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

 

Nalunaarutigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 12. april 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 1175/2017  

Politiiit no. 5505-97701-00060-16 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1995 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 23. oktober 2017. 

 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisimasoq 1 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 113 - aserorterineq 

04. april 2016 nal. 23.50-p missaani Nuussuarmi […]-mi, nivaataq atorlugu igalaaq aseroramiuk 

 

Pisimasoq 2 

Atorunnaarpoq 

 

Pisimasoq 3 

Atorunnarpoq 

 

Pisimasoq 4 

Aqqusinermi angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1. - imigassartorsimalluni biilerneq 

5. april 2016 nal. 00.00-ip missaani Nuummi aqqusinikkut […] GR […] aqukkamiuk, ima 

annertutigisumik imigassamik aalakoornartulimmik imersimalluni, biilernerani kingornaluunniit 

aavata imigassamik aalakoornartulimmik akoqarnerata 1,20 promille sinnersimallugu. 

 

Pisimasoq 5 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

29. april 2016 nal. 02.00-ip missaani Nuummi imerniartarfimmi […], I4 aalajangeqqallugu 

niaqormikkamiuk. 

 

Pisimasoq 6 

Pinerluttulerimermik inatsimmi § 88 

11. juni 2016 nal. 0050-ip missaani Nuummi aqqusinermik Iggiaanut I8 arlaleriarluni anaalerlugulu 

isimmigaramiuk. 

 

Pisimasoq 7 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 



10. juni 2017 nal. 0015-ip missaani Tugtop silataani, Nuummi Aqqusinersuaq, X1 peqatigalugu I11 

niaquatigut arlaleriarluni tillugaramiuk, I11 nalasoq pingasunik ikinnerunngitsunik niaquatigut 

isimmigarlugulu tummarlugu, kiisalu illup qarmaanut anaalerullugu, taamaalilluni I11 

ilisimajunnaarsillugu. 

 

Pisimasoq 8 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

12. august 2017 nal. 0315-ip aammalu nal. 0345-p akornanni Daddysip silataani, 3900 Nuuk, I2 

kiinaatigut pingasoriarluni tillugaramiuk. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

Qaammatini arfineq-marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

Ukiuni pingasuni ingerlatsisinnaanermut allagartaanik pinngitsoorani arsaarinninneq, tak. 

aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 1 aammalu nr. 4. 

Akiligassiineq 12.000 kr. 

 

 

U pisimasunut unnerluunneqartunut ima inissippoq: 

 

 

Pisimasoq 1: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 2: Peerneqarpoq 

Pisimasoq 3: Peerneqarpoq 

Pisimasoq 4: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 5: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 6: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 7: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 8: Pisuunnginnerarpoq 

 

U piumasaqaateqarpoq eqqartuussuteqartoqassasoq utaqqisitamik, misiligaaffiliinertalimmik 

eqqartuussisut namminneq sivisussusiligaannik, tulliullugu piumasaqaatigineqarluni inuiaqatigiinni 

sulitaasussanngortitsisoqassasoq kiisalu biilersinnaanermut allagartaajaanissamut 

akiligassiinissmaullu pinngitsuutitsisoqassasoq.  

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, 

I14, I15, I16 nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 11. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq. 

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16 nassuiaateqarput ulloq 11. april 2019. 

Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq. 

 



Allagartat uppernarsaatit 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq 10, assilissap aserorneqarsimasup assinga. 

 

Pisimasoq 4, ilanngussaq 1, aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9 pillugu nalunaarusiaq. 

Ersersinneqarluni U politiinit tiguneqarsimasoq 5. april 2016 nal. 00.00. 

Pisimasoq 4, ilanngussaq 4, retskemiskimik nalunaarut, ersersinneqarluni U-p aava ethanolimik 

akoqartoq minnerpaamik 1,49 promille angullugu. 

Pisimasoq 5, ilanngussaq 5. Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa, misissuineq 

pisimalluni 3. maj 2016. Ersersinneqarluni I-p qingaata qaava pullattoq aamma siggua pullattoq 

Ilanngussaq 8. I8-p assingi, takuneqarsinnaalluni kiinaa aagasattoq, arlalitsigut pullanneqarluni. 

Pisimasoq 7, ilanngussaq 30. Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa 13. juni 2017-

imeersoq, misissuisoqarsimalluni 10. juni 2017. Ersersinneqarluni I11 ilisimanani 

unitsinneqarsimasoq kiisalu CT scannerinermit takutinneqartoq iseqarfiup talerperliup naqqa 

qupisimasoq katsorsarneqartariaqartumik kiisalu qaratsaminik sajuppillattoorsimasoq 

nakkutigineqartussanngorlugulu unitsinneqartoq.  

Pisimasoq 7, ilanngussaq 31, 32, 33, assit, I11 kiisalu U. 

Pisimasoq 7, ilanngussaq 34-1. Kriminaltekniskimik nalunaarut, qupperneq 4, titarnertaaq 3. aamma 

4.  

Pisimasoq 7, ilanngussaq 34-3. Retsgenetiskimik misissuinerit pillugit oqaaseqaat, qupperneq 2, 

ersersinneqarluni aak skuumi talerperlermeersoq I11-imeersuusoq. 

Pisimasoq 7, ilanngussaq 35, kosterrapport quppernerup aappaa, ersersinneqarluni politiit Nike 

Jordan skuut U-miit tigusimagaat. 

Pisimasoq 8, ilanngussaq 4, Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa, ersersinneqarluni 

qallut akornani ilaatigut pullanneqartoq. 

 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi 21. 

oktober 2014, ilaatigut nakuusernermut. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik inummik misissuinermini  1. november 2019-imeersumi 

ilisimatitsivoq  U piukkunnartoq inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsilluni 

eqqartuunneqarnissamut, ukiumi ataatsimi nakkutigisaanertalimmik. 

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Pisimasimasoq siulleq pisimasullu sisamaat piliarineqarsimapput 4. aamma 5. april 2016 

pisimasorlu kingulleq piliarineqarsimalluni 12. august 2017. Unnerluussissut 

Eqqartuussisoqarfimmi Sermersuumi tiguneqarpoq 23. oktober 2017. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Pisimasoq1. 



U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. Eqqartuussisut pingaartippaat I4-p nassuiaataa, 

assinit taperserneqartoq. I4 nassuiaavoq, U biilerluni takussimasoq aalakoorsimasorlu. 

Mappiukkusunngilaa, taamaattumillu taassuma igalaaq nivaatamik aserorpaa. 

I7 nassuiaavoq, takusimallugu U I4-p inaata silataaniittoq. Ingerlaleruttorluni tusaavaa U biilerluni 

qimaguttoq aamma nivaataq igalaamik aseruissutigalugu atorneqarsimarpasittoq. 

Unnerluussissut naapertorlugu pisuuvoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 113. 

 

Pisimasoq 4 

U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. 

Eqqartuussisut pingaartippaat aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9 il.il. pillugu 

nalunaarusiaq, ersersinneqarluni politiit taassuma biilersinnaanermut allagartaa tigusimagaat ulloq 

5. april 2016, imigassartorsimalluni biilernermut. Politiit ilisimatitsissutigaat, taassuma 

biilersinnaanermut allagartaqarallarnissani kissaatigisimanngikkaa, taamaattumillu tigusaanermi 

kingorna allagartaqarsimanngitsoq. 

Eqqartuussisut pingaartippaat I4-p I7-llu pisimasoq 1-imi nassuiaataat, taakkuami nassuiaapput U 

takkussimasoq imigassarsunnittorujussuulluni, igalaamillu aseruisimasoq I4-lu politiinut sianermat 

biilerlunilu ingerlaqqissimasoq, taavalu minutsit qulit qaangiunneranni politiinit tiguneqarsimasoq. 

Taamaattumik eqqartuussisut pisuutippaat unnerluussissut naapertorlugu, naleqq. aqqusinertigut 

angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1. 

 

Pisimasoq 5 

U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. Eqqartuussisut pingaartippaat I4-p nassuiaataa, 

taannami nassuiaavoq U-mit niaqorminneqarsimalluni aanaalersimallunilu. Nassuiaat 

peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanit taperserneqaroq. U unnerluussissut malillugu 

pisuutinneqarpoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, 1. pkt. 

 

Pisimasoq 6 

U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. 

Eqqartuussisut pingaartippaat I8-p nassuiaataa, taannami nassuiaavoq U arpalluni takkussimasoq 

saassussimagaanilu, tilluarluni ilisimajunnaassutigisaminik. Ilisimmaqqikkami najungasuni annerai 

aamma aaginnaavoq tilluusaqarlunilu pullanneqarpoq, qinnganilu anneraa isumaqarlunilu 

napisimasoq. Eqqaamavaa U-p immaqa marluk-pingasoriarluni tillukkaani, taamaattorli 

eqqartuussisut isumaqarput isimmittaasimaneq uppernarsarneqanngittoq. U pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88, 1. pkt-imik unioqqutitsinermut pisuutinneqarpoq. 

Pisimasoq 7 

U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. 

I3 nassuiaavoq, takusimallugu U-p nukappiaraq inuusunneq annersaraa. Nukappiaraq nalareersoq 

U-p taassuma niaqua tiguaa toqqavimmullu cementiusumut aportillugu. Nassuiaavoq sumi tamaani 

aaqangaatsiartoq kiisalu nukappiaraq toqqavimmut cementiusumut aportinneqartinnani 

ilisimanngereersoq. Nukappiaraq ilisimanngilaq, timaami arlaannulluunniit qisuarinngilaq, 

patittaannernulluunniit naamik. U aatsaat unitsinneqarami unippoq. 

I12 nassuiaavoq, kalerrisaarisoqarmat aniniaraluaramik ingerlanaveersaartinneqarsimallutik. 

Anigamik takuaat angut aaginnaq ilisimanngitsoq. X2-p matu tigummivaa. U X2-lu angummiit 

aattumiit peersippaat. Taanna kiinnamigut qanimigullu aappoq ilisimananilu. 

I11 nassuiaavoq, qaratsaminik sajuppillattoorsimalluni, kigutini ataaseq katassimasoq kiinnanilu 

assut pullassimasoq. 



I14 nassuiaavoq, marlup qaangilaaraa pingasunngungajalersoq takusimallugu angut 

ilisimajunnaaqqasoq, kiinnamigut minnerpaamik marloriarluni isimmitsittoq. Taanna 

tukkarneqarlunilu isimmissarneqarpoq. 

I15 nassuiaavoq, Tugtop eqqaatigoorluni takusimallugu angut unatarneqartoq. Angutit marluk 

nikorfapput, aappaatalu taanna unatarpaa. Unatartittoq ilisimajunnaarpoq tillunneqarnermi 

kingorna. U taassuma qaavanut ingippoq tilluarlugulu kingusinnerusukkullu nikuippoq 

isimmissalerlugulu. 

Eqqartuussisut tunngaviutippaat U X1 peqatigalugu I11-imut nakuusersimasoq. Eqqartuussisulli X2 

isummerfiginngilaat, taanna  unnerluussissummi eqqaaneqarsimanngimmat. 

Eqqartuussisut pingaartippaattaaq DNA-siuinerup inerneri. 

Taamaattumik U unnerluussissut malillugu pisuutinneqarpoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 88, 1. pkt. 

 

Pisimasoq 8 

U pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnami. 

Eqqartuussisut pingaartippaat I2-p nassuiaataa uppernartoq, nassuiaavormi Manhattenip silataani 

ataasiarluni tillutsissimalluni. I2-p nassuiaataa peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanit 

taperserneqarpoq, taamaattumik eqqartuussisut U ataasiarluni tilluinermut pisuutippaat, naleqq. 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, 1. pkt. 

 

  

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip aserorterineq, nakuuserneq tillinnerlu 

kiisalu imigassartorsimalluni biilerneq pillugit aalajangersagaanik unioqqutitsinermut 

pineqaatissiissut aallaaviusumik tassaasarpoq inissiisarfimmiittussanngortitsineq, 

biilersinnaanermut aallagartaajartinneq akiligassinneqarnerlu. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi 

sakkortusaataasutut ingammik pingaartinneqassasoq U pissutissaqanngitsumik saassussillunilu 

assut peqqarniitsumik nakuusersimasoq. Assut sakkortusaataasorineqarpoq U-p angummut imminut 

illersorsinnaanngivissumut nakuusernerminik ingerlatsiinnarsimanera. 

 

Eqqartuussisut maluginiarpaat pisimasut ilaat ukiunik pingasunik pisoqaassuseqartut, tamannali 

pissutsinut sakkortusaataasunut naleqqussaassutaanngilaq.  

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146, § 127 kiisalu aqqusinertigut 

angallannermut inatsimmi § 60 aamma pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, § 113 kiisalu 

aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1 malillugit, taamaattumillu qaammatini 

arfineq-marlunni inisssiisarfimmiittussanngortitsisoqarpoq, kr. 12.000-inik akiligassinneqarluni 

kiisalu biilersinnaanermut ukiuni pingasuni allagartaajarneqarluni, 5. april 2016-imiit.  

 

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

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U qaammatini arfineq marlunni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq. 



 

U aqqusinertigut angallammik motoorilimmik, kørekorteqarluni angallatigineqartariaqartumik, 

ukiuni pingasuni ingerlatsisinnaajunnaarsinneqarpoq, ullormiit ingerlatsisinnaanermik 

allaffissornikkut arsaarneqarfianiit. 

 

 

U 12.000 kr.-nik akiliisussanngortinneqarpoq 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

 
*** 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 12. april 2019 

 

Rettens nr. 1175/2017  

Politiets nr. 5505-97701-00060-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1995 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 23. oktober 2017. 

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

Kriminallovens § 113 - hærværk 

Ved den 04. april 2016, ca. kl. 23.50, på adressen […], i Nuussuaq, at have knust en rude ved brug 

af en skovl. 

 

Forhold 2 

Udgået 

 

Forhold 3 

Udgået 

 

Forhold 4 

Færdselsloven § 9 stk. 1 - spirituskørsel 



Ved den 5. april 2016, kl. ca. 00.00, ad vejstærkningen Manngua, i Nuuk, som fører af GR […], at 

have ført køretøjet, at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet 

under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille. 

 

Forhold 5 

Kriminallovens § 88 - vold 

Ved den 29. april 2016, kl. ca. 02.00, på beværtningen Nasiffik, i Nuuk, at have fastholdt og nikket 

V4 en skalle. 

 

Forhold 6 

Kriminallovens § 88 - vold 

Ved den 11. juni 2016, kl. ca. 0050, på vejstrækningen Iggiaanut, i Nuuk, at have tildelt V8 flere 

slag og spark. 

 

Forhold 7 

Kriminallovens § 88 - vold 

Ved den 10. juni 2017, kl. ca. 0015 ud for Tugto, Aqqusinersuaq i Nuuk, i forening med X1 at have 

tildelt V11 flere knytnæveslag i hovedet, at have sparket og trampet V11 i hovedet ikke under 3 

gange imens denne lå ned, samt at have slået ham imod bygningens mur, alt hvorved V11 mistede 

bevidstheden. 

 

Forhold 8 

Kriminallovens § 88 - vold 

Ved den 12. august 2017 imellem kl. 0315 og kl. 0345 ud for Daddys, 3900 Nuuk, at have tildelt V2 

3 knytnæveslag imod ansigtet. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

Anbringelse i anstalt i 7 måneder. 

Ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år jf. færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1 og nr. 4. 

Bøde på 12.000 kr. 

 

T forholder sig således til følgende forhold: 

 

Forhold 1: Nægter sig skyldig. 

Forhold 2: Udgået. 

Forhold 3: Udgået. 

Forhold 4: Nægter sig skyldig.  

Forhold 5: Nægter sig skyldig. 

Forhold 6: Nægter sig skyldig. 

Forhold 7: Nægter sig skyldig. 

Forhold 8: Nægter sig skyldig. 

 

 

T har fremsat påstand om betinget dom, med prøvetid som retten selv fastsætter, subsidiært 

samfundstjeneste, samt frifindele af frakendelse af førerret og bøde. 

 



Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaringer af V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, 

V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 V15, V16. 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 11. april 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

Vidnerne V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 V15, V16 har afgivet 

forklaring den 11. april 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen.  

 

Dokumenter 

 

Forhold 1, bilag 10, foto af ødelagt billede. 

 

Forhold 4, bilag 1, rapport vedrørende færdselslovens § 9. Hvoraf det fremgår at T er blevet taget af 

politiet den 5. april 2016 kl. 00.00. 

Forhold 4, bilag 4, retskemisk erklæring, hvoraf det fremgår at T havde ethanol i blodet med en 

mindsteværdi op 1,49 promille. 

Forhold 5, bilag 5. Politiattest hvor undersøgelsen er fundet sted den 3. maj 2016. Hvoraf det 

fremgår at V4 havde hævet næseryg og hævet læbe som fælge af slag. 

Forhold 6, bilag 8. Foto af V8 hvor man kan se et blodigt ansigt, der sås flere hævede områder. 

Forhold 7, bilag 30. Politiattest 13. juni 2017, undersøgelsen fandt sted den 10. juni 2017. Hvoraf 

det fremgår, at V11 er blevet indlagt bevidstløs, samt at CT scanningen har påvist brud i bunden af 

højre øjenhule som kræver behandling, samt at han har fået hjernerystelse og er blevet indlagt til 

observation.  

Forhold 7, bilag 31, 32, 33, fotos, af V11 samt T. 

Forhold 7, bilag 34-1. Kriminalteknisk erklæring, side 4 af 5, 3. og 4. afsnit. 

Forhold 7, bilag 34-3. Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser, side 2, hvoraf det fremgår, 

at det blod der er fundet i højre sko, tilhører V11. 

Forhold 7, bilag 35, kosterrapport anden side, hvoraf det fremgår at politiet har taget sorte Nike 

Jordan sko, fra T. 

Forhold 8, bilag 4, politiatest, hvoraf det fremgår at han har blandt andet hævelse mellem øjenbryn. 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Sermersooq Kredsret den 21. oktober 2014, for blandt andet 

vold. 

 

 

Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 1. november 2019 oplyst, at T er egnet til at modtage 

en dom til samfundstjeneste, med tilsyn på 1 år.  

 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han ellers er startet på nogle uddannelser men han har 

stoppet, samt han stadig sammen med sin kæreste.  

 

 

 

Sagsbehandlingstid 

 



Første og fjerde forhold er begået 4. og 5. april 2016 og den sidste forhold er begået den 12. august 

2017, anklageskriftet er modtaget i Sermersooq Kredsret den 23. oktober 2017. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

 

Forhold 1. 

T nægter idet han ikke husker noget. Retten har lagt vægt på V4s forklaring som støttes op af fotos. 

V4 forklarede at T kom kørende og at han var fuld. Hun ville ikke lukke ham ind, hvorfor han 

ødelagde vinduet med en skovl.  

V7 forklarede at hun så T uden for V4s lejlighed, lige da hun gik hørte hun T køre væk, og skovlen 

så ud til at den var blevet brugt til at ødelægge vinduet.  

Skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 113. 

 

 

Forhold 4 

T nægter idet han ikke husker noget. 

Retten har lagt vægt på rapport vedrørende færdselslovens § 9 mv., hvoraf det fremgår at politiet hat 

den 5. april 2016 inddraget hans kørekort, for spirituskørsel. Politiet har oplyst, at han ikke har 

ønsket en midlertidigt kørekort, hvorfor han ikke har haft det siden han blev pågrebet.  

Retten har lagt vægt på V4s og V7s forklaring i forhold 1, idet de forklarede at T kom og lugtede 

stærkt af alkohol og ødelagde ruden, og kørte væk igen, da V4 ringede til politiet, hvor han 10 

minutter efter blev taget af politiet.  

Hvorfor retten finder ham skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. færdselslovens § 9, 

stk. 1. 

 

Forhold 5 

T nægter, idet han ikke husker noget. Retten har lagt vægt på V4s forklaring i det hun forklarede at 

T nikkede hende en skalle, og hun begyndte at bløde. Forklaringen støttes op af politiattesten. T 

findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt. 

 

Forhold 6 

T nægter da han ikke kan huske noget.  

Retten har lagt vægt på V8s forklaring, idet han forklarede at T kom løbende og angreb ham, hvor 

han fik tildelt slag i form af knytnæveslag, hvor han mistede bevidstheden. Da han vågnede havde 

han ondt i ribben, og havde blod på sig, og havde blåmærker, og var hævet, og havde ondt i næsen, 

og tror at den var brækket. Han husker at T tildelte ham måske 2-3 knytnæveslag. Forklaringen er 

støttet op af foto. 

Retten finder ham skyldig i flere slag i form af knytnæveslag, dog finder retten at spark ikke er 

bevist. T findes skyldig for overtrædelse af kriminallovens § 88, 1.pkt. 

 

 

Forhold 7 

T nægter idet han ikke husker noget. 

V3 forklarede at hun så T slå yngre dreng, drengen lå allerede nede, da T tog hans hoved og slog det 

ind i cementfundamentet. Hun forklarede at der var rimeligt meget blod over det hele, samt at han 



var bevidstløs allerede før han blev slået ind i cementfundamentet. Drengen var bevidstløs, da 

kroppen reagerede slet ikke på noget, hverken slag. T stoppede først da han blev stoppet.  

V12 forklarede, at de blev holdt ude, da de ellers ville ud da der var alarm. Da de kom ud, så de en 

mand med blod og som er bevidstløs. X2 holdt døren. De tog T og X2 væk fra den blødende mand, 

han blødte i ansigtet og fra munden og var bevidstløs.  

V11 forklarede at han havde fået hjernerystelse, havde mistet en tand, og var meget hævet i 

ansigtet.   

V14 forklarede at det var lidt over 2 lidt i 3, da han så en mand bevidstløs, der bliver sparket i 

ansigtet mindst 2 gange. Han blev trampet og sparket.  

V15 forklarede, at da hun gik ved Tugto, at hun så en mand der bliver tævet. 2 mænd stod, den 

anden tævede ham, den der bliver tævet, blev bevidstløs efter knytnæveslag, Hvor T satte sig oven 

på ham og tildelte knytnæveslag og senere stod han op og begyndte at sparke ham.  

Retten har lagt til grund at T i forening med X1 har udøvet vold mod V11. Retten har dog ikke taget 

stilling til X2 da han ikke er nævnt i anklageskriftet.  

Retten har endvidere lagt vægt på DNA resultater.  

Hvorfor T findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt. 

 

Forhold 8 

T nægter idet han ikke husker noget. 

Retten har lagt vægt på V2s troværdige forklaring, idet han forklarede at han fik tildelt 1 

knytnæveslag, uden for Manhattan. V2s forklaring støttes op af politiattesten, hvorfor retten finder 

ham skyldig i 1 knytnæveslag, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt. 

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

hærværk, vold og tyveri samt spiritus kørsel som udgangspunkt som anbringelse i anstalten, 

frakendelse af førerret, og en bøde. 

 

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

skærpende omstændighed, at T angriber og udøver umotiveret meget grov vold. Det findes som en 

meget skærpende omstændighed at T kan fortsætte med at udøve grov vold mod en bevidstløs mand 

der slet ikke kan forsvare sig.  

 

Retten bemærker at nogle af forholdene er 3 år gamle, men dette afvejer ikke de skærpende forhold.  

  

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, § 127, samt færdselslovens § 60, og 

kriminallovens § 88, § 113 samt færdselslovens § 9, stk. 1, derfor som anbringelse i anstalt i 7 

måneder, 12.000 kr. i bøde, samt førerretsfrakendelse i 3 år, fra den 5. april 2016. 

 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 7 måneder.  

 



T skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 3 år fra 

tidspunktet for administrativt inddragelse af førerretten. 

 

 

T skal betale en bøde på 12.000 kr. 

 
 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Eqqartuussisuugallartoq/Midlertidig kredsdommer 

 

 


