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EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI 

 

EQQARTUUSSUTIP 

 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

 
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 

FOR 

 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

 

 

Den 6. oktober 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-NUU-KS 0719/2015   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

Født 22. marts 1964 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97141-00111-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 26. august 2015 og modtaget i retten den 27. august 2015.  

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens § 37 – Krænkelse af offentlig myndighed 

Ved den 25. november 2014, ca. kl. 2042 i Nuuk, fra sit mobiltelefon nummer […], at have 

foretaget opringning til politistationen i Nuuk på telefon 701448, hvorfra han overfor pb. DL 

spurgte efter pk. […] og efterfølgende udtalte: ”J er nød til at have en riffel der rammer plet” eller 

lignede. 

 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes 30 dages betinget 

anstaltsanbringelse som gøres betinget mod en prøvetid på 2 år. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært rettens 

mildeste dom. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt pb. DL og pb. LT. 

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen. 

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag ved Nuuk kredsrets dom af 17. oktober 

2012 med betinget anbringelse i anstalt i 14 dage og med en prøvetid på 1 år. Dommen 

omhandlede vold og tyveri, jf. kriminallovens § 88 og § 102. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han bor alene. Han har ikke noget arbejde. Hans 

børn bor i Nordgrønland. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

Tiltalte har forklaret bl.a., at han har været meget sur på […], som er polititjenstemand, og at 

tiltaltes surhed udspringer af tiltaltes utilfredshed over […]s håndtering af en politiforretning, som 

fandt sted for et par år siden, hvor tiltalte ønskedes politiets bistand i forbindelse med en episode 

mellem tiltalte og tiltaltes ex-kæreste.  

 

Tiltalte vil ikke bestride, at han i forbindelse med det telefoniske opkald til politiet den 25. 

november 2015 både nævnte […]s navn og at han tillige nævnte noget om en riffel, som skulle 

ramme plet. Herefter, og efter de af vidnerne afgivne forklaringer, finder retten, at der er ført bevis 

for, at tiltaltes udtalelser havde karakter af trusler rettet mod […] i anledning af dennes udførelse 

af sit politiarbejde. Tiltalte findes i dette omfang skyldig i den rejste tiltale, jf. kriminallovens § 37. 

   

 

Tiltalte er tidligere foranstaltet for overtrædelse af kriminallovens bestemmelse om vold og er 

under denne sag fundet skyldig i verbale trusler fremsat mod en polititjenestemand. Under disse 



  Bilag K-10 

omstændigheder finder retten, at foranstaltningen passende kan fastsættes til en betinget 

anstaltsdom som nedenfor bestemt, jf. kriminallovens § 129.  

 

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

Tiltalte idømmes betinget anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen 

udsættes og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 2 år.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Jette Christiansen 

midlertidig kredsdommer 

 


