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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 8. november 2017 

 

Eqqaartuussiviup no.  374/2017  

Politiets nr. 5505-97431-00633-16 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 3. februar 2017. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermut inatsit § 88 – Nakuuserneq 

Ulloq 10. november 2016 nal. 2230 missaanit, najugaqarfimmit […], Nuussuarmi, I1 timaatigut 

arlaleriarlugu isassimallugu, kinnaatigut tillussimallugu, arlaleriarlugulu kiinaata tungaanut 

tilluarsimallugu, I1-ip taliminik assersugaanik.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

Qaasuitsup eqqartuussiviani 1. august 2015 unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermut inatsimmik § 

88, nakuusernermik unioqqutitsisimasutut ullormi eqqartuunneqarfianiit qaammatini arfinilinni 

inissiissarfimmiittussanngortillugu, ukiuni pingasuni misilinneqarfilerlugu eqqartuussummik 

pineqaatissiinngikkallartumik pineqaatissillugu.  

 

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi matumanilu unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit 

taaneqartut aallavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 130 naapertorlugu, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq:  

 

Qaammatini arfineq marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

 

 

U pisimasumi pisuunnginnerarpoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik siusinnerusukkullu pineqaatissiissutip 

atuutitiinnarneqarnissaanik. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 



 

Suliaq suliarineqartillugu unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1 aamma I2 ulloq 8. 

november 2017 nassuiaateqarput. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingulleq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit 

eqqartuussut 1. august 2014-imeersoq ilaatigut eqqartuunneqarluni assingusumik 

pinerluuteqarsimanermik, ullorlu eqqartuussaaffik aallarnerfigalugu ukiunik pingasunik 

misiligaaffilikkamik. 

 

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq GU naammassinikuuaa, tusagassiortutut 

ilinniariartoraluarpoq imminoortuunngimmat voksenlærlingitut 15-mi aallartippoq. 

Suliassaarukkamik I1-mut pisup kingorna ilinnialeqqinngilaq nakkaqqanikuunermut taamannak 

pineqarnermini. Januarimi imminoriaraluarami. Utoqqaat illuani paarlattaaleraluarami meeraqarfini 

allaffimmiunngorami saamasumik aperigaluaramiuk takusarsinnaanerlugit meeqqallu 

aperisaraluartut akisinnaanagit. Inuttut ineriartornermut kursuseraluarami tarnip nakorsaannut 

innersuusaagami massakku suliffissarsiortutut aallatseqqavoq, depressioningajassimagami 

annikittumik aallartissooq. Januarimi aatsaat imminut pulasoruusigami qimataalluni meeqqani 

annaallugit. Qaqileruttorluni tunniussaasimalluni. Qujanartumik sammisaa soraluaqarami taakku 

saammarsaatigisorujuuai. Sivisunerpaamik 5-minuttit takoqqusaavai. I1-mut angajoqqaaviniullu 

allallattaasaraluarpoq. Qalipaasutut ingerlaqqikkusuttorujuuvoq. Anaanamini najugaqarpoq, 

sammisaminiillattaavoq, kisiat sammisaa […] nuulerami imaassinnaavoq ilagiga, kisiat qalipaasutut 

ingerlaqqinnissaminut ukioq ataaseq kisiat amigaatigigamiuk atuagarsornertaa.  

 

U-p inuttut atugarisai pillugit saqqummiunneqarput 

  

- Pineqaatissiissutaasartunut uppernarsaat. 

- Eqqartuussut 30. juli 2014-imeersoq.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Eqqartuussisut U nakuusernermit tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 I1-mut nakuusersimasutut 

pisuutippaat niaquatigut najungasiusigullu tilluaasimanermut.  

Eqqartuussisut pingaartippaat ilisimannittup I1-p nassuiaatai, taakkualu ikorfartorneqarput 

unnerluussisussaatitaasut uppernarsaasiissutaannit assinit, nalunaarutiginninnerullu ulluanut 

naapertuuttuullutik. 

Pisimasumi unnerluutigineqartup nassuiaataa eqqartuussisunit tunuartinneqarpoq, tassa 

ilisimannittut I1 aamma I2 nassuiaataat imminnut naapertuummata, tassalu unnerluutigineqartoq 

kisimi illoqarfimmiissimasoq. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat I1-p eqqartuussisunut nassuiaanera malillugu piffissaq sioqqullugu 

arlalinnik nakuuserfiginnittoqarsimasoq, taamaattumillu piffissat pisimasullu imminnut 

kattutaarneqarsimasut. 



Unnerluutigineqartoq ilisimannittullu pisimasoq pillugu assigiinngitsunik nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartoq eqqartuussivimmi nassuiaavoq aappakunilu I1 oktoberi tamaat 

aaqqiagiinngissuteqarsimallutik. Taamatullu aamma nakorsap politiinut uppernarsaataani pisimasoq 

pisimavoq ulloq 5. november 2016, imaappoq nakuusernermi pineqartumi ullut tallimat 

sioqqullugit. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip pillugu aalajangersagaanik 

persuttaanermik ataasialinngitsumik unioqqutitsinermut pineqaatiissiissut aallaaviusumik 

tassaasarpoq minnerpaamik ullunik 30-nik inissiisarfimmiitsitsineq. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasut sakkortusaataallutillu meeqqat mikisut isiginnaartuusimammata, 

persuttaanerup sakkortussusia periusigineqartorlu kiisalu eqqartuunneqartoq misiliummik 

iperagaaqqammut qaamatinik arfinilinnik suli isertitsivimmiiffissaqarluni.  

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq eqqartuunneqartoq eqqartuunneqaatigisaanut ulloq 1. 

august 2014-mi qaamatit arfinillit kiisalu uani unioqqutitai ilanngullugit assingusumik 

pinerluuteqarsimaneq toqqammavigalugu pinerluttulerinermi inatsik § 130, stk. 1, naapertorlugu. 

 

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

aningaasartuutit akilissavai. 

  

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 
 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 8. november 2017 

 

Rettens nr. 374/2017  

Politiets nr. 5505-97431-00633-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 



 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 3. februar 2017. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Kriminallovens § 88 – Vold 

Ved 10. november 2016 kl. ca. 2230 på adressen […], i Nuussuaq, at have tildelt V1 flere lussinger 

på overkroppen, et knytnæveslag i ansigtet, samt flere knytnæveslag mod ansigtet, som V1 

afværgede med armene.   

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand 

 

Ved Qaasuitsup kredsrets dom af 1. august 2014 er tiltalte for overtrædelse af blandt andet 

Kriminallovens § 88 – Vold idømt en betinget dom på 6 måneder med en prøvetid på 3 år fra 

dommens dato.  

 

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

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 130 påstand om 

 

1. 7 måneders anstaltsanbringelse.  

 

  

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse og at den tidligere foranstaltning opretholdes.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1 og V2 den 8. november 2017. 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Qaasuitsup Kredsrets dom af den 1. august 2014 dømt blandt 

andet for ligeartet kriminalitet med en prøvetid på 3 år fra dommens dato. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at var færdig GU, startede ellers på en 

journalistuddannelse, som vidste sig, at ikke være noget for ham, og startede som voksenlærling i 

2015. Da der ikke var noget at lave på arbejdet, og på grund af, at han var langt nede efter episoden 

med V1, så havde han ikke fortsat uddannelsen. Han ville tage sit eget liv i januar. Han startede 

ellers som vikar i alderdomshjemmet. Han spurgte børnenes mor på en venlig måde om han kunne 

se børnene. Og når børnene spørger havde han ingen svar. Han tog ellers personlig 

udviklingskurset, han blev henvist til en psykolog og er på nuværende tidspunkt skrevet op som 

arbejdssøgende. Han har været tæt på at få depression, så han starter gradvis. Først i januar blev han 

overbevist med sig selv om, at han havde mistet kæreste og børn. Han var ved at komme ovenpå da 

han var blevet anmeldt. Hende han flirter med har nevøer, så dem trøster han sig med. Han må højst 



se børnene i 5 minutter. Han skriver ellers til V1s og hendes forældre. Han vil meget gerne fortsætte 

som maler. Han bor hos sin mor, og er hos hende han flirter med ind i mellem, men pigen flytter til 

[…], og det kunne, at han tager med, men han mangler 1 år af teoritiden for at fortsætte som maler. 

 

Der fremlagdes til T’s personlige forhold 

- Straffeattest.  

- Dombog af den 30. juli 2014.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Retten finder T skyldig i vold jf. kriminallovens § 88 ved at have udøvet vold mod V1 i form af 

knytnæveslag i hovedet og ved ribbenene. 

Retten lagde vægt på vidnet V1s forklaring der støttes af anklagemyndighedens dokumenterede 

billeder der er foreneligt med anmeldelsesdatoen. 

Retten tilsidesætter tiltaltes forklaring omkring episoden, idet vidnerne V1 og V2s forklaringer er 

samstemmende, at det kun var tiltalte der har været i byen.  

Retten bemærkede, at der muligvis har været flere voldsepisoder som vidnet V1 har forklaret for 

retten, hvor tidspunkterne og de omstændigheder bliver blandet sammen.   

Både den tiltalte og vidnerne har divergerende forklaring omkring episoden.  

Tiltalte har for retten forklaret, at han og ekskæresten Britta havde flere uoverensstemmelser i hele 

oktober måned. Politiattesten beskriver ligeledes en episode der er sket den 5. november 2016, 5 

dage før denne omhandlede voldsepisode.  

  

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

vold som udgangspunkt anbringelse i anstalten med minimum med 30 dage for gentagelse. 

 

I denne sag finder retten, som skærpende omstændigheder og at der ved valget af foranstaltning 

navnlig skal lægges vægt på, at der har været småbørn tilstede, voldens karaktær samt at tiltalte var 

under en prøvetid med en reststraf på 6 måneder. 

 

Foranstaltningen er en samlet foranstaltning og omfatter også de forhold, der er bedømt ved 

dommen af 1. august 2014, jf. kriminallovens § 130, stk. 1. Retten har lagt vægt på at der er blandt 

andet tale om lige artet kriminalitet. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 7 måneder.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 


