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UDSKRIFT AF DOMBOGEN  

FOR  

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

 

 

Ulloq 21. september 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami 

 

sul.nr. SER-NUU-KS-0165-2016   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

[…] 

Cpr.nr. […] 

[…] 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5505-97479-00173-15. 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut ulloq 18. januar 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni 

ulloq 22. februar 2016. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq. 

 

Forhold 1 – Pinerluttulerinermik inatsimmi § 98 – Siorasaarineq, forhold 2 – Pinerluttulerinermik 

inatsimmi § 88-Annersaaneq, forhold 3- Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88- Annersaaneq. 

Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 

takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq. 
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U pisimasunut pingasuusunut tamaginnut pisuunnginnerarpoq.  

 

Unnerluutigineqartup illersuisua PK piumasaqaateqarpoq, pinngitsuutitsisoqassasoq, taanna 

atortinneqarsinnaanngippat, sapinngisamik sakkukinnerpaamik pineqaatissiisoqassasoq, 

imaalillugu utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortitsineq, ukiumik ataatsimik 

misiligaaffilimmik. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu unnerluutigineqartoq U, ilisimannittut I1, I2, I3 aamma I4 

nassuiaateqarput. 

 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 21. september 2016-imeersumi 

issuarneqarput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartunit, suliap bilag-ia 16, politiit uppernarsaasiissutaat I1-imut tunngassuteqartup 

immikkoortuata 5-iani, ilaatigut ima ersersinneqarpoq: ”hø arm: på overarmen ses der i midterste område 

et mærke ca. 2x2 cm. blåt mærke og en række mindre tættere på armhulen. Ingen sår.” Aamma immikoortuata 

9b, naggatip siulliup kingorna, ima ersersinneqarpoq: ”med hensyn til påstået greb på hø. Arm er dette 

foreneligt med at pt. er blevet grebet/skubbet ind i væg”. 

 

Saqqummiunneqartunit, suliap bilag-ia 17, politiit uppernarsaasiissutaat I3-imut tunngassuteqartup 

immikkoortuata 5-iani, ilaatigut ima ersersinneqarpoq: ”Et par cm til højre fra issen findes 3 cm flænge i 

hårbunden. Ondt i h. skuldeblad. Ondt i ribben på begge sider af brystkassen.” Immikkoortumi 7a-mi ima 

ersersinneqarpoq: ”Syet i hårbund i alt 3 sting”. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

Pinerluttunik Isumaginnittuniit oqaaseqaatinit ersersinneqarpoq: ”U er sur og han tag brev men han 

siger at, han vil knuser brev, at han ikke har særlig interesse i, at samarbejde med kriminalforsorgen”. 

 

Illuatungeriit isumaat  

Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigaa, ilisimannittut 

uppernassuseqarluarnerat tunngaviginiarneqartariaqartoq, taakku U takullugulu 

tusaasimammassuk, aallaasiminik umertoq, toqunniarlugillu sioorasaarisimasoq. Pisimasup 

saniatigut U inunnut marlunnut annersaasimavoq, allaat ataaseq imaannaanngitsumik 
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kilersimalluni mersorneqartariaqarsimallunilu.  

Taamaattumik unnerluussissut malillugu pineqaatissiisoqartariaqarpoq. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit oqaaseqaammit ersersinneqarportaaq, U Pinerluttunik 

Isumaginnittorarfimmut suleqataarusussuseqarsimanngitsoq, taamaalilluni utaqqisitamik 

pineqaatissiisoqarsinnaaneq atortinneqarsinnaajunnaarluni. 

 

Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigaa, nuannalluni festialaarneq 

erngunnerup kinguneranik kingunerlussimasoq. Peqataasut tamarmik erngunnermimmi 

sukumiisumik eqqaamasaarussimapput. Ima ernguttoqarsimatigivoq immiorfik 3 1/4 

ulikkaangajallugu immialiamik imalik imerneqarsimavoq, annertuvorlu taanna. Aallaat 

immerneqarsimannginnami atorsinnaasimanngilaq. Sorpassuupput paasiuminaallutillu 

ersernerlupput, pisimasut ilaannut pineqaatissiinissamut tunngavissaqanngitsut. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

Pisoq 1 pillugu 

Eqqartuussisut ilisimannittup I4-p nassuiaatai tutsuiginartutut nalilerpaat, ilaatigut I1-p 

nassuiaataanit taperserneqartut, ima nassuiaammat U takusimallugulu tusaasimammagu, 

oqaatsitigut aallaammillu silugussinermigut sioorasaarisimasoq. Taamaalilluni U 

unnerluutigineqarnermisut pisuutinneqarpoq pinerluttulerinermik inatsit § 98 unioqqutissimagaa. 

 

Pisoq 2 pillugu 

Eqqartuussisut ilisimannittup I1-p talimigut patitsissimalluni nassuiaataa tunngavigalugu, taannalu 

politiit uppernarsaasiissutaanit taperserneqarmat, kiisalu ilisimannittup I4-p nassuiaaneranit 

oqaatigineqarmat, I1 U-mit saassunneqarluni eqqakattarneqarsimasoq. Eqqartuussisut U I1-mut 

annersaasimasutut pisuutippaat pinerluttulerinermik inatsimmik § 88, uniffik siulleq – annersaaneq 

- unioqqutissimagaa.  

 

Eqqartuussisulli uppernarsisinngilaat, U-p I1 nujaartorsimaneraa imaluunniit tikia tigusimaneraa, 

tamanna apersorneqartut arlaannaannilluunniit nassuiaatigineqanngimmat, taamaalilluni U 

taakkununnga pinngitsuutinneqarpoq, unnerluussisussaatitaasunik uppernarsarneqanngimmat. 

 

Pisoq 3 pillugu 

Eqqartuussisut ilisimannittup I4-p nassuiaatai tutsuiginartutut nalilerpaat, U-p I3 igaffimmi 

eqqakattarsimagaa, taamaalilluni niaqqumigut apornermigut kilerneqarsimalluni, ilaatigut politiit 

uppernarsaasiissutaannit paasissutissanit ilalerneqartumit. Taamaattumik U pisuutinneqarpoq 

pinerluttulerinermik inatsit § 88, uniffik siulleq, unnerluutigineqarnermisuulli unioqqutissimagaa.  



  Bilag K-10 

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Sioorasaarsimaneq taamak sakoortussuseqartoq kiisalu annersaanerit eqqartuussisarnermi 

periaaseq malillugu pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik 

kinguneqartinneqartarput. 

 

U-p pulaartuminut nipini illugalugu toqunniarlugit aallaammik silugullugit sioorasaarisimanera, 

taamatullu arlalinnut annersaasimanera, pisoq 3-milu ilaatigut passussisoqartariaqalersimanera 

aallaavigalugit, eqqartuussisunit sakkortunerulersitsinissaminnut pissutissaqarput, taamaattumik 

eqqartuussisut pisarneq avaqqutissallugu pissutissarsinngillat. Taamaatumik U ulluni 60-ini 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq, pinerluttulerinermut inatsit § 98 aamma § 88, uniffik 

siulleq, tap. pinerluttulerinermik inatsit § 146. 

 

Eqqartuussisut pineqaatissiisut utaqqisitassanngortissallugu tunngavissarsinngillat, Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataa aallaavigalugu U suleqataajumasimanngimmat. 

 

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit nalagaaffimmit akilerneqassapput. 

 

*** 

 

Den 21. september 2016 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

 

sagl.nr. SER-NUU-KS-0165-2016   Anklagemyndigheden 

mod 

[…] 

Cpr.nr. […] 

[…] 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97479-00173-15. 

 

afsagt 

 D O M : 
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Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 18. januar 2016 og modtaget i retten den 22. februar 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 – Kriminallovens §98 – trusler på livet, forhold 2 – Kriminallovens §88 – vold og 

forhold 3 – Kriminallovens §88 – vold. Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som 

indscannet billede. Anmodning om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om. 

 

 

T har nægtet sig skyldig i alle 3 forhold.  

 

Tiltaltes forsvarer PK, har nedlagt påstand om frifindels, subsidiært rettens mildeste dom, navnlig 

således at anbringelsen gøres betinget med prøvetid på 1 år. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T, og vidnerne V1, V2, V3 og V4. 

 

Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 21. september 2016. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af sagens bilag 16, politiattest vedrørende V1, under punkt 5 blandt andet: ”hø arm: på 

overarmen ses der i midterste område et mærke ca. 2x2 cm. blåt mærke og en række mindre tættere på armhulen. 

Ingen sår.” Og af punkt 9b efter 1. punktum fremgår: ”med hensyn til påstået greb på hø. Arm er dette 

foreneligt med at pt. er blevet grebet/skubbet ind i væg”. 

 

Det fremgår af sagens bilag 17, politiattest vedrørende V3, under punkt 5: ”Et par cm til højre fra issen 

findes 3 cm flænge i hårbunden. Ondt i h. skuldeblad. Ondt i ribben på begge sider af brystkassen” Af punkt 7a 

fremgår: ”Syet i hårbund i alt 3 sting”. 
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Personlige oplysninger 

Det fremgår af udtalelse fra Kriminalforsorgen, at ”T er sur og han tag brev men han siger at, han vil 

knuser brev, at han ikke har særlig interesse i, at samarbejde med kriminalforsorgen”. 

 

Parternes synspunkter  

Anklageren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at vidnernes troværdighed må lægges til 

grund, idet de har set og hørt tiltalte sigte med riftlen og truet med at slå dem ihjel. Tiltalte har 

derudover øvet vold mod 2 personer, hvoraf den ene af dem fik en alvorlig flænge, der måtte syes. 

Der skal derfor ske domfældelse efter anklageskriftet. 

Udtalelse fra Kriminalforsorgen har i øvrigt vist, at tiltalte ikke ønsker at samarbejde med 

Kriminalforsorgen, og en betinget sanktion er derfor udelukket. 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at et festlig drikkelag havde udviklet 

sig over gevind. Alle har drukket så tæt, at de ikke husker detaljerne. En 3 1/4 fuld dunk 

hjemmebryg var blevet drukket, hvilket er rigtig meget. Riflen har været ubrugelig, idet den ikke 

var ladt. Der er så mange uafklarede og løse ender, at der ikke kan ske domfældelse i nogle af 

forholdene.  

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Om forhold 1 

Retten har lagt vidnet V4 troværdige forklaringer til grund, som støttes af V1 forklaring og på den 

baggrund lagt til grund, at hun har set og hørt tiltalte både truede verbalt og sigtede med riflen, 

hvorfor T findes skyldig for overtrædelse af kriminallovens § 98 som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Om forhold 2 

Retten har lagt vægt på vidnet V1 forklaring om, at hun fik et slag på armen, hvilket i øvrigt støttes 

af politiattesten, samt V4 forklaring om, at V1 blev angrebet og smidt rundt af T, hvorfor T findes 

skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold, ved at have slået V1. 

 

Retten finder det dog ikke bevist, at da ingen har forklaret, at T har revet i håret og taget fat i 

pegefingeren på V1, frifinder retten T på de punkter. 

 

Om forhold 3 

Retten har lagt vidnet V4  troværdige forklaring til grund om, at T har angrebet og smidt V3 rundt i 
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køkkenet, så denne slog baghovedet med en flænge i hovedbunden til følge. Forklaringen støttes af 

oplysningerne i politiattesten, hvorfor T findes skyldig i vold efter kriminallovens § 88, 1. pkt., 

som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Om foranstaltningen 

Fremsættelse af trusler af grov karakter og voldsudøvelser foranstaltes efter praksis med 

anbringelse i anstalt. 

 

På baggrund af følgende skærpende omstændigheder, at T har fremsat trusler, om at dræbe sine 

gæster og samtidig sigtet på dem med en riffel, har øvet vold mod flere og i forhold 3 med en 

behandlingskrævende skade til følge, finder retten ingen anledning til at fravige praksis, hvorfor T 

idømmes ubetinget anbringelse i anstalt i 60 dage, jf. kriminallovens § 98 og § 88, 1. pkt., jf. 

kriminallovens § 146. 

 

Retten har ikke fundet grundlag for at gøre anbringelsen betinget, navnlig ikke da tiltalte ifølge 

Kriminalforsorgens udtalelse ikke vil samarbejde. 

 

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

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage.  

 

Sagens omkostninger betales af statskassen. 

 

Kristine Olsvig 


