
EQQARTUUSSUT 

 

Eqqartuussisoqarfik  Sermersuumi ulloq 28. juni 2018-mi oqaatigineqarpoq. 

 

Eqqartuussiviup nr. 762/2018  

Politiit nr.-at 5505-97646-00004-18 

 

Unnerlluussisussaatitaasut  

U1 

cpr-nummer […], 

U2 

cpr-nummer […] og  

U3 

cpr-nummer […] 

 

Suliap ingerlanneqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataatinneqarput. 

 

Unnerluussissut ulloq 22. juni 2018-mi tiguneqarpoq. 

 

U1ansen, U2 aamma U3 unnerluutigineqarput makkununnga unioqqutitsinernut 

 

Pisimasoq 1 
alle de unnerluutigineqartut 

 
”Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 
takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.” 

 

Pisimasoq 2 
U2 

U3 

”Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 
takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.” 

Pisimasoq 3 
U1 

”Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 
takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.” 

 

Pisimasoq 4 
U2 

”Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 
takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.” 

 

Påstande 

 

Unnerluussisussaatitaasut tulliuttunik piumasaqaateqarput:  



 

 

Unnerluussisussaatitaasut tulliuttunik piumasaqaateqarpoq:  

 

T1: 

 

Ved Sermersooq Kredsrets dom af den 13. december 2017 er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens 

§ 88 – vold, § 105 – databedrageri og bekg. om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, stk. 1 idømt følgende 

foranstaltning: 

 1) Anstaltanbringelse i 11 måneder. 

 2) Konfiskation af 0,30 gram hash. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede lovovertrædelser 

nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 124 påstand om: 

 

 1. Ophævelse af den ved Sermersooq Kredsret af den 13. december 2017 i dømte foranstaltning. 

2. Anstaltanbringelse i 2 år og 6 måneder. 

 

T2: 

 

Anstaltanbringelse i 1 år og 6 måneder. 

 

T3: 

 

Anstaltanbringelse i 1 år og 6 måender. 

 

 

 

U1 pisimasoq 1-mi pinngitsuunerarpoq pisimasunilu 3-milu pisuunerarluni. 

 

U1 pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq aappaattullu 

pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarluni pisimasorlu pinerluttulerinermiit § 112-miit inatsitigut 

aalajangersakkamut allamut nuunneqasasoq. 

 

U2 pisimasoq 1-mi pinngitsuunerarpoq pisimasunilu 2 aamma 4-mi pisuunerarluni. 

 

U2 pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq aappaattullu 

pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarluni pisimasorlu pinerluttulerinermiit  § 112-miit 

inatsitigut aalajangersakkamut allamut nuunneqassasoq. 

 

U3 pisimasoq 1-mi pinngitsuunerarpoq pisimasunilu 2-mi pisuunerarluni. 

 



U3 pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq aappaattullu 

pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarluni pisimasorlu pinerluttulerinermiit  § 112-miit 

inatsitigut aalajangersakkamut allamut nuunneqassasoq. 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliap ingerlanneqarnerani unnerluutigineqartut, U1, U2 aamma U3 nassuiaateqartitsisoqarpoq, 

ilisimannittut I1, I2, I3 aamma I4 nassuiaateqartinneqarlutik. 

 

Unnerluutigineqartut ilisimannittullu 27. juni 2018 nassuiaateqartinneqarput. Nassuiaataat 

eqqartuussisut suliaanni allassimaffinni allanneqarput. 

 

Uppernarsaatit 

I1 12. marts 2018 nal. 16.53 nakorsiartarfimmi misissorneqarpoq. Takussaasumik nassaat nakorsap 17. 

april 2018-mi allattugaani imaapput: 

 

Inuttut 

Kiinamigut timimigut/talimigut niumigullu isimmittartissimallunilu tilluartissimavoq 

kingullermik kiinnamigut isimmitsikkami ilisimajunnaangajassimavoq 

Natermi nalasimavoq, majuartarfikkut ammut naqitsilluni silamilu nujaartortilluni 

takussaasut: ilisimaarinnippoq 

nujarpassuit 

isimigut talerperlikkut angisuumik tilluusarpoq, iserpiaatiguunngitsoq 

qanini tamakkiisumik anniarnini pissutigalugu aatsarsinnaanngilaa 

talia talerperleq arlalinnik tilluusarpoq 

qitiani appasinneq –majuartarfiit 

nissumigut illugiinni angisuunik tilluusarpoq – ulamertut soorlu isimmitsisimanermeersut 

taamaakkajuttartut  

stp:ia 

naava: ippigaa allamillu naamik 

 

pilersaarut 

kiinaa CT skannertissaq 

Politiinik atugassanik aqagu ajoquserneri tamarmik assilineqassapput. Taamaammat uani 

allaaserineqanngillat 

 

 

Aammattaaq ilisimatitsissutigineqarpoq, CT-eertinneranit paasineqartoq qingaa napisimasoq, aammalu 

ataavartussamik takunnissinnaanera annikillilluni ajoqusersimasinnaasoq, tamanna 

ajoquerneqarneranik peqquteqartoq.  

Qaangiuttussamik kingunipilutsitsissasoq naliliisoqarpoq sapaatillu akunnerini ataatsimi 

marluniluunniit sulinngiffeqartariaqassasoq. 

 

I1-ip ajoqutaata assingi pisoqarfiusumilu assit U1-illu assingi saqqummiunneqarput.  

 



Inummut paasissutissat  

U1 siornatigut eqqartuunneqareernikuuvoq, ilaatigut 

- eqqartuussut 5. juli 2013-meersoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni ilaatigut 

nakuusernermut, eqqissiviilliortitsinermut, oqaqqaarani atuinermut aamma aanngajaarniutit pillugit 

nalunaarummik unioqqutitsinermut 

- eqqartuussut 2. juli 2014-meersoq ilaatigut qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni 1.000 kr.-millu akiligassinneqarsimasoq ilaatigut 

ujajaanermut aanngajaarniutit pillugillu nalunaarummik unioqqutitsinermut 

- eqqartuussut 3. december 2016-meersoq ulluni 60-ni nakuusersimanermut 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni aanngajaarniutit pillugit 

nalunaarummik unioqqutitsinermut aamma 

- eqqartuussut 13. december 2017-meersoq qaammatini 11-nilinni nakuusersimanermut 

aanngajaarniutit pillugit nalunaarummik unioqqutitsinermut pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni. Eqqartuussummit Pinerluuteqarsimasunullu 

nalunaarsorsimaffimmit takuneqarsinnaavoq, U1 suliamut tunngatillugu 29. maj 2016-miit 24. 

december 2016-p tungaanut tigummigallarneqarsimasoq. 

 

U1 tigusarineqarpoq 13. marts 2018 eqqartuussuteqartoqarnissaanut tigummigallagaallunilu. 

 

U2 siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq eqqartuussummi 19. marts 2013-meersumi utaqqisitamik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqar 22.500 kr.-ninillu aanngajaarniutit 

pillugit nalunaarummik unioqqutitsinermut akiligassinneqarsimasoq. Piffissaq misiligaaffik 19. marts 

2014-mi naasimasoq. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik inummik misissuinermi 20. april 2018-mi ilisimatitsissutigisimavaat 

U2 utaqqisitamik eqqartuussuteqartoqarnissaanut tulluuttuusoq, soorlu inuiaqatigiinni 

sullissisinnaanngortillugu eqqartuunneqarsinnaasoq. 

 

U2 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq Pisimasoq nassuiaavoq, nammineq U3 inissiamut 

akiliisarnertik 7.000 kr.-niusoq avittarlugu.  

 

U2 tigusarineqarpoq 14. marts 2018 tigummigallagaallunilu eqqartuussuteqartoqarnissaanut. 

 

U3 siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik inummik misissuinermi 26. juni 2018-mi U3-imut tunngatillugu 

ilisimatitsissutigisimavaat, nakkutigineqarnissaanik eqqartuussummit allamik innersuussuteqarlutik, 

imaammat U3 nakkutigineqarnissamik pisariaqartitsinngitsoq. 

 

U3 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq Pisimasoq nassuiaavoq, suliamut uunga tigusarineqarami 

suliffimminiit soraarsitaasimalluni. Inuiaqatigiinni sullissisussanngortitaanissani ammaffigivaa 

tassanngalu piumasaqaatigineqartussat malinnissaanut piumassuseqarluni. It-lerinermik 

suliaqarfiusumut allamiluunniit suliffittaarusuppoq. Suliffittaarnissaq ajornassangatinngilaa.  

 

U3 tigusarineqarpoq 14. marts 2018 tigummigallagaallunilu eqqartuussuteqartoqarnissaanut. 



 

Eqqartuussiviup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Pisuunermut apeqqummut 

 

Pisimasoq 1. 

 

Nassuiaatit tunngavigalugit assortornartinneqanngilaq, I1 hash 85 grammimit minnerunngitsoq U2 

aamma U3-kkut qerititsivianiit pissarsiarisimagaa U2-p panianut pulaartilluni.  

 

U2 aamma U3 nassuiaapput, hash 15.000 kr.-nilerlugu pisiarisimallugu, hashilu I1-imiit 

tigoqqikkususimallugu. U1 nassuiaavoq, U2-p saaffigisimagaani hashillu tigoqqinnissaanut 

ikioqqusimasoq tamannalu akuersaarsimagini. Nassuiaatit tunngavigalugit Eqqartuussiviup 

uppersarneqartippaat, unnerluutigineqartut peqatigiillutik I1 ornissimagaat haship tunniunneqarnissaa 

siunertaralugu, taassuminnga imminnut piginnittutut isigigamik, imaammat akiligarigitsik.  

 

Ilisimannittut I1, I2 aamma I3 unnerluutigineqartullu U1-ip nassuiaataat, I1-ip pisoqarfiusumillu assit 

nakorsallu I1-ip ajoquserneranik  politiinut paasissutissiissutaa tunngavigalugit Eqqartuussiviup 

uppernarsartippaa unnerluutigineqartut akuerineqaqqaaratikinissiamut  I1 aamma I2 sumiiffianut 

isersimasut, aserorterisimasut I2 aamma I1 soorlu unnerluussummi allaqasutut nakuusersimasut, 

allannguutigaluguli, uppernarsartinneqanngimmat, I2-p naavinik attuineq saviminermik pisimanera, 

imaluunnit U2-p I1-ip niaqua nunamut anaarlukkaa.  

 

Eqqartuussiviup ilisimannittut nassuiaataat uppernarsartinneqartippaat, unnerluutigineqartut tamarmik 

nakuusernermut peqataasimasut tapersersuisimsut. Eqqartuussiviup aammattaaq tunngavigivaa U1-ip 

igalaaq aserorsimagaa inissiamilu misissuisimasoq, taamaammallu unnerluutigineqartut allanit 

annikinnerusumik nakuusernermut peqataasimasoq. Qulakkeerlugu 

naqissuserneqarsinnaanngikkaluartoq, qanoq annertutigisumik unnerluutigineqartut tamarmik 

immikkut pingasuullutik nakuusersimaneri, nakuuserneq unnerluutigineqartut pisimasumi 

naatsorsuutigisaminnit pisimanera tamarmillu akuersaagaat pissutigalugu, tamarmik nakuusernertik 

iliuuserimmassuk pinerluuteqarnermut inatsimmik unioqqutitsinermut akisussaapput. 

 

Eqqartuussiviup aammattaaq tunngavigivaa, unnerluutigineqartut tamarmik nakuusernerat 

ingerlanneqarsimasoq I1-ip I2-llu haship, I1-ip U2-p U3-kkullu qerititsiviannit tigusaanik 

tunniussitinniarsaralugu. 

 

I1 nassuiaavoq, hash inissiami toqqorneqarsimasoq, tamannalu unnerluutigineqartunut 

oqaatigisimallugu, taamaaliorsimalluni inissiamiit qimagutitinniarlugu noqqulermanni. Nassuiaata 

sakkortusarneqarpoq ilisimannittup I4-p nassuiaataanit I2 nassaarnani inissiami hashimik 

ujaasisimagaluartoq politiillu hashi U1-imik misissuinerminni nassaarigaat. Eqqartuussiviup 

taamaammat tunngavissaqartippaa unnerluutigineqartut hashi inissiami nassaarisimagaat, tamatumalu 

kingunitsianngua allamik tigusaqarnatik erngerlutik hashi tigullugu qimassimagaat.  

 



Assortorneqanngimmaat I1 pisussaanani hashi U2 aamma U3-miit tigusimagaa, 

uppernarsartinneqanngilaq unnerluutigineqartup siuneratarisimagaa pisussaanani iluanaarniarnissani.  

Unnerluutigineqartut taamaammat ujajaanermut pinngitsuutinneqassapput.  

 

unnerluutigineqartulli I1 I2-mullu nakuusersimapput taamaammallu hashi pissarsiaralugu, taanna 

tigummisigamaat unnerluutigineqartut iliuuseqarnermikkut unioqqutitsillutik pinngitsaaliinermut 

pisuusut. Pisimasoq taamaammat eqqartuussisarnermut inatsit § 476, stk. 3, malillugu 

pinerluttulerinermik inatsit § 91, nr. 1 malillugu pisutut inissinneqarsinnaavoq, taamaammat 

unnerluutigineqartut aalajangersakkamik taassuminnga unioqqutitsisutut pisuutinneqarsinnaapput.  

 

Pisimasoq 2 

 

U2 U3-llu nassuernerat nassuiaataallu tunngavigaugit, suliami paasissutissanit allanit 

sakkortusarneqartut tunngaigalugit, uppernarsarneqartinneqarpoq Pisimasumut tassunga pisuusut. 

 

Pisimasoq 3 

 

U1 nassuernerata neruiaaneratalu kingorna, suliami paasissutissanit allanit sakkortusarneqartut 

tunngavigalugit uppernarsarneqarpoq pisimasumi pisuusoq. 

 

Pisimasoq 4 

 

U2 nassuernerata neruiaaneratalu kingorna, suliami paasissutissanit allanit sakkortusarneqartut 

tunngavigalugit uppernarsarneqarpoq pisimasumi pisuusoq  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Pisimasoq 1 inatsisini unioqqutitsilluni pinngitsaaliinermi nakuusernerup peqqarniissusaa 

eqqarsaatigalugu, Pisimasorlu unnerluutigineqartunit arlalinnik peqatigiilluni ingerlanneqarsimammat 

Eqqartuussivik aalajangerpoq unnerluutigineqartut pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortissallugit aalajangerpoq. Pisimasoq 2 - 4 pisimasut qanoq issusaat 

eqqarsaatigalugu unnerluutigineqartut aammattaaq Pisimasoq taakkununnga akilgassinneqassasut 

aalajangerpoq, tk. Pinerluttulerinermik inatsit § 127, stk. 2. akiligassiissutit aalajangersarneqarneranni 

Eqqartuussiviup ingaartippaa U1-ip aamma U2-p siornatigut assingusumik pinerluuteqareerlutik 

eqqartuunneqareersimaneri. 

 

U1 pineqaatissiissutissaq aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermik inatsit § 91, nr. 1, aanngajaarniutit 

pillugit inatsit § 3, tk. § 1, tk. aanngajaarniutit pillugit nalunaarut § 27, stk. 1, tk. § 2, tk.  ilanngussaq 1, 

liste A, nr. 1 naapertorlugit qaammatini arfinilinni  pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqartillugu ilassutitullu 10.000 kr.-ninik akiligassinneqarpoq. 

 

U2 pineqaatissiissutissaq aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermik inatsit § 91, nr. 1, aanngajaarniutit 

pillugit inatsit § 3, tk. § 1, tk. aanngajaarniutit pillugit nalunaarut § 27, stk. 1, tk. § 2, tk.  ilanngussaq 1, 

liste A, nr. 1, til qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortillugu 

ilassutitullu 10.000 kr.-ninik akiligassinneqarpoq.  



 

U3-mut pineqaatissiissutissaq aalajangersarneqarpoq  pinerluttulerinermik inatsit § 91, nr. 1, aamma  

aanngajaarniutit pillugit inatsit § 3, tk. § 1, tk. aanngajaartniutit pillugit nalunaarummik 

unioqqutitsinermut § 27, stk. 1, tk. § 2, tk.  ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 naapertorlugit, qaammatini 

arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq ilassutitullu 5.000 kr. 

-ninik akiligassinneqarpoq  

 

Pineqaatissiissutaasartunut uppernasaat Pinerluuteqarsimasunulluunniit Nalunaarsorsimaffimmi U1 

misiliutitut iperagaanersoq imaluunniit 13. december 2017-mi eqqartuussmmit allamik 

pineqaatissiissuteqarfigineqarsimanersoq takuneqarsinnaanngilaq, pineqaatissiissut sinneruttutut 

pineqaatissiissutaasimasinnaasut uani eqqartuussummut ilanngunneqanngillat. 

 

U1, U2 aamma U3 tamarmik immikkoorlutik imminnut sulianut tunngassutilinnut aningaasartuutinik 

akiliissapput, tk. Eqqartuussisarnermut inatsit § 480, imm. 2. Eqqartuussiviup pingaartissimavaa, 

Pisimasut tamarmik aanngajaarniutit pillugit pinerluutinut attuumassuteqarsimaneri. 

 

 

Eqqortuutinneqassaaq: 

 

U1 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq qaammatini arfinilinni 

ilassutitullu 10.000 kr.-ninik akiligassinneqarpoq  

   

U1 suliamut aningaasartuutit imminut tunngassuteqartut akilissavai. 

 

U2 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq qaammatini arfinilinni 

ilassutitullu 10.000 kr.-ninik akiligassinneqarpoq. 

   

U2 suliamut aningaasartuutit imminut tunngassuteqartut akilissavai. 

 

U3 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq qaammatini arfinilinni 

ilassutitullu 5.000 kr.-ninik akiligassinneqarpoq. 

   

U3 suliamut aningaasartuutit imminut tunngassuteqartut akilissavai. 

 

 

Eva Skov  

midlertidig kredsdommer/eqqartuussisuugallartoq 

 

 
 

       

 

 

 

 



D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 28. juni 2018. 

 

Rettens nr. 762/2018  

Politiets nr. 5505-97646-00004-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […], 

T2 

cpr-nummer […] og  

T3 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 22. juni 2018. 

 

T1, T2 og T3 er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 
alle de tiltalte 

 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.” 

 

 

Forhold 2 
T2 

T3 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.” 

 

Forhold 3 
T1 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.” 

 

 

Forhold 4 



T2 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.” 

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat følgende påstande:  

 

 

Anklagemyndigheden har fremsat følgende påstande:  

 

T1: 

 

Ved Sermersooq Kredsrets dom af den 13. december 2017 er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens 

§ 88 – vold, § 105 – databedrageri og bekg. om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, stk. 1 idømt følgende 

foranstaltning: 

 1) Anstaltanbringelse i 11 måneder. 

 2) Konfiskation af 0,30 gram hash. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede lovovertrædelser 

nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 124 påstand om: 

 

 1. Ophævelse af den ved Sermersooq Kredsret af den 13. december 2017 i dømte foranstaltning. 

2. Anstaltanbringelse i 2 år og 6 måneder. 

 

T2: 

 

Anstaltanbringelse i 1 år og 6 måneder. 

 

T3: 

 

Anstaltanbringelse i 1 år og 6 måender. 

 

 

 

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 3. 

 

T1 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, subsidiært delvis frifindelse, og at forholdet henføres 

under en anden lovbestemmelse end kriminallovens § 112, samt en mildere foranstaltning. 

 

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2 og 4. 

 



T2 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, subsidiært delvis frifindelse, og at forholdet henføres 

under en anden lovbestemmelse end kriminallovens § 112, samt en mildere foranstaltning. 

 

T3 har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2. 

 

T3 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, subsidiært delvis frifindelse, og at forholdet henføres 

under en anden lovbestemmelse end kriminallovens § 112, samt en mildere foranstaltning. 

 

Sagens oplysninger 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af de tiltalte, T1, T2 og T3, og vidneforklaring af V1, V2, V3 

og V4. 

 

De tiltalte og vidnerne har afgivet forklaring den 27. juni 2018. Forklaringerne er refereret i retsbogen. 

 

Dokumenter 

 

V1 henvendte sig den 12. marts 2018 kl. 16.53 på skadestuen. De objektive, lægelige fund er beskrevet 

i politiattest af 17. april 2018 som: 

 

Personligt 

Er både blevet sparket og fået knytnæver i ansigtet samt sparket på krop/arme og ben 

ved det sidste spark i ansigtet var hun ved at besvime 

lå på gulvet, trykket ned af trappe og udenfor 

hevet i håret 

 

obj: orienteret 

store totter hår 

stort hæmatom omkirng h øje, ikke i selve øjet 

lidt svær ved at åbne munden helt pga smerter v TMJ 

højre arm med adskellige blå mærker  

nedre ryg-trappen 

store blåmærker på begge ben - typisk med ringe svt spark 

 

stp:ia 

abdomen: ømme punkter ellers ia 

 

plan 

CT ansigt 

foto af alle skaderne i morgen til politi rapport. derfor ikke beskrevet her 

 

Endvidere er det oplyst, at CT viser brud på næsen, og at der er mulig varig synsnedsættelse, som kan 

være sket som følge af traume.  

Der vurderes at være forbigående men og uarbejdsudygtighed i 1 - 2 uger. 



 

Der har været fremlagt fotomapper med fotos af skader på V1 og gerningsstedet samt af T1 og hans 

arm.  

 

Personlige oplysninger 

T1 er tidligere foranstaltet, blandt andet ved 

- dom af 5. juli 2013 med anstaltsanbringelse i 4 måneder for blandt andet vold, husfredskrænkelse, 

brugstyveri og overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, 

- dom af 2. juli 2014 med anstaltsanbringelse i 3 måneder og en bøde på 1.000 kr. for blandt andet 

røveri og overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, 

- dom af 3. december 2016 med anstaltsanbringelse i 60 dage for vold og overtrædelse af 

bekendtgørelse om euforiserende stoffer, og 

- dom af 13. december 2017 med anstaltsanbringelse i 11 måneder for vold og overtrædelse af 

bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Det fremgår af dommen og en udskrift af Kriminalregisteret, 

at T1 i forbindelse med sagen har været tilbageholdt fra den 29. maj 2016 til den 24. december 2016. 

 

T1 blev anholdt den 13. marts 2018 og har været tilbageholdt under sagen indtil dom. 

 

T2 er tidligere foranstaltet ved dom af 19. marts 2013 med en betinget anstaltsanbringelse i 40 dage og 

en bøde på 22.500 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Prøvetiden udløb 

den 19. marts 2014. 

 

Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 20. april 2018 oplyst, at T2 er egnet til at modtage en 

betinget dom, herunder en dom til samfundstjeneste. 

 

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at hun og T3 deler udgifterne til husleje, der udgør 7.000 

kr. pr. måned.  

 

T2 blev anholdt den 14. marts 2018 og har været tilbageholdt under sagen indtil dom. 

 

T3 er ikke tidligere foranstaltet. 

 

Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 26. juni 2018 vedrørende T3 oplyst, at man anbefaler en 

anden dom end tilsynsdom, da T3 ikke vurderes at have forsorgsmæssig behov. 

 

T3 har om sine personlige forhold forklaret, at han blev fyret fra sit job, da han blev anholdt i denne 

sag. Han er åben over for samfundstjeneste og villig til at overholde betingelserne herfor. Han vil gerne 

have et arbejde med it eller et andet arbejde. Han tror ikke, det bliver svært at få job.  

 

T3 blev anholdt den 14. marts 2018 og har været tilbageholdt under sagen indtil dom. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 



Forhold 1. 

 

Efter de afgivne forklaringer er det ubestridt, at V1 tilegnede sig en klump hash på ikke under 85 gram 

fra T2 og T3s fryser, da hun var på besøg hos T2s datter.  

 

T2 og T3 har forklaret, at de havde købt hashen for 15.000 kr., og at de ønskede at få hashen tilbage fra 

V1. T1 har forklaret, at T2 henvendte sig til ham og bad ham om at hjælpe med at få hashen tilbage, 

hvilket han indvilligede i. Efter forklaringerne finder retten det bevist, at de tiltalte sammen har opsøgt 

V1 i den hensigt at få udleveret hashen, som de betragtede som deres, idet de havde betalt for den.  

 

På grundlag af forklaringerne fra vidnerne V1, V2 og V3 samt tiltalte T1s forklaring, de fremlagte fotos 

af V1 og gerningsstedet og politiattestens oplysninger om V1s skader finder retten det bevist, at de 

tiltalte uden tilladelse er trængt ind i den lejlighed, hvor V1 og V2 opholdte sig, og har begået hærværk 

og forøvet vold over for V2 og V1 V2s mave blev givet med et metalrør, eller at T2 bankede V1s 

hoved mod jorden.  

 

Retten finder det efter vidneforklaringerne bevist, at alle de tiltalte har deltaget i voldsudøvelsen og 

støttet op om de øvriges voldsudøvelse. Retten lægger endvidere til grund, at T1 har knust en rude og 

gennemrode lejligheden, og at han derfor i mindre omfang end de øvrige tiltalte har deltaget i volden. 

Selvom det ikke med sikkerhed kan fastslås, i hvilket omfang de tre tiltalte hver især har udøvet vold, 

findes volden ikke at være gået ud over, hvad de tiltalte i situationen måtte påregne og have været 

indforstået med, hvorfor de alle er kriminalretligt ansvarlige for den udøvede vold. 

 

Retten lægger endvidere til grund, at volden for alle de tiltaltes vedkommende blev forøvet for at få V1 

og V2 til at udlevere den klump hash, som V2 havde taget fra fryseren hos T2 og T3. 

 

V1 har forklaret, at hashen var gemt i lejligheden, og at hun fortalte dette til de tiltalte, da de forsøgte at 

trække hende med væk fra lejligheden. Hendes forklaring bestyrkes af vidnet V4s forklaring om, at V2 

senere forgæves ledte efter hashen i lejligheden, og at politiet fandt den i T1s besiddelse ved 

visitationen. Retten lægger derfor til grund, at de tiltalte fandt hashen i lejligheden, hvorefter de straks 

forlod stedet med hashen uden at tilegne sig andet.  

 

Da det er ubestridt, at V1 uberettiget havde taget hashen fra T2 og T3, findes det ikke bevist, at de 

tiltalte havde forsæt til at skaffe sig uberettiget vinding. De tiltalte skal derfor frifindes for røveri.  

 

Da de tiltalte imidlertid har forøvet vold over for V1 og V2 og derved har tiltvunget sig den hash, som 

de var i besiddelse af, findes de tiltalte ved deres handlinger at have gjort sig skyldige i ulovlig tvang. 

Forholdet kan derfor i medfør af retsplejelovens § 476, stk. 3, henføres under kriminallovens § 91, nr. 

1, hvorfor de tiltalte findes skyldige i overtrædelse af denne bestemmelse.  

 

Forhold 2 

 

Efter T2s og T3s erkendelse og forklaringer, som bestyrkes af de øvrige oplysninger i sagen, er det 

bevist, at de er skyldige i dette forhold. 

 



Forhold 3 

 

Efter T1s erkendelse og forklaring, som bestyrkes af de øvrige oplysninger i sagen, er det bevist, at han 

er skyldig i dette forhold. 

 

Forhold 4 

 

Efter T2s erkendelse og forklaring, som bestyrkes af de øvrige oplysninger i sagen, er det bevist, at hun 

er skyldig i dette forhold. 

 

Om foranstaltningen 

 

Under hensyn til grovheden af den anvendte vold ved den ulovlige tvang i forhold 1, og da forholdet er 

begået af flere tiltalte i forening, finder retten, at de tiltalte skal dømmes til anbringelse i anstalt. Under 

hensyn til karakteren af forhold 2 - 4 findes de tiltalte tillige at skulle idømmes en tillægsbøde for disse 

forhold, jf. kriminallovens § 127, stk. 2. Ved fastsættelsen af tillægsbøderne lægger retten vægt på T1s 

og T2s tidligere domme for ligeartet kriminalitet. 

 

Foranstaltningen for T1 fastsættes efter kriminallovens § 91, nr. 1, og lov om euforiserende stoffer § 3, 

jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 6 

måneders anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 10.000 kr. 

 

Foranstaltningen for T2 fastsættes efter kriminallovens § 91, nr. 1, og lov om euforiserende stoffer § 3, 

jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 6 

måneders anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 10.000 kr. 

 

Foranstaltningen for T3 fastsættes efter kriminallovens § 91, nr. 1, og lov om euforiserende stoffer § 3, 

jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 6 

måneders anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 5.000 kr. 

 

Da det ikke fremgår af straffeattesten eller udskriften af Kriminalregiseret, om T1 er prøveløsladt eller 

afventer yderligere afsoning af dommen af 13. december 2017, omfatter foranstaltningen ikke 

restforanstaltningen i henhold til denne dom. 

 

T1, T2 og T3 skal hver især betale sagens omkostninger i det omfang, de vedrører dem, jf. 

retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har lagt vægt på, at samtlige forhold har relation til 

narkotikakriminalitet. 

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder og en tillægsbøde på 10.000 kr. 

   

T1 skal betale den del af sagens omkostninger, som vedrører ham. 

 



T2 idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder og en tillægsbøde på 10.000 kr. 

   

T2 skal betale den del af sagens omkostninger, som vedrører hende. 

 

T3 idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder og en tillægsbøde på 5.000 kr. 

   

T3 skal betale den del af sagens omkostninger, som vedrører ham. 

 

 

Eva Skov  

midlertidig kredsdommer 

 

 

 


