NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI
EQQARTUUSSUTIP
ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET

DOM
Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 26. november 2019 suliami
suliareqqitassanngortitami
Sul.nr. K 204/19
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U1
Inuusoq ulloq […] 1998
(Forsvarer advokat Jens Paulsen)
aamma
U2
Inuusoq ulloq […] 1999
(Forsvarer advokat Marie Louise Frederiksen)
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 2. juli
2019 (eqqartuussisoqarfiup sul. nr. QEQ-SIS-KS-745-2019).

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut eqqartuunneqarnissaanik piumasaqaat malillugu eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq.
U1 piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq.
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U2 piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq
Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit suliaq suliarineqartillugu mappi assit takutinneqarput,
pineqarlutik unnerluutigineqartup atisai aamma tigusimasat nalunaarusiornerat.
U1 inuttut atugarisani pillugit ilassutitut nassuiaateqarpoq suli umiarsuarmi naalaganngorusulluni. Angajoqqaamini qatanngutini allat ilagalugit najugaqarput. Matulerisuuvoq
kilisaatinilu usingiaasarluni. Matulerisutut sulisarpoq nalunaaqutaap akunneri 8-kaarlugit, nal
20-miit 03-ip tungaanut. Aalisartutut inuussutissarsiuteqarusuppoq, assagiarsunniarusuppoq
qalerallillu. Siusinnerusukkut kilisaammi sulinikuuvoq, uterfigerusuppaalu. Talimigut kakiortinnikuuvoq U3-mut eqqaassutitut. U3 imminut toquppoq aasaq. Ikinngutiginerpaanikuuvaa
mikigallaramilli ullut tamaasa ilagiittarlutik. Qaammatit kingulliit assut sakkortusarsimapput,
namminerlu aamma imminut toqunnissamik eqqarsaateqartarsimalluni. Aappaqanngilaq.

U2 inuttut atugarisani pillugit ilassutitut nassuiaateqarpoq, maannakkut atuartarpoq. Qammaasunngorusuppoq imaluunniit kingusinnerusukkut sanasoq. Piareersarfippoq, tassaniissaaq ukioq ataaseq. Qarmaasunngorniaruni Danmarkimut nuuttariaqassaaq. Kolligiami kisimiippoq. Arnaa najaalu Danmarkimi najugaqarput. Ilaqutaasa sinneri Sisimiuni najugarput.
Ataataminut attaveqanngilaq, ataataminilluunniit ilaquttaminut. Suliaq pillugu assut sunnerteqqasimavoq.

U1 suliap suliarineqarnerani tigummigallagaavoq 24. april 2019-imiit 2. juli 2019-ip tungaanut.
U2 tigummigallaavoq ulloq 24. april 2019, piffissamilu 29. april 2019-imiit 2. juli 2019-ip
tungaanut.
Nassuiaatit
U1 aamma U2, kiisalu ilisimannittut I1 aamma I2 siullermeeriffissumik nassuiaateqarnermissut nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput.
U1 ilassutitut nassuiaavoq, unnuk taanna pineqartoq X4 aamma X5 pulaartigisimallugit. Imminut takkupput nal. 22-i missaani. Sivisuallaanngitsumik issiaqatigiipput. Ingerlagamillu
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nammineq U2-mut sianerpoq. U2-p U3 takkuteqatigivaa. Nal. 23-ip missaani takkupput. Sofami issiaqatigiipput, viinnimik snapsemillu imigassippai. Aallaqqaammut tillinniarnissartik
eqqartunngilaat kisiannili putummaseriartornermi isumassarsipput. Eqqaamanngilaa kina isumassarsinersoq. Imigassaarukkamik eqqarsarput imigassaminnik soorlu viinninik il.il. aallerniarlutik. Nal. 0500 missaani atisalersorput, misilittaallutik. Nal. 06 missaani silattukannersimapput. Akianukarput mittarfiup aqqutaanut pujortariarlutik. Taava angerlaqqipput. Tillinniarniarput. Tamarmik pingasuullutik eqqartorpaat tillinniarniarlutik. Nalunngilaat pisiniarfik
07 ammassasoq, ammarnissaa utaqqivaat. Nammineq angerlarsimaffimmini atisat nassaariortorpaat. Nammineq ativaa kavaajaq qernertoq kiinarpaq, ilisaritikkusunnginnami.
U3 siulliulluni isertuuvoq. Unnerluutigineqartoq tuaviorluni karsimukarpoq. Pisiniartitsisumut karsi ammaqquvaa. Kamappasissumik nipeqanngilaq, aamma nilliaffiginngilaa. Oqarpoq ”karsi ammaruk”. Oqanngilaq ”imaaliunngikkuit, imaaliussavakkit”. Nipaa nalinginnaavoq. Taamaallaat eqqartornikuuvaat imigassaminnik tigusiniarlutik. Tamanna sioqqullugu
eqqartornikuunngilaat aningaasanik aamma tigusinissartik. Nammineerluni isumassarsiarivaa
aningaasanik tigusiniarluni. Ilani oqarfigigamigit taakkua ajorinngilaat.
Pisiniartitsisup ingerlaannaq karsi ammarpaa ammaqquneqarmat. Taava tunuaamivoq. Karsip
imai nammineq puussiamut issorarpai. Takusinnaavaa pisiniartitssoq assut tuparujussuaqqasoq.
Anersaartorneratigut
tusaasinnaavaa.
Oqarfigivaa
anersaartoqqullugu.
Eqqarsaatiginukuuvaa kiinarpaqarnini pisiniartitsisumut qanoq sunniuteqarumaarnera, paasisinnaavaalu annilaangammat. Isumaliutigisimanngilaalli pisiniartitsisup qanoq sunnertinnissaa.
Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffineqarluni nassuiaasimagami, iliuutsini peqqarniitsutut isigalugu, nassuiaavoq, eqqunngitsuusoq iliornini. Siullerpaamik aatsaat
taamaaliorpoq. Aatsaallu kingorna eqqarsaatigilersimavaa susimanertik. Malugisinnaavaa
paasineqarumaarlutik. Isumaqatigiissimapput nipangersimaannassallutik. Aningaasat
tigusani benzinamut nerisassanullu atorpai. U2-p U3-llu aningaasat attorumasimanngilaat.
Ilumoorsinnaavoq karsimiittut 3.400 kr.-iusinnaaneri. 2.800 kr.-it missaaniittut sinnerisimavai.
I1 anersaartoqqugamiuk eqqissisimasumik oqarfigivaa. Eqqissisimaqquvaalu. Karsi ammaqqoreeramiuk anersaartoqqunikuuvaa. Immaqa 5 sekundtiuvoq sivikinnerusorluunniit.
Oqaluukkamiuk imminiit 1 meterit missaanni ungasitsigivoq. Isaatigut isiginngilaa karsimik
ammaaqqugamiuk. Imatut eqqartornikuunngilaat kiinarpaqassanerlutik imaluunniit kiinarpaqassannginnerlutik.
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U2 ilassutitut nassuiaavoq, U1-mukarsimalluni nal 23-ip missaani. Eqqaamaqqissaanngilaa.
Aallaqqaammut trænilaarput. Kingornalu U1 viinnillerpoq. Unnuup ingerlanerani tillinniarnissaq eqqartorpaat. Eqqaamanngilaa kina isumassarsisuunersoq. Tillinniarnissaq putummaseriartornerminni takorluuiffigivaat. Siullermik nammineq iluamik upperinngeqqaaraluarpaa.
Aatsaallu […] eqqaani politiit takugamigit eqqarsaatigilersimallugu. Politiit takugamigit putumajunnaarpoq.U1-mi atisanik misilittaapput. Nammineq toqqarpaa tujuuluk tungujortoq
tunumigut Royal Greenlandimik allaqqasoq, qarliillu Adidassit. Aamma qungaseqummik
toqqaavoq, taassuminnga kiinnani asserpaa. Naluvaa sooq iliornermisut iliorsimanerluni. U1p atisat pigivai. Iluamik eqqarsaatigerpianngilaa kiinarpaqarnissani. Maleruutiinnarpoq.
Eqqarsaatigivallaarsimanngilaa pisiniartitsisumut sunniutigisinnaasai. Aatsaat putumajunnaarami eqqarsaatigilersimavaa. Eqqarsaatigivaa nuanniilliuutigalugu. Nammineq inuttut pissuserinngilaa taamaaliornissaq. Nammineq immiaaqqanik tigusinini sunnerneqaatiginerpaavaa. Isumaqatigiinnikuupput iserunik nammineq immiaaqqat tigussagai. Paajanik aallerniarsimapput imigassaarukkamik. Eqqaamanngilaa eqqartuinerlutik U1-p aningaasanik tigusinissaa. Tusaavaa U1-p pisiniartitsisoq oqaluukkaa nammineq aniartorluni. Tusaavaa U1-p
eqqisisarpalukkaa. Pisiniartitsisoq isiginngilaa. Taamaallaat immiaaqqat eqqarsaataaniipput.
Tamatuma kingorna U1-p angerlarsimaffianukarput, immiaaqqat aallaaqqaammut biiliniitiinnarpaat. Kinguninngualu aavaat. U1 U3-lu immiaaqqamik aammaapput. Nalunaaquttap
akunnerata affaa qaangiuttoq nammineq angerlarpoq. Eqqartornikuunngilaat qanoq iliornissartik pisiniarfik allanik inoqassagaluarpat. Eqqarsaatiginikuunngilaa ulorianartumik iliorniarlutik imaluunniit annilaangatitsiniarlutik.

I2 ilassutitut nassuiaavoq, unnuk taanna pineqartoq U1 pulaartoqarsimasoq. Nammineq innarpoq nal. 22-ip missaani. Iterpoq 01-ip missaani U1 pulaartuilu nipiliortut. Tusaanngilai
kikkuunersut. Nipilersorpalaamik nipiliornermillu tusaasaqarpoq, iteqqillunilu nal 06
missaani. Tusaanngilaa suna oqaluusererpalunneraat. Takusinnaavai billernialersut. Qernertunik atisaqarput. Nuannaarpasipput. Uteqqippullu arfineq pingasunut tanneq ataatsip
missaani. Biili takuvaa utermata. Isermata U2 tusaavaa oqarpallattoq inuunermini aatsaat
taama nuannertigisumik misigisaqarluni. U1 U2-lu kisimik uterput. U2-p oqaaserisaa U1-p
akinngilaa. Utermata takunngilai taamaallaat tusaavai. Tusaasinnaavai marluinnaarpaluttut
utermata. Nammineq 8.15 atuarfimmiittussaavoq. U2 oqarsimatsiarluni aatsaat taama nuannertigisumik misigisaqarnerarluni, U2 angerlarpoq. Nammineq atuariatorami U1 takunngilaa.
U2 pissangarpasippoq.

I3 nassuiaavoq, ulloq taanna itersimalluni anorlertoq, makippoq errortani eqqunniarlugit. Nal.
7-inngulersoq makippoq. Silamiilluni takuvaa sanilimi ernera U1 angullu alla. Maluginiarpai
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kiinnamikkut allatut isikkoqartut. Timimikkut pissusilersornerat allaalluni. U1 pissangarpasippoq. Qernertunik kavaajaqarput. Aappaa ilisarisinnaanngilaa. Pingajuat takunngilaa.
Matuni matoreerluni tusaasinnaavaa assakaasorpalunnera. Isumaqarluni U1-p angutillu inuusuttup U1-p arnaa napparsimmavimmi sulisoq aaleraat. Eqqumiigivaali assakaasorpalunnera. Kingorna paasilerpaa errortami ilaanik amigaateqarluni. Anillappoq aallugu, ilutigitillugu U1 angullu taanna inuusuttoq uterput. U1 ilaasut issiavianni issiavoq ammut saaqqaniarsaraluni. Tupaqqangaatsiarpasipput. Takunngilai biilinit niummata. Siusinnerusumut
naleqqiullugit kiinaat timimikkullu pissusilersuutaat allaanerulluni.
Nal 07.45-p missaani suliartorpoq. Nal. 10-ip missaani suleqataa oqaluttuarpoq […] ujajaasoqarsimasoq. Nutaarsiassani tusaavaa biili mikisoq qernertoq takuneqarsimasoq, aammalu
angutit marlut qernertunik kavaajallit. Angerlarami sanilimi biilia mikisoq qernertoq takullugu tupappoq. Eqqarsaatigilerpaalu taannaanersoq biili mikisoq qernertoq nutaarsiassani
eqqartorneqartoq.
I1 ilassutitut nassuiaavoq, nalunaaquttap akunnerata affaani sulereersimalluni pinerliisut isermata. Tamatuma nalaani allanik pisiniartoqanngilaq. Nammineq matumut anisarissamut qaninnermi karsimiippoq, matulu tununngallugu. Isumaqarluni arlaat tuaviinnaq isertoq tassami
matu sakkortuumik ammarneqarmat. Arpaannaq isertoqarpoq. Qaqutigoortuunngilaq ullaakkut inuit ulapillutik pisiniartarneri. Ataaseq nilliavoq: ”Karsi ammaruk. Tuavi”. Oqarfigineqarnermisut iliorpoq. Sulisut malittarisassaqarput qanoq ilioqquneqarnermittut ilioqqusaallutik. Angutit pingasut takugamigit tupappoq. Naluvaa suniarnersut, imaluunniit suna anguniarneraat. Eqqartuussisoqarfiup suliamik suliarinninnerani aperineqarpoq arlaannik eqqissisarneqarnerluni, taannalu assut eqqarsaatigisimavaa. Kingorna eqqaavaa arlaata oqarfigigaani suneqarnavianngitsoq. Taanna eqqamini qeqartoq imminut oqaaseqartuuvoq. Aamma
oqarpoq, ”suneqarnavianngilatit, eqqissillutit”. Imminulli iluaqutaanngilaq.
Unnnerluussisup issuaaffigivaa, unnerluussissummi ersersinneqarmat unnerluutigineqaataa,
oqartoqarsimasoq: ”aningaasat tunniukkukkit susoqarnavianngilaq”, ilisimannittoq nassuiaavoq, ima oqartoqartoq: ”karsi ammarukku suneqarnavianngilatit”. Taamatut oqartoqarpoq pinerliisut isertullu. Oqarnera nipituvoq. Inuk ataaseq nilliasuuvoq. Inuk ataaseq nerriviusap tunuanukarpoq, namminerlu eqqarsarpoq, qanormita iliorfiginiarpaannga. Pinerliisut ingerlareermata tuparujussuaqqavoq. Ingerlaqqammerneranni naluvaa qanoq ilioriassanerluni,
taava paasilerpaa suna nalaassimanerlugu. Qialerporlu. Suleqataata qulaaniit ammukarfigivaa. Ullumikkut ajunngitsorujussuuvoq. Ullumikkut Majoriami ilinniagaqarnermut siunnersortaavoq sullitaqarluni. U2 sullitaasa ilagivaat. Ullut tamaasa imminnut takusarput.
Ulloq taanna pineqartoq nammineq aningaasat kisinnikuuvai. Nikingassutip oqaatigineqartup
takutippai karsimi amigaatigineqartut. Ilanngussap uparuaatitaani allanneqarsimasoq 3.420
kr. karsimit pingaarnermiit karsi 2-mut isumaqarpoq, taakkua aningaasat tillinneqarsimasut.
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Taavalu nikingassut aningaasat 3.269,95 kr. aamma 3.420 kr. tassaapput ullup ingerlanerani
sulisunit kukkuneqarsimasut annikitsualuit.
Issuaaffigineqarluni assigiinngiiaartumik nassuiaateqarnini pillugu qanorpiaq unnerluutigineqartup […] oqarfigisimaneraani, ilisimannittoq nassuiaavoq, pinerliisoq oqartoq:” Karsi
ammaruk, tuavi”. Ilisimannittup unnerluutigineqartut ullumikkut ersiginngilai. Isumakkeerfiginikuuvai ingerlaqqinnikuuvorlu.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Unnerluutigineqartut nassuerutigivaat […] immiaaqqanik aamma aningaasanik tillissimallutik. Pisunnginnerarfigivaallu ujajaaneq.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutigisaa nunatta eqqartuussisuuneqarfianit isumaqatigineqarpoq, tassa unnerluutigineqartut pisimasoq 1-mi ujajaanermut pinngitsuutinneqarmata, eqqartuussisoqarfittuulli isumaqarfigalugu pisimasoq pinerluttulerinermi
inatsimmi § 102-nngortinneqassasoq - tillinniarneq.
Taamaalillutik eqqartuussisut tunngavigivaat unnerluutigineqartut arlaannaalluunniit
nakuuserfiginnissimanngimmat, imaluunniit tassunga atatillugu siorasaarisimanngimmata –
toqqaannartumik toqqaannangitsumilluunniit – I1-p tungaanut, taamaalilluni pinerluttulerinermi inatsisip § 112-ia piviusunngortinneqarani.
Pissuserineqarsimasoq, kiinarpaqarsimaneq peqatigiilluni pisiniarfimmut arpallutik isersimallutik, taamaalillutillu iliuuserisamikkut I1-mik ersisitsisimanerat allatut inerniliissutaasinnaanngilaq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq tillinniarnermi pineqaatissiissuteqartoqassasoq
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiisuutippaa tillinniarnerup isikkua, tassunga ilanngullugu pineqarmat
peqqarniitsumik tillinniarneq unnerluutigineqartunit pingasunit peqatigiilluni iliuuserineqartoq. Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata annertuumik pingaartippaa
unnerluutigineqartut tillinniarnerminni kiinarpaqarsimaneri.
Pisimasoq 1-mut pineqaatissiineq aalajangersarneqarpoq ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. Pinerluutip peqqarniitsuunera pissutigalugu
tunngavissaqanngilaq pineqaatissiissutip utaqqisitanngortinneqarnissaa. Paasissutissat unnerluutigineqartut inuttut atugarisaasa pitsaasuuneri allatut inerniliissutaasinnaanngillat.
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Oqaatigineqassaaq, U1 tigummigallagaanikuummat 24. april 2019-miit 2. juli 2019-ip
tungaanut, taamaalillunilu pineqaatissiissut tigummigallagaanerup nalaani naammassineqarsimalluni.
U2 tigummigallagaanikuummat 24. april 2019, aamma piffissami 29. april 2019-miit 2. juli
2019-ip tungaanut, taamaalillunilu pineqaatissiissut tigummigallagaanerup nalaani naammassineqarsimalluni.

Oqaatigineqartutut allannguutitalerlugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq, taamaalilluni pineqaatissiissut
qaffanneqarluni ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarluni. Pineqaatissiissut tigummigallagaanerup nalaani naammassineqarnikuuvoq.
Sinnerini eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
afsagt af Grønlands Landsret den 26. november 2019 i ankesag
Sagl.nr. K 204/19
Anklagemyndigheden
mod
T1
Født den […] 1998
(Forsvarer advokat Jens Paulsen)
og
T2
Født den […] 1999
(Forsvarer advokat Marie Louise Frederiksen)
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Qeqqata Kredsret afsagde dom i 1. instans den 2. juli 2019 (kredsrettens sagl.nr. QEQ-SISKS-745-2019).
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten
rejste tiltale og skærpelse.
T1 har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.
T2 har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Supplerende oplysninger
Der blev under landsrettens behandling af sagen forevist fotomapper vedr. de tiltaltes tøj og
kosterrapporten.
T1 har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han fortsat gerne vil være skibsfører. Han bor hjemme hos sine forældre sammen med sine to søskende. Han arbejder som
dørmand, og med at losse trawler. Han arbejder som dørmand i ca. 8 timer af gangen, fra kl.
20-03. Han vil gerne leve af at fiske, og vil gerne fiske krabber og hellefisk. Han har tidligere
arbejdet på en trawler, og han vil gerne tilbage dertil. Han har en tatovering på armen til minde
om T3. T3 begik selvmord i sommer. Det var hans bedste ven, og de har været sammen hver
dag, siden de var små. De sidste par måneder har været rigtig hårde, og han har også selv haft
tanker om selvmord. Han har ikke nogen kæreste.
T2 har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han går i skole nu. Han vil gerne
være murer eller tømrer senere. Han går på Piareersarfik, og der skal han gå i et år. Hvis han
skal uddannes som murer, skal han flytte til Danmark. Han bor alene på et kollegieværelse.
Hans mor og søster bor i Danmark. Resten af hans familie bor i Sisimiut. Han har ikke nogen
kontakt til sin far, og dennes side af familien. Han har været påvirket af sagen efterfølgende.
T1 har været tilbageholdt under sagen fra den 24. april 2019 til den 2. juli 2019.
T2 har været tilbageholdt den 24. april 2019, og i perioden fra den 29. april 2019 til den 2.
juli 2019.
Forklaringer
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T1 og T2, samt vidnerne V1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første
instans.
T1 har supplerende forklaret, at han den pågældende aften også havde besøg af X4 og X5. De
kom hjem til ham ved 22- tiden. De sad ikke sammen så længe. Da de gik, ringede han til T2.
T2 kom sammen med T3. De kom hjem til ham ved 23-tiden. De sad sammen i sofaen, og
han gav dem vin og snaps at drikke. Først talte de ikke om at begå tyveri, men i takt med, at
de blev mere og mere berusede, så fik de ideen. Han husker ikke, hvem der fandt på det. Da
de løb tør for noget at drikke tænkte de, at de ville hente noget drikkelse i form af vin, m.v.
Omkring kl. 05 tog de tøjet på, og prøvede sig frem. Ved 06-tiden var de nogenlunde ædru.
De tog mod Akia, lufthavnsvejen, for at ryge. Derefter tog de hjem til ham igen. De ville begå
tyveri. Det var dem alle tre, der talte om, at de ville begå tyveriet. De vidste, at butikken ville
åbne kl. 07, og de ventede på, at den ville åbne. De fandt tøjet hjemme hos ham. Han tog en
sort frakke på og en maske, for han ville ikke genkendes.
Det var T3, der var den første, der gik ind. Tiltalte selv gik hurtigt over mod kassen. Han bad
ekspedienten åbne kassen. Han lød hverken gal eller vred, og han råbte heller ikke af hende.
Han sagde ”åbn kassen”. Han sagde ikke ”hvis du ikke gør sådan, så gør jeg sådan”. Hans
stemmeleje var normalt. De havde kun talt om, at de ville tage noget at drikke. De talte ikke
om inden, at de også skulle tage penge. Det var hans ide, at han også ville tage pengene. Da
han nævnte det for de andre, sagde de, at det var i orden.
Ekspedienten åbnede kassen med det samme, da han bad hende om det. Hun trak sig herefter
tilbage. Han lagde indholdet af kassen i en pose. Han kunne se, at ekspedienten var helt chokeret. Det hørte han på hendes åndedræt. Han sagde til hende, at hun skulle trække vejret.
Han havde godt overvejet, hvad hans maskering ville gøre ved ekspedienten, og han kan godt
forstå, at hun blev bange. De havde dog ikke overvejet, hvordan det ville påvirke ekspedienten.
Foreholdt, at han for kredsretten har forklaret, at han anser sin handling som værende grov,
forklarede han, at den jo ikke er i orden. Det er første gang, at han har gjort noget sådan. Det
var først bagefter, at han begyndte at tænke over, hvad de havde gjort. Han havde en fornemmelse af, at de ville blive opdaget. De havde aftalt, at de skulle tie. De penge, han havde taget,
brugte han på benzin og mad. T2 og T3 ville ikke røre ved pengene. Det kan godt passe, at
der var omkring 3.400 kr. i kassen. Han havde omkring 2.800 kr. tilbage.
Da han bad –V1 trække vejret, sagde han det stille og roligt. Han bad hende tage det med ro.
Det var efter han bad hende åbne kassen, at han bad hende om trække vejret. Der gik måske
5 sekunder eller lidt mindre. Da han talte til hende, stod hun ca. 1 meter fra ham. Han så hende

10

ikke i øjnene, da han bad hende åbne kassen. De havde ikke som sådan talt om, hvorvidt de
skulle have masker på eller ej.
T2 har supplerende forklaret, at han kom hjem tilT1 ved 23-tiden. Han husker det ikke nøjagtigt. Til at begynde med trænede de lidt. Derefter tilbød T1 dem noget vin. Det var i løbet
af aftenen, at de talte om tyveriet. Han husker ikke, hvem af dem, der fik ideen. De begyndte
at fantasere om tyveriet, i takt med at de blev mere og mere berusede. Først troede han ikke
rigtigt på det. Det var først, da han så politiet ved […], at han begyndte at tænke over det. Han
blev ædru, da han så politiet. De prøvede tøj hjemme hos T1. Han valgte en blå trøje, hvor
der står Royal Greenland på ryggen, og nogle Adidas bukser. Han valgte også en halsedisse,
som han trak op over ansigtet. Han ved ikke, hvorfor han valgte som han gjorde. Det var U1s
tøj. Han tænkte ikke nærmere over, at han skulle have maske på. Han gik bare med strømmen.
Han tænkte ikke så meget over, at det kunne påvirke ekspedienten. Det var først, da han blev
ædru, at han begyndte at tænke over det. Han tænkte på, at det var ubehageligt. Han er ikke
typen, der gør sådan nogle ting. Det var det med, at han havde taget øllene, der påvirkede ham
mest. De aftalte, at han skulle tage øllene, når han kom ind. De skulle hente nogle øl, fordi de
var løbet tør for drikkelse. Han husker ikke, om de talte om, hvorvidt T1 skulle tage nogle
penge. Han hørte T1 tale med ekspedienten, da han var på vej ud. Han hørte, at T1 beroligede
hende. Han kiggede ikke på hende. Han havde kun øllene i tankerne. De tog hjem til T1
bagefter, og de lod øllene blive i bilen i første omgang. Kort tid efter hentede de dem. T1 og
T3 åbnede en øl. Efter en halv times tid tog han hjem. De talte ikke om, hvad de ville gøre,
hvis der var andre mennesker i butikken. Han tænkte ikke over, at de ville gøre noget farligt
eller gøre nogen bange.
V2 har supplerende forklaret, at T1 havde gæster den pågældende aften. Han gik selv i seng
omkring kl. 22. Han vågnede ved, at T1 og hans gæster larmede ved 01-tiden. Han hørte ikke,
hvem det var. Han kunne høre musik og støj, og vågnede igen ved 06-tiden. Han hørte ikke,
hvad de talte om. Han kunne se, at de skulle ud at køre. De havde sort tøj på. De så glade ud.
De kom tilbage ca. 5 minutter over 7. Han så bilen, der kom tilbage. Da de kom ind hørte han,
at T2 sagde, at det havde været den sjoveste dag i hans liv. Det var kun T1 og T2, der kom
tilbage. T1 svarede ikke på det, som T2 sagde. Han så dem ikke, da kom tilbage. Han hørte
dem kun. Han kunne høre, at de kun var to, da de kom tilbage.
Han skulle møde i skole kl. 08.15. Lige efter han havde hørt T2 sige, at det var den sjoveste
dag i hans liv, gik T2 hjem. Han så ikke T1, da han gik i skole. T2 lød spændt.
V3 har forklaret, at han den pågældende dag vågnede ved, at det blæste, og at han derfor stod
op for at hente sit vasketøj ind. Han stod op lidt i 7. Da han stod uden for, så han naboens søn
T1 og en anden mand. Han bemærkede, at de havde et anderledes ansigtsudtryk. Deres krop-
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sprog var også anderledes. T1 så spændt ud. De havde sorte frakker på. Han kunne ikke genkende den anden. Han så ikke en tredje person. Efter han havde lukket sin dør, hørte han
hjulspind. Han troede, at T1 og den anden unge mand skulle køre T1s mor på arbejde på
sygehuset. Det undrede ham dog, at de kørte med hjulspind. Efter et kort stykke tid opdagede
han, at der manglede et stykke vasketøj. Han gik ud for at samle det op, og samtidig kom T1
og den anden unge mand tilbage. T1 sad på passagersædet, og forsøgte at dukke sig. De så
noget chokerede ud. Han så dem ikke, da de steg ud af bilen. Deres ansigtsudtryk og kropssprog var anderledes nu i forhold til tidligere.
Omkring kl. 07.45 tog han på arbejde. Ved 10-tiden fik han af en kollega fortalt, at der havde
været røveri i [...]. I nyhederne hørte han, at der var blevet set en lille sort bil, og to mænd
med sorte frakker på. Da han kom hjem, fik han et chok, da han så naboens lille sorte bil. Han
kom til at tænke på, om det mon var den lille sorte bil, de talte om i nyhederne.
V1 har supplerende forklaret, at hun kun nåede at være på arbejde i lidt over en halv time, da
gerningsmændene kom ind. Der havde ikke været andre kunder på det tidspunkt. Hun stod
nærmest udgangsdøren ved kassen, og hun havde ryggen mod døren. Hun troede, at der var
nogle, der skulle skynde sig, idet døren blev åbnet hårdt op. Der kom nogle løbende ind. Det
er ikke et særsyn, at nogen har travlt med at handle om morgenen. Der var en, der råbte: ”Åbn
kassen. Skynd dig”. Hun gjorde, som der blev sagt. Det er deres personalepolitik, at de skal
gøre, som der bliver sagt. Da hun så de tre mænd, blev hun forskrækket. Hun vidste ikke,
hvad de ville foretage sig, eller hvad de ville opnå ved det. Under kredsrettens behandling af
sagen blev hun spurgt om nogen prøvede at berolige hende, og det har hun tænkte meget over.
Efterfølgende kom hun i tanke om, at der var nogle, der sagde, at de ikke ville gøre hende
noget. Det var ham, der stod ved siden af hende, der sagde det til hende. Han sagde også, ”der
vil ikke ske dig noget, tag det roligt”. Det hjalp hende dog ikke.
Af anklageren foreholdt, at det af tiltalen fremgår, at der er rejst tiltale for, at der skulle være
sagt: hvis du giver os pengene, så sker der ikke noget”, forklarede vidnet, at der blev sagt:
”hvis du åbner kassen, så vil der ikke ske dig noget”. Det blev sagt, lige da gerningsmændene
kom ind. Tonelejet var højt. Der var en person, der råbte. Da denne ene person gik om bag
disken, tænkte hun, hvad han mon ville gøre ved hende. Da gerningsmændene var gået, var
hun i chok. Lige umiddelbart efter de var gået vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre, og så
gik det op for hende, hvad det var, hun lige havde været igennem. Hun begyndte at græde.
Hendes kollega kom ned til hende oppefra. I dag har hun det meget fint. Hun arbejder i Majoriaq som uddannelsesvejleder i dag, hvor hun har nogle klienter. Tiltalte T2 er en af dem.
De ser hinanden hver dag.
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Det var hende, der talte pengene op den pågældende dag. Den difference, der er anført, viser,
hvad der manglede fra kassen. Bemærkningen på bilaget om, at der er tilført 3.420 kr. fra
hovedkasse til kasse 2 betyder, at det er det beløb, der blev stjålet. Den difference, der er
imellem beløbet på 3.269,95 kr. og 3.420 kr. er eventuelle småfejl begået i løbet af dagen af
de ansatte.
Foreholdt, at hun har afgivet divergerende forklaringer om, hvad der præcist blev sagt af de
tiltalte i [...], forklarede vidnet, at gerningsmanden sagde: ”Åbn kassen, skynd dig”. Vidnet
er ikke længere bange for de tiltalte. Hun har tilgivet dem, og er kommet videre.
Landsrettens begrundelse og resultat
De tiltalte har erkendt, at de stjal øl og penge fra [...]. De har imidlertid nægtet, at der var tale
om et røveri.
Landsretten tiltræder med samme begrundelse som kredsretten, at de tiltalte i forhold 1 er
frifundet for røveri, og finder ligesom kredsretten, at forholdet skal henføres til kriminallovens § 102 om tyveri.
Landsretten har således lagt til grund, at ingen af de tiltalte har udøvet vold, eller fremsat
trusler herom – hverken direkte eller indirekte – over for V1, hvorfor gerningsindholdet i
kriminallovens § 112 ikke er realiseret.
Det forhold, at de tiltalte var maskerede, at de kom løbende ind i butikken i forening, og at
deres handlemåde i sig selv var egnet til at skræmme V1, kan ikke føre til et andet resultat.
Landsretten finder, at foranstaltningen for tyveriet skal fastsættes til anbringelse i anstalt.
Landsretten har herved lagt afgørende på karakteren af tyveriet, herunder at der var tale om
et groft tyveri begået af tre tiltalte i forening. Landsretten har endvidere tillagt det betydelig
vægt, at de tiltalte var maskerede under tyveriet.
Foranstaltningen for forhold 1 fastsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage. Efter kriminalitetens grovhed er der ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget. Oplysningerne om de
tiltaltes gode personlige forhold, kan ikke føre til et andet resultat.
Det bemærkes, at T1 har været tilbageholdt fra den 24. april 2019 til den 2. juli 2019, hvorfor
foranstaltningen anses for udstået med tilbageholdelsen.
T2 har været tilbageholdt den 24. april 2019 og i perioden fra den 29. april 2019 til den 2. juli
2019, hvorfor foranstaltningen anses for udstået med tilbageholdelsen.

13

Med den anførte ændring stadfæstes kredsrettens dom.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 30
dage. Foranstaltningen anses for udstået med tilbageholdelsen.
I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.
Statskassen betaler sagens omkostninger.

Mette Munck Grønbæk

