
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QEQQATA KREDSRET 

 

Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0071-2014 

                   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97448-00001-13. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 14. januar 2014 og modtaget i retten den 22. januar 2014.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

1. 

Kriminallovens § 90, stk. 2 –uforsvalig omgang med farlige ting 

Ved den 17. oktober 2013, ca. kl. 2301 i Sisimiut havn, af grov kådhed, at have afgivet skud 

med kaliber 30.06 mod adressen Christian 28-¨Aqq, hvorved projektilet ramte vinduet og 

fortsatte op i loftet, hvilket forvoldte nærliggende fare for ….s liv, førlighed og sundhed, 

idet … opholdt sig i rummet tæt på vinduet. 

 

2. 

Kriminallovens § 113, stk. 1 –hærværk 

Ved den 17. oktober 2013, ca. kl. 2301, i Sisimiut havn, at have afgivet et skud med kaliber 

30.03 mod politikutter Sisak, hvorved projektilet ramte for vinduet i styrehuset og knuste 

denne. 

3. 

Politivedtægten for Qeqqata Kommunea § 12, stk. 2 – afgav skud i et bebygget område 

Ved den 17. oktober 2013, ca. kl. 23.00 i Sisimiut havn, at have afgivet skud med kaliber 



30.06 mod politikutteren Sisak, som var beliggende på en bebygget område. 

 

4. 

Sikkerhed til søs § 29, stk. 3 –spiritus sejllads 

Ved den 17. oktober 2013, mellem kl. 21.30 og kl. 23.50 i havnen i Sisimiut, at have ført 16 

fods jolle med Yahaman 75 hk påhængsmotor selvom han havde indtaget spiritus i et sådant 

omfang at mindste promillen på hans blod var 1,95 promille. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om: 

- Anbringelse i anstalt i 60 dage. 

- Konfiskation af en riffel 30.06 efter kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. 

- Bøde 5000 kroner 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1.  

T har erkendt sig skyldig i forhold 2.  

T har erkendt sig skyldig i forhold 3.  

T har nægtet sig skyldig i forhold 4.  

 

Forsvareren Peter Noahsen har nedlagt påstand om at anstaltanbringelsen gøres betinget 

med en prøvetid på 1 år, og at bøden nedsættes efter rettens skøn, subsidiært at tiltalte 

dømmes til samfundstjeneste.  Forsvareren tog bekræftende til genmæle vedrørende 

konfiskationskravet.  

 

Bevisførelsen 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T. Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 25. 

juni 2015.  

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår blandt andet af anmeldelsesrapporten vedrørende forhold 1, af den 17. oktober 

2013, at en chokeret anmelder oplyste, at der var blevet skudt ind af vinduet i hans lejlighed, 

uden at der forelå en mistanke om hvem gerningsmanden var. Af dispositionsrapporten 

dateret den 18. oktober 2013, fremgår det blandt andet, at patruljen kørte i retning mod 

tanken, hvor de ved ankomsten så en mand, der var ved at fortøjre sin jolle til en bådebro. 

Der blev set rifler af kaliber 30.06 og kaliber 17 der lå frit fremme i jollen. I riflen, kaliber 



30.06 fandtes et afskudt hylster og der lå yderligere 3 skarpe patroner og 3 skarpe patroner i 

riflen af kaliber 17. Der er til brug for sagen også fremvist fotomapper, der viser billeder af 

et skudhul i et vindue i en grønlig bygning og et skudhul på en af ruderne i styrhuset af 

politikutteren Sisak. Til forhold 4, er der fremlagt en promilleerklæring, der viser, at der hos 

tiltalte den 18. oktober 2013, kl. 00.20 var en mindsteværdi af ethanol på 1,95 promille. 

Endvidere er der blandt andet fremvist en kosterrapport. 

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er fisker og fanger. Han er bruger af alkohol, 

men betragter ikke sit forbrug som et problem. Hans årlige indkomst er svingende, og 

varierer efter hans fangst og indhandling. Han har ingen forsørgerpligter eller gæld til det 

offentlige.  

 

Sagsbehandlingstid.  

Gerningstidspunktet er den 17. oktober 2013. Anklageskriftet er dateret den 21. januar 2014 

og modtaget i retten den 22. januar 2014.  Der foreligger ingen oplysninger om hvorvidt 

sagen har været forsøgt berammet på et tidligere tidspunkt.  

 

Rettens begrundelse og resultat 

Om skyldvurderingen for forhold 1 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forholdet, og forklaret, at han intet huskede om at have 

affyret skud mod Christian 28-ip aqqutaa. Forholdene 1 til 4 er begået i forlængelse af 

hinanden og tiltatles forklaring vedrørende de andre forhold er taget med i betragtningen af 

skyldvurderingen. Der er forevist en fotomappen, der viser et skudhul i vinduet hos ... Af 

dispositionsrapporten fremgår det, at der er fundet afskudt patronhylster i riflen kaliber 

30.06. Tiltalte har også oplyst, at han havde skudt sig selv i maven med riflen af kaliber 17. 

Retten finder det dermed bevist at tiltalte har skudt med både kaliber 17 og kaliber 30.06. 

Henset til den konkrete fareforvoldelse der følger af kriminallovens § 90, stk. 2, finder 

retten, at der er har været fare for …s liv og førlighed, da … rent faktisk befandt sig i huset 

på gerningstidspunktet, som er foregået om aftenen, hvor folk normalt er hjemme. 

Endvidere er der anvendt en riffel med svær kaliber, og det må have stået tiltalte klart, at der 

kunne opstå fare ved anvendelse af netop denne kaliber, netop fordi han er fanger, og derfor 

er vant til at anvende våben.  Retten finder derved, at T har gjort sig skyldig i overtrædelse 

af kriminallovens § 90, stk. 2 – fareforvoldelse ved uforsvarlig omgang med farlige ting. 

 

 



Om skyldvurderingen for forhold 2 

Tiltalte har erkendt forholdet og forklaret, at han huskede at have sigtet på Sisak, men han 

huskede ikke afgivelse af selve skuddet. Der er til brug for sagen forevist og fremlagt 

billeder af den ødelagte rude på styrhuset af Sisak, ligsom der er fundet afskudte 

patronhylstre og skarpe skud i tiltaltes riffel. Retten finder det derved bevist, at T har gjort 

sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 113, stk. 1 – tingsbeskadigelse.   

 

Om skyldvurderingen for forhold 3 

Tiltalte har erkendt forholdet og forklaret som til forhold 2, at han huskede at have sigtet på 

politikutteren Sisak med en riffel af kaliber 30.06. Han kunne ikke helt huske om han stod i 

sin jolle eller på land i havnen, men det anfægtes ikke, at det er sket i bebygget området, da 

havnen i Sisimiut også er en del af byzonen. Retten finder derved, at T har gjort sig skyldig i 

overtrædelse af politivedtægt for Qeqqata Kommuea § 12, stk. 2 – skyderi i bebygget 

område 

 

Om skyldvurderingen for forhold 4 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forholdet og forklaret, at han intet huskede om at have sejlet 

i spirituspåvirket tilstand. Han huskede dog at han senere var på sygeshuset og at han også 

havde skudt sig selv. Han har videre forklaret, at han tidligere på aftenen drak alkohol. Der 

er til brug for vurderingen af sagen fremlagt promilleerklæring, der viser, at tiltalte den 18. 

oktober 2013 havde en promille på 1,95. Retten finder derved, at T har gjort sig skyldig i 

overtrædelse af lov om sikkerhed til søs § 29a, stk. 1 – spiritussejlads. 

 

Om foranstaltningen 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 60 dage, samt 

konfiskation af den riffel, der er anvendt under forhold 1-3, i henhold til kriminallovens § 

166, stk. 2, nr. 1. Envidere er der nedlagt påstand om en bøde på 5.000 kr. samt krav om 

erstatning for reparation af politikutterens rude på 9.253,- kr. Retten finder, at der i forhold 

1, er tale om en grov overtrædelse, selvom der ikke skete personskade. Der er anvendt en 

riffel med kaliber 30.06, der kunne have medført omfattende skader på personer, selv på 

lang afstand. Henset til den lange sagsbehandlingstid på 1 år og 8 måneder, der ikke kan 

tilregnes tiltaltes forhold, finder retten det passende at nedsætte anbringelsen i anstalten til 

30 dage, jf. kriminallovens § 146, stk.1, nr. 2, jf. kriminallovens § 90, stk. 2, jf. 

kriminallovens § 113, stk. 1, jf. § politivedtægten for Qeqqata Kommunea § 12, stk. 2, jf. 

Lov om sikkerhed søs § 29a, stk. 1. 

 



Med hensyn til bøden, finder retten det passende at T i bøde betaler 5.000,- kr. jf. 

kriminallovens § 127. 

 

Om konfiskation 

Det følger af kriminallovens § 166, stk. 2, at såfremt det anses for påkrævet at forebygge 

yderligere lovovertrædelse, eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor, kan der ske 

konfiskation. Der skal derfor ske konfiskation af riflen 30.06 i henhold til kriminallovens § 

166, stk. 2, nr. 1.  

 

Om erstatning og godtgørelse 

Det følger af retsplejelovens § 334, stk. 1, at retten i forbindelse med kriminalsagen kan 

tilkende erstatning til den skadelidte. Der er i henhold til retsplejelovens § 334, stk. 3, 

udarbejdet en opgørelse over kravet, der i øvrigt ikke giver anledning til bevismæssige 

spørgsmål. Retten finder det rimeligt, at tiltalte til Politimesteren i Grønland skal betale 

9.253,- kr. i erstatning. 

 

Om omkostningerne 

Sagens omkostninger afholdes i henhold til retsplejelovens § 480, stk. 1 af statskassen. 

 

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

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 30 dage.  

T idømmes en bøde på 5.000,- kr.  

Hos T konfiskeres en riffel af kaliber 30.06 

 

T skal til politimesteren i Grønland, Postboks 1006, 3900 Nuuk, betale 9.253,- kr. i 

erstatning.  

 

 

Christina Johnsen 

 

 


