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1. U1 
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 aamma 

 U2 

 Inuusoq […] 1990 

  

  

oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq ulloq 5. August 

2015.   

 

Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U1 pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, 

ilaatigut § 12 – nakuuseriaraluarneq aamma nakuuserneq tallimariarlugu, § 91, imm. 1, nr. 1 

inatsisit unioqqutillugit pinngitsaaliineq tallimariarlugu, § 92 kiffaanngissususiaaneq ataasi-

arlugu, kiisalu § 98 siorasaanerineq ataasiarlugu unioqqutitsinernut pisuutinneqarluni. 
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U1 eqqartuunneqartuunneqarpoq pineqaatissinneqarlunilu ukiumik ataatsimik qaammatinilu 

tallimani, taakkunannga ullut 177-it sinneruttut siusinnerusukkut eqqartuussaassutigisimasai 

, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 150, imm. 1. 

 

 

Eqqartuussummi unnerluutigineqartoq U2 pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 tillinniarneq 

arfinileriarluni, § 88 naluusernerneq marloriarluni, § 111 tillitanik atueqataaneq ataasiar-

lugu, § 91 imm. 1 nr. 1 inatsisit unioqqutillugit pinngitsaaliineq ataasiarlugu kiisalu 

aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummik tallimariarluni unioqqutitsinernut pisuutinneqar-

poq. 

 

U2 eqqartuunneqarpoq qaammatinilu sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi-

ittussanngortinneqarluni, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 1. Arsaarin-

nissuteqarfigineqarluni katillugit hash 25,17 gram aamma aningaasat 2.100 kr.-nit hashimik 

tuniniaasimanermit iluanaarutaasimasut, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, 

nr. 1 aammalu eqqartuunneqarpoq […]-mut 2.999 kr.-nit taarsiissutitut akilissagai. 

 

Suliareqqitassanngortitsineq  

 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartut tamarmik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suli-

areqqitassanngortippaat. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni suli-

areqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq. 

 

Piumasaqaatit  

 

Unnerluussisussaatitaasunit unnerluutigineqartumut U1-imut atatillugu piumasaqaatigi-

neqarpoq pisimasoq 21-mi pinngitsuutinneqarnissaa sinnerinilu eqqartuunneqarnissaa 

eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarneratut kiisalu sakkortusaasoqarnissaanik. 

  

 

U1 piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.  

 

Unnerluussisussaatitaasut unnerluutigineqartumut U2-imut atatillugu piumasaqaatigi-

neqarpoq eqqartuunneqarnissaa eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarneratut kiisalu 

sakkortusaasoqarnissaanik. 

 

U2 piumasaqaateqarpoq pisimasoq 10-mi aamma 19-mi pinngitsuutinneqarnissamik sin-

nerinilu sakkukillisaaffigineqarnissamik. 

 



 3 

Tigummigallagaaneq  

 

Unnerluutigineqartoq U1 eqqartuussisoqarfiup suliamik suliaqarnerani ulloq 24. april 2015-

miit tigummigallarneqarpoq. Sassartinneqarpoq aammalu iperagaalluni ulloq 25. april 2015. 

Tamatumalu kingorna nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tigummigallagassanngortinneqar-

luni ulloq 28. april 2015. Unnerluutigineqartorlu suliap nunatta eqqartuussisuuneqarfianit 

suliarineqarnerani ulloq 13. maj 2016-ip tungaanut tigummigallagaalluni. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 8. marts 2016. 

 

Inuttut atugarisat pillugit  

 

U2 inuttut atugarisani pillugit ilassutitut nassuiaavoq 26-nik ukioqarpoq […….]-mi an-

gajoqqaamini najugaqarpoq. Ukiuunerani qalipaasuni suliassaqanngillat maannakkuugal-

lartorlu ikiorsiissutinik inuussuteqarpoq. Suli ilinniagaqarusuppoq, arlalinnillu nassaarsimal-

luni ilinniartuuffissaminik. Aatsaallu decemberimi qinnuteqarsinnaalluni. Aappaqanngilaq.  

 

U1 inuttut atugarisani pillugit ilassutitut nassuiaavoq maannakkorpiaq qatanngutimini 

arnami […]-mi tikeraarluni. […]-ni kammalaatini najugaqatigivaa. Aappaqarpoq. Aappariil-

luarpullu. […]-nullu uteruni piniartutut aalisartullu inuussutissarsiorniarpoq. Siunissami 

pilersaaruttaanut atatillugu apeqqutaavoq eqqartuussiviup qanoq aalajangiinissaa. Piffissami 

sivisuumi pinerluuteqarsimanngilaq. Piliaqarsimananilu kingullermik eqqartuussaanermi 

kingorna. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartut U1 aamma U2 ki-

isalu ilisimannittut I2, I8, I3, I5, I6 aamma I10. 

 

U2 ilassutitut nassuiaavoq ilaatigut pisimasoq 10-mut atatillugu I3 qanoq iliuuseqarfigisi-

managu taamaallaallu nujaasigut tigummisimallugu niaqualu madrassimut anaarlussimal-

lugu. Aappariinngillat kisiannili marluullutik meeraqarput. Arnap angerlarami mobilini mi-

sissulerpaa ningalerlunilu. Oqqapput. Namminerlu silataaniit suaartarfigitippaluppoq, arnal-
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lu immiartorfik uppitippaa kiisalu fjernsyni qarasaasiarlu angallattagaq natermut uppitil-

lugit, taannalu aserorpoq. Nammineq kamalerpoq, nujaasigullu tigullugu madrassimut ni-

aqua anaarlullugu. Arnap isattarpaani fjernsyni natermut igereeramiuk. Inissiaq nammineq 

inigisarivaa. I3-ilu taamanikkut […]-mi najugaqarpoq. 

 

Ilassutitullu pisimasoq 19-mut atatillugu nassuiaavoq festerluni. U1-ilu ilaginngilaa taanna 

imerniartarfimmut iseqqusaanani karantæneqarmat. Aatsaalu tamatuma kingorna U1 naa-

pippaa marluullutillu nivissat marluk ilagivaat. I6 ningalerpoq makitasaalerlunilu, 

taamaammat arlaleriarluni tigusarpaa eqqissisarniarlugu. Naggataatigullu iluatsippaat inger-

latillugulu. 

 

U1-ip arnaatini I5 naapinniarsarigaa. Takuaallu I5-ip I6 ilagigaa. U1-ip I5 oqaloqatigivaa. 

U2-ip tusaanngilaa U1 I5-imut qanoq oqarnersoq, taannali majuartarfikkut qummukaannar-

poq. I6-ip arpalluni U1 aamma I5 malersorpai, kisiannili U2-ip tiguvaa taassuma suli U1 

angunngikkaa. […]-imi taamaallaat ilagivai. Namminerlu I6 […] angunngilaarlugu 

anguvaa. I5 aamma U1 ersigunnaareersimapput nammineq I6 iperaramiuk. 

 

I5-ip aamma I6-ip akornanni perulluliuuttoqalaarpoq. Sivikitsumik oqqapput, taava I6 in-

gerlavoq. Naapikkamikku oqqatinngikkaluarput aatsaalli taamaasillutik unnerluutigi-

neqartoq takkutereermat. Oqqatilerpullu nivissat tamarmik U1 ilagerusukkamikku. Nammi-

neq I6 arpalluni ornippaa, eqqissitillugulu, taavalu aammalu arpalluni malersoqqillugu. I6 

attunngilaa, eqqissisarluguli tigummiinnarpaa. Immaqa minutsit 10-15-it missaanni tigum-

mivaa. Kiffaanngissusiianngilaa. Sakkortuumilli eqeqqavaa oqarfigalugulu eqqissippat 

aatsaat iperarniarlugu. Ajattanngilaa uppitinnaguluunniit. Iperarpaalu eqqissisungammat 

tigoqqilluguli U1 aamma I5ip tungaanut arpaqqilermat. 

 

U1 pisimasunut 5 aamma 6-imut ilassutitut nassuiaavoq ulloq taanna pisimasunik eqqaa-

masaqarani. 

 

Pisimasunut 19 aamma 24-mut atatillugu ilaatigut nassuiaavoq, ulloq 12. april 2015 nammi-

neq I5 aapparalugu. Tamatuma nalaani qaammatip ataatsip missaani aappariissimapput. 

Qaammat ataaseq sioqqullugu I6 aapparinikuuaa I5-ip aapparilinnginnerani. I5-ilu isu-

maqatigiissimapput imerniartarfik matuppat naapikkumallutik. I5-illu I6 ingerlaqatigivaa. 

Aalakoortorujussuupput paatsiveerusimaarpasillutillu. Nivissat ingerlaqatigiiput 

oqaloqatigiilutik. Aamma nammineq aalakoorpoq. I6-ilu kamalerpoq unnerluutigineqartoq 

takugamiuk. Aamma ulloq taanna sioqqullugu saassussimavaani. I6 makitasaartorujus-

suuvoq saassunniarsaralunilu, imminullu illersorniarsarivoq. Taamaattumik unnerluutigi-

neqartup aappaa U2-ip tunuarsimaartinniarsarivaa. 
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I5 ingerlaqatigivaa majuartarfikkullu ujaraasutigut ammukarlutik, namminerlu taliatigut 

tigummivaa. Aalakoortorujussuuvoq allorissallu arlallit kimmikkaaminik orluffigalugit ar-

laleriarluni kaajallalluni, taamaattumillu taliatigut tiguaa. Naallu taliatigut nammineq 

tigummgaluarlugu majuartarfikkut ammukarnerminni orlummat tigummisinnaasimanngilaa 

oqimaapallaaqimmat. Tamatuma kingorna imminut angerlarput. Kingusinnerusukkut unnuk 

taanna politiit takkupput, I6 kamattorujussuummat. Politiit takkummata I5 oqarpoq skaa-

vimmut toqqorniarluni politiinit takutikkusunnginnami. Kissaatiginnginnamiuk politiit 

arnarniassasut. Politiit facebookikkut arnarniartarmata beskedikkut allallutik, taamaammat 

toqqorpoq. I5 attornikuunngisaannarpaa. 

 

I5 unnuat tamaasa immini sinittarpoq. Aamma immini sinippoq politiit taakaneereermata. 

Aqaguani ullaakkut angerlarniartoq oqarfigivaa imminiiginnaqqullugu, naatsiianik panertu-

nik allanillu pisiniassagami, marluullutik aqagulukkamik. Tassalu unnuk kingulliuvoq aap-

pariinnerminni. I5 aappariunnaarpaa. Aappariikkunnaarput nammineq […]-nut ulloq 18. 

april 2015 aallarami. Isumaqatigiillutillu aappariikkunnaarput. 

 

Aappariikkunnaaramik arnap nalunngilaa misiligutaasumik iperagaaqqasoq, taannalu immi-

nut atornerlunneqarpoq nammineq arnamik allamik ilaqarami. Aappariikkunnaartinnatik I5-

ip takunikuuaa arnamik allamik allaqateqarnini. Taanna arnaq Sisimiuni ilagisartagaa. 

Namminerlu qatsuteqqavaa I5-ip pissusilersortarnera, ilaatigut aningaasanik qinnuuloorfigi-

innaavimmani. 

 

Paasivaa politiinit ujarneqarluni, kingornalu I5 sianerfigivaa aperalugulu nalunaarutigisima-

neraani. Taamaannerarpaalu utoqqatserlunilu. Ullut qulit matuma siornatigut takuaa, un-

nueqatigiippullu. Arnarlu utoqqativoq nalunaarutigisimagamiuk. Namminerlu ikinnguti-

minit oqaluttuarfigitippoq arnaq taanna oqarsimasoq politiinut sallusimanerarluni. 

 

I3 pisimasoq 10-mut atatillugu ilassutitut ilaatigut nassuiaavoq U2-ip nammineerluni pigisat 

aserorsimagai. Ikinngutigiileqqinnikuuppullu. Nammineq attunngilaa kisiannili imminut 

illersorniarsimalluni. Kingornalu annerusumik eqqarsaatigisimanngilai U2-lu 

ikinngutigiileqqinnikuugamik. Taannaana nammineerluni sangiattoq. Oqqassimasorujus-

suupput naggataatigullu siniffik nakkaattoorsimalluni. Angutip nammineq siniffimmut 

igippaani siniffik aserortillugu. Tamannalu pivoq inissiami nammineq allaminngaaniit attar-

tukkamini. 

 

I5 ilaatigut ilassutitut nassuiaavoq U1-ip ulloq 12. april 2016 sianerfigisimagaani oqarfigal-

unilu nangikkiaqqunagu. Unnuk taanna U1 sianeqattaarpoq amerlasooriarluni. Nammineq 

I6 ikinngutiginngilaa kisiannili ulloq taanna barimi naapissimavaa isumaqatigiissimappullu 

nangikkiaqatigiinniarlutik. 
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I5-ip mobilia sianerpoq tigugamiullu tunumigut U1 aggersoq qungatsimigullu tigutippoq 

nutsamigullu tigummani. I6 I5-imut nipituumik nilliavoq ikiorniarlugu. Qulaaninngaaniit 

U2 takkuppoq I6-ilu tigullugu, […]-illi nalaani iperarneqartilluni takkullunilu U1 I5-imiit 

peersillugu. I6 nukittoorujussuuvoq. U1-illu ikinngutaasa I6 peersippaat. Ilaatigut U1-ip 

qatanngutaa angut takkuppoq I6 peersillugu. Eqqaamanngilaa angutit allat kikkuuneri. 

Misigisaq nuanniitsorujussuuvoq. 

 

Aqqutigineqartoq titartarneqarsimavoq […]-mi biilinik angalaaqatigineqarluni politii ila-

galugu pisut assigiinngitsut sumi pisimaneri oqaluttuarigamigit. U1-ip majuartarfikkut am-

mut ajappaa. Tassalu uppitinnissaanut nukiit annerusut atorneqartariaqaratik imersimammat, 

kisiannili tassa tummeraasakkaarlugit ammut ajattarpaa. Tummeraasat pingasuupput. 

Kingornalu aqqusinikkut uniakalaarlugu imminut angerlaallugu. Qungasiatigut nujaasigullu 

tigummivaa. Nutsamigullu anniarneruvoq. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq nalullugu I6-ip U1 aapparinikuuneraa.  Pisimasoq 

19-imi pisoq ullualunnik sioqqullugu nammineq U1-imukarsimavoq, I6 taakaniissimasoq. 

Oqqassimapput natermilu igalaaminikoqarluni. I5-illu I6 aneqqusimavaa ingerlaannarlu 

taamaaliorpoq. I6 ulloq 12. april 2016 illersorpaani. Taannalu  U1-imik saassussiniarpasit-

tutut isikkorani. 

 

Kingorna I6-ilu imminnut naapikkaangamik ilassineq ajorpoq. Aamma I6 facebookikkut 

nunanniitsunik allagaqarnikuuvoq nunatta eqqartuussisuuneqarfianut aggersarneqareerner-

mik kingorna. 

 

Pisimasoq 20-mut atatillugu eqqaamanngilaa qasserpianik kasuttartinnerluni. Killi-

siorneqarnerminik ulloq 20. april 2015 issuaavigineqarluni, nassuiaavoq, tallimat missaanni 

kasuttaraani, oqarporlu taamatut nassuiaasimalluni. Oqaluttuarinngilaa qassinik angutip ka-

suttarneraani, politeerli aperisimavoq ajorinnginneraa tallimanik allakkuniuk. Amerlane-

rusimasinnaapput imaluunniit ikinnerusimasinnaapput. Annermik uppatimigut kasuttartip-

poq. U1-ip qatanngutaa angut najuuppoq. Taanna igafimmiippoq U1-ip nammineq inimi 

kasuttaraani. 

 

Pisimasoq 21-mut atatillugu nassuiaavoq, U1 oqartoq politiinut oqaqqunani. Nammineq 

angut ersigisorujussuuaa qanoq iliorfigeqinammani nalunaarutigigaluaruniuk.  

 

Pisimasoq 22-mut nassuiaavoq, inissiamiissimalluni unnuat marluk. Takkuppoq unnuami 

12. april 2015 aatsaallu iperagaalluni 13. april 2015. Aneqqusaanngilaq. Kamippai kavaa-

jaalu peqanngillat. Piffissap ilaa nammineq sinilersimavoq iteramilu eqqamini nalavoq  U1. 
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Tiguaani oqarlunilu ingerlaqqunani. U1-ip qatanngutaa angut inissiamiiginnarppoq. Unnuk-

kut U1 savimmik tigummilluni qungatsimi nalaanut inissisimallugu, oqarfigaanilu angutinik 

allanik atoqateqartassanngitsoq. Kingornalu illarpoq oqarlunilu ikasaannarnerarluni. Qima-

anissani qunugivaa arlaannut qimaaffissaqannginnami. Aninissaminillu akuerineqarami U1-

ip kavaajani kamippanilu toqqorsimasani tunniuppai. 

 

Pisimasoq 23-mut atatillugu nassuiaavoq, sianersimasoq oqarasuaatikkullu oqarluni, nam-

mineq periarfissani kingulliummat politiinut nalunaarutigeqqunani. Oqarluni inuit akiler-

lugit unatartissinnaallugit, taamaasiorniarnanili. Neqeroorporlu politiinut nalunaaru-

tiginngippani 50.000 kr.-inik akilerniarlugu. 

[…]-mi inuppassuit U1 kinaasoq nalunngilaat, aammalu tamakkua nilliaffigisarpaanni il-

loqarfikkooraangami. Taamaammat aallaqqaammut qunugisimavaa nalunaarutiginninnissa-

ni, pisariaqartissimavaali tamanna arlaannut oqaluttuarissallugu ikinngutaasalu oqarfi-

gisimavaat nalunaarutigissagaa. 

 

Killisiorneqarnerminik  aamma taassuminnga issuaavigineqarluni nassuiaasimanerminik, 

U1-ip qatanngutaata angutip politiit taakaniinneranni ammoortilluni tigummisimagaani, 

oqarpoq taamatut nassuiaasimalluni, kisiannili taamatut pisoqarsimanngitsoq. 

Oqaatigisimavaa kamaatigisimallugu qatanngutaa angut taakaniissimasoq namminerlu 

ikiorsimanngikkaani. 

 

I10 ilassutitut ilaatigut nassuiaavoq, ullumikkut eqqaamallugu U1-ip I5-i tunuaniit 

tigusimagaa. Tigusimavaalu nujaasigut qungasiata nalaatigut. 

 

I8 ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamallugu U1 kamattorujussuusoq. Unitsinniarsarigaluarpaa 

kasureeramiulli unitsinniarunnaarpaa kamattorujussummat unitsitassaanani. Seeqqortinnerit 

amerlsoorujussuupput, kisianni sukkasoorujussuarmik pipput. Seeqquinerit pingasut 

tungaanoorput eqquineri. Tillutsereerami aamma tilloriaraluarpaa. Eqqaamanngilaa qassi-

nik. I2-ip nassuiaataanik issuaaffigineqarluni allamik eqqaamasaqarsimanani tilluinerit 

pinngitsoortinniarnerili kisiisa, ilisimannittoq oqarpoq taamatut pisoqarsimasinnaasoq. 

 

I6 ilassutitut nassuiaavoq, isigisinnaaginnaavissimanagit. U2-ip tigummivaani, taamaat-

tumik tarripput. Sukkasuumik nueqqipput. Namminerlu kamattorujussuulluni. U1 saas-

sullugu. Naluaa I5 nammineq piumassutsiminik ingerlaqataanersoq. Naluaalu I5 iperartinni-

arsarinersoq. I5 qimaasimasinnaagaluarpoq piumagaluaruni periarfissaqaleramilu. Ilisiman-

nittup eqqaamanngilaa nammineerluni poliinut sianernerluni, kisianni politiit tikiupput. 

Ilisimannittoq aalakoortorujussuuvoq. Kissaatigigaluarpaa I5-ip inissiaq qimassagaa ilisi-

mannittoq nammineerluni iserniassagami. Ilisimannittup kissaatigigaluarpaa politiit I5 inis-

siarmiit peersissagaat. 
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Politeeqarfiup tungaanut ingerlallutik I5 oqarpoq ilisimannittoq oqaqqullugu I5 anitsaalior-

simagaat. Marluullutik ningarsimapput taamaammat I5-i oqarpoq iluaqutaassasoq U1 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut pitinneqarpat. Nammineq politeqarfiliartil-

lugu pisimasoq nalunaarutigiartorlugu I5 naapippaa. Nammineq isumaliorpoq I5-ip oqaase-

risai ilumoortuusoralugit, taamaattumillu ilisimannittutut nassuiaajumasimalluni. Ilisiman-

nittup I5 ilisarisimanngilaa taamaallaat facebookikkut. Siullerpaamik naapeqqaarput […]-mi 

I5-ilu imminut pitsaasaartorujussuuvoq. Marluullutik U1 ornippaat. Pisimasup kingorna I5 

oqaloqatiginikuunngilaa aatsaallu I5 naapippaa, I5 politeeqarfiliartoq pisimasoq nalunaaru-

tigiartorlugu. Eqqaamanngilaa I5 allamik oqaaseqarnersoq, taamaallaat U1 pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiitikkusullu oqarpoq. Taamaallaat politiinut oqaluttuarivai I5-

ip oqaluttuarisai qanoq pisoqarsimaneranik. 

 

Killisiorneqarnermik nalunaarusiamik atsiorneqarsimasumik 22. april 2015-imeersumik is-

suaaffigineqarluni, tassa ersersinneqarpoq: 

 

”Apersorneqartoq nassuiaavoq ulloq 12. april 2015 nal. 04.00 pinerlineqartoq I5 naapissimal-

lugu […] silataani, pinerlineqartullu apersorsimagaani U1 pillugu. Taava marluullutik angut 

taanna eqqartulerpaat imertarfimmiit ingerlatillutik […]-it akornisigut […]-ikoorlutik” 

 

Eqqaamasaqanngilaq taamatut politiinut nassuiaasimalluni, kisiannili pisoq taamatut 

pisimavoq. 

 

Nangillugu issuaaffigineqaqqippoq killisiuinermi nalunaarusiamik, tassani ersersinneqar-

poq: 

 

”Sanileriillutik ingerlapput oqaluullutik tassanngaannarlu pinerlisaq tammariataarpoq. Aper-

sorneqartorlu tunumut qeriarpoq takullugulu pinerlisaq uppitinneqartoq U1-imit – U1 takkus-

simagunarpoq tunuminni arpalluni pinerlisarlu nusullugu uppisillugu. 

 

Taava U1-ip pinerlisaq majuartarfiit tungaannukaatilerpaa, aatsaanngummat apersorneqartup 

pinerlisallu qaqiffigisaat (majuartarfiit […] aamma […] akornaniittut) Apersorneqartoq 

tungaannut aallassagaluarluni tassanngaannaq U2-imit tiguneqarpoq taamaalilluni pinerlisaq 

ikiorsinnaajunnaarlugu” 

 

Eqqaamasaqanngilaq taamatut nassuiaasimanerminik, imaluunniit taamatut pisoqarsimaner-

soq. Eqqaamavaa I5 ingerlaqatigalugu. Eqqaamavaa U2-imit najummineqarluni ingerlasin-

naanani, eqqaamanaguli I5 majuartarfitsigut ammut assakaanersoq. 
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Killisiuinermi nalunaarusiamik taassuminnga issuaaffigineqaqqilluni, tassani ersersinneqar-

luni: 

 

”Apersorneqartoq iperartinniarsarivoq taamaattumillu pinerlisaq U1-ilu isigiinnavinnagit, kisia-

nnili takuaa pinerlisaq majuartarfiit qaavaniit ammut assakaasoq. Apersorneqartup naluaa U1-ip 

pinerlisaq majuarfikkut  ammut iginneraa. Tamatuma kingorna Pinerlisaq U1-ilu takussaajun-

naarput, taamaattumillu apersorneqartup takusinnaanngilaa susoqarnera. 

Apersorneqartoq U2-miit iperaqquvoq, taassumalu piumasarivaa apersorneqartoq eqqississasoq, 

taamaattumillu eqqissisuusaarpoq. Taava apersorneqartoq iperarneqarpoq, apersorneqartorlu 

pinerlisap U1-illu tungaanut arpalerpoq. Paasinarsivoq […] tungaanut arpassimasut, aper-

sorneqartullu takusinnaanngoqqippai. Ungasianiit takusinnaavai U1-ip pinerlisaq ajattoraa, 

tamatuma nalaani pisullutik. 

 

Apersorneqartoq U2-imit tiguneqaqqippoq qajannaarneqarlunilu, takuaalu U1-ip pinerlisaq ar-

patsileraa. Apersorneqartoq U2-imit imminut iperarteqqippoq arpallunilu maleqqilerlugit. Sulif-

feqarfiup […] eqqaatigut anguvai, U1-ilu tiguaa pinerlisamit avissaartillugu. Apersorneqartup 

U1 sakiaatigut atisaasigut sakkortuumik tigummivaa, pinerlisarlu nilliaffigalugu inger-

laqqullugu.” 

 

Eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni, imaluunniitt tamatut pisoqarsimanersoq. 

 

Eqqaamavaa U2-imit tunuarsimatilluni tigummineqarluni. Takunngilaa I5 majuartarfikkut 

assakaalaarnersoq. Eqqaamavaa eqqartuussisoqarfimmi nassuiaagami I5 majuartarfikkut 

ammut assakaasoq takusimallugu. Maannakkut eqqaamavaa takullugu I5 majuartarfikkut 

ammut tarrittoq. Naluaalu I5 qanoq ililluni majuartarfitsigut ammut tarrinnersoq. Takul-

latsiaannarpaa. U1 ajatsinersoq takunngilaa, ajatsisimagaluarpallu ersarissumik takusimas-

sagaluarpaa. Taamatut pisoqarnera takusimassagaluarpaa. Eqqaamasai annikitsuararsuup-

put. 

 

Iperartinniarsaraluni U2-imit iperartippoq. Taava U1 atisaasigut tigummivaa. Kamattorujus-

suuvoq sorpassuarnillu oqalulluni. I5-i nilliaffigivaa ingerlaqqullugu. Ilisimannittullu paasi-

sinnaanngilaa sooq I5 taassaniiginnarnersoq. Aatsaat […]-up eqqaatigut naapippai. U1 sa-

kiaatigut tiguaa. U1-ilu ilisimannittumut imminut illersorniarsarivoq. Oqalukkaluarpoq I5 

ingerlaqqullugu taannali nikorfaannarpoq. I5-illu allat ingerlaqasiuppai. Nammineq eqqaa-

manngilaa nikorfaannarnerluni. Blok A-mut iseqataanngilaq. Eqqaamanngilaa I5 nammineq 

piumassutsiminik ingerlaqataanersoq. U3 tamatuma nalaani aamma najuuppoq. 

 

Killisiuinermi nalunaarusiamik taassuminnga aamma issuaavigineqarluni, tassani ersersin-

neqarluni: 
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”U1-ip apersorneqartoq assaatigut tigupiloorpaa uppitillugu. Apersorneqartorlu nikueqqipal-

lappoq U1-ilu asserlugu pinerlisap tungaanut ingerlaniarsarisoq. Apersorneqartorli peersinne-

qartarpoq imaluunniitt uppitinneqartarpoq misiligaluaraangami. Piffissap ilaa aamma takuaa pi-

nerlisaq aamma uppissimasoq – apersorneqartup naluaa sooq, apersorneqartorlu nassuiaavoq 

kamaleraangami silaaruttarluni”  

 

Taamatut nassuiaasimanerluni imaluunniit tamatut pisoqarsimanersoq eqqaamanngilaa. 

Eqqaamavaa uppilluni imerpallaarsimaninilu silaarussutigisimasinnaavaa. 

 

Killisuinermilu nalunaarusiamik taassuminnga aamma issuaaffigineqarpoq, tassani ersersin-

neqarpoq: 

 

”Piffissap ilaani U1-ip iluatsippaa apersorneqartoq uppitillugu, U1-illu arpalluni pinerlineqartoq 

ornippaa […]-llu tungaanut ajattalerlugu. Apersorneqartup arpalluni malippai inissiap silataata 

tungaanut, tusaasinnaavaalu pinerlineqartoq nillialluni ikiortissarsiorpaluttoq inissiamut ise-

rusunnani. Apersorneqartup inissiap tungaanut malikkaluarpai U1-illu nukaa U3 takkuppoq 

apersorneqartorlu asserlugu isersinnaajunnaarlugu. Taamaalillunilu apersorneqartoq isinngit-

soortinneqarpoq.” 

 

Eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni isumaqarlunili ilisarnalaartoq. Eqqaamavaa 

U3-ip taamatut tigummigaani. Tamatuma kingorna angerlarpoq innariartorluni. Politiillu 

biilinik angerlaappaat. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaasimanini politiinut sianersimalluni 

eqqaamanngilaa. Eqqaamavaali politiit takkuttut. 

 

Killisuinermilu nalunaarusiamik taassuminnga aamma issuaaffigineqarpoq, tassani ersersin-

neqarpoq: 

 

”Apersorneqartoq kamalerpoq matorpassuarnullu kasuttoqattaalerluni, tamatuma nalaani nam-

mineq mobiltelefoneqannginnami. Neriulluni arlaata ammaatissagaani mobiltelefonimillu atuk-

killuni.” 

 

Blok gangersuani allermi ammaanneqarpoq, tamatumalu kingorna politiinut sianerpoq. Kingu-

ninngua politiit takkupput namminerlu sumiinnerinik sumullu pinerlisaq uniakalaarlugu eqqun-

neqarsimanersoq ajoqersuussilluni. Matukkut kasuttorput U1-illu ammaappai. U1 eqqissisi-

marpasippoq pinngitsuusaarlunilu oqalulernilu apersorneqartoq aalakoornerarlugu sallullunilu 

paasissutissiinerarlugu. Politiit apersorneqartoq uppererpasinngilaat inissiarlu qimatserpaat 

apersorneqartorlu neqeroorfigalugu ingerlassinnaallugu. U1-ip matu matuvaa. Apersorneqartup 

pinerlisaq inissiap iluani tusaasinnaanngilaa isumaqarlunilu sinittarfimmut isersimassasoq.” 

 

Eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni pisoqarsimanersorluunniit. Eqqaamanngilaa 

politiinut sianersimanerluni qangarsualli pisimasoq pimmat. Politiit takkummata inissiap 

sumiinneranik ajoqersuuppai. Eqqaamanngilaa sooq taamaaliornerluni. 
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Killisiuinermilu nalunaarusiamik taassuminnga aamma issuaaffigineqarpoq, tassani erser-

sinneqarpoq: 

 

”Aqaguani apersorneqartup pinerlisaq sms-kut allaqatigivaa, pinerlineqartorlu allappoq nerius-

simagaluarluni apersorneqartup imaluunniit politiit takkutissasut pinerlineqartorlu ikiorlugu – 

apersorneqartorlu qanoq ilioriaasissaaleqivoq unnuami upperineqarsimannginnami, taamaat-

tumillu qanoq iliuuseqarsimanngilaq.” 

 […] 

Aperineqarluni U1 nalunaarutigerusunngilaa, kisiannili pinerlineqartoq ikiorlugu sulismi upper-

narsaasoorusulluni.” 

 

Eqqamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni imalunniit taamatut pisoqarsimanersoq. U1 

nalunaarutiginissaa kissaatiginngilaa, kisianni I5 ikioqqusimavoq. Isumaqarsimagaluarpoq 

I5 eqqortumik oqaluttoq. Naluaalu suna eqqortuunersoq. Oqanngilaq I5 ajortumik 

pineqarsimasoq, aatsaalli kingorna paasivaa I5 suneqarsimanngitsoq. Tamannalu aatsaat 

paasivaa 2015-imi imaluunnit 2016-mi. I5-ip nalunngisarigunagaa oqarsimasoq oqaasii 

kukkunerusut. U2 aamma oqarsimavoq tamanna eqqunngitsoq. Politiinut oqaluttuarsi-

manngilaq paasisimallugu tamanna sallunerusoq, nammineq isumaqarami politiit paasereer-

simagaat tamanna salluusoq. 

 

Eqqamanngilaa sooq politiinut sallunerluni. Sallulu taanna I5-imit pinngorpoq. Politiinut 

oqaluttuarisai tamarmik I5-ip imminut oqaluttuarinikuusarai. I5-ip oqaluttuuppaani I5 

nammineq politiinukartillugu. Taassuma ilisimannittoq suaartarfigivaa. Aperivorlu ilisi-

mannittoq politeeqarfimmut ilaarusunnginnersoq uppernarsaasuujartorluni. I5 oqaluttuarpoq 

qanoq pineqarsimalluni tamannalu ilisimannittup politiinut oqaluttuarivaa. Ilisimannittup 

naluaa qanoq pisoqarsimanera I5 politeeqarfiliarmat. I5-ip U1 pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmut pisikkusuppaa. Politeeqarfiullu tunganut ingerlatillutik tamanna taamaal-

laat eqqartorpaat. Aqqutaa naatsuararsuuvoq, kisianni eqqissiivillutik ingerlarusaarput. Si-

visunngilarlu. Immaqa minutsialuit pineqarput. Nammineq I5 ikiorusuppaa U1 kamaakka-

miuk. 

 

I2 ilassutitut pisimasunut 5 aamma 6-imut nassuiaavoq, najungasumigut sakkortuumik 

isigaanik isimmitsisimalluni. Ullumikkut eqqaamasai taamaapput. Killisiuinermi nalunaaru-

sumiit 28. oktober 2013-imeersumik atsiorsimanngisaminik issuaaffigineqarluni nassuiaa-

simanerminik I8 siggummigut aanaartitsilaarsimasoq, oqarpoq eqqaamallugu siggummigut 

annikitsumik kilersimasoq. Killisiuinermi nalunaarususiamik issuaaffigineqarluni, nas-

suiaatigisimasaminik, tassalu U1-ip seeqquminik talerperlermik seeqqorsimagaami, nammi-

nerlu imminut illersorsimalluni, aappassaanillu U1-ip seeqquminik kasummani aper-

sorneqartoq marloriarlugu timaatigut eqqorpaa, imminullu illersorpoq seeqquinerinut 3-4-
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sunut. Kingorna U1-ip apersorneqartoq tilluarniarsarivaa, apersorneqartorlu imminut iller-

sorpoq tilluaaniarsarinerinut. U1 taliminik talerperlermik tilluaaniarsarivoq. Tamatumunn-

galu atatillugu oqarluni taamatut pisoqarsimasoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Pisuunermik apeqqut 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pisimasuni 5 aamma 6-mi ilisimannittut I8 aamma I2-ip 

nassuiaataat tunngavigalugit U1  pisuusutut isigineqarpoq unnerluussissutigineqartoq malil-

lugu. 

 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pisimasoq 10-mi ilisimannittup I3-ip nassuiaataa tunng-

avigalugu, tamannalu nakorsap politiinut uppernarsaataani ikorfartorneqarpoq, unner-

luutigineqartoq U2 pisuusutut isigineqarpoq unnerluussissutigineqartoq malillugu. 

 

Ilisimannittoq, I5 ilisimannittutut pisussaaffeqarluni nassuiaasoq, nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfianut pisimasumik ataqatigiittorujussuarmik nassuiaateqarpoq unnerluussisummi 

oqaatigineqartutut pisimasuni 19, 20, 22 aamma 23-imi. 

 

I5-ip nassuiaataa ilisimannittup I10-ip nassuiaataanit ikorfartorneqarpoq, nassuiaagami ine-

eqqaminiitilluni aqqusinermiit nilliarpaluttumik tusaasimalluni, ersissutigisimallugit. Nillia-

neri nipitunerulermata igalaakkut itsuarpoq, takuaalu unnerluutigineqartup U1-ip I5 

pukusuani nujaasigut tigullugu siumut nutsukkaa. I5 illuatungaanut ingerlaniarsarisoq, U1 

siumut nutsuppaa, I5-ilu nilliaannavippoq. Aamma I5 aamma U1 tarrereeraluarmataluunniit 

nillianera tusaaneqarsinnaavoq. 

 

Ilisimannittoq, I6 politiit nalunaarusiaanni sukumiisorujussuarmik ataqatigiittorujussuarmil-

lu nassuiaasimavoq tunngavilersuisumik I5-ip pisimasup qanoq ingerlasimaneranik nas-

suiaataanut, tassunga atatillugu I5 unnerluutigineqartumit U1-imit uppitinneqartoq, aamma-

lu unnerluutigineqartup U2-ip arlaleriarluni ilisimannittoq uninngatittarsimagaa aqqu-

tissaanillu assertarlugu taamaalilluni ilisimannittup I5 ikioriarsinnaanagu, I5-ilu nilliasima-

soq ikiortissarsiorluni inissiamullu U1 ilagalugu iserusunnani. 

 

Ilisimannittoq I6 eqqartuussisoqarfimmi nunattalu eqqartuussisuuneqarfiani taamatut nas-

suiaanini aalajangiusimanianngilaa. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani aamma ilaatigut 

eqqartuussisoqarfimmi nassuiaasimanini aalajangiusimaniarnagu oqaatigalugu. Nunattalu 

eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaanermini ilitsersorneqarpoq ilisimannittutut pisussaaffim-

minik, kisianni aamma eqqartuussisarnermi inatsimmi § 144, imm. 2, nr. 2-mi malittarisas-
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sat pillugit. Nunatta eqqartuussisoqarfiani nassuiaataa uppernanngilaq, pingaartumi oqarne-

ra I5-ip ilitsersorsimagaani politiinut sallulluni nassuiaaqqulluni. Eqqartuussisut pingaarti-

ppaat namminera nassuiaanera malillugu taamaalaat minutsialuinnaat I5 

oqaloqatigisimammagu, tassani nammaattumik ilitsersorneqarsimalluni politiinut sallulluni 

nassuiaanissaanik. Nunatta Eqqartuussisuuneratattaaq aamma pingaartippaa I6 takisoorujus-

suarmik sukumiisumik ataqatigiissumillu politinut nassuiaasimammat, taakkualu aamma 

imaqarlutik paasissutissanik sukumiisunik susoqarsimaneranik, I5-ip najuutinnginnerani. 

Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata ilisimannittup nunatta eqqartuussisuuneqar-

fianut nassuiaataa tunuartippaat politiillu nalunaarusiaanni nassuiaataa tunngavigineqarpoq. 

 

I5-ip nassuiaatai tunngavigalugit, tamannalu ilaatigut ilisimannittut I10-ip aamma I6-ip nas-

suiaataannik uppernarsineqarpoq aammalu assinit saqqummiunneqartunit, unnerluutigi-

neqartullu U2 aamma U1 pisuusutut isigineqarput unnerluutigineqarnerminnut pisimasuni 

19, 20, 22 aamma 23-imi, tassalu pisimasoq 11-mi eqqartuussisoqarmat pinerluttulerinermi 

inatsimmi 92, kiffaanngissusiaaneq, § 98 siorasaarineq aamma § 91, imm. 1, nr. 1, inatsisi-

nik unioqqutitsilluni pinngitsaaliineq unioqqutinneqarsimanerinut. 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malillugu unnerluutigineqartoq U1 pisimasoq 21-

mi pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq, U1 aamma pisimasoq 24-mi pinngitsuutinneqarpoq, pisuunngin-

nerarpoq, pisimasumilu tamatumani ilisimannittumik apersuisoqarsimanngimmat unner-

luutigineqarnera tunngavilersuutissaqartinneqanngilaq. 

 

Pineqaatissiissummik sivisussusiliineq 

 

U2 eqqartuussummi matumani arfinileriarluni pisuutinneqarpoq pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 102 tillinniarneq unioqqutitsinermut, tallimariarlunilu aanngaajaarniutit pillugit 

inatsimmi § 3, tak. § 1, aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, liste 

A, nr. 1, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 2, taakkunannga marluk tuniniaaqqinnissaq 

siornertaralugu, ataasiarluni tillitanik atuineq, ataasiarluni nakuuserneq aamma ataasiarluni 

unioqqutissimallugu pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 immikkoortortaq siulleq, piaaraluni 

nakuuserneq , aamma § 91, imm.1, nr. 1 inatsisit unioqqutillugit pinngitsaaliineq peqatigiil-

luni piliarineqarsimasoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkortusaatitut isigalugu pingaartippaat, U2 siusinne-

rusukkut imminut pisuttorsarnernik unioqqutitsilluni pineqaatissinneqartareersimammat 

aammalu aanngaajaarniutit pillugit inatsisinik unioqqutitsinernut, suliamilu matumani pisi-

masuni arlalinni ilutigitillugu eqqartuussutissanik. Eqqartuussivimmut saqqummiun-
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neqarsimanngillat siusinnerusukkut eqqartuussutaasimasunut paasissutissat, tamakkualu 

aamma eqqartuussivimmi pigineqaratik, taamaattumik taamaallaat eqqartuussivimmi 

oqaatigineqarpoq pisimasut uteqqiinerusut, tassanilu pineqaratik sakkortusaataasinnaasunik 

ilaqarnersut. 

 

Aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartipai nakuuserfiginnissimanerup qanoq 

pissuseqarsimanera aammalu nakuusernermut atatillugu aammalu inatsisit malillugit pinn-

gitsaaliineq peqatigiilluni iliuuserineqarsimanera. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkukillisaatitut isigalugu pingaartippaat tillinneqarsi-

masut qanoq naleqarneri, aanngaajaarniutit tuniniaqqitassat annertussusaat kiisalu piffissap 

suliap suliarineqarneranut atorneqartup sivisussuallaarsimanera. 

 

Tamatuma kingunerisaanik nunatta eqqartuussisuuneqarfia eqqartuussisoqarfiup pineqaatis-

siinermi sivisussusiliineranut allannguutaasinnaasumik tunngavissarsimanngilaq. 

Pineqaatissiinerlu ilaatigut aalajangersaaffigineqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 124 

malillugu. 

 

U1 eqqartuussummi matumani pisuutinneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, im-

mikkoortortaq siulleq, piaaraluni nakuuserneq, oktober 2013-meersoq, pisimasuniu malit-

tuinnarni april 2015-imeersuni, pineqarlutik pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, immik-

koortortaq siulleq, piaaraluni nakuuserneq, ilaatigut peqatigiilluni piliarineqartoq, § 91, 

imm. 1, nr. 1, inatsisit unioqqutillugit pinngitsaaliineq ilaatigut peqatigiilluni piliari-

neqartoq, § 92 kiffaanngissusiiaaneq aamma § 98 siorasaarinerit unioqqutinneqarsimallutik. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkortusaatitut isigalugu pingaartippaat pinerluutigi-

neqarsimasut qanoq isikkoqarneri, aamalu unnerluutigineqartoq U1 siusinnerusukkut 

pineqaatissinneqartareersimavoq pinerluutinut inuttut kiffaanngissusiaanermik arlaleriar-

lunilu pineqaatissinneqartarsimalluni inunnut ulorianaatilimmik pinerluuteqarnernut. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkukillisaatitut isigalugu pingaartippaat piffissaq si-

visooq suliap suliarineqarneranut atorneqarsimammat pingaartumik pisimasunut 5 aamma 

6-imut. 

 

Tamatuma kingunerisaanik nunatta eqqartuussisuuneqarfia eqqartuussisoqarfiup pineqaatis-

siinermi sivisussusiliineranut allannguutaasinnaasumik tunngavissarsimanngilaq. 

Pineqaatissiinerlu ilaatigut aalajangersaaffigineqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 150, 

imm. 1, aamma ilaatigut pinerluttulerinermi inatsimmi § 124 malillugu. 
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Qaqutiguinnarlu atorneqartartumik eqqartuussisut pinerluttulerinermi inatsimmi § 122, 

imm. 1 malillugu pineqaatissiissut eqqartuussutigineqartoq tigummigallagaanerup nalaani 

anigorneqareersimasutut isigissallugu tunngavissaqarsimanngillat. 

 

T A A M A A T T U M I K   E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartunut illersuisutut ivertinneqarsimasut aningaasarsiassaat immikkut aala-

jangersaaffigineqarput. Aningaasarsiat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

***   

 

 

Den 2. februar 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 057/16 

(Kujalleq Kredsrets sagl.nr. 

KUJ-QAQ-KS-0128-2015) Anklagemyndigheden 

 (j.nr. 5502-97431-00205-15) 

 mod 

 T1 

 Født den […] 1988 

  

 og 

 

 T2 

 Født den […] 1990 

  

  

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret den 5. august 2015.  
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Ved dommen blev tiltalte T1 anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, til dels § 

12 – forsøg på vold og vold – i 5 tilfælde, § 91, stk. 1, nr. 1 – ulovlig tvang – i 5 tilfælde, § 

92 – frihedsberøvelse – i 1 tilfælde samt § 98 – trusler – i 1 tilfælde.  

 

T1 blev idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 5 måneder, hvoraf de 177 dage var resterende 

anstaltstid fra tidligere domme, jf. kriminallovens § 150, stk. 1.  

 

Ved dommen blev tiltalte T2 anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102 – tyveri – 

i 6 tilfælde, § 88 – vold – i 2 tilfælde, § 111 – hæleri – i 1 tilfælde, § 91, stk. 1, nr. 1 – ulov-

lig tvang – i 1 tilfælde samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer – i 5 tilfælde.  

 

T2 blev idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder, jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1. Konfi-

skation af i alt 25,17 gram hash og 2.100 kr. hidrørende fortjeneste fra salg af hash, jf. kri-

minallovens § 166, stk. 2, nr. 1, og dømt til at betale erstatning til […] på 2.299 kr.  

 

Anke 

 

Denne dom er af begge tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behand-

let som bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T1 endeligt påstået frifindelse i forhold 21 og i 

øvrigt domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale samt skærpel-

se. 

 

T1 har påstået frifindelse. 

 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T2 påstået domfældelse i overensstemmelse 

med den for kredsretten rejste tiltale samt skærpelse. 

 

T2 har påstået frifindelse i forhold 10 og 19 samt i øvrigt formildelse. 

 

Tilbageholdelse 

 

Tiltalte T1 har under kredsrettens behandling af sagen været tilbageholdt fra den 24. april 

2015. Han blev fremstillet og løsladt den 25. april 2015. Han blev herefter tilbageholdt af 

landsretten den 28. april 2015. Tiltalte har under landsrettens behandling af sagen været til-

bageholdt frem til den 13. maj 2016. 
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Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 8. marts 2016. 

 

Personlige forhold 

 

T2 har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han er 26 år og bor hos sine for-

ældre i […]. Han har ikke noget at lave i malerfirmaet i vinterperioden, så lige nu lever han 

af socialhjælp. Han vil stadigvæk gerne i lære, og har fundet nogle steder, hvor han kan sø-

ge om en plads. Han kan først søge om plads til december. Han har ikke en kæreste. 

 

T1 har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han i øjeblikket er på besøg hos 

sin søster i […]. I […] bor han sammen med en kammerat. Han har en kæreste. De har et 

godt forhold. Han vil ernære sig som fanger og fisker, når han kommer tilbage til […]. Hans 

fremtidsplaner afhænger af rettens afgørelse. Det er lang tid siden, han har lavet noget kri-

minelt. Han har ikke lavet noget siden han blev dømt sidste gang.  

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T1 og T2 samt vidnerne V2, V8, 

V3, V5, V6 og V10.  

 

T2 har supplerende forklaret blandt andet vedrørende forhold 10, at han ikke gjorde andet 

ved V3 end at holde hende i håret og slå hendes hoved ned i madrassen. De var ikke kære-

ster, men de har et barn sammen. Da hun kom hjem, begyndte hun at undersøge hans mobil, 

og så blev hun jaloux. De skændtes. Der var nogen, der råbte til ham udefra, hvorefter hun 

kastede et glas samt væltede fjernsynet og den bærbare computer på gulvet, så den blev øde-

lagt. Han blev gal, holdt i hendes hår og slog hendes hoved mod madrassen. Hun tildelte 

ham også lussinger, da hun havde kastet fjernsynet på gulvet. Det var hans lejlighed. V3 

boede dengang i […].  

 

Han forklarede supplerende blandt andet vedrørende forhold 19, at han var til fest. Det var 

ikke sammen med T1, da han havde karantæne fra værtshuset. Han mødtes først med T1 
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bagefter, hvor de var sammen med to piger. V6 blev jaloux og aggressiv, så derfor tog han 

flere gange fat i hende, for at hun skulle blive rolig. Det lykkedes til sidst at få hende til gå.  

 

T1 ville mødes med sin kæreste V5. De fik øje på V5, der var sammen med V6. T1 talte 

med V5. T2 hørte ikke, hvad T1 sagde til V5, hun gik bare op af trappen. V6 løb efter T1 og 

V5, men T2 fik fat i hende, inden hun nåede frem til T1. Han var kun sammen med dem på 

[…]-vej. Han indhentede V6 lige i nærheden af […]. V5 og T1 var ude af syne, da han slap 

V6.  

 

Der var lidt drama mellem V5 og V6. De skændtes meget kortvarigt, og så gik V6. De 

skændtes ikke, da de mødte dem, det var først efter de tiltalte var kommet. De kom måske 

op at skændes, da begge pigerne gerne ville være sammen med T1. Han løb hen mod V6, og 

fik hende til at falde til ro, hvorefter han løb efter hende igen. Han slog ikke V6, han fast-

holdt hende bare for at få hende til at falde til ro. Han holdt hende måske samlet i 10-15 mi-

nutter. Han frihedsberøvede hende ikke. Han holdt hende i et stort hårdt kram og sagde til 

hende, at han ville slippe hende, når hun faldt til ro. Han hverken skubbede eller væltede 

hende. Han slap hende, da hun virkede rolig, og tog fat i hende igen, da hun alligevel løb 

efter T1 og V5.  

 

T1 har vedrørende forhold 5 og 6 supplerende forklaret, at han ikke kan huske noget fra den 

pågældende dag. 

 

Vedrørende forhold 19 til 24 forklarede han blandt andet, at han var kærester med V5 den 

12. april 2015. De havde været kærester i cirka en måned på det V5 Rasmussen. Han havde 

aftalt at mødes med V5, når værtshuset var lukket. V5 gik sammen med V6. De var meget 

alkoholpåvirkede, og der var en form for forvirring. Pigerne gik og snakkede sammen. Han 

var også selv fuld. V6 blev vred, da hun så tiltalte. Dagen før havde hun også angrebet ham. 

V6 var aggressiv og forsøgte at angribe ham, så han måtte parere for sig. Den anden tiltalte 

T2 forsøgte derfor at holde hende tilbage. 

 

Han gik sammen med V5, og da de gik ned af stentrappen, holdt han fast i hendes arm. Hun 

var meget fuld og snublede flere trin i sine højhælede sko, så hun rullede flere gange rundt, 

og han greb derfor fat i hendes arme. Selvom han holdt fast i hendes ene arm, da de gik ned 

af trappen, kunne han ikke holde hende, da hun faldt. Hun var for tung. Derefter gik de hjem 

til ham. Politiet kom senere på aftenen, da V6 var meget vred. Da politiet kom, sagde V5, at 

hun ville gemme sig i et skab, da hun ikke ville ses af politiet. Hun ville ikke have, at politi-

et skulle kigge efter damer. Politifolk prøver at få fat på pigerne ved at sende beskeder på 

facebook, så derfor gemte hun sig. Han har aldrig slået V5. 
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V5 sov hos ham hver nat. Hun sov også hos ham efter politiet havde været der. Den næste 

morgen ville hun tage hjem, men han foreslog, at hun blev hos ham, og at han kunne købe 

chips og andet, da de havde tømmermænd. Det var den sidste aften, de kom sammen. Han er 

ikke kærester med V5 længere. Det stoppede, da han rejste til […] den 18. april 2015. De 

var ret enige om at stoppe forholdet. 

 

Da de stoppede forholdet, vidste hun, at han var prøveløsladt, så det brugte hun mod ham, 

da han var sammen med en anden pige. Inden forholdet stoppede, havde V5 set, at han hav-

de skrevet med den anden pige på facebook. Det var den pige, han var sammen med i […]. 

Han var træt af V5s opførsel, da hun blandt andet blev ved med at bede ham om penge.  

 

Han fandt ud af, at politiet eftersøgte ham, hvorefter han ringede og spurgte V5, om hun 

havde anmeldt ham. Det bekræftede hun og undskyldte. Han har sidst set hende for 10 dage 

siden, hvor de overnattede. Hun undskyldte, at hun havde anmeldt ham. Hans venner har 

fortalt, at hun har sagt, at hun har løjet over for politiet. 

 

V3 har vedrørende forhold 10 supplerende forklaret blandt andet, at det var T2, der ødelagde 

tingene. De er blevet gode venner igen. Hun slog ham ikke men prøvede at forsvare sig. 

Hun har ikke tænkt ret meget på det efterfølgende, da hun er blevet gode venner med T2 

igen. Det var ham, der var jaloux. De skændtes virkelig meget, så sengen endte med at falde 

sammen. Han kastede hende ned oven på sengen, så den gik i stykker. Det foregik i en lej-

lighed, som hun lejede af en anden.  

 

V5 har supplerende forklaret blandt andet, at T1 ringede til hende den 12. april 2016 og sag-

de, at hun ikke skulle tage til efterfest. T1 ringede mange gange den aften. Hun var ikke 

veninder med V6, men den dag havde de mødt hinanden i baren og aftalt, at de skulle til 

efterfest.  

 

V5s mobil ringede, og da hun tog den, kom T1 bagfra og tog fat om halsen og håret på hen-

de. V6 råbte højt på V5, da hun ville hjælpe hende. T2 kom oppefra og greb fat i V6, men 

hun slap fri omkring […], hvor hun kom hen og fik T1 væk fra V5. V6 er stærk. T1s venner 

fik fjernet V6. Det var blandt andet T1s bror, der kom og fjernede V6. Hun kan ikke huske, 

hvem de andre mænd var. Det var en meget ubehagelig oplevelse. 

 

Ruten på kortet er indtegnet på baggrund af en køretur rundt i […], hun havde med en poli-

tibetjent, hvor hun fortalte, hvor de forskellige ting var sket. T1 skubbede hende ned af trap-

pen. Det krævede ikke meget kraft at vælte hende, da hun havde drukket, men han skubbede 

hende ned af hver sektion. Der var tre sektioner. Han slæbte hende efterfølgende hen af ve-
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jen og hjem til sig selv. Han havde fat omkring halsen og i håret på hende. Det var mest hå-

ret, der gjorde ondt.  

 

Adspurgt af forsvareren forklarede hun, at hun ikke vidste, om V6 havde været kærester 

med T1. Der havde været en episode et par dage forud for forhold 19, hvor hun var kommet 

hjem til T1, hvor V6 havde været der. De havde været oppe at skændes, og der var nogle 

glasskår på gulvet. V5 havde bedt V6 forlade stedet, hvilket hun gjorde med det samme. V6 

forsvarede hende den 12. april 2016. Det virkede ikke som om, hun selv havde lyst til at 

overfalde T1. 

 

V6 hilste ikke efterfølgende på hende, når de mødte hinanden. V6 har også skrevet noget 

ubehageligt på facebook, efter de var blevet indkaldt til landsretten. 

 

Vedrørende forhold 20 kunne hun ikke huske det præcise antal slag. Foreholdt afhørings-

rapport af 20. april 2015, hvor hun forklarede, at han havde slået hende cirka 5 gange, sagde 

hun, at hun havde forklaret sådan. Hun havde ikke talt, hvor mange slag, han havde tildelt 

hende, så betjenten havde spurgt, om det var i orden at skrive 5 slag. Det kunne have været 

lidt flere eller lidt færre slag. Hun fik flest slag på lårene. T1s bror var til stede. Han var i 

køkkenet, mens T1 slog hende i stuen. 

 

Vedrørende forhold 21 forklarede hun, at T1 sagde, at hun ikke måtte sige noget til politiet. 

Hun var meget bange for ham, og for hvad han kunne gøre ved hende, hvis hun anmeldte 

det.  

 

Vedrørende forhold 22 forklarede hun, at hun var i lejligheden i to nætter. Hun ankom den 

12. april 2015 om natten og kom fri den 13. april 2015. Hun måtte ikke komme ud. Hendes 

sko og jakke var væk. Hun faldt i søvn på et tidspunkt, og da hun vågnede, lå T1 ved siden 

af. Han tog fat i hende og sagde, at hun ikke måtte gå. T1s bror var hele tiden i lejligheden. 

T1 holdt en kniv mod hendes hals om aftenen, og sagde hun ikke måtte have sex med andre 

mænd. Han grinede bagefter og sagde, at det var for sjov. Hun turde ikke flygte, da hun ikke 

havde noget sted, hun kunne flygte hen. Da hun fik lov til at gå, gav T1 hende hendes jakke 

og sko, som han havde gemt. 

 

Vedrørende forhold 23 forklarede hun, at han havde ringet og sagt i telefonen, at det var 

hans sidste chance, så hun ikke måtte anmelde ham til politiet. Han sagde, at han kunne be-

tale folk for at tæske hende, men at han ikke ville gøre det. Han tilbød hende 50.000 kr. for 

ikke at melde ham til politiet.  
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Der var mange i […], der kendte T1, og som også råbte ting til hende, når hun gik rundt i 

byen. Først havde hun derfor ikke turdet melde ham, men hun havde behov for at fortælle 

det til nogen, og hendes venner sagde, at hun skulle anmelde ham. 

 

Foreholdt senere samme afhøringsrapport, hvor hun forklarede, at T1s bror havde holdt 

hende nede, mens politiet var der, sagde hun, at hun havde forklaret sådan, men at det ikke 

var det, der var sket. Hun havde sagt det, da hun var vred over, at broderen havde været til 

stede uden at hjælpe hende. 

 

V10 har supplerende forklaret blandt andet, at hun i dag kan huske, at T1 havde fat i V5 

bagfra. Han havde fat i håret omkring halsen.  

 

V8 har supplerende forklaret, at han kan huske, at T1 var meget vred. Han forsøgte at stoppe 

ham, men da han havde tildelt ham et slag, opgav han at stoppe ham, da han var så vred, at 

han var umulig at stoppe. Der var mange knæslag, men det gik meget hurtigt. Der var op til 

tre knæslag. De ramte. Efter han havde givet ham knytnæveslag prøvede han også at give 

ham knytnæveslag. Han kan ikke huske hvor mange. Foreholdt V2s forklaring om, at han 

ikke kunne huske andet end at knytnæveslagene blev afværget, sagde vidnet, at det godt 

kunne have forholdt sig sådan. 

 

V6 har supplerende forklaret, at hun ikke kunne se dem hele tiden. T2 holdt hende, så derfor 

kom de ud af syne. De kom hurtigt til syne igen. Hun var meget vred. Hun angreb T1. Hun 

ved ikke, om V5 gik frivilligt. Hun ved ikke, om V5 prøvede at komme fri. V5 kunne være 

flygtet, hvis hun ville, da hun fik mulighed for det. Vidnet kan ikke huske, om hun selv rin-

gede til politiet, men politiet mødte op på stedet. Vidnet var meget beruset. Hun ville gerne 

have, at V5 forlod lejligheden, så vidnet selv kunne komme ind. Vidnet ville have politiet til 

at fjerne V5 fra lejligheden.  

 

Det var måske på vej til politistationen, at V5 sagde, at vidnet skulle sige, at de havde holdt 

V5 tilbage. De var begge to jaloux, så derfor sagde V5, at det ville hjælpe, hvis T1 kom i 

anstalt. Hun mødte V5, da hun var på vej hen til politistationen for at anmelde forholdet. 

Hun troede, at det V5 sagde, var det rigtige, så derfor ville hun gerne vidne. Vidnet kendte 

ikke V5 andet end via Facebook. De traf hinanden første gang på […], hvor V5 var meget 

god mod hende. De gik sammen hen til T1. Hun talte ikke med V5 i perioden efter hændel-

sen og før hun mødte V5, da V5 var på vej ned for at anmelde forholdet til politiet. Hun kan 

ikke huske, om V5 sagde andet, end at de skulle have T1 i anstalt. Hun fortalte bare det til 

politiet, som V5 havde fortalt var sket. 

 

Foreholdt ikke underskrevet afhøringsrapport af 22. april 2015, hvoraf fremgår: 
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”Afhørte forklarede at hun d. 12. april 2015 kl. ca. 04:00 mødte forurettede V5 ud for værtshu-

set […], hvor forurettede stillede spørgsmål om T1. De begyndte herefter at tale om ham mens 

de alene gik fra værtshuset mellem […] og ad […].” 

 

Hun kan ikke huske, om hun har forklaret sådan til politiet, men at det var det, der var sket.  

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår: 

 

”De gik side om side og mens de talte forsvandt forurettede pludselig. Afhørte kiggede bagud 

og så at forurettede var blevet væltet af T1 – T1 var tilsyneladende kommet løbende bagfra og 

hevet forurettede omkuld.  

 

T1 begyndte herefter at få forurettede til at gå med sig hen imod de trapper som afhørte og foru-

rettede netop var kommet op ad (trapperne mellem […] og […]). Afhørte skulle til at gå ned 

imod dem, men blev pludselig taget af T2 og fastholdt, så hun ikke komme forurettede til und-

sætning.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, eller om det var sket. Hun kan huske, at 

hun gik sammen med V5. Hun kan huske, at hun blev holdt tilbage af T2, men hun kan ikke 

huske, om V5 rullede ned af trappen. 

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår:  

 

”Afhørte forsøgte at vriste sig fri og kiggede derfor ikke konstant på forurettede og T1, men så 

at forurettede rullede ned ad øverste trappesæt. Afhørte vidste ikke om T1 kastede forurettede 

ned ad trapperne. Forurettede og T1 forsvandt herefter ud af syne, hvorfor afhørte ikke kunne se 

hvad der skete. 

 

Afhørte bad om at blive sluppet af T2, hvor denne krævede at afhørte først skulle falde til ro, 

hvorfor hun lod som om at faldt til ro. Afhørte blev herefter sluppet, hvorefter afhørte begyndte 

at løbe efter forurettede og T1. Det viste sig at de var løbet ned imod […], hvor afhørte fik dem i 

syne igen. På afstand kunne afhørte se at T1 skubbede forurettede med sig, hvor de på tidspunk-

tet gik. 

 

Afhørte blev igen taget og fastholdt af T2, hvorefter hun kunne se at T1 fik forurettede til at lø-

be. Afhørte vristede sig herefter fri fra T2 og begyndte at løbe efter dem igen. Hun indhentede 

dem ved institutionen […], hvor hun tog fat på T1 og adskilte ham fra forurettede. Afhørte hold-

te T1 kraftigt på tøjet omkring brystkassen, hvor hun råbte til forurettede at hun skulle gå fra 

stedet.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, eller om det var sket.  
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Hun kan huske, at hun blev holdt tilbage af T2. Hun så ikke V5 rulle ned af trappen. Hun 

kan godt huske, at hun i kredsretten forklarede, at hun så V5 rulle ned af trappen. Hun kan 

nu huske, at hun så V5 forsvinde ned af trappen. Hun ved ikke, hvordan V5 forsvandt ned af 

trappen. Hun så det i et glimt. Hun så ikke noget skub fra T1, men hvis der havde været et 

skub, så ville det have været tydeligt. Så ville hun have set det ske. Det er kun meget lidt, 

hun kan huske. 

 

Hun vristede sig fri af T2s greb. Hun holdt derefter fast i T1s tøj. Hun var meget vred og 

sagde mange ting. Hun råbte til T1, at hun skulle gå. Vidnet kan ikke forstå, hvorfor V5 

blev der. Det var først efter […], hun mødte dem. Hun tog fat om brystet på T1. T1 prøvede 

at forsvare sig mod vidnet. Hun sagde, at V5 skulle gå videre, men hun blev stående. V5 gik 

sammen med de andre. Hun kan ikke huske, om hun selv blev stående. Hun gik ikke med 

ind i […]. Hun kan ikke huske, om V5 gik frivilligt med. T3 var også til stede på et tids-

punkt.  

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår:  

 

”T1 og herefter hårdt fat på afhørtes hånd og væltede hende. Afhørte skyndte sig dog at stille sig 

op igen og afspærrede for T1, som forsøgte at gå hen imod forurettede. Afhørte blev blot fjernet 

eller væltet hver gang hun forsøgte. På et tidspunkt så hun at forurettede ligeledes var væltet – 

afhørte vidste ikke hvorfor og forklarede at afhørte plejede at få blackouts når hun blev meget 

sur.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, eller om det var sket. Hun kan huske, at 

hun væltede, og at hun kan få black out på grund af druk.  

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår:  

 

”På et tidspunkt lykkedes det T1 at vælte afhørte, hvorefter T1 løb over til forurettede og be-

gyndte at skubbe forurettede hjem til sig til […]. Afhørte løb igen efter og indhentede dem ellers 

ud for lejligheden, hvor hun kunne høre at forurettede skreg om hjælp og at hun ikke ville ind i 

lejligheden. Da afhørte skulle til at følge efter dem hen imod lejligheden, kom T1 lillebror T3 og 

spærrede for afhørte, så hun ikke kunne komme ind. Afhørte blev herefter lukket ude.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, men hun mener, at det er lidt genkende-

ligt. Hun kan huske, at T3 holdt om hende på den måde. Bagefter tog hun hjem i seng. Hun 

blev kørt hjem af politiet. Hun kan ikke – som forklaret i kredsretten – huske, at hun havde 

ringet til politiet. Hun kan kun huske, at politiet kom. 

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår:  
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”Afhørte blev rasende og begyndte at banke på en masse døre, da hun selv ikke mobiltelefon på 

tidspunktet. Hun håbede at nogen ville åbne døren og låne hende en mobiltelefon.” 

 

I […]’s nederste svalegang var der nogen der åbnede for hende, hvorefter hun ringede til politi-

et. Politiet kom kort efter og hun anviste lejligheden, hvor forurettede var blevet slæbt ind til. 

De bankede på døren og T1 åbnede. T1 virkede rolig og lod som ingenting og begyndte at be-

skylde afhørte for at være fuld og komme med falske oplysninger. Politiet virkede ikke til at tro 

på afhørte, hvorefter de begyndte at gå fra lejligheden og tilbød en køretur for afhørte. T1 luk-

kede døren. Afhørte hørte ikke forurettede inde i lejligheden og mente at hun var taget ind til 

soveværelset.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, eller om det var sket. Hun kan ikke hu-

ske, om hun ringede til politiet, da det er lang tid siden det er sket. Da politiet kom, viste 

hun dem hen til lejligheden. Hun kan ikke huske, hvorfor hun gjorde det.  

 

Videre foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf fremgår:  

 

”Dagen efter skrev afhørte sms-beskeder sammen med forurettede, hvor forurettede skrev at hun 

ellers håbede at enten afhørte eller politiet kunne komme og hjælpe forurettede – afhørte følte 

sig dog magtesløs, da der ikke var blevet troet på hende natten før, hvorfor hun ikke foretog sig 

noget.” 

[…] 

Adspurgt ønskede hun ikke at anmelde T1, men ville hellere end gerne hjælpe forurettede ved at 

vidne i sagen.” 

 

Hun kunne ikke huske, om hun har forklaret sådan, eller om det var sket. Hun ønskede ikke 

at anmelde T1, men V5 ville gerne have hjælp. Hun troede, at V5 fortalte sandheden. Hun 

ved ikke, hvad sandheden var. Hun sagde ikke, at V5 var blevet forulempet, og det var først 

senere hun fandt ud af, at der ikke var sket noget med V5. Det fandt hun ud af i 2015 eller 

2016. Det var vist én V5 kender, der sagde, at det hun havde sagt var forkert. T2 har også 

sagt, at det ikke var sandt. Hun fortalte ikke politiet, at hun fandt ud af, at det var løgn, da 

hun troede, at politiet allerede vidste det var løgn.  

 

Hun kunne ikke huske, hvorfor hun løj overfor politiet. Løgnen kom fra V5. Alt det hun 

fortalte til politiet, var noget V5 havde fortalt hende. V5 fortalte hende historien, da V5 selv 

var på vej ned til politiet. Hun råbte efter vidnet på gaden. Hun spurgte, om vidnet ville 

komme med ned til politistationen som vidne. V5 fortalte, hvad der var sket med hende, og 

det fortalte vidnet til politiet. Vidnet ved ikke, hvad der var sket, da V5 var kommet ned på 

politistationen. V5 ville gerne have T1 i anstalt. De talte kun om det, mens de var på vej ned 
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på stationen. De gik en kort strækning, men de gik stille og roligt. Det tog ikke ret lang tid. 

Måske et par minutter. Hun ville hjælpe V5, da hun var sur på T1.  

 

V2 har supplerende forklaret vedrørende forhold 5 og 6, at det var hårde spark med foden 

mod ribbenene. Det var sådan, han husker det i dag. Foreholdt ikke underskrevet afhørings-

rapport af 28. oktober 2013, hvor han havde forklaret, at V8s læbe blødte lidt, sagde han, at 

han kan huske, at han havde fået et lille sår på læberne. Videre foreholdt afhøringsrappor-

ten, hvor han forklarede, at T1 tildelte ham knæslag med højre knæ, som han forsvarede sig 

imod, men at anden gang T1 sparkede ham med et knæslag, da ramte han afhørte på siden af 

kroppen to gange, hvoraf han forsvarede 3-4 knæslag. Efterfølgende forsøgte T1 at tildele 

afhørte knytnæveslag, hvoraf afhørte forsvarede disse to forsøg med knytnæver. T1 forsøgte 

at tildele knytnæver med hans højre arm. Hertil sagde han, at det var sådan, det var sket. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Skyldsspørgsmålet 

Landsretten har i forhold 5 og 6 på baggrund af vidnerne V8s og V2s forklaring fundet, at 

tiltalte, T1, er skyldig i henhold til den rejse tiltale.  

 

Landsretten har i forhold 10 på baggrund af vidnet V3s forklaring, der bekræftes af oplys-

ningerne i politiattesten, fundet, at tiltalte, T2, er skyldig i den rejste tiltale.  

 

Vidnet, V5, der talte under vidneansvar, har for landsretten afgivet en meget sammenhæn-

gende forklaring omkring forløbet, som beskrevet i anklageskriftets forhold 19, 20, 22 og 

23.  

 

V5s forklaring støttes af vidnet V10s forklaring om, at hun var på sit værelse, da hun hørte 

råben og skrigen fra gaden, hvilket gjorde hende bange. Da skrigene blev højere, kiggede 

hun ud af vinduet, hvor hun så tiltalte, T1 trække V5 frem ved et greb i hendes hår ved nak-

ken. V5 forsøgte at gå den anden vej, men T1 trak hende frem, mens V5 vedblev med at 

råbe. Råbene kunne også høres efter V5 og T1 var forsvundet ud af syne. 

 

Vidnet, V6, har til politirapport afgivet en meget detaljeret og sammenhængende forklaring, 

der underbygger V5s forklaring om hændelsesforløbet, herunder om at V5 blev væltet af 

tiltalte, T1, at tiltalte T2 gentagne gange holdt vidnet tilbage eller afspærrede hende vejen, 

så hun ikke kunne komme V5 til undsætning, og at V5 skreg om hjælp og ikke ville ind i 

lejligheden sammen med T1. 
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Vidnet, V6, har i kreds- og landsretten fragået denne forklaring. I landsretten har hun endvi-

dere til dels fragået sin forklaring i kredsretten. Under sin forklaring i landsretten var hun 

såvel vejledt om vidneansvaret, men også om reglerne i retsplejelovens § 144, stk. 2, nr. 2. 

Hendes forklaring for landsretten virkede utroværdig, herunder navnlig hendes forklaring 

om, at V5 instruerede hende til at afgive falsk forklaring til politiet. Retten har lagt vægt på, 

at hun ifølge sin egen forklaring alene havde talt få minutter med V5, og derved var blevet 

instrueret tilstrækkeligt til at afgive falsk forklaring til politiet. Landsretten har endvidere 

lagt vægt på, at V6 afgav en meget lang, detaljeret og sammenhængende forklaring til poli-

tiet, der endvidere indeholdt detaljerede oplysninger om, hvad der var foregået, når V5 ikke 

var til stede. Landsretten tilsidesætter herefter vidnets forklaring for landsretten og lægger i 

stedet hendes forklaring til politirapport til grund. 

 

På baggrund af V5s forklaring, der til dels bekræftes af vidnerne V10s og V6s forklaringer 

og de fremlagte fotos, findes de tiltalte, T2 og T1, skyldige i den rejste tiltalte i forhold 19, 

20, 22 og 23, idet der i forhold 22 domfældes for overtrædelse af kriminallovens § 92, fri-

hedsberøvelse, § 98, trusler, og § 91, stk. 1, nr. 1, ulovlig tvang. 

 

Efter anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte, T1, i forhold 21.  

 

Tiltalte, T1, frifindes endvidere i forhold 24, idet tiltalte har nægtet, og da der ikke har været 

vidneførsel til at underbygge tiltalen i dette forhold.  

 

Foranstaltningsudmåling  

 

T2 er ved nærværende dom fundet skyldig i 6 tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 

102, tyveri, 5 tilfælde af overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. be-

kendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, jf. kriminallovens 

§ 2, hvoraf de 2 var med videresalgshensigt, 1 tilfælde af hæleri, 1 tilfælde af vold og 1 til-

fælde af overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt., forsætlig vold, og § 91, stk. 1, nr. 1, 

ulovlig tvang, begået i forening. 

 

Landsretten har i skærpende retning lagt vægt på, at T2 adskillige gange tidligere foranstal-

tet for formueforbrydelser og for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, og 

at der i nærværende sag er flere forhold til samtidig pådømmelse. Der har ikke for retten 

været fremlagt oplysninger om indholdet af de tidligere domme, ligesom disse ikke har væ-

ret til rådighed for retten, hvorfor retten alene har kunnet konstatere, at der er tale om genta-

gelse, og ikke om der var yderligere skærpende omstændigheder. 
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Landsretten har endvidere lagt vægt på karakteren af den udøvede vold og at forholdet ved-

rørende vold og ulovlig tvang blev begået i forening. 

 

Landsretten har i formildende retning lagt vægt på værdien af det stjålne, mængden af eufo-

riserende stoffer med henblik på videresalg samt den lange sagsbehandlingstid. 

 

Landsretten har herefter ikke fundet grundlag for at ændre kredsrettens foranstaltningsud-

målingen. Foranstaltningen fastsættes til dels i medfør af kriminallovens § 124. 

 

T1 er ved nærværende dom fundet skyldig i to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 

88, 1. pkt., forsætlig vold, fra oktober 2013, og for en række på hinanden følgende forhold 

begået i april 2015, vedrørende overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt., forsætlig vold, 

til dels begået i forening, § 91, stk. 1, nr. 1, ulovlig tvang, til dels begået i forening, § 92, 

frihedsberøvelse og § 98, trusler. 

 

Landsretten har i skærpende retning lagt vægt på karakteren af den begåede kriminalitet, og 

at tiltalte, T1, tidligere er foranstaltet for forbrydelser mod den personlige frihed og gentag-

ne gange er foranstaltet for lignende personfarlig kriminalitet. 

 

Landsretten har i formildende retning lagt vægt den lange sagsbehandlingstid navnlig vedrø-

rende forhold 5 og 6. 

 

Landsretten har herefter ikke fundet grundlag for at ændre kredsrettens foranstaltningsud-

måling. Foranstaltningen fastsættes endvidere i medfør af kriminallovens § 150, stk. 1, og til 

dels i medfør af kriminallovens § 124. 

 

Retten har ikke fundet grundlag for undtagelsesvis i medfør af kriminallovens §122, stk. 1, 

at anse den idømte foranstaltning udestået med tilbageholdelsen. 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

Salær til de for de tiltalte beskikkede forsvarere fastsættes særskilt. Salæret afholdes ende-

ligt af statskassen. 

 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 


