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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1987 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 22. oktober 2019. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:  

 

Pisimasoq 1 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 98 (sioorasaarineq) 
26. december 2018 nal.18.00-ip missaani Aasianni sumiiffissineqanngitsumi, P1-ip 

mobiltelefonianut sianeriarluni sioorasaaramiuk, U oqalukkami "naapikkussi ilaquttatit tamaasa 

ilanngullugit toqussavassi" assigisaanilluunniit, taamaalilluni P1-ip ilaqutaasalu inuunerannik, 

peqqinnerannik atugarissaarnerannillu annertuumik siooralersillugit. 

 

Pisimasoq 2 

Pinerluttulerinermik inatsimmi 98 (sioorasaarineq) 
13. august 2019 nal. 21.00-ip kingorna Aasianni sumiiffissineqanngitsumi, P1-ip mobiltelefonianut 

sianeriarluni sioorasaaramiuk, U oqalukkami "ujarpakkit" aammalu "ikuallallutit toqussavakkit" 

assigisaanilluunniit kiisalu pisoq nangiinnarlugu SMS-it arlallit P1-imut nassiussoramigit ilaatigut 

allalluni "toqunniarlutit ikuallanniarlutillu ujarpakkit" assigisaanilluunniit, taamaalilluni P1-ip 

inuuneranik, peqqinneranik atugarissaarneranillu annertuumik siooralersillugu. 

 

Pisimasoq 3 

Pinerluttulerinermik inatsimmi S 37  - (pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaaneq) 
13. august 2019 unnukkut Aasianni sumiiffissineqanngitsumi, qarasaasiaq, smartphone 

assigisaalluunniit atorlugu, attaveqaqatigiittarfikkut "Facebook"ikkut profilini "U" atorlugu, kikkut 

tamarmik takusinnaasaannik ilaatigut allakkami "politeeq uannik aallaanninnikoq kukussavara" 

aammalu "pania ikuallallugu sakkortuunillu tillugarlugu" assigisaanilluunniit, taamaalilluni politiip 

P2-ip panianillu inuunerannik, timaasigut atugarissaarnerannillu annertuumik siooralersillugit, 

kiisalu Kalaallit Nunaata Politiivisa facebookimi profilianni ilaatigut allalluni "inuit uniformillit 

qatsutiivippakka ikuallassavakka" assigisaanilluunniit, taamaalilluni Kalaallit Nunaata Politiivini 



sulisut uniformillit inuunerinik, timaasigut atugarissaarneratigulluunniit annertuumik 

siooralersillugit. 

 

Pisimasoq 4 

Pinerluttulerinermik inatsimmi 37 - (pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaaneq) 
13. august 2019 unnukkut Aasianni Politeeqarfimmi isertitsivimmi, politeeq sulisoq P3 

nakuuserfiginiarlugu sioorasaaramiuk, oqalukkami "sakkortuumik tillussinnaavakkit" 

assigisaanilluunniit. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 91 (pinngitsaaliineq), § 92-imik 

(nammineersinnaajunnaarsitsineq), § 88-imik (nakuuserneq), § 98-imik (sioorasaarineq), § 84-imik 

(kannguttaatsuliorneq), § 77, imm. 1, nr. 1-imik, tak. § 12 (pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarneq) 

kiisalu ikiaroornartut pillugit inatsimmik unioqqutitsisimasutut ukiumi ataatsimi 

inissiisarfimmiittussanngortillugu kiisalu aningaasanik hashimik assigisaanillu 

arsaarinniffigisassanngorlugu Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiani pineqaatissinneqarpoq. 

 

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi aammalu matumani unnerluussissummi inatsisinik 

unioqqutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 124 naapertorlugu, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq: 

 

1.Ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsilluni Qaasuitsup Eqqartuussisuuneqarfiata 

eqqartuussutaata atorunnaarsinneqarnissaa. 

 

2. U ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq. 

 

U immikkoortuni 1, 2 3 aamma 4-imi pisuunnginnerarpoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq immikkoortoq 1, 2 3, aamma 4-mi pinngitsuutitaasssalluni.  

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut P1, P2 aamma P3 nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 7. november 2019. Nassuiaat eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

immikkoortoq 1-mi pisimasoq eqqaamasaqarfiginagu, amaarami. P1-ip najattaajaniik tusarnikuuaa 

P1-inngooq qimmii toqorarniarlugit sioorasaarisimalluni.  

Kinorna P1-imut utoqatsernikuuvoq. Illoqarfimmi takungaangamik ilassisarput. Ukiutoqalersoq P1-

ip najaattaavaniik taamatut tusartinneqarpoq. P1 sioorassutissaqanngilaq. P1-ip angajuata X1-ip 

saassuttarnikuuaa.  

P1-ip najattaava nalunngisarivaa aammalu apparinikuullugu.  

 

Immikkoortoq 2-mut tunngatillugu 13. august 2019 pisumut eqqaamasaqanngilaq, amaarami. 

Taamani nerinikuunani vodka-torluni imernikuuvoq eqqaamasaarulluni.  

Anaanaminiittoq kammalaatini meeraalu isersimasut politiit iserput tingusariartorlungu.  



Asanninneqanngitsumik aappaqarnikuuvoq pinngitsaalisaalluni. Immaqa amaaleriarami silaarulluni 

kamassai qaffakaasimapput. Nammineq politiiniik aallaatinnikuungami immaqa amaaleriarami 

kamassai qaffakaasimapput.  

Allaqattaarsimanini eqqaamasaqarfiginngilaa. Immikkoortoq 2-mi allattaqattaarami sms-kut 

eqqaamasaqanngilaq.  

 

Immikkoortoq 3-mi pisumut ulloq 13. august 2019, eqqaamasaqanngilaq. Ulloq taanna amaarpoq 

ulloq tamaat eqqaamasaqarani. Ulloq taanna Facebook-kut allakkami eqqaamasaqanngilaq.  

Aallaanninnikuata naapikkaangamiuk qungujulluni, unnerluutigisap akisarpaa qungujulluni, 

kisianni eqqarsartarluni ajungaasimaarpalulluni allaanninnikoq qungujuttartoq.  

Unnerluutigisap nassuerutigivaa nammineq uummammigut anniaateqarami taamanili aallatikkami 

iluamik ikiorneqannginnami. Ulloq taanna qaatusimanani amaarami immaqa kamassaminik 

qaffattoorsimassooq, taamannlu aallalluni.  

 

Immikkoortoq 4 pillugu nassuiaavoq, ulloq taanna tingusaangami pinaannani, kisianni 

paarnaarussiviup silataani nammineq natermut nallarpoq oqarlunilu niukkut talikkullu tingullunga 

paarnaarussivimmut eqqunniarsinga. Taamaalimmat politeeq P3 oqarpoq paffequsererneqassasoq, 

uffaa pinaanngitsoq. Taamaannak paffequsernialermanni nikuippoq, P3-ilu oqarfingalungu, 

tillorusussimangukkit tillussimassanngaluarpakkit, namminerlu iseritsivimmut iserluni.  

Naluaa soormi natermut innerami paffequsernialeraluaraanni. 

 

P1 nassuiaateqarpoq ulloq 7. november 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

U-ip najattaani aapparinikuungaa, naluaa suli aappariinnersut. 

Ullumikkut U iluamik attaveqarfiginngilaa. Ulloq 26. december 2018 anaanakkumini 

ataatsimoorujoortut sms-kut allafigivaai ilaqutariit taamaasa toqorarniarlugit allalluni ujarnerarlugit. 

Taamani ilisimannittup anaanaa politiinut sianeraluarpoq, kisianni akineqarpoq sioorasaarisoq 

ajortuliunngimmat takkuttoqassanngitsoq.  

Taamani ilaqutariit assut annilaangapput. Sms-reerami aamma sianertaqattaaraluarpoq kisiannili 

sioorasaarereermat telefon tigunngilaa. U amaaraangami taamatut sioorasaartarpai.  

Taamani allappoq ilisimannittoq stikkeriunerarlugu. Aamma aallaat qunusaarutigineqarpoq.  

Sms-kut allappoq ilisimannittoq toqunniarlungu. Taamani annilaanganarlunilu 

eqqissisimanarunnaarami.  

Tassa taamani juullip naggataani anaanakkuni nereqatingalungit taamannak sms-isivoq.  

Taammani ilaquttaminut U-p allangaai takutippai. 

Ilisimannittup taamani juullip naggataani sianertaqattaaraluarmat telefon tingunngilaa. 

Ulloq 13. august 2019 pisumut tunngatillungu ilisimannittoq nassuiaavoq sms-ertoq 

aallaasitaarsimalluni  

Ulloq taanna sioorasaarneqarami assut uummalluutigivaa aammalu anersaartorniarnermigut 

ajoquteqaleraluarluni annilaanganermut. Taamani U-p ilisimannittoq stikkeriunerarpaa. 

Eqqaamarpiaanngilaa aqangukkut imaluunniit aqanguangukkut politiinut nalunaarutiginerlugu.  

Ilisimannittup naluaa sooq stikker-itut taasaraani.  

 

P2 ulloq 7. november 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq 

ima:  

Ulloq taanna 13. august 2019 ualisoq ilisimannittup nulia X2-mik nalunaarfitippoq sioorasaarutinik 

facebook-kut kikkut tamarmik takusinnaasaannik allattoqarsimasoq sioorasaarutinik. Taakku 

sioorasaarutit takuaat aammalu paasillungu kina pineqatoq, tassa taanna U-imik aallaanninnikoq 



pineqarpoq. Taannalu aallaanninnikoq tassaavoq nammineq. Aamma meeqqani pineqarmata assut 

annilaangavoq.  

Taassuma facebook-kut allakkat imarisai ukuupput: "Tusaannavileqanngiga politeeq 

ikiaroornartumik tikittoortaqattaartoq, aamma tikittoorutisi tilligarpai. Ikuallallugit ilaqutariit. 

Pania ikuallallugi tillorujussuarlugu unatartagartaarlugu. Uannuut aallaanninnikoq. naammaleqaasi 

atisassinnik atorlusi suna tamaat angusarissi! Takorloorpara akuallallusi. 

Imaarisaa siulleq ikiaroornartuutisi tillingarpai, tassa inuit allat pii. 

Politeeq imminut aallaanninnikoq, unnerluutigisaq taama allammat, ilisimannittup nalunngilaa 

nammineq paninilu pineqarlutik. Soorunami annilaangapput, matutik paarnaartalerlugit panialu 

anneerumajunnaarluni, annilaangangami. Nuanninngilaq, siooranaarpoq sualummik inummik 

tassanngaanik pimmat.  

Aamma annilaangapput U-p kammalaataaniik ajortumik pineqassanasualutik.  

 

P3 nassuiaavoq ulloq 7. november 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Ulloq 13. august 2019 eqqaamasaqarfingalungu. Taamani pisoq isertitsiviup iluani pivoq.  

Taamani inuit pingasuupput, ilisimannittoq, X3 aamma X4. Unnerluutigisaq taamani 

isertitsivimmut iserumanngilaq aammalu tillukkumaneqarpoq. 

Unnerluutigisap pissusilersornera ajorpoq. 

Eqqaamavaa tillukkumaneqarluni, kingornalu unnerluutigisaq utoqatserpoq. Taamani oqaatsitigut 

unnerluutigisaq qunusaarivoq. Ilisimannittup unnerluutigisap oqaasii eqqaamarpianngilai, kisianni 

tillukkumaneqarpoq.  

13. auguist 2019 unnulersukkut U tigusarivaat.  

Taamani ilisimannittoq eqqisisaasuuneruvoq. Taamani U imersimavoq kisiannili 

putumarujussuarani.  

Isertitsivimmut apuukkamik U eqqissisimavoq kisiannili suleqataarusunnani, suleqataaqqullungulu 

qinnuvigisaqattaarpaat. Natermut pallarmat suleqataaqqullungu piumaffigingaluarlugu 

suleqataajumanngimmat paffequserneqassasoq ilisimannittoq naalakkiivoq. Paffequserlungulu 

iserititsivimmut isertippaat.  

Ilisimannittoq unnerluutigineqartumut qaninnersaavoq, tassanilu U-p ilisimannittoq tillukkumavaa. 

Soorunami kingorna tillukkumaneqarnera sunniuteqarpoq, annilannganermik.  

U tigusaangami putumavalaanngilaq.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Immikkoortoq 1-3, ilanngussaq 15, Kosterrapport: 

Mobiltelefon ataaseq nalunaaqutalik Iphone X, qernertoq arsaarinnissutaavoq.  

 

Immikkoortoq 1-3, ilanngussaq 14, Facebook-imi, U allataasa assilineqarnerat: 

"tusaannavileqqagiga politeeq ikiaroornartumik tikittooqattaartoq.. aamma tikittoorutisi tilligarpai.. 

ikuallallugit ilaqutariit.  

pania ikuallallugi     sææll asuliun   tillorujussuarlugu unatartagartaaralugu. 

naammaleqaasi atisassinnik atorlusi suna tamaat angusarissi! takorloorpara ikuallallusi." 

 

Immikkoortoq 2, ilanngussaq 6: P1-ip allagarsiai, ulloq 13. august 2019 nal. 2129 tigusimasai: 

"nallinnagaasi assut! vakta Innarluutillit! aallaasitaara Atsaaliuna ilissinnut Takulaarlugu! vakat 

vakat Kattuissisartut kattullugit Togullugit najaattaarsi Oqaatiginnittartuliullugu aat? Naakinaqaasi 

tamassi stikkerit Ilaqutariit tuniniaakujoriaramik Oqaatiginngisaannartuusuusaartut! Sms 21:29 



suuteqanngikkallarassi oqaatiginnituujullusi kammakka oqaatiginnittarukkiariniakujullgit! asuaat 

sukuusertorsuaq innarluutilik."Sms 2129 

"Takoqqikkukkit utaqqit Ikuallassavakkit angajoralaat Misiliteqiuk najatta Erlinginngilluaasappara 

aamma Qirnatannguma soqutiginngilara!  

Qaa aatsaanngorqataatsimoorulluta ataatsimoortsusi Niaaqulaarrateqisa" 

Sms 21:29  

 

Qaasuitsup Eqqartuussiviani ulloq 15. april 2018 eqqartuussut, qup. 17: 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik 15. april 2019 Qaasuitsup Eqqartuussiviani 

pinerluttulerinermik inatsimmi § 91 (pinngitsaaliineq), § 92-imik (nammineersinnajunnaarsitsineq), 

§ 88-imik (nakuuserneq), § 98-imik (sioorasaarineq), § 84-imik (kanngutsaatsuliorneq), § 77, imm. 

1, nr. 1-imik, tak. § 12 (pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarneq) kiisalu ikiaroornartut pillugit 

inatsimmik unioqqutitsisimasutut ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortillugu kiisalu 

aningaasanik hashimik assigisaanillu arsaarinniffigisassanngorlugu pineqaatissinneqarpoq.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq tigummisaalernissami tungaanut nipilersornermik 

ingerlataqarluni ammalu nammineq taalliortarluni.  

Inuit ilaasa naapikkanngamikku qujaffigisarpaat taalliai pillugit. Taamannak qujaffigitikkaagami 

nukinnik pissarsisarpoq.  

Nammineq inuunini taalliarisarpaa oqaasipiluit atunngikkaluarlugit.  

Imigassamik atuineq assut atungarivaa imiinnavittarlunilu. Mannakkut imissaarniarsarivoq.  

Ullut tamaasa imileraluarami deliriartalerpoq, tassanilu aaliagerpoq imerunnaarusulluni. Imigassaq 

aappaqarneranut ajoqutaavoq. Mannakkut kimittuunik imernaveersaalernikuuvoq.  

Eqqarsaatiginikuuaa nakorsaq oqaloqatigissallugu nammineq takunikuugamiuk imigassaq 

pisuulluni silaarukkaagami piliani nalusaramigit. Tassa ajortuliornernut imigassaq 

aallaviusuaannarpoq.  

Imernaveersaarnissamut kattorsartikkusukkaluarpoq kisiannili nammineq saaffiginninnissani 

kanngungalugu.  

Imigassamik atuineq qaangerusuppaa aqqutissineqaraluaruni.  

Inuit pinerluttut akornanni inuunngilaq. Ajortumik ujaasisuunngilaq. Imigassaq ajornartorsiutigivaa.  

Unnerluutigisaq ikiortissarsiortuunngilaq. Imigassaq qaangerusuppaa meeqqani eqqissisimallutik 

alliartussammata. 

 

U tigummigallagaalerpoq ulloq 13. august 2019, maannakkullu tigummigallagaalluni.   

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Immikkorrtoq siulleq pivoq 26. december 2018, aatsaallu 13. august 2019 pisoqaqqimmat politiinut 

anngunneqarluni. Ilisimannittup pinerlineqartup anaanna ulloq 26. december 2018 politiinut 

telefonikkut apuussingaluarpoq kinguneqanngitsumilli.  

Unnerluussut allanneqarsimavoq ulloq 24. september 2019 eqqartuussivimmilu tiguneqarluni ulloq 

22. oktober 2019. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Immikkoortoq 1-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami.  



Ilisimannittoq P1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq U ulloq 26. december 2019 SMS-kut 

sioorasaarilluni allattoq taamaasa toqorariartorniarlugit. Aamma P1-imut sianertaaraluarpoq, 

kisiannili sioorasaarereermat P1-ip telefon tigunngilaa.  

Tammani ulloq 26. december 2018, ilisimannittup anaanaa politiinut sianeraluarpoq sioorasaarineq 

pillugu, akineqarporli ajortoqanngimmat politiit takkutissanngitsut.  

Eqqartuussisut immikkoortoq 1-mi P1-ip nassuiaataa toqqammavigivaat. Eqqartuussiut isumaqarput 

unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 98 - sioorasaarineq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, 

P1-imut sms-rami P1 ilaqutaalu toqorarniarlugit. 

Immikkoortoq 2-mi unnerluutigisaq nassuianngilaq, eqqamasaqannginnami. P1 eqqartuussivimmi 

nassuiaavoq ulloq 13. august 2019 U sianersimasoq sioorasaarilluni aammalu sms-erluni ilaqutariit 

tamaasa aallaasitaani atorlugu toqorarnialugit. Eqqartuussisut P1-ip nassuiaata aammalu 

uppernarsaatit saqqummiunneqartut (imm. 2, ilanngussaq 6) toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap U-ip pinerluttulerinermi inatsit § 98- sioorasaarineq - 

ataasiarlugu unioqqutissimagaa- P1 sianerfigalugu aammalu sms-erfigalugu sioorasaaramiuk.  

Immikkoortoq 3-mi unnerluutigisaq nassuianngilaq eqqaamasaqannginnami.  

Ilisimannittoq P2 eqqartuussivimmi nassuiaavoq nuliani messenger-ikkut nalunaarfigineqartoq U 

Facebook-kut, kikkut tamaarmik takusinnaasaatigut allagaqarsimasoq sioorasaarutinik. Taakku 

sioorasaarutit imaqarput politeeq imminik (U) aallaanninnikoq ikiaroornartumik tikisitsisartoq 

aammalu ikiaroornartumik allap piinik tillittarluni, taakkulu ilaqutariit ikuallanneqassasut.  

Ilisimannittup nalunngilaa nammineq paninilu pineqarlutik, tassami nammineq U politiitut sulilluni 

aallaanikuungamiuk. Ilisimannittup ilaquttani aammalu panini pineqarmata assut ernumaammerpoq 

sioorallunilu.  

Uppernarsaatini ulloq 14. august 2019-mi assilineqarsimasuni takuneqarsinnaavoq U profilia qanoq 

allassimasoq.  

Eqqartuussisut ilisimannittup ammmalu uppernarsaatit saqqummiunneqartut toqqammavigivaat.  

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 98 - pisortat 

oqartussaatitaannik narrunarsaaneq- ataasiarlugu unioqqutissimagaa, Facebook-kut kikkut 

tamaarmik takusinnaasaatigut allakkami imminik aallaannittup ilaqutaai ikuallassallugit aammalu 

pineqartup pania unatartagartaaralugu, aammalu atorfillit uniformillit tassani aamma pineqarput. 

 

Immikkoortoq 4-mi unnerluutigisaq nassuianngilaq oqarnikuugami P3 tillunniarlugu kisiannili 

oqarluni tillunniaraluarukkit tillussinnaagaluarpakkit. 

Ilisimannittoq P3 eqqartuussivimmi nassuiaavoq U-ip oqaasii eqqamarpiarnagit, kisiannili 

tillutsinnisaminut ernumaammersimalluni.  

U paarnaarussivimmut iserumanngimmat pinaalluni, natermullu innarluni. P3 aaliagerpoq 

paffequserneqassasoq ilisimannittoq tillutsinnginniassagami tassanimi sioorasaarereermat.  

Politiip peqqussutaa unnerluutigisap malikkusunngimmagit P3 aaligerpoq unnerluutigisaq 

paffequserneqassasoq.  

Eqqartuussisut aamma U-ip paarnaarussivimmut isertitaalerluni pinaalluni natermut innarnera 

eqqartuussiut politiinut narrusaarinermik aamma isigivaat.  

Eqqartuussisut ilisimannittup P3-ip nassuiaataa toqqaamavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap immikkoortoq 4-mi pinerluttulerinermi inatsit § 37 - 

pisortat oqartussaatitaannik narrusaarineq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, politeeq P3 

tillussinnaalungu oqarmat. 

Eqqartuussiut maluginiarpaat unnerluutigisaq ulloq 15. april 2018 Qaasuitsup Eqqartuussiviani 

eqqartuussaasimasoq ukiorlu ataaseq pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Unnerluutigisaq tigummisaasimavoq ulloq 17. marts 2017 - 

3. november 2017 tungaanut, ullut 231-it tigummisaasimavoq pineqaatissinneqarfimminik ukiup 



ataatsip eqqartuussaanerminik. Iperangaasimavoq ullunik 134-inik ukioq ataaseq 

pineqaatissinneqarfini sioqqullugu. 

Uani immikkoortuni sisamani eqqartuussisut unioqqutitsinerni isertitsivimmiittussatut nalilerpaat 

qaamatinik arfinilinnik sivisussuseqassasoq. Eqqartuussisut maluginiarpaat tigummisaagami ukiup 

ataatsimik pineqaatissinneqarnerup amigaatigigai ullut 134-vit taakkulu ilanngunneqassapput.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip § 98 sioorasaarineq aammalu § 37 pisortat 

oqartussaatitaannik narrunarsaaneq pillugu aalajangersagaanik unioqqutitsinermut pineqaatissiissut 

aallaaviusumik tassaasarpoq pineqaatissinneqarsimasunut inissisarfimmiittussanngortitsinermik.  

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasut sioorasaarinerit marluummata aammalu pisortat oqartussaatitaannik 

narrunarsaarinerit marluummata. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146 malillugu taamaattumillu 

qaammatini qulini pineqaatissineqarsimasunut inissiisarfimmittussanngortinneqarluni. 

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

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U imatut pineqaatissineqarpoq: 

 

Qaamatini qulini pineqaatissinneqasimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq ulloq 

tigummigallagaalerfik aallarnerfigalugu. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 8. november 2019 

 

Rettens nr. 1370/2019  

Politiets nr. 5509971410005919 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1987 



 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 22. oktober 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

kriminallovens § 98 (trusler),  

ved den 26. december 2018 ca. klokken 18.00 fra en ukendt adresse i Aasiaat, at have ringet til F1s 

mobiltelefon og truet F1, idet T udtalte "jeg vil dræbe dig og hele din familie lige så snart jeg møder 

jer" eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F1 og dennes families liv, 

helbred og velfærd. 

 

Forhold 2 

 

kriminallovens S 98 (trusler),  

ved den 13. august 2019 efter klokken 21.00 fra en ukendt adresse i Aasiaat, at have ringet til F1s 

mobiltelefon og truet F1, idet T udtalte "jeg leder efter dig" og "jeg vil dræbe dig ved at brænde 

dig" eller lignende samt i umiddelbar forlængelse heraf at have sendt flere SMS-beskeder til F1 bl.a. 

med indholdet "jeg leder efter dig for at slå dig ihjel og brænde dig" eller lignende, alt hvilket var 

egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F1s liv, helbred og velfærd. 

 

Forhold 3 

 

Kriminallovens 37 (krænkelse af offentlig myndighed) 

ved den 13. august 2019 om aftenen på en ukendt adresse i Aasiaat, ved brug af computer, 

smartphone eller lignende, på det sociale netværk "Facebook" ved brug af en facebookprofil under 

navnet "T" at have skrevet et offentligt opslag bl.a. med indholdet "jeg vil antænde betjenten, der 

engang har skudt mig" og "dennes datter skal brændes og tildeles kraftige knytnæveslag" eller 

lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for politiassistent F2 og dennes datters liv, 

legeme eller velfærd samt at have skrevet et opslag på Grønlands Politis officielle facebookprofil 

bl.a. med indholdet "jeg er træt af personer i uniform og jeg vil brænde dem" eller lignende hvilket 

var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for uniformerede ansatte i Grønlands Politis liv, legeme eller 

velfærd. 

 

Forhold 4 

 

Kriminallovens S 37 (krænkelse af offentlig myndighed), 

ved den 13. august 2019 om aftenen i detentionen på Aasiaat Politistation, at have truet 

tjenestegørende politiassistent F3 med vold, idet han udtalte "jeg kan give dig et kraftigt 

knytnæveslag" eller lignende. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 



Ved Qaasuitsoq Kredsret er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 91 (ulovlig tvang), § 92 

(frihedsberøvelse), § 88 (vold), § 98 (trusler), § 84 (blufærdighedskrænkelse), § 77, stk. 1, nr. 1, jf. 

§ 12 (forsøg på voldtægt) samt lov om euforiserende stoffer idømt anstaltsanbringelse i 1 år samt 

konfiskation af penge og hash mv. 

 

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 Qaasuitsoq Kredsret idømte foranstaltning for så  

     vidt angår anstaltsanbringelse i 1 år. 

 

2. At T idømmes 1 år og 6 måneders           

    anstaltsanbringelse. 

 

Der tages forbehold for påstand om erstatning. 

 

T har nægtet sig skyldig i alle 4 forhold.. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F1, F2 og F3. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 7. november 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således:  

At han ikke husker noget om det skete i forhold 1, da han var fuld.  

Tiltalte har hørt fra F1s lillesøster, at han havde truet med at slå F1s hunde ihjel. 

Tiltalte har siden sagt undskyld til F1. Når de ser hinanden i byen, hilser de på hinanden. Det var 

lige før nytår, at han fik dette at vide af F1s lillesøster. F1 har intet at skulle være bange for.  

F1s storebror X1 har før angrebet tiltalte. 

Tiltalte kender F1s lillesøster og har før dannet par med hende. 

Vedrørende forhold 2 kan tiltalte ikke huske noget den dag, den 13. august 2019, da han var fuld. 

Han havde den dag uden at have spist noget drukket vodka og husker intet.  

Mens tiltalte var hos sin mor, med en kammerat og hans børn, kom politiet og ville anholde ham.  

Tiltalte har været kæreste med en, med tvang, uden kærlighed. Måske havde hans indebrændte 

frustrationer kommet op, da han blev så fuld. 

Tiltalte var blevet skudt af politiet og da han blev fuld, måtte hans frustrationer været kommet op.  

Tiltalte kan ikke huske at han havde skrevet på Facebook. Tiltalte kan ikke huske, at han havde 

skrevet sms.  

Vedrørende forhold 3, det der skete den 13. august 2019, husker han intet. Tiltalte havde været fuld 

hele dagen, uden at kunne huske noget. Tiltalte husker ikke at han skrev på Facebook.  

Når denne mand, som skød ham og tiltalte mødes, så smiler den, som skød ham og tiltalte er nød til 

at smile tilbage, men tænker hvergang, at ham, der skød ham, smiler triumferende.  

Tiltalte vil erkende, at han har ondt i hjertet, da han ikke har fået den rette hjælp, efter at han blev 

skudt. Måske havde han den dag, da han blev så fuld, at han ikke husker noget, skrevet sine 

frustrationer ud.  



Vedrørende forhold 4, forklarede tiltalte, at han ikke strittede imod, da han blev anholdt den dag, 

men lagde sig ned på gulvet og sagde, at de skulle bære ham i hans hænde og fødder, ind i 

detentionen,  

Da tiltalte lagde sig ned på gulvet, sagde politimanden F3, at tiltalte skulle iføres håndjern, selvom 

han ikke strittede imod. Da politiet ville give han håndjern på, rejste tiltalte sig op, og sagde til F3, 

at han kunne have slået ham med knytnæver, hvis han havde villet slå ham og gik selv ind i 

detentionen.  

Tiltalte forstår ikke, hvorfor de ville give ham håndjern på, da han lagde sig på gulvet og ville bæres 

ind i detentionen.  

 

F1 har afgivet forklaring den 7. november 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

T har dannet par med vidnets lillesøster, han ved ikke om de stadig danner par. Vidnet har ikke 

kontakt med T idag.  

Den 26. december 2918 var vidnet hjemme hos sin far og mor, da tiltalte sendte sms, at han ville 

dræbe alle familiemedlemmer og ville lede efter dem.  

Dengang ringede vidnets mor ellers til politiet om truslen, men blev fortalt, da der ikke er sket 

noget, at der ikke kom politi.  

De var alle meget bange. Da tiltalte havde sendt sms, ringede han ellers flere gange, men da tiltalte 

havde sendt sms med trusler, tog vidnet ikke telefonen. Når T er fuld, plejer han at true dem.  

T skrev til vidnet, at han var stikker. Der blev også truet med en riffel.  

Tiltalte skrev en sms om at han ville dræbe vidnet. Vidnet var ikke rolig og var bange.  

Han fik denne sms, da vidnet spiste sammen med sin far og mor.  

Vidnet vidste til familien, hvad T havde skrevet på sms. Da tiltalte ringede efter at havde sendt sms, 

tog vidnet ikke telefonen.  

Det der skete den 13. august 2019 var, at tiltalte skrev, at han havde fået en ny riffel.  

Da vidnet blev truet den dag, havde han ondt i hjertet og havde åndedrætsbesvær, da han var bange. 

Tiltalte havde skrevet, at vidnet var stikker. Vidnet kan ikke huske om han meldte dette til politiet, 

næste dag eller næste dag igen.  

Vidnet ved ikke hvorfor tiltalte kaldte ham stikker.  

 

F2 har afgivet forklaring den 7. november 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

At den dag, den 13. august 2019, sen eftermiddag, blev hans kone adviseret af en X2, at der på 

Facebook, hvor alle kan se, at der var trusler. De kiggede på denne opslag og fandt ud af, at det var 

vidnet, som truslen var tiltænkt, da det var vidnet, som havde skudt, den T, som skrev truslen.  

Da denne trussel også vedkom hans børn, blev han meget bange.  

Denne Facebook trussel havde følgende ordlød:  

"Jeg hører hele tiden, at en politmand får tilsendt narko... han stjæler også jeres pakker .... lad os 

brænde familien. Brænd datteren ... ej for sjov..... slå hende hårdt og kan tæve hende igen og igen.  

Nu er det nok med, at I opnår alt med jeres uniformer, jeg tænker på at brænde jer." 

Den  første skrivelse indeholder, at vedkommende politimand stjæler deres narko, det er andre folks 

ting.  

Denne politimand, som skød ham, da tiltalte skrev sådant, så vidste vidnet, at det var ham selv og 

hans datter, som stod som ofre for truslen.  

De blev selvfølgelig bange og begyndte at låse deres døre og deres datter gik ikke ud mere, på 

grund af, at hun var bange.  

Det var ikke sjovt, da truslen kom fra især denne mand. 

De var også bange for at de skulle udsættes for noget fra T`s venner. 

 



F3 har afgivet forklaring den 7. november 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At han husker den dag, den 13. august 2019. Det der skete, skete inde på politistationen foran 

detentionen.  

De var tre politfolk, vidnet, X3 og X4. Tiltalte var usamarbejdsvillig og ville ikke ind i detentionen 

og vidnet fik trusler om knytnæveslag. 

Tiltaltes attitude var ikke godt.  

Vidnet husker, at tiltalte truede med at slå ham med knytnæve og tiltalte sagde undskyld senere. 

Tiltalte kom med verbale trusler. Vidnet kan idag ikke huske, det eksakte ordvalg, men det var 

trussel om knytnæveslag.  

De anholdt T om aftenen den 13. august 2019. Vidnet var den som prøvede at tingene skulle gå 

smertefrit og han prøvede at få T dysset ned.  

T havde drukket, men var ikke så fuld.  

Da de ankom til detentionen var T rolig, men ville ikke samarbejde og de prøvede at få ham til at 

samarbejde.  

Da tiltalte ikke ville samarbejde og lagde sig ned på gulvet, og de prøvede at få ham til at 

samarbejde, besluttede vidnet, at de andre skulle give T håndjern på.   

De gav T håndjern på og indsatte ham i detentionen. 

Vidnet stod tættest på T og det var der, at T truede med at slå ham med knyttet hånd.  

Selvfølgelig blev vidnet bange, især bagefter, da sådan noget er groft.  

Da T blev anholdt, var han ikke så fuld.  

 

Dokumenter 

Forhold 1-3 bilag 15 Kosterrapport: 

Koster nr. 1, 1 stk. Mobiltlf. mrk. Iphone X, sort, sikret på adressen Nalunnguarfik […], 3950 

Aasiaat. 

 

Forhold 1-3, bilag 14, fotos af udskrift fra Facebook, T`s facebookprofil: 

"Jeg hører heletiden, at en politimand får tilsendt narko.....han stjæler også jeres pakker.....lad os 

brænde familien. 

brænd datteren.... ej for sjov.... slå hende hårdt.... vi kan tæve hende igen og igen. 

nu er det nok med at I opnår alt med jeres uniformer, jeg tænker på at brænde jer". 

 

Forhold 2, bilag 6. SMS udskrift, som F1 har modtaget den 13. august 2019, kl. 2129: 

"Det er synd for jer! I sølle de handicappede! Jeg burde vise min nye riffel til jer! De sølle! Man 

burde overflade jer sammen, dræbe dem, er det najatta, der er stikker? Det er synd for jer I alle 

stikkere Familien nægter at være stikkere fordi de vil sælge! Da I havde ingenting var I stikkere og 

sladrer om min venner! Du er jo psykotisk og handicappet" 

smds21:39 

 

"skam jer stikkere"  

sms 21:29 

 

"Hvis jeg ser dig igen bare vent jeg skal nok brænde dig lad din storesøster/bror prøve jeg sætter 

slet ikke pris på najatta og jeg er ligeglad med (Qirnatannguma-et ord jeg ikke kan forstå, tolk)! 

Kom nu vi skal være sammen om det I skal være sammen lad os være sindsyge" 

Sms 21:19 

 

Qaasuitsoq Kredsrets dom af den 15. april 2018, side 17: 



 

Diverse domme fra Qaasuitsoq Kredsret og Landsret 

 

Personlige oplysninger 

T  er tidligere foranstaltet, senest ved Qaasuitsoq Kredsret den 15. april 2018 for overtrædelse af 

kriminallovens § 91 (ulovlig tvang), § 92 (frihedsberøvelse), § 88 (vold), § 98 (trusler), § 84 

(blufærdighedskrænkelse), § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 12 (forsøg på voldtægt) samt lov om 

eufroriserende stoffer idømt anstaltsanbringelse i 1 år samt konfiskation af penge og hash mv.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han levede af musik, og skrev tekster, indtil han blev 

anholdt. Når andre mennesker, han ikke kender, møder ham, siger de tak for de tekster, han har 

skrevet og det giver flere kræfter til at fortsætte.  

Han skriver om sit liv, dog uden at bruge skældsord.  

Han har problemer med spiritus og når han drikker, bliver han ved, indtil han ikke har mere.  

Da han drak sidste gang i flere dage, fik han delirium og han besluttede, at han ville holde op med at 

drikke. Spiritus har dårlig indflydelse til samlivet. Han er holdt op med at drikke stærk spiritus. Han 

har tænkt på at snakke med en læge, da han har opdaget, at han ikke kan huske hvad han laver, når 

han drikker.  

Spiritus er hvergang grund til hans overtrædelser. Han vil ellers gerne have en 

alkoholmisbrugsbehandling, men han er genert over at skulle henvende sig.  

Han vil gerne væk fra alkoholmisbrug, hvis han fik hjælp til det. Han er ikke en, som er ude efter 

ballade. Han har problemer med spiritus. Han er ikke en, som beder om hjælp. Han vil gerne væk 

fra spiritusmisbrug, da han vil give sine børn, et trygt opvækst. 

 

T blev anholdt den 13. august 2019 og er tilbageholdt indtil nu.  

 

Sagsbehandlingstid 

Den første forhold skete den 26. december 2018 og først blev meldt til politiet den 13. august 2019. 

Forurettede vidnets mor har ellers pr. telefon meldt episodenn den 26. december 2018, men der kom 

ingen politi.  

Anklageskriftet er fra 24. september 2019 og modtaget i kredsretten den 22. oktober 2019.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

  

I forhold 1, har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. Vidnet F1 har i retten forklaret, 

at T den 26. december 2018 via sms truede med at dræbe alle familiemedlemmer. Tiltalte ringede 

ellers også flere gange, men da han allerede havde sendt trusler, tog vidnet F1 ikke telefonen.  

Den dag, den 26. december 2018, ringede ellers vidnets mor til vagtcentralen, men blev forklaret, da 

der ikke er sket noget, så vil politiet ikke komme.  

Retten har i forhold 1, lagt F1s forklaring til grund. Retten mener, at tiltalte har overtrådt 

kriminallovens § 98 - trusler- 1 gang, da han sendte sms til F1 og skrev, at han ville dræbe hele hans 

familie.  

Ad forhold 2, har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. 

Vidnet F1 har i retten forklaret, at den 13. august 2019 har T ringet og fremkommet med trusler og 

sendt sms-er og skrevet, at han med sin nye riffel ville dræbe alle F1s familie.  

Retten har lagt F1s forklaring samt de dokumenterede beviser 



(forhold 2, bilag 6) til grund.  

Retten mener, at tiltalte T har overtrådt kriminallovens § 98 - trusler - 1 gang, da han ringede og 

sms-ede til F1 og truede ham.  

Ad forhold 3 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke kan huske noget. Vidnet F2 har i retten 

forklaret, at hans kone, via messenger af X2, blev gjort opmærksom på, at på Facebook, fra Ts 

profil, som alle kunne se, at der var trusler. Disse trusler via Facebook havde indhold af den 

politimand, som havde skudt ham, indførte hash og tog andres forsendelser, og at dennes familie 

skulle brændes. 

Vidnet vidste med det samme, at truslen var tiltænkt ham, da det var vidnet, som på tjeneste havde 

skudt T. 

Vidnet blev meget bange og ængstelig, da hans familie og hans datter blev truet.  

På de dokumenterde beviser i form af fotos, af den 14. august 2019 kan man se, hvad T havde 

skrevet.  

Retten har lagt vidnets forklaring i retten, samt de dokumenterede beviser til grund.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 98- krænkelse af offentlig myndighed- 1 

gang, da han via Facebook, som er tilgængelig for alle, skrev at den som politimand, som havde 

skudt ham og hans familie skulle brændes og datteren skal være hans datter skulle være en, som kan 

tæskes igen og igen, og de uniformerede politifolk blev også truet.  

 

Ad forhold 4 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke har sagt, at han ville slå F3 med knytnæve, 

men sagde, at han kunne have slået ham med knytnæve, hvis tiltalte havde villet.  

Vidnet F3 har i retten forklaret, at han ikke rigtig husker, hvad T eksakt sagde, men blev bange og 

bekymret for denne trussel. Da T ikke ville ind i detentionen og tiltalte havde truet med 

knytnæveslag, besluttede vidnet, at Tq skulle have håndjern på. Da tiltalte ikke ville efterkomme 

politimandens anvisninger, besluttede vidnet, at tiltalte skulle have håndjern på.  

Retten mener også, at T, da han ikke ville ind i detentioen og lagde sig på gulvet, at det var 

krænkelse af offentlig myndighed også. 

Retten har lagt vidnet, F3s forklaring til grund. Retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens 

§ 37 - krænkelse af offentlig myndighed, da han sagde, at han kunne slå F3 med knytnæveslag.  

Retten har bemærket, at tiltalte den 15. april 2018 af Qaasuitsoq Kredsret blev idømt anbringelse i 

anstalt i 1 år.  

Tiltalte var tilbageholdt fra den 17. marts 2017 til den 3. november 2017, for de overtrædelser, han 

blev dømt for den 15. april 2018. Han var tilbageholdt i 231 dage, for den anstaltsanbringelse i 1 år, 

han blev dømt for. Han blev løsladt med en manglende afsoning på 134 dage.  

For disse 4 lovovertrædelser, har retten udmålt overtrædelserne skal foranstaltes med 6 måneders 

anstaltsanbringelse. Retten har bemærket, at for foranstaltningen af den 15. april 2018, at domfældte 

mangler at afsone 134 dage og diise skal medregnes i denne dom. 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om § 

98, trusler og § 37, krænkelse af offentlig myndighed som udgangspunkt som anstaltsanbringelse.  

 

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

sket trusler i 2 tilfælde og krænkelse af offentlig myndighed også 2 gange.  

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, derfor som anbringelse i anstalt i 10 

måneder.  

 



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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

Anbringelse i anstalt i 10 måneder. 

 
Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 

 

 

 


