

aserorterisoqarsimasoq, taamaattoq eqqaamanagu kina taamaaliortuunersoq. 

Taamaattoq uppernarsaatitut saqqummiunneqartumi bilag A-1-1-ip ersersippaa U1 

aserorterilermat vagtcentralimut sianertoqarsimasoq. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U1 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi § 113- 

aserorterinermut. 

Pisimasut sisamaannut U1 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Ilisimannittoq I2 pisimasut sisamaannut nassuiaavoq, taxartilluni U1 kamattoq 

takoreerlugu ornissimagaani, biilillu siorngatungaat ujaqqamik milorlugu 

singartissimagaa. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U1 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi § 113- 

aserorterinermut. 

Pisimasut tallimannut U1 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Pisimasut tallimannut U3 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Ilisimannittoq P3 pisimasut tallimaannut nassuiaavoq, U1 aamma U3 isersimaffimminniit 

anisinniarnerini uppitinneqariarluni amerlarsooriarluni sukkut tamaana 

tilluartissimalluni. Inuup ataasiinnanngitsup taamaaliorpaani. 

Ilisimannittoq I4 pisimasut tallimaannut nassuiaavoq, P3-p U1 U3-lu anisinnialernerini 

saassutsissimasoq, sukkut tamaana amerlasooriarluni tilluartissimasoq. Takuaa U3-p P3 

tillunnerani assammigut kilertoq. P3 kilerneqarpoq. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U1 aamma U3 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 88, naggat siullermut – nakuusernermut. 

Pisimasut arferngannut U1 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Pisimasut arferngannut U4 pisup nalaani imigassartorsimagami eqqaamasaqanngilaq. 

Ilisimannittoq P4 pisimasut arferngannut nassuiaavoq, nakuuserfigitissimalluni, kisianni 

nalullugu kimit nakuuserfigitissimanerluni. 

Eqqartuussisut uppernarsaavigineqanngillat, ilumut U1 aamma U3 

nakuusertuusimanersut, taamaattumik Pinerluttulerninermik inatsimmut § 88 - 

nakuusernermut pinngitsuutippaat. 

Pisimasut 6A-mut U3 nassuerpoq, X3 peqatigigalugu seqinersiutinik tillissimallutik, 

kingorna tillitani tunisimallugit. 
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Taamaalillutik eqqartuussisut U3 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 – 

tillinnermut. 

Pisimasut arfineq-aappaannut U1 pisuunnginnerarpoq. P5 artulermat aninikuugami. 

Ilisimannittoq P5 pisimasut arfineq-aappaannut nassuiaavoq, innakareerluni U1-imit 

tassanngaannaq saassutsissimalluni, tillutsissimalluni natermut nakkartilluni imminullu 

illersulersimalluni. Qimaasinnaanngorami pigisani qimaannarlugit kamillaangalluni 

qimaasimalluni. 

Ilisimannittoq I5 pisimasut arfineq-aappaannut nassuiarpaa P5-ip skoni mobiltelefoninilu 

illuminut qimassimagai. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U1 pisuutippaat Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, naggat 

siullermut – nakuusernermut. 

Pisimasut arfineq-pingajuannut U1 pisup nalaani imigassartorsimagami 

eqqaamasaqanngilaq. 

Pisimasut arfineq-pingajuannut U2 pinngitsuunerarpoq. 

Ilisimannittoq P6 pisimasut arfineq-pingajuannut nassuiaavoq, U1 isiinnaavilluni 

orneriarluni niaqqumigut tilluarluni allaartissimasoq. Imminut illersorluni peqereerluni 

qaammaallassuaq takullugulu ilisimajunnaarsimalluni. 

Ilisimannittoq I7 pisimasut arfineq-pingajuannut nassuiaataa annerusumik eqqartuussisut 

naliliiniarnerminni atorpaat allanit tutsuiginarnermummat. 

Siullermik unnerluussissummi allaqqasuni suut uppernarsineqarnersut. 

Tassa Eqqartuussisut isumaqarput iliuutsinut U1 aamma U2 paaseqatigiissimasut. 

Eqqartuussisut uppernarsaavigineqanngillat U1 aamma U2 ajortuliornissaq 

isumaqatigiissutigereerlugu I6-imukarsimanersut, tassungalu eqqartuussisut 

pinngitsuutippaat. 

Eqqartuussisut uppernarsivaat U1 aamma U2 peqatigiillutik paaseqatigiillutillu 

pinerlineqartoq P6 kiinatigut/niaquatigut arlaleriarlugu tilluarsimagaat isimmittarlugulu. 

Tassa ilisimannittup I7-ip takuaa U1-ip P6 tilluarlermagu, maliinnarlugu U1-p aamma P6 

tillussimagaa. I7-ip nassuiaatigivaa U1-ip U2-llu P6 nalasoq niaquata tungaagut 

arlaleriarlutik isimmittarsimagaat. Tamanna politiattestimi pkt. 5-imi takuneqarsinnaavoq 

P6 kassermigut 3 x 0,5 cm kilerneqarsimammat. 

Eqqartuussisut uppernarsinngilaat unnerluussissummi allaqqasutut U1 aamma U2 

isumaqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigeereerlutik stempeli atorneraat. 

Taamaattumik tassunga pinngitsuutinneqarput. Taamaattoq U1-ip stempeli P6-imut 

sakkugimmagu, aallaqqaataanniilli U2 inerterisimanngilaq unitsitsiniaananilu. Tassani 

eqqartuussisut nalilerpaat U1-ip iliuusaa akuerigaa, tassalu paaseqatigigaa. 

Eqqartuussisut toqutsinissaq siunertaralugu U1 aamma U2 ilagisaallu I6-

imukarsorinngilaat. Stempeli U1-ip kingullermeerluni P6-ip niaqua toraarlugu, stempeli 
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23 kilonik oqimaatsigisoq, sakissami nalaanut periarlugu ammut sakkortuumik naqillugu 

eqqoriaanera eqqartuussisut toqutseriarnertut nalilerpaat. 

Tamaattumik U1 toqutseriarnermut Pinerluttulerninermi inatsimmi § 86, tak. § 12-imut 

pisuutippaat. 

U2 toqutseriarnermut peqataasutut Pinerluttulerninermi inatsimmi § 86 tak. § 12, tak. § 

13 pisuutippaat. 

Pineqaatissiissut pillugu 

U1 pisimasunut arfineq-marlunnut pisuutinneqarpoq. Eqqartuussisut maluginiarpaat U1 

siusinnerusukkut assinganik iliuuseqareerluni pineqaatissinneqartarsimasoq. Tamannalu 

pineqaatissinneqarnissaanut annertusaataavoq. 

U1 sussuseqanngitsunik saassussisarnera eqqartuussisut sakkortuutut isigivaat. 

Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataanut annikillisaataasinnaasunik 

nassaarsinnaannginnamik ataani alajangernertik naleqquttuutippaat. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, § 113, § 86, 

tak. § 12 aamma § 146. 

U2 unnerluutigineqarneramut pisuutinneqarpoq, taamaattoq eqqartuussisut 

maluginiarpaat siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuusimanngitsoq. 

Unnerluussisup piumasaqaatiminut toqutseriarnermut tunngatillugu ukiunik sisamanik 

pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsisarnerarpaa. Uani taanna aallaavigalugu, ukiumik 

ataatsimik qaammatinilu arfinilinnik annikilliliineq eqqartuussisut naleqquttutippaat. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 86, tak. § 12, tak. 

§ 13 aamma § 146. 

U3 pisimasunut marlunnut pisuutinneqarpoq. Siusinnerusukkut 

pineqaatissinneqarnikuunera eqqartuussisut maluginiarpaat. Tamaattumik 

pineqaatissiinissamut annikillisaatissaqannginnamik ataani aalajangerneq eqqartuussut 

naleqquttuutippaat. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, naggat 

siullermut, § 102, § 146, § 127, immi. 2. 

Taarsiissutissatut qinnutigineqartut Kujataani Isarussat nassiussimasaat aallaavigalugu 

U3 1.023,42 koruuninik taarsiissaaq. 

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

aningaasartuutit akilissavai. 

Taarsiissutissat 

Kujataani Isarussat seqinersiutinik Metal Man Sunglass pisinerminni akiliisimapput; 

530,45 kr. aamma Metal Unisex Sunglass akiliisimapput 492,97 kr. 

Takku katinneri 1.023,42 kr. U3 Kujataani Isarussanut taarsissavai. 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

U1 pineqaatissinneqarpoq: 
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1. Ukiuni sisamani qaammatinilu arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiitsinneqassaaq. 

2. P6-ip taarsiiffigineqarnissamik qinnuteqarnissaa sillimaffigissavaa. 

U2 pineqaatissinneqarpoq: 

1. Ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitsinneqassaaq. 

2. P6-ip taarsiiffigineqarnissamik qinnuteqarnissaa sillimaffigissavaa. 

U3 pineqaatissinneqarpoq: 

1. Ulluni 60-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitsinneqassaaq. 

2. Ilassutitut 2.500 koruuninik akiliisaaq. 

3. Kujataani Isarussat 1.023,42 kr. taarsiiffigissavaa. 

U4 pinngitsuutinneqarpoq. 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

Louise Skifte 

Kredsdommer 

D O M 

afsagt af Qeqqa Kredsret den 22. februar 2019 

Rettens nr. 92/2019 

Politiets nr. 5508-97431-00033-17 

Anklagemyndigheden mod 

T1 cpr-nummer […], T2 cpr-nummer […], T3 

cpr-nummer […] og T4 cpr-nummer […] 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 26. februar 2018. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 5 – 8 er modtaget den 2. januar 2019. Rettet 

udgave af tillægsanklageskrift er modtaget den 18. februar 2019. 

T1, T2, T3, T4 er tiltalt for overtrædelse af. 

1. 
Vedr. T1 

Kriminallovens § 88-vold 

Ved den 7. januar 2017 ca. kl. 0300 på adressen nær Aqqartarfik […] i Sisimiut, at have 

tildelt F1 flere knytnæveslag i ansigtet. 
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                                                                     2. 

Kriminallovens § 88-vold 

Ved den 6. maj 2017 ca. 0500, på adressen Berthelsensvej […] i Sisimiut, at have tildelt 

P2 ikke under to knytnæveslag i ansigtet og hovedet. 

                                                                       3. 

Kriminallovens § 113-Hærværk 

Ved den 7. maj 2017 ca. kl. 0405, på adressen Kaaleeqqap Aqq. […], i Billard Klubben i 

Sisimiut, at have ødelagt billardborde og stole i klubben. 

                                                                        4. 

Kriminallovens § 113-Hærværk 

ved den 7. maj 2017 ca. kl. 0430, på adressen Kaaleeqqap Aqq. i Sisimiut at have kastet 

sten mod taxa ført af V2, hvorved taxaen fik en bule. 

                                                                          5. 
Vedr. T1 og T3 

Kriminallovens § 88-vold 

Ved den 26. maj 2018, ca. i tidsrummet mellem kl. 05.00 til kl. 07.00, på adressen 

Ujaqqerivik […] i Sisimiut, i forening med T3, at have givet F3 et ukendt antal 

knytnæveslag i ansigtet, ligesom T1, i forening eller fælles forståelse med T3, kastede en 

højttaler i ansigtet på F3, hvorved F3 fik en flænge i ansigtet på 3x1,5 cm. 

                                                                            6. 
Vedr. T1 og T4 

Kriminallovens § 88-vold 

Ved den 8. juni 2018, ca. i tidsrummet mellem kl. 07.45 og kl. 08.00, på adressen 

Kussangasoq i Sisimiut, i forening med T4, at have udøvet vold mod F4 på ukendt vis, 

hvorved F4 fik en flænge, der blev syet med 2 sting. 

                                                                               6a. 
Vedr. T3 

Kriminallovens § 102-tyveri 

Ved den 26. juni 2018, ca. fra kl. 16.45 til kl. 17.15 på adressen 

Aqqusinersuaq […]. i Kujataani Isarussat i Sisimiut, i forening med X3, hvis sag er blevet 

behandlet særskilt, at have stjålet to par Ray Ban solbriller, model […] og […], til en 

samlet salgsværdi på kr. 2.304,- hvorefter T3 solgte det ene par briller med en fortjeneste 

på 500,- 

                                                                            7. 
Vedr. T1 

Kriminallovens § 88-vold ved den 2. september 2018, mellem ca. kl. 05.00 og kl. 06.00 

på adressen Zionip Aqq i det lille […] hus i Sisimiut, at have udøvet vold mod F5 ved at 

tildele F5 flere knytnæveslag i ansigtet samt spark til hovedet. 

                                                                             8. 
Vedr. T1 og T2 
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Kriminallovens § 86, jf. § 12, forsøg på manddrab eller medvirken til forsøg på 

manddrab 

Ved den 19. oktober 2018, i tidsrummet mellem ca. kl. 06.00 og kl. 07.00, på adressen 

Berthelsenip Aqq. […] i Sisimiut, i forening at have forsøgt at dræbe F6 eller medvirke 

til forsøg at dræbe F6, idet begge tiltalte i forening slog F6 flere gange i ansigtet med 

knytnæveslag og sparkede F6 ca. 10 gange på kroppen og i ansigtet, alt imens F6 lå i en 

forsvarsløs position på jorden, hvorefter T1, i forening eller fælles forståelse med T2, tog 

et tempel af metal på ca. 23 kg, ca. 40 cm i højden og 25 cm i diameter og slog F6 2-3 

gange på kroppen med stemplet, ligesom T1 løftede stemplet op til hovedhøjde og smed 

stemplet hårdt mod F6s hoved, hvorved F6 bl.a. fik flere skader, herunder en stor flænge 

i højre side af baghovedet, som måtte syes med 15 sting og en mindre flænge på hovedet, 

som måtte syes med 3 sting. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om 
Vedr. T1 

Påstanden i hovedanklageskrift af 19. februar 2018 for så vidt angår T1 ophæves. For de 

af hovedanklageskriftet anførte forhold og de af nærværende tillægsanklageskrift 

omfattede lovovertrædelser, nedlægger anklagemyndigheden påstand om 

- Anbringelse i anstalt i 4 år og 6 måneder. 

For så vidt angår T2 nedlægges der påstand om: - Anbringelse i anstalt i 3 år og 6 

måneder. 

For så vidt angår T3 nedlægges der påstand om: 

1. Anbringelse i anstalt i 60 dage 

2. Tillægsbøde på kr. 2.500,- 

Der tages forbehold for erstatning på Kujataani Isarussats vegne. 

For så vidt angår T4 nedlægges der påstand om: 

- Frifindelse 

T1 kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig i forholdene 1, 2, 3, 4, 5, 8. 

T1 nægtede sig skyldig til forhold 6 og 7. 

T2 sig nægtede sig skyldig til forhold 8. 

T3 kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig til forhold 5. T3 erkendte sig skyldig 

til forhold 6A. 

T4 nægtede sig skyldig til forhold 6. 

Forsvareren påstod: 
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Vedr. T1: 

1. Frifindelse til forhold 6. 

2. 2 års anstalts anbringelse. 

Vedr. T2: 

1. 30 dags anstalts anbringelse. 

2. subsidiært 3-4 måneders anstalts anbringelse. 

Vedr. T3: 

1. 60 dags anstalts anbringelse. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder, hvis den pågældende i prøvetid på 1 år ikke begår ny lovovertrædelse. 

2. Erstatning skal behandles via civilsøgsmål. 

Vedr. T4: - Frifindelse. 

Anklagemyndigheden har på vegne af Kujataani Isarussat påstået, at T3, har fremsat 

påstand om skal betale 1.023,42 kr. i erstatning. 

Sagens oplysninger Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T1, T2, T3, T4, og vidneforklaring af F1, V8, 

F2, V1, V2, F3, V3, V4, F4, F5, V5, F6, V6, T4, V7. 

Tiltalte, T1, T2, T3, T4, har afgivet forklaring den 19. februar 2019. Forklaringen er 

refereret i retsbogen. 

F1, V8, F2, V1, V2, F3, V3, V4, F4, F5, V5, F6, V6, T4, V7 har afgivet forklaring den 

20. februar 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

Dokumenter 

Forhold 8: 

POLITIATTEST for F6 

Pkt. 5 - 

”Baghoved højre: Gabene flænge, ca. 9 x 2,5 x 1 cm Isse: Flænge med vævsbroer, ca. 3 

x 0,5 x 0,5 cm. 

Spredte blødninger i underhuden samt enkelte hudafskrabninger over venstre skulderblad 

og nakke. 

V. albue: Underhudsblødning 1x2 cm 

V. pande: Underhudsblødning i prikket/stribet mønster ca. 5x3 cm. Over v. øje: 

Underhudsblødning 3x2 cm 

Næseryg: Hævelse, underhudsblødning i mønster, 1,5x1,5 cm Pande: Blodansamling 2x2 

cm V. øjenbryn: Overfladisk flænge, ca. 2 cm. 

Lang, 1 mm bred. 

V. kæbe: Rift ca. 2 cm x 1 mm. 

V. baghoved: Blodansamling 6x5 cm. 

V. hofte: Hudafskrabning ca. 6 cm x 1 mm.” 
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Forhold 8, bilag nr. E-4-1 

”Udtalelsessag af den 13. november 2018 

Konklusion 

På baggrund af det i sagen oplyste, antages det ikke, at forurettede har været i livsfare, da 

der er ikke foretaget anden behandling end sammensyning af sår. Det skal dog bemærkes, 

at kraftige, stumpe traumer mod hoved så som spark og slag med tung genstand medfører 

risiko for kraniebrud og blødning i hjernen og dermed livsfare. Slag med den i sagen 

oplyste genstand (cylinderen) må antages at medføre stor risiko for livsfare, da den påførte 

kraft mod hovedet kan være af en betydelig størrelsesorden og dermed forårsage store 

skader. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er oplyst, at forurettede fik kramper, og havde 

fremstået bevidstløs. Der blev ikke foretaget røntgenundersøgelse eller CT-scanning, 

hvorfor et eventuelt kraniebrud eller mindre blødning i hjernen hverken kan be- eller 

afkræftes på det foreliggende. 

[…] Professor, ph.d. statsobducent” 

“Vejledende distriktslægeerklæring d. 13. november 2018 

Vedr.: T2, cpr. nr. […] 

Erklæringen er udført den 11.11.2018 på Aasiaat Sygehus. 

T2 fortæller, at han er født og opvokset i Sisimiut, hvor han har boet hele sit liv. Han 

boede hos sine forældre indtil han var 28 år gammel. Han har en storsøster. Han beskriver 

forældrene som kærlige og har ikke været udsat for fysiske overgreb i barnealderen. Han 

har gået i skole til og med 11. klasse. Herefter har han ikke taget nogen uddannelse, men 

han har fra 2010- til 2015 arbejdet som pedelmedhjælper på et kollegium, og igen fra 

01.04.2018 samme sted. 

Han har fra et tidligere kortvarigt forhold et barn, som han ikke har kontakt med. Aktuelt 

har han boet med en kæreste siden 2015, men de har ingen børn sammen. 

Han har aldrig tidligere haft alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme. Aldrig fået fast 

medicin. 

Han vedkender sig at han tidligere har drukket en del, men ikke dagligt, kun til fester og 

i weekender. Han har dog sat sit alkoholforbrug en del ned det sidste år. Han har røget 

hash til fester, men ikke til dagligt. 

Den aften den aktuelle anholdelse omhandler, havde han drukket meget vodka, men ikke 

røget hash. 

Socialt 

Fortæller at han spiller fodbold flere gange om ugen. Han er god til at snakke med folk. 

Synes han er vellidt blandt vennerne. 

Objektivt 

Psykisk vurdering; der er god øjenkontakt, god verbal kontakt, han svarer hurtigt og 

relevant, forstår sammenhængen i spørgsmålene. 
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Samlet vurdering 

Normal mand på 36 år uden tegn på afvigende psykisk personlighed, og ingen tegn på 

psykiatrisk diagnose. 

[…] 

Ledende regionslæge 

Aasiaat sygehus” 

”D. 19. november 2018 

Efter en anmodning fra Politiet i Qeqqa har undertegnede samt folk […] den. 09.11. kl. 

1400, 2018 på Sisimiut Regionsygehus lavet en vejledende mentalundersøgelse på T1, 

[…]. 

Livsforløb: 

Født og opvokset i Sisimiut af en kernefamilie med i alt 3 søskende, han er yngst, har en 

storbror og en storsøster samt 2 halvsøskende far faderens side. Disse har han dog ikke 

boet sammen med. Har boet sammen med sin forældre og søskende altid, far har arbejdet 

som selvstændigt fisker. Har 3 skibe og mor har stået for kontorarbejdet med 

regnskaberne far fars forretning. Beskriver hans familie har haft et godt sammenhold, har 

haft en udmærket opvækst, der har hverken været misbrug eller vold imellem forældrene. 

Han har gået i skole til 9. klasse, fik ikke en afgangseksamen, har gået i en alternativ 

klasse idet han havde svært ved indlæring. Han tror selv han har været ordblind, når han 

ikke kunne følge med i skolen så mistede han interessen. Efter skolegangen har han været 

fisker på én af hans fars både. Beskriver sin skolegang som god, han havde venner i 

skolen, han blev ikke mobbet og at han ikke var konfliktsøgende og voldelig. Er flyttet 

hjemme fra som 22årig og fik en egen lejlighed hvor han i en periode havde en fast 

kæreste igennem 3 år, de har også boet sammen kortvarigt men dette blev afbrudt grundet 

utroskab. Da han var 16-17 år begyndte han at drikke og det er først derefter han begynder 

og blive voldelig under beruselse. Beskriver sig selv som mest glad når han holder fest, 

men når han drikker for meget bliver han aggressiv og han bliver ked af det bagefter når 

han har fået at vide hvad han har lavet. 

Har en enkelt gang stukket sin ex-kæreste en lussing da han var beruset, men aldrig banket 

hende. 

Tidligere psykisk 

Som 6-årig blev han misbrugt af sin storebror seksuelt, det har han altid båret i sig som 

noget tungt og ubehageligt og først begyndt at samtale omkring dette i 2017, hvor han 

havde en periode hvor han var meget ked af det og overvejede at tage livet af sig selv og 

derfor til sidst spurgt sin mor om hjælp. Fik efterfølgende Skype samtaler med en 

psykolog. 

Spiritus: 

Drikker hver weekend en fredag eller lørdag. 

Hash: 

1-2 x daglig (ikke længere efter han er indsat) 

Objektivt psykisk: 
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Rolig og samarbejdsvillig, angiver ingen suicidaltanker, fremhæver, at det ikke er nogen 

løsning på problemerne. Ønsker at få fornyet psykologsamtaler, er ikke psykotisk og 

virker på ingen måde psykisk syg. 

Sammenfatning: 

24-årig und mand, anklaget for drabsforsøg. 

Ved dagens undersøgelse fremstår han psykisk rask og jeg mener ikke der er noget til 

hindring for afsoning af den straf som domstolen måtte finde passende. 

[…] 

Ledende regionslæge 

Sisimiut Midt” 

Personlige oplysninger 

T1, er tidligere foranstaltet, senest ved Qeqqa Kredsret den 11. marts 2016 dømt for blandt 

andet vold. Den 13. december 2016, dømt for blandt andet for vold. 

T3, er tidligere foranstaltet, senest ved Retten i Aalborg den 9. marts 2011, dømt for vold. 

Den 1. november 2012 ved Retten i Aalborg for tyveri. 

T1, har om sine personlige forhold forklaret, at det, der er beskrevet i forhold 8, bilag D-

6-1, er genkendelige. Han har fået et ønske om at få behandling, idet det har været hårdt 

for ham med hensyn til det, der er sket her på det sidste. Han ønsker ikke at gøre noget 

sådant igen. Han var naturligvis ikke glad for at se de vidner i retten, som han i beruselse 

og uden at kunne huske det havde udøvet vold imod. Han agter ikke at gøre noget sådant 

igen og forestiller sig ikke, at han ville drikke igen. Han tænker på at bearbejde sig selv 

og med tanke på sin alder ønsker at gennemgå en behandling. Han ønsker at gøre noget 

for sit land, idet man har ikke noget at tage sig til, når man er indsat, ligesom han er bagud 

med huslejen. 

T2, har om sine personlige forhold forklaret, at han og kæresten bor i egen bolig fra INI 

A/S. 

T3, har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke længere har en kæreste. Han 

flyttede ind hos forældrene, da han kom tilbage fra Nuuk. T3 har ingen uddannelse, men 

han skal ned til Piareersarfik i næste måned for at aflevere en ansøgning, idet han mangler 

sine karakterer, som han ønsker at forbedre, hvis han skal videreuddanne sig.  Som 17-

årig fik han dom for lignende overtrædelser og han er blevet taget for spirituskørsel. Han 

har ingen børn, men har en bankgæld. Han har prøvet at blive skrevet op som 

arbejdssøgende. Han er ikke bruger af euforiserende stoffer og han drikker, når han har 

råd. 

Da han så forurettede F3 i retten, blev han ked af det og han skammede sig. Han er 

besluttet på at holde op med at drikke så meget. 

T4 har om sine personlige forhold forklaret, at han lige er gået i land efter at have arbejdet 

som besætningsmedlem ombord på en trawler. Han håber at påmønstre igen efter 2 

måneder. Han har en kæreste og lejede en bolig, mens han var ude at sejle. Da han gik i 

land, fandt han ud af, at han ikke længere var så interesseret i alkohol.  Han ryger hash, 

når det passer ham. 
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T1 blev frihedsberøvet den 25. oktober 2018. 

T3 blev frihedsberøvet den 27. oktober 2018. 

Sagsbehandlingstid 

Gerningstidspunktet for forhold 1 er den 7. januar 2017, forhold 2 den 6. maj 2017, 

forhold 3-4 den 7. maj 2017, forhold 5 den 26. maj 2018, forhold 

6 den 8. juni 2018, forhold 6a den 26, juni 2018, forhold 7 den 2. september 2018, forhold 

8 den 19. oktober 2018. Anklageskriftet er dateret den 26. februar 2018 og 

tillægsanklageskriftet er dateret den 17. december 2018 og modtaget i retten den 2. januar 

2019. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte T1 kunne ikke huske forhold 1, grundet beruselse. 

Vidnet F1 har forklaret ad forhold 1, at han blev overfaldet af T1, da de steg ud af taxaen. 

Under flugten fandt han ud af, at denne havde tilføjet ham en flænge under øjet. Han 

mødte T1 en anden dag efter episoden. Han sagde, at han ikke kunne huske hændelsen og 

at han ikke havde noget imod, at der blev indgivet en anmeldelse mod ham. Retten fandt 

V8s forklaring usammenhængende, hvorfor de ikke har taget det med i deres vurdering. 

Efter at have set de fremlagte fotos og efter at have hørt F1s forklaring, finder retten T1 

skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold. 

T1 kunne ikke huske forhold 2, grundet beruselse. 

Vidnet F2 har forklaret til forhold 2, at hun bad parterne om at holde op og at hun herunder 

blev væltet af T1, som tildelte hende knytnæveslag og kradsede hende. 

Retten finder således T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold. 

T1 kunne ikke huske forhold 3, grundet beruselse. 

Vidnet V1 har forklaret til forhold 3, at der blev begået hærværk, mens han var på arbejde, 

men at han ikke kunne huske, hvem gerningsmanden var. 

Der blev imidlertid dokumenteret bilag A-1-1, hvoraf det fremgik at nogen havde ringet 

til vagtcentralen, da T1 begyndte at udøve hærværk. 

 Retten finder således T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 113 – hærværk. 

T1 kunne ikke huske forhold 4, grundet beruselse. 

Vidnet V2 har forklaret til forhold 4, at han kørte taxa og at han så T1, som var vred og 

at denne herefter kom hen til ham, hvorefter han kastede en sten mod bilens forende, som 

fik en bule. 

Retten finder således T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 113 – hærværk. 

T1 kunne ikke huske forhold 5, grundet beruselse. 

T3 kunne ikke huske forhold 4, grundet beruselse. 
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Vidnet F3 har forklaret til forhold 5, at han ville smide T1 og T3 ud fra stedet og at han 

herunder blev væltet omkuld, hvorefter han blev tildelt mange knytnæveslag overalt på 

kroppen. Det var ikke kun én person, der udsatte ham for det. 

Vidnet V4 har forklaret til forhold 5, at F3 blev overfaldet, da han skulle smide T1 og T3 

ud fra stedet og at han blev tildelt mange knytnæveslag overalt på kroppen. Han så, at T3 

fik en flænge i hånden, da han tildelte F3 et knytnæveslag. F3 fik en flænge. 

Retten finder således T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold. 

T1 kunne ikke huske forhold 6, grundet beruselse. 

T4 kunne ikke huske forhold 6, grundet beruselse. 

Vidnet F4 har forklaret til forhold 6, at han blev udsat for voldsudøvelse, men at han ikke 

vidste af hvem. 

Retten finder det ikke bevist, at det var T1 og T3, der havde udøvet vold, hvorfor de 

frifindes for overtrædelse fa kriminallovens § 88 – vold. 

T3 har erkendt sig skyldig i forhold 6A, at han i forening med X3 har stjålet solbriller, 

som han tilbageleverede på et senere tidspunkt. 

Retten finder således T3 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 102 – tyveri. 

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 7 og har forklaret, at han gik, da F5 gik under bordet. 

Vidnet F5 har forklaret til forhold 7, at han var gået i seng, da han pludselig blev 

overfaldet af T1T, hvor han blev tildelt et knytnæveslag, så han faldt ned på gulvet og at 

han herefter begyndte at forsvare sig selv. Da han fik mulighed for at flygte, flygtede han 

ud barfodet, efterladende sine ting. 

Vidnet V5 har forklaret til forhold 7, at F5 havde efterladt sine sko og sin mobiltelefon 

hjemme hos hende. 

Retten finder således T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold. 

T1 kunne ikke huske forhold 8, grundet beruselse. T2 har nægtet sig skyldig i forhold 8. 

Vidnet F6 har forklaret til forhold 8, at T1 kom hen til ham, lige så snart han kom ind og 

begyndte tildele ham knytnæveslag i hovedet. Han bøjede sig fremad for at værge for sig 

og i det samme så han et stærk lysglimt, hvorefter han var faldet bevidstløs om. 

Retten har i deres vurdering lagt mere vægt på vidnet V7s forklaring til forhold 8, idet de 

fandt hans forklaring mere troværdig end andre vidneforklaringer. 

Først, hvad der findes bevist af det, der er anført i anklageskriftet. Retten finder, at T1 og 

T2 har handlet i fælles forståelse med hinanden. Retten har ikke fået det bevist, at T1 og 

T2 var taget hen til V6 efter at have planlagt at begå lovovertrædelse, hvorfor retten 

frifinder dem for den del. 
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Retten finder det bevist, at T1 og T2 i forening og i fælles forståelse har tildelt forurettede, 

F6, flere knytnæveslag og spark i ansigt/ hoved. 

Vidnet V7 havde set T1 tildele F6 knytnæveslag og at T2 umiddelbart i forlængelse heraf 

også tildelte F6 knytnæveslag. V7 forklarede, at T1 og T2 tildelte F6, som lå ned, flere 

spark omkring hovedet. Dette støttes af politiattestens pkt. 5, hvoraf det fremgik at F6 

havde fået en 3 x 0,5 cm flænge på issen. 

Retten har ikke fået det bevist, at T1 og T2 efter aftale og fælles forståelse havde brugt 

stemplet, som anført i anklageskriftet. De bliver således frifundet for den del. 

Imidlertid havde T2 hverken formanet eller forsøgt at stoppe T1 allerede i starten, da 

denne brugte stemplet som våben mod F6. Retten finder, at han accepterede T1s handling 

og at det derfor drejede sig om fælles forståelse. 

Retten mener ikke, at T1 og T2 var taget hen til V6 med forsæt om at begå drab. Retten 

anser det forhold, at T1 tog et 23 kg tungt stempel og løftede det op til brysthøjde og smed 

det hårdt ned for at ramme, som værende et drabsforsøg. 

De finder derfor T1 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 86, jf. § 12 – forsøg på 

manddrab. 

De finder T2 skyldig i overtrædelse af Kriminallovens § 86, jf. § 12, jf. § 13 – medvirken 

til drabsforsøg. 

Om foranstaltningen 

T1 er fundet skyldig i 7 forhold. Retten bemærkede, at T1 tidligere er foranstaltet for 

lignende overtrædelser, hvilket tillægges i skærpende retning. 

Retten anser T1s overfald mod en sagesløs person som værende groft. Under henvisning 

til at retten ikke kan se formildende omstændigheder, finder de nedenstående afgørelse 

passende. 

Foranstaltningen fastsættes i medfør af Kriminallovens § 88, § 113, § 86, jf. § 12 og § 

146. 

T2 findes skyldig i den rejste tiltale. Retten bemærkede dog, at han ikke tidligere ses 

foranstaltet. 

Anklageren har for drabsforsøget nedlagt påstand om 4 års 

anstaltsanbringelse. På baggrund af dette finder retten det passende af give 1 år og 6 

måneder i rabat. 

Foranstaltningen fastsættes i medfør af Kriminallovens § 86, jf. § 12, jf. § 13 og § 146. 

T3 er fundet skyldig i 2 forhold. Retten bemærkede, at han tidligere er foranstaltet. Under 

henvisning til at der ikke ses formildende omstændigheder, finder retten nedenstående 

afgørelse passende. 

Foranstaltningen fastsættes i medfør af Kriminallovens § 88, 1. pkt., § 102, § 146., § 127, 

stk.2. 

T3 skal betale det af Kujataani Isarussat tilsendte erstatningskrav på 1.023,42 kr. 

I medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1 skal statskassen betale sagsomkostningerne. 
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Erstatning 

Kujataani Isarussat havde afleveret deres køb af Metal Man Sunglass for 530,45 kr. og 

Meta Unisex Sunglass på 492,97 kr. 

De to priser tilsammen skal T3 erstatte til Kujataani Isarussat. 

Thi kendes for ret: 

T1 idømmes: 

- 4 år og 6 måneders anstaltsanbringelse. 

- Skal forbeholde betaling af erstatning til F6. 

T2 idømmes: 

- 3 år anstaltsanbringelse. 

- Skal forbeholde betaling af erstatning til F6. 

T3 idømmes: 

1. Anbringelse i anstalt i 60 dage 

2. Tillægsbøde på kr. 2.500,- 

3. Betale erstatning på 1.023,42 kr. til Kujataani Isarussat. T4 

frifindes. 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

Louise Skifte 

Eqqartuussisoq/Kredsdommer 

 

 


