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

 

oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 13. marts 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 719/2017  

Politiiit no. 5505-97488-00039-16 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1980-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 14. juni 2017. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 - tillinneq 

15. november 2016 nal 0358-ip missaani Nuummi […] matu aseroriarlugu iserluni pujaasanik 

sisamanik viinninik tillikkami.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

 

2017-imi junip 20-ata aammalu 21-ata ajornani, I1 kiinaatgut qasseeriariaqaluni anaaleramiuk, 

taamaalilluni I1 kiinaatigut qasseerpassuarnik tungujorneqalersillugulu pullanneqalersillugulu.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 104 peqquserlunneq 

 

24. august 2017 nal. 17.30-ip aammalu 17.50-ip akornani, taxanut ikigami Paarnanilu bussit 

unittarfianut 319- koruunit nalinginut ingerlatitikkami, kingornalu unnerluutigineqartoq taxaniit 

qimaguppoq ingerlanneqarnini akilersinnaanagu.  

 

Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm 2 

 

24. august 2017 nal. 18.05-ip missaani Nuummi […] hashimik 0,23 gramimik nammineq 

atugassaminik tigummiaqartoq naammattoorneqarami.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88- Nakuuserneq 

 

24. maj 2018 nal.21.00-ip aammalu 25. maj 2018 nal. 00.33-ip akornani, aalisariummi "[…]"-imi 

Qeqertarsuarmi talittarfimmi inunngasumi I4 kiinaatigut timaatigullu qasseeriaqaluni anaalerlugulu 

isimmissoramiuk, I4 ajallugu uppisillugu, I4 nujaartorlugu, toqqusassillugu kiisalu inussani 

qungasianut pulatillugit najummiinnarlugulu. 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 98 siorasaarineq  

 



Pisimasoq 5-imi taaneqartutnut atatillugu arlaleriarluni I4 oqaluffigisarmiuk toqunniarlugu, 

saniatigullu sioorasaarutigalugu qungasia napiniarlugu aammalu savimmik kipiniarlugu 

siorasaarlugu, taamaalilluni I4-p inuuneranik peqqinneqaranik atugarissaarneranillu annertuumik 

ersiortilerlugu.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 kiisalu § 98 nakuuserneq aammalu siorasaarineq 

 

16. juli 2018 nal. 19.00-ip aammalu 21.30-ip akornani […]-imi, I2-p, sinittarfimmi I4 kiinaatigut 

qasseeriaqaluni anaaleramiuk, kiisalu naavata nalaatigut isimmillugu kingornalu toqqusassillugu, 

taamaalulluni I4 ilisimajunnaarsingajallugu, kingornalu sioorasaarlugu politiinukassagaluarpat 

nakuuserfigeqqinniarlugu.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

1. Qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

2. Haship 0,23 gramip arsaarinnissutigineqarnissaa 

3. Kuubiip, rørtanngi aammalu qiuutit arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 166, imm, nr.1  

 

Pisimasuni 1, 3, 8 aamma 9-mi taarsiissuteqaroqarsinnaanera sillimaffigineqassaaq. 

 

U-p pisimasut imatut isummerfigivai:  

 

Pisimasoq 1: Pisuunerarpoq 

Pisimasoq 2: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 3: Pisuunerarpoq 

Pisimasoq 4: Pisuunerarpoq  

Pisimasoq 5: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 6: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 7: Pisuunnginnerarpoq 

Pisimasoq 8: Pisuunerarpoq 

Pisimasoq 9: Ilaannakortumik pisuunerarpoq 

 

U piumasaqaateqaroq qaammatini marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarnissamik ukiuni 1-2-ni misiligaaffilikkamik.  

 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani nassuiaateqarpoq U, aamma ilisimannittutut nassuiaateqarput I1, I4, I2, 

kiisalu I3. 

Unnerluutigineqartoq, U, nassuiaateqarpoq ulloq 12. marts 2019. Nassuiaatigineqartut 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput. 

 



I1, I4, I2, kiisalu I3 nassuiaateqarput ulloq 12. marts 2019. Nassuiaatigineqartut eqqartuussisut 

suliaasa allassimaffianni issuarneqarput. 

 

Uppernarsaatit 

 

Pisimasoq 1: 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq […]-mi kalerritsaarut 

appissimasoq, aamma securitas nalunaarutiginnissimasoq ulloq 15. november 2016. 

Imaqarniliornermi nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq politiit tumit malissimagaat U-p 

tungaanut tikkuussisut. Kosterapporti, tassani ersersinneqarpoq viinnit sisamat X1-imut 

tunniunneqarsimasut. 

Mappi assit takutitsivoq sakkut iserterfimmi nassaarineqarsimasut, kiisalu viinnit assilineri. 

 

Pisimasoq 2: 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq ajoqusersimasunut 

passussisarfimmi sulisut nakuusernermik nalunaarutiginnissimasut. 

Nakorsaap politiinut uppernarsartaa, tassani ersersinneqarpoq, I1 qaami talerpiata tungaatigut 

angisuumik tilluusartoq pullanneqarlunilu. Isaasa eqqai tilluusaqarput, kiinaani sumi tamaani 

tilluusat mikinerusut. Mappi assit uppernarsaatit sinnerinut uppernarsaasiissut. 

 

Pisimasut 3 aamma 4: 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq taxanik aquttup nammineerluni 

ilaasuni akiliiumanngitsoq politeeqarfiliaassimagaa. 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq imaqarniliornermi nalunaarusiamut tunngasoq. 

Mappi assit, haship uuttortarneqarnera 0,23 gramminut. 

Arsaarinnissuteqarnermi nalunaarut, eqqartuussisumit aperineqarluni, suli hashimik 

arsaarinninnissaq piumasaqaatigineqarnersoq, unnerluussisoq nassuiaavoq, arsaarinnissuteqarnermi 

nalunaarut naammanneq ajormat haship suujunnaarsinneqarnissaanut, taamaattumik 

atorfissaqartinneqartartoq eqqartuussisut aalajangiinissaat hashimik arsaarinnissuteqarnissamut. 

 

Pisimasut 5 aamma 6: 

Pisimasut tallimaat, nalunaarutiginninnermik nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq X2 politiinut 

oqarasuaatikkut saaffiginnissuteqarsimasoq nakuusertoqarsimanera nalunaarutigalugu. 

Pisimasut arfernat, nalunaarutiginninnermik nalunaarusiaq, tassani ersersinneqarpoq pisimasut 

tallimaata misissuiffigineqarnerani, I4-p oqaatigisimagaa U I4-mik siorasaarisimasoq. 

Tigusarinninnermi nalunaarusiami ersersinneqarpoq “[…]” tukassimasoq, kiisalu 

takuneqarsinnaalluni ernguttoqarsimanera. 

Nakorsap politiinut uppernarsartaani ersersinneqarpoq nakuuserneq sivisujaamik pisimassasoq, 

kiisalu pineqarluni nakuusersimaneq annertooq sakkortusaarfiusimasoq, timikkut nakuuserneq 

annertooq, ersarissumik takussutissalik qungasiani inussat inikui toqqussassiisimanerup 

kingunerisaanik, kiisalu qungatsimi nalaa tamaat anniaralugu, kiisalu isaani ameraasaq 

ataqatigiissitsisoq aanaarsimavoq isaatalu eqqaani annikitsuunngitsunik aanaarnerit. 

 

Aamma I4 amerlasuunik nutaanik ammimi ikeratigut aanaarsimavoq, najungasumi ataatigut 

aanaarsimavoq, qaami qeqqani angisuumik aanaarsimavoq kiisalu siutaata uiluusaa talerperleq 

pullalluni. 

Assit uppernarsivaat nakorsap politiinut uppernarsaataa. 

 



Pisimasoq 7: 

Ilanngussaq 1-mi, pisimasoq 7 ersersinneqarpoq nakorsaq X3 oqarasuaatikkut 

saaffiginnissuteqarsimasoq oqaatigalugulu I4 peqqarniitsumik nakuuserfigineqarsimasoq aamma 

qimeriaraluarneqarsimasoq.  

Imaqarniliornermi nalunaarusiami ersersinneqarpoq I4 qallumigut saamerlikkut kilersimasoq 3 cm-

itut angitisumik, aammalu isaa talerperleq pullattoq, aallu panernikoq. 

Tigusarinninnermi nalunaarusiami ersersinneqarpoq, U tigusarineqarnermini tujuuluaraa 

aagasassimasoq, kiisalu qiterlimi nagguaatigut amiialaterneqarluni. 

Pinerliiviusimasup allaaserineqarnerani aamma misissuiffigineqarnerani ersersinneqarpoq 

topmadrassi arlalitsigut aattaqartoq, kiisalu nassaarineqarsimalluni arnap tujuulua qaqortoq aattalik. 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani ersersinneqarpoq nakuusertoqarsimasoq 

peqqarniitsorujussuarmik, taamaattumillu nakorsap politiit attavigisimavai. Nakorsap politiinut 

uppernarsaataani I4-p ajoquserneri allaaserineqartut takuneqarsinnaapput assitigut 

uppernarsaasiissutigineqartutigut. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaateqarpoq, aalisartuusimagaluarluni maannakkulli suffeqarani, 

kisianni aalisaleqqittussaagaluarpoq. Qitornaqanngilaq, aamma aalajangersimasumik 

najugaqanngilaq. I4 ukiut marlut sinnilaarlugit aapparinikuuvaa. 

Imertorujussuuvoq, imerajuttuuvoq, hashimillu pujortartarpoq. 

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Eqqartuussisup oqaatigivaa suliaq aatsaat Sermersuup Eqqartuussisoqarfianit tiguneqarsimammat 

ulloq 12. juni 2017, kiisalu pisimasoq siulleq ukiut pingajuat affaq nutaanngitsigaluni, kiisalu 

pisimasut 2, 3 aamma 4 pisimammata 2017-mi. Ilassutitut unnerluussissut Sermersuup 

Eqqartuussisoqarfianit tiguneqarsimvoq ulloq 30. oktober 2018. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

 

Eqqartuussisut pisimasut ataasiakkaarlugit imatut aalajangiiffigivaat: 

 

Pisimasoq 1: Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq. Pisuunerarnera ikorfartuiffigineqarpoq 

nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamik, imaqarniliornermi nalunaarusiamik kiisalu 

kosterapportimit. Taamaalilluni U pisuusutut isigineqarpoq unnerluussissut malillugu, tak. 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102. 

 

Pisimasoq 2: U pisimasumi pisuunnginnerarpoq eqqaamasaqannginnami. Kisiannili eqqaamavaa I1 

ilagalugu. Eqqartuussisut pingaartippaat I1-p nassuiaataa, tassa U-p ilaatigut tilluarsimagaani, 

nassuiaataalu ikorfartuiffigineqarpoq nakorsap politiinut uppernarsaataanit aamma assinit. 

Eqqartuussisut isimmitaanerit aamma siorasaarinerit isummerfiginngilaat, taakkua 

unnerluussissummi ilaatinneqanngimmata. Taamaattumik eqqartuussisut U pisuusutut isigivaat 

unnerluussissut naapertorlugu, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, uniffik siulleq. 

 



Pisimasoq 3 aamma 4: U pisimasunut pisuunerarpoq. Pisuunerarnera ikorfartuiffigineqarpoq 

nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit, imaqarniliornermi nalunaarusiamit aamma 

kosterapportimit, taamaattumik unnerluussissut naapertorlugu pisuusutut isigineqarpoq, tak. 

Pinerluttunerlinermi inatsimmi § 104, aanngaajaarniutit pillugit inatsit § 3, tak. § 1, tak. 

Aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm. 2, tak. § 2. 

 

Pisimasoq 5 aamma 6: 

U pisimasunut pisuunnginnerarpoq. I4-p politiinut nassuiaatigisimasani uppernarsarpaa, U-p 

annersarsimagaani aamma kiinnamigut timimigullu isimmittarsimagaani. Aamma uppitissimavaa 

nujaartorlugu toqqusassillugulu, kiisalu inussani naqiullugit taamaalillugu aalajangeqqallugu. U-p 

savik tigusimavaa siorasaarlugulu toqunniarlugu. 

I2 nassuiaavoq pingasuullutik, I2, U, I4 fiistersimallutik. Namminerlu nal 21.00 imertarfiliartinnani 

tusaasimallugit I4 aamma U qaavata ataatungaani oqqattut. 

Nal. 22.00 aasimagaluarpai, ksianni I4 takusimanngilaa, U-lu imerniartarfiliaqatigivaa. Kingorna I4 

takkuppoq kiinaa pullalluni, oqarsimavorlu U-p annersarsimagaani. 

Tamakkua nakorsap politiinut uppernarsaataani ikorfartuiffigineqarput, tassani ersersinneqarmat I4 

piffissami sivisuumi peqqarniitsumik nakuuserfigineqarsimasoq, tamatuma kingunerisaanik 

aqqunartiterneqarluni aamma aanaarsimalluni qungatsimigut inussat inikoqarluni, isaani ameraasaq 

ataqatigiissitsisoq aammalu isaata eqqaa aanaarsimalluni. Tamakkua assitigut takuneqarsinnaapput. 

Taamaattumik U pisuusutut isigineqarpoq unnerluutigineqarnera naapertorlugu, tak.  

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, uniffik siulleq, aamma § 98. 

 

Pisimasoq 7: U pisuunnginnerarpoq. Eqqartuussisut pingaartippaatI2-p nassuiaataa. Nassuiaammat 

nammineq I4 aamma U ilagisimallugit, U-p aamma I4-p ineeqqamut isernissaasa tungaanut. I4 

ineeqqamut iserami tilluusaqanngilaq, kisianni anillassimavoq isimigut tilluusaqarluni, 

oqarsimallunilu U-p nakuusersifigisimagaani. 

Eqqartuussisut pingaartippaat nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, tassa nakorsap X3-p 

pisimasoq nalunaarutigisimammagu, isumaqarsimalluni nakuuserneq peqqarniitsuusoq 

qimitseriarnertalik. Nakorsap politiinut uppernarsaataani ersersinneqarpoq I4 peqarniitsumik 

nakuuserfigineqarsimasoq aamma inuunerminik siorasaarneqarsimasoq. 

I4-p uppernarsarpaa politiinut nassuiaatigisimasani, arlaleriarluni kasuttartissimalluni aamma 

isimmittartissimalluni, kingornalu toqqusassineqarsimalluni, isumaqarsimallunilu toqussalluni. 

Aamma I4 eqqartuussivimmi nassuiaavoq eqqaamanagu qasseriarluni inuunerminik 

siorasaarneqarsimanerluni, tassa akulikitsumik siorassarisarmat toqukkumalluni. Taamaattumik 

pisuusutut isigineqarpoq unnerluussissut naapertorlugu, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, 

uniffik siulleq, kiisalu § 98. 

 

Pisimasoq 8: U pisimasumut pisuunerarpoq. Pisuunerarneralu ikiorfartuiffigineqarpoq 

nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit aamma assinit, taamaattumik U unnerluutigineqarnini 

naapertorlugu pisuusutut isigineqarpoq, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102. 

 

Pisimasoq 9: U pisimasumut ilaannakortumik pisuunerarpoq. Eqqartuussisut pingaartippaat 

kosterapporti, assit kiisalu U-p nammineerluni nassuiaataa, pisuusutullu isigineqarpoq 

unnerluussissut naapertorlugu, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 



Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, pinerluttulerinermi inatsimmi 

aalajangersakkat naapertorlugu nakuusernermi aamma siorasaarinermi aamma tillinniarnermi 

aallaavittut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissutissamik toqqaanermi pingaartumik 

sakkortusaataasoq U arnanut imminit mikinerusunut arlaleriarluni annersaasarsimaneraa kiisalu 

peqqarniitsumik taamaasiortarsimanera. 

Aamma sakkortusaataavoq suli nakuuseqqinniartarsimanera nalunaarutigineqaraluaruni, 

taamaattumillu arnat nammineerlutik nalunaarutiginnittarsimanngillat peqqarniitsumik 

nakuuserfigitinnertik pillugu. 

Eqqartuussisut nakuusernertaa sakkortusaatitut isumaqarfigivaat peqqarniissusia pissutigalugu, 

taamatullu aamma sakkortusaataalluni U-p arnat toqqusassisarsimammagit. Pisimasut kingulliit 

marlut piliarineqarsimapput ukiup ataatsip iluani. 

 

Unnerluussisussaatitaasup siusinnerusukkut eqqartuussutaasarsimasut uppernarsaatitut 

saqqummiutinngilai, taamaalaat pillagaareersimanermut allagartaq, taamaattumik eqqartuussisut 

siusinnerusukkut eqqartuussutit isiginiarsimanngilaat. 

 

Eqqartuussisup oqaatigivaa pisimasut ilai nutaanngitsuusut kisiannili taakkua nallersuutinngillat 

sakkortusaatitaannut, taamaattumik pineqaatissinneq aalajangersaafigineqarpoq pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 146, aamma pinerluttulerinermi inatsimmi §§ 102, 88, uniffik siulleq, 98, 104 kiisalu 

aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, qaammatini qulingiluani 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 146. 

 

Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaatigineqartut 0,23 gram hash, kobenimik, 

rørtangimik aamma qiuutinik malippaat, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naalagaaffiup 

karsianit akilerneqassapput. 

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq qaammatini qulingiluani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

   

U-mit arsaarinnissutigineqarput 0,23 gram hash, kobeni, rørtangi aamma qiuutit. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsinit akilerneqassapput. 

 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Kredsdommerkandidat 

 
 
 

D O M 

 



afsagt af Sermersooq Kredsret den 13. marts 2019. 

 

Rettens nr. 719/2017  

Politiets nr. 5505-97488-00039-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer 1980-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 14. juni 2017. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold er modtaget den 30. oktober 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

 

Kriminallovens § 102- tyveri ved indbrud 

ved den 15. november 2016 ca. kl. 0358 at have skaffet sig adgang til […] i Nuuk ved at bryde en 

dør op, hvorefter han stjal 4 flasker vin. 

 

Der tages forebehold for erstatning. 

 

Forhold 2 

 

Kriminallovens § 88- vold 

ved mellem den 20. juni og den 21. juni 2017 at have slået V1 adskillige gange i ansigtet, hvorved 

V1 pådrog sig adskillige blå mærker samt hævelse i ansigtet. 

 

Forhold 3 

 

Kriminallovens § 104- bedrageri  

ved den 24. august 2017 mellem 17.30 og 17.50, at have taget en taxa og kørt til Paarnat 

busstoppested for kroner 319,- hvorefter sigtede forlod taxaen uden at have vilje til at betale for 

ture. 

 

Der tages forbehold for erstatning. 

 

Forhold 4 

 

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2 

ved den 24. august 2017 ca. 18.05, på adressen […] i Nuuk, at have været i besiddelse af 0,23 gram 

hash til eget forbrug.  

 

Forhold 5 



 

Kriminallovens § 88- vold 

ved mellem den 24. maj 2018 kl. 21.00 og den 25. maj 2018 kl. 00.33 på kutteren "[…]" der på 

tidspunktet lå til kaj i Qeqertarsuaq, at have slået og sparket V4, adskillige gange i ansigtet og på 

kroppen, væltet V4 om kuld ved skub, revet V4 i håret, taget kvælertag samt presset sine fingre ind 

i hendes hals og fastholdt grebet.  

 

Forhold 6 

 

Kriminallovens § 98- trusler 

ved i forbindelse med det i forhold 5 beskrevne flere gange, at have udtalt, at han ville dræbe V4 og 

samtidig både truet med at brække hendes hals og truet med at stikke hende med en kniv, hvilket 

var egnet til, at fremkalde alvorlig frygt for V4s liv, helbred og velfærd. 

 

Forhold 7 

 

Kriminallovens § 88 samt § 98- vold og trusler 

ved den 16. juli 2018 mellem kl. 19.00 og 21.30 på adressen […] hos en V2, i soveværelset, at have 

slået V4 adskillige gange i ansigtet, samt sparket hende i maveregionen for derefter, at tage 

kvælertag på hende, hvorved V4 næsten mistede bevidstheden, hvorefter han truede hende med, at 

han ville udsætte hende for yderligere vold, hvis hun gik til politiet. 

 

Forhold 8 

 

Kriminallovens § 102 - indbrud i købmand 

ved den 28. september 2018 ca. kl. 2153 i Pilersuisoq på adressen […], i Qeqertalik Kommune, i 

forening mede X5 at have begået indbrud ved rudeknusning og stjålet spiritus og cigaretter til en 

samlet værdi af 5763 kr. 

 

Der tages forbehold for erstatning. 

 

Forhold 9 

 

Kriminallovens § 102- indbrud i container 

ved den 11. oktober 2018 ca. kl. 0030 hos Royal Artic Line på adressen […] i Aasiaat, i forening 

med X5 at have begået indbrud i 10 stk. container og fra to af dem stjålet et ukendt antal slikposer 

og ikke under 190 pakker pibe tobak af mærket ESCORT til en værdi af 9.120 kr.  

 

Der tages forbehold for erstatning. 

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om  

1. Anbringelse i anstalt i 9 måneder. 

2. Konfiskation af 0,23 gram hash. 

3. Konfiskation af koben, rørtang og saks jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. 

 



Der skal tages forbehold for erstatning i forhold 1, 3, 8 samt 9. 

 

T har forholdt sig til forholdene således: 

 

Forhold 1: Erkender 

Forhold 2: Nægter 

Forhold 3: Erkender 

Forhold 4: Erkender  

Forhold 5: Nægter 

Forhold 6: Nægter 

Forhold 7: Nægter 

Forhold 8: Erkender 

Forhold 9: Delvis erkender 

 

T har fremsat påstand om 2 måneders anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1-2 år. 

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1, V4, V2, samt V3. 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 12. marts 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

V1, V4, V2, samt V3 har afgivet forklaring den 12. marts 2019.  Forklaringerne er refereret i 

retsbogen. 

 

Dokumenter 

 

Forhod 1: 

Anmeldelsesrapport, hvoraf det fremgår at alarmen er gået i gang i […], og securitas havde anmeldt 

det den 15. november 2016. 

Dispositionsrapport, her fremgår det at politiet havde fulgt fodaftryk som ledte til T.  

Kosterrapport, hvoraf det fremgår at 4 flasker vin er afleveret til X1. 

Fotomappen viser værktøj fundet i indstigningsstedet., samt billeder af vin- 

 

Forhold 2: 

Anmeldelsesrapport, hvoraf det fremgår at personalet i skadestuen, havde anmeldt vold. 

Politiattest, hvor af det fremgår, at V1 har stort blåmærke samt bule i højre side af panden. Blå 

mærker omkring øjne, samt flere mindre blåmærker spredt rundt i ansigtet. 

Fotomappe som bekræfter de øvrige dokumentation. 

 

Forhold 3 og 4:  

Anmeldelsesrapport, hvor af det fremgår at taxachaffør havde selv kørt ned til politistationen med 

en kunde der ikke vil betale. 

Anmeldelsesrapport angående dispositionsrapport 

Fotomappe, hvor man kan se at hashen vejer 0,23 gram. 

Konfiskationserklæring, adspurgt af retten, om de så stadig påstår konfiskation af hashen, 

forklarede anklageren, at de plejer ikke at være nok med en konfiskationserklæring for at destruede 

hashen, hvorfor de har brug for rettens beslutning om konfiskation af hashen. 



 

Forhold 5 og 6: 

Anmeldelsesrapport forhold 5, hvor af det fremgår at en X2 har rettet telefonisk henvendelse til 

politiet og anmeldte vold.  

Anmeldelsesrapport forhold 6, hvor af det fremgår at under efterforskning af forhold 5, V4 havde 

oplyst at T havde truet V4.  

Af anholdelsesrapporten fremgår det at der var rodet i "[…]", samt at man kan se at der havde været 

drikkelag.  

Af politiattest fremgår det at det skønnes at volden må havde stået i længere tid, samt at der er tale 

om betydelig vold af voldsom karakter, med betydelige fysiske vold, hvor der er tydelige mærker af 

fingre i halsen efter kvælertag, samt ømhed i hele halsrområdet, samt blødning i bindehinde i øjet 

og ikke små blødninger af øjenomgivelser. 

V4 havde endvidere utallige friske blødninger under hud, blødning under ribben, stor blødning midt 

i pande samt højre øremsuling der er hævet. 

Fotos der bekræfter politiattesten. 

 

 

Forhold 7:  

Af bilag 1, i forhold 7 fremgår det at lægen X3 havde rettet telefonisk henvendelse og havde oplyst 

at V4 var blevet udsat for voldsom vold og strangulering. 

Dispositionsrapport, her fremgår det at V4 havde en flænge på 3 cm ved venstre øjenbryn, og højre 

øje der var hævet, og havde tørret blod. 

Af anholdelsesrapporten fremgår det, at T var blevet anholdt med blod i blussen, samt at han havde 

en lille hudafskrabning i langefingerkno. 

Af gerningsstedsbeskrivelse og undersøgelse fremgår det at der var blod på topmadrassen flere 

steder, samt at der blev fundet en hvid kvindetrøje med blod på.  

Af politiattesten fremgår det at der var blevet udøvet vold af meget voldsom karakter, hvorfor lægen 

havde kontaktet politiet. V4s skader som beskrevet i politiattesten kan ses på billederne som også 

blev dokumenteret.  

 

Personlige oplysninger 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han ellers er fisker men ikke laver noget for tiden, 

men skal ellers begynde at fiske igen. Han har ikke børn, og har ikke en fast bolig. Han har været 

kærester med V4 i over 2 år.  

Han drikker meget, han er alkoholiker, og ryger hash. 

 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Retten bemærker at sagen først blev modtaget i Sermersooq Kredsret den 12. juni 2017, samt at den 

første forhold er 2½ år gammel, samt forhold 2,3 samt 4 er sket i 2017. Tillægsanklageskrift blev 

modtaget i Sermersooq Kredsret den 30. oktober 2018. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 



Retten har taget stilling til hvert forhold på følgende måde: 

 

Forhold 1: Tiltalte erkender. Erkendelsen støttes op af anmeldelsesrapporten, dispositionsrapporten 

samt kosterrapporten. Hvorfor retten finder T skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. 

kriminallovens § 102. 

 

Forhold 2: T nægter forholdet idet han ikke kan huske noget. Dog husker han at han var sammen 

V1. Retten har lagt vægt på V1s forklaring, idet hun forklarer at T har blandt andet tildelt hende 

knytnæveslag, forklaringen støttes op af politiattesten samt af fotos. Retten har ikke taget stilling til 

spark samt trusler, da de ikke indgår i anklageskriftet. Hvorfor retten finder T skyldig i 

overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 88, første punktum.  

 

Forhold 3 og 4: T erkender forholdene. Erkendelsen støttes op af anmeldelsesrapporten, 

dispositionsrapporten samt kosterrapport, hvorfor han findes skyldig i overensstemmelse med 

anklageskriftet jf. kriminallovens § 104, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf bekendtgørelse 

om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 2.  

 

Forhold 5 og 6: T nægter forholdene. V4 har bekræftet sin forklaring til politiet, at T havde slået og 

sparket hende i ansigtet samt på kroppen. Han har endvidere væltet hende, revet hende i håret og 

taget kvælertag, samt havde presset sine fingre og fastholdt grebet. T havde taget en kniv og truet 

hende at han ville dræbe hende.  

V3 har forklaret at de 3: V3, T, V4, havde holdt fest. At før han gik til værtshuset kl. 21.00 havde 

hørt V4 og T skændes under dækket.  

kl. 22.00 havde han hentet dem ellers, men så ikke V4, og tog til værtshuset sammen med T. 

Bagefter var V4 kommet med hævet ansigt, og havde sagt at det var T der havde slået hende.  

Disse støttes op af politiattesten, hvoraf det fremgår at V4 havde været udsat for voldsom vold i 

længere tid, hvilket pådrog hende læsioner og blødninger og mærker af fingre i halsen, blødning i 

bindehinde og omkring øjet. Disse kan ses i fotos. Hvorfor T findes skyldig i overensstemmelse 

med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt., og § 98.  

 

Forhold 7: T nægter forholdet. Retten har lagt vægt på V2s forklaring. Idet hun forklarede at hun 

sammen med V4 og T, indtil T og V4 kom ind i værelset. Da V4 kom ind i værelset havde hun ikke 

et blåt øje, men kom ud og en med blåt øje, hvortil hun havde sagt at T havde udøvet vold mod 

hende.  

Retten har lagt vægt på anmeldelsesrapporten, idet det er en læge X3 der havde anmeldt forholdet, 

da hun anser volden at være af grov karakter med strangulering. Dette kan ses i politiattesten, hvor 

af det fremgår at V4 havde været udsat for grov vold, og var truet på livet. 

V4 bekræftede sin forklaring til politiet, at hun var blevet slået flere gange og sparket, hvorefter han 

tog kvælertag på hende, hvor hun troede at hun skulle dø. V4 forklarede endvidere til retten at hun 

ikke kan huske hvor mange gange han truede hende på livet, da han ofte truer hende med at han 

ville dræbe hende. Hvorfor han findes i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 

88, 1. pkt., samt § 98.  

 

Forhold 8: T erkender forholdet. Erkendelsen støttes op af anmeldelsesrapport og fotos, hvorfor T 

findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 102. 

Forhold 9: T delvis erkender forholdet. Retten har lagt vægt på kosterrapport, fotos samt Ts egen 

forklaring, og finder ham skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 102. 

 



Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

vold og trusler og tyveri som udgangspunkt som anbringelse i anstalten.  

 

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

skærpende omstændighed at T udøver vold mod kvinder der er mindre end ham gentagne gange 

samt af grov karakter. 

Det findes endvidere som en skærpende omstændighed at han truer med yderligere vold hvis de 

anmelder ham, hvorfor det ikke er kvinderne selv der har anmeldt disse grove vold.  

Retten har anset selve volden som en skærpende omstændighed på grund af dens grove karakter, 

ligesom det er en skærpende omstændighed at T har taget kvælertag på kvinderne. De 2 sidste vold 

har han endvidere begået inden for et 1 år. 

 

Anklagemyndigheden har ikke dokumenteret de tidligere domme, og kun straffeattesten, hvorfor 

retten har set bort fra de tidligere domme. 

 

Retten bemærker at nogle af forholdene er af ældre dato, men disse opvejer ikke de skærpende 

omstændigheder, hvorfor foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og kriminallovens 

§§ 102, 88, 1. punkt., 98, 104, samt lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, derfor som anbringelse 

i anstalt i 9 måneder, jf. kriminallovens § 146. 

 

 

Retten tager påstanden om konfiskation af 0,23 gram hash og af koben, rørtang og saks, til følge, jf. 

kriminallovens § 166. 

 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 9 måneder. 

 

   

Hos T konfiskeres 0,23 gram hash, koben, rørtang og saks. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 
 


