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 Qaasuitsoq Kredsret 

 Udskrift af dombogen 

 EQQARTUUSSUT 

 oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup ulloq 10. april 2019  

 Eqqaartuussiviup no. 661/2018 

 Politiiit no. 5512-98530-00022-18 

 Unnerluus si sus s aatitaasut 

 illuatungeralugu 

 U 

 cpr-nummer […] 1973 

 Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.  

 Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 5. juni 2018. 

 Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 3-imut aamma 4-imut tunngasoq 

 tiguneqarpoq ulloq 11. december 2018. 

 U makkuninnga unioqqutitsinermut 

 unnerluutigineqarpoq: 

 Pisimasoq 1. 

 Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi §§ 56, imm. 1, tak. 22 

 aammalu 24, imm. 1 - inummik apuineq aammalu aqqusinertigut 

 angallannermi ajutoortoqartillugu pisussaaffinnik malinninnginneq 

 5. april 2018 nal.13.45-p missaani Uummannami aqqusinermi 

 Anorlernertuumi, taxa GR […] aqullugu aqqusinermi angallannerup 

 isumannaatsuunissaa salliutinnagu, qajassuussinanilu 

 mianersuussinnginnami, qanittumik saneqqussilerluni pisuinnaq P1 

 aporamiuk kingomalu unigani biilemini ingerlatiinnarlugu 

 Pisimasoq 2. 

 Aqqusinertugut angallannermut inatsimmi §§ 56, imm. 1, tak. § 22, 

 imm. 1, imm. 2 aammalu 28, imm. 2 

 17. april 2018 nal. 12.20-ip missaani Uummannami aqqusinermi 

 Aqqusinertaami, taxa GR […] aqullugu aqqusinermi angallannerup 

 isumannaatsuunissaa salliutinnagu, aammalu meeqqanut qajassuussinanilu  

 mianersorsimannginnami, tunumoorsomermini P2 marlunnik 

 ukioqartoq aporamiuk. 

 Pisimasoq 3. 

 Pinerluttulerinermi intasimmi § 84 - kanngutsaattuliorfiginninneq 

 ullormi ilisimaneqanngitsumi 2018-mi oktoberi naalersoq imaluunniit 

 novemberi aallartittoq, Uummannami Qisuttarissat Aqquta B-[…]-imi, 

 taxacentralip illuutaani, P3 atisaata qaavatigut iviagiisa 

 aammalu nalikkaavisa nalaatigut attuualaaramiuk, kiisalu 

 unnerluutigineqartup U-ip usuni attuuatinniarsarigaluaramiuk 

 kuninniarsarigaluarlugulu, inuttaa piumagitsoq. 

 Pisimasoq 4. 



 Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84 - kinguaassiuutitigut allatut 

 kannguttaattuliorfiginninneq 

 19. november 2018 nal. 14.00-ip missaaniit nal. 15.00-ip tungaanut 

 Uummannami Aqqutaa B-[…]-imi, taxacentralip illuutaani, P3-ip atisaata  

 qaavatigut aammalu iluatigut iviagiisitut aammalu 

 nalikkaavisigut attuualaaramiuk, inussani utsuinut mangullugit, aammalu 

 pinngitsaalillugu assaa tigoriarlugu usuni attortillugu, inuttaa 

 piumanngittsoq. 

 Piumasaqaatit 

 Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 Pingaarnertut unnerluussissutinni 24. maj 2018-imeersumi 

 piumasarineqartoq atorunnaarsinneqarpoq. Pingaarnertut unnerluussummi 

 aammalu matumani ilassutitut unnerluussisummi inatsisinik 

 unioqqutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, unnerluussisussaatitaasut 

 piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq: 

 Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 2-mik 

 aammalu § 84-imik unioqqutitsisimasutut 7. december 2016 

 aallarnerfigalugu ukiuni marlunni misilinneqarfilerlugu utaqqisitamik 

 qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiitutssanngortillugu Qaasuitsup 

 Eqqartuussisoqarfiani pineqaatissinneqarpoq, misilinneqarfik 7. december 

 2018 killeqarpoq. 

 Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi matumanilu unnerluussissummi  

 inatsisinik unioqqutitsinerit taaneciartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik  

 intasimmi § 147 imm. 3 naapertorlugu, tak, § 2, unnerluussisussaatitaasut 

 piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq. 

 - Qaasuitsp Eqqartuussisoqarfiata pineqaatissiissutaa atorunnaarsinneqarnissaa 

 - Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarfianiit qaammatini quligiluani  

 inissiisarfimmiitussanngortinneqassasoq 

 - akiligassiineq kr. 2.500, tak, aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56,  

 imm. 1, tak. § 22 aammalu § 24, imm. 1 aammalu 

 - aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 3 naapertorlugu,  

 tak. § 59, imm. 1, nr. 1 aammalu nr. 3, ukiumi ataatsimi 

 ingerlatitsisinnaanermut allagartaanik pinngitsoorani arsaarinninneq. 

 P1 aammalu P2 sinnerlugit taarsiivineqarnissamik  

 piumasaqaategartogarnissaa sillimmaffigineqassaaq. 

 Suliap paasissutissartai 

 Nassuiaatit 

 Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut 

 P1, I1 aammalu P3 nassuiaateqarput. 

 Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 

 10. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi  

 issuarneqarpoq ima: 

 U immikkoortoq 1 pillugu nassuiaavoq 

 eqqaamallungu X1-k ilaasoralungu halle-p tunuatigut ingerlaarluni, 

 aputilerujussuaq. Biilit ingerlaffissaat inissaqarpianngilaq. Naapippaat 

 P1 uialu, ajattuartangaq barnevogn ajattuaraat immaqaana qimmit  

 nerisassannik imalik. 

 Naapinnialeramigit arriittunnguamik ingerlavoq. Naapileraalu telefon 

 sianertoq tinguaa, tassanilu malugivaa barnevognet attoqillallugit. 

 Tarrarsuutikkut takuaa barnevogn attoqallassimallugit, takunngilaa P1. 

 Unileraluarluni P1 uialu uninngimmata ingerlaannarpoq. 



 X1-k apuutiinnarpaa. 

 Tassa biilit aqqutaai assakaasuisa aqqutaat ininissimavoq, tassungalu 

 nakkarami immaqa P1 uiatalu ajattuangaat attoqillassimassavaa. 

 Takunngilaa P1 aportinnersoq. 

 Immikkoortoq 2 pillugu nassuiaavoq taxa-nik inniminniisoqarmat Juuarsip 

 Aqqutaa-nut omillugit. Aasai ikipput, niviarsiaqqap anaava, niuviarsiaraq 

 aamma niviarsiaraq angilaartoq. Røde kors-imut ingerlapput. 

 Unikkaamik niviarsiaqqat tunuani issiasut niupput aanaavallu akileererami  

 anivoq biilillu saavatigut ingerlasoq unnerluutigissaq kingumat aallaarpoq 

 tarrarsuutikkut alakkartereriarluni. 

 Ingerlaannaq malugisaqarami assakaasuminik aqqutigisaqarluni 

 ingerlaannaq unippoq. Takuaa niviarsiaraq biilit eqqanni orloqqasoq 

 qialluni. 

 Aannaata nikuitippaa kisiannili niviarsiaraq uppiinnarpoq. 

 Unnerluutigisaq assakaasuminik aqqutaluginnikkami, niviarsiaqqap aanaava 

 qisuarianngilaq, takusaqarsimmanginnami ilisimannittup apuineranik. 

 Niviarsiaraq taxa-nik napparsimavimmukaappaat. 

 Aanaata kingoma oqaluttuuppaa ullut marluk qaangiummata ilisimannittup 

 apugaa meeqqanukarsimasoq. 

 Aanaava isumaqarsimavoq niviarsiaraq quaassimasoq. Ullup sinnera 

 ilisimannittup taxa-mini unitsiinnarpaa annelaaqqangami. 

 Illersuisuminik aapersomegarluni nassuivaavoq malungalungu 

 assakaasuminik aqqusaangaqarami unissimalluni. 

 Eqqaamanngilaa niviarsiaraq qianersoq. 

 Niviarsiaraq atisaqarpoq aammalu amemik aaqqateqarluni.  

 

 Immikkoortoq 3 pillugu nassuiaavoq eqqumiingalungu P3-p taamatut 

 tunniussimagaani. Imminnut unnerluutigisaq P3-lu taamani sammipput, 

 suleqatigiipput. Unnerluutigisap P3 aperinikuuvaa aappaqarnersoq, 

 taakkuli qimassimapput pisup nalaani. Taamani P3 meeraqarfinilu 

 qimaqqapput. 

 P3 taxacentral-imi sulisarpoq, unnerluutigisaq taxa-tarpoq. 

 Imminnut nuannisaartinniaraangamik nammineq P3 kaatortarpaa, 

 taava P3-p tissarsarpaa inertilungu. Unnerluutigisap P3 aperivaa 

 inernersoq, P3 oqarpoq inerani. 

 Taamani unnerluutigisaq sivisuumik ilaqamikuunnginnami P3-p 

 tissarsarmani iniaarpoq. 

 Unnerluutigisap P3 oqarfigivaa tulluani atoqatigerusullugu. 

 Taamani pisup kingoma P3 paarsisussaaleqilluni qaammat ataaseq 

 sulinngilaq. 

 Sulinnginnerata nalaani ilaasorisarpaa immaqa sisamariarluni, tassanilu  

 imminnut sarnmisarput illarlutillu. 

 Taamani P3-p aappakuata P3 oqarfigisimavaa appartaassappat 

 aappartaava unatamiarlugu. 

 P3 suliartoqqimmaat aperivaa aappakunilu imminnut utersimanersut, 

 P3 akivoq utersimanatik. 

 Tassani sivikinnerusumik imminnut nuannisaartipput, telefon sianermat  

 taamaatipput. 

 Taamani taxanik inniminniisoq unnerluutigisap aaginnarpaa. 

 Taamani P3-p politiinut tunniussimavaa. Paasisinnaanginnamiuk 

 kingomaa P3 aperinikuuvaa sooq tunniussimaneraani, tassami 

 nuannisaarpasimmat. 

 Unnerluutigisap P3 pinaassimasuuppat ingerlaannaq 

 taamaatissangaluarpoq. 

 Anilerami oqarfigivaa takuss aamma P3 taama akivoq. 



 Ulloq taanna taxa generator-iiarput, unnerluutigisarlu taxanik uniinnarami, 

 P3 nalunaarfigivaa uninnarluni. 

 P3 tunniussisimammat aperinikuuvaa sooq qaammat sioqullungu 

 pisumut tunniussimannginnaraani. 

 P3 tunniussereerami takussaajunnaarpoq. 

 Unnerluutigisap nuunuutaa nuummiilluni issiavimmiik naakarami tamatuma 

 kingoma noqartalemikuuvoq, ilaanni qasoqqangaangami noqartarluni. 

 P3 naapillungu uniffigalungu aperinikuuvaa soormi qaammat  

 sioqqullungu pisumut unnerluutigisimanngikkaani. 

 Meeraqarmat aammalu nammineq meeraqarami P3 aperinikuuvaa 

 P3-ip unnerluussunni unittissinnaannginneraa. 

 Pisup kingoma amanik attuinngisaannarnikuuvoq. 

 Ukiut tallimat taxartuunikuuvoq. P3 ukiut marluk taxa cantralimi 

 sulinikuuvoq. Unnerluutigisap nammineq P3 sulisussatut 

 nassarinikuuvaa. 

 Taxa-central-imi katersuukkaangamik nuannisaartarput illarlutillu 

 pisarlutik.  

 Taamani pisut nalaani kammagiiginnarput aappariinngillat. 
 

 Unnerluutigisaq immikkoortoq 4 pillugu nassuiaavoq, taanna immikkortoq  

 pillugu nassuiaareerluni, tassa P3 aperinikuullugu, soormi taanna 

 qaammat sioqqullugu pisoq ilanngussimannginneraa. 

 Eqqorpoq unnerluutigisap assani P3-p utsuuinut mangussimallugit, 

 P3-lu piumalluni sooq tunniussisimanersoq. 

 Taamani P3 piumannginngilaq. 

 Unnerluutigisap usuni P3-mut tigutippaa tissarsartillugulu, 

 namminerlu P3 utssuuinut assani mangulugit. 

 P1 nassuiaateciarpoq ulloq 10. april 2019. Nassuiaat 

 eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 Hallip tunuani aqqusinermi saamiata tungaatigut inerlallutik 

 sakatsinnikuullutik.Taxat ammut aterput, nammineq sakatsikkami tupappoq. 

 Timaatigut sakappaa, anninngikkaluarpoq. Sakatsisoq uninnani  

 ingerlaannarpoq. Aqqusineq nivassimavaat taannali nerukikkami, 

 illikarfissaqannginnami Aqquserngup nivannera annikikkami, biilit 

 illineqarput, taannali itersaqanngilaq. U aquppoq ilaasoqarluni. 

 Ilisimannittup uini X2 igiaqatigivaa qamuteeqqat kaassuartakkat 

 kaassuarpaat. Aportippoq nammineq sakanneqarluni, tuparujussuarpoq  

 ajoqusinngilaq. Aperineqarpoq kavaajani ippannersoq apertikkami, akivorlu 

 ukiuugami ippaasimanngilaq aamma uppinngilaq. 

 I1 nassuiaateqarpoq ulloq 10. april 2019. Nassuiaat 

 eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 Juuarsip Aqqqutaani najunkkammi eqqaanniik Rødkors-mut pajunniarluitk 

 taxa-nik inniminniillutik. Taxat takkummata ikipput, niviarsiaraq 

 X3 aamma P2 ilagivai, Tunuanut P2, X4 niviarsiararlu 

 ingipput. Apuukkamik anipput, niviarsiaraq orlulluniluunniit naluaa 

 qiarpalulerpoq. Inuit suaartalerput U unippoq. Napparsimavimmut 

 U aquppai. Niviarsiaraq qiarpalulerpoq. Napparsiomavimmi takuaai  

 aqqutalugitinnera aappillersisut. Niviarsiaraq 1 meter assakaasup kingulliup 

 assakaasullu siulliup kingulliullu akornani uninngavoq. Niviarsiaraq saamia 

 tungaani akiliisinnerluni biilit saavatigut ingerlavoq. Takunngilaa 

 niviarsiaqqap aqqutalugitinnera. Niviarsiaraq qiavoq namminerlu  

 isumaqarpoq niviarsiaraq quaassimasoq. Biiilit aallaraluarput, matut 

 matoreermata, immaqa 1-2 meter kingumooraluarput. 

 Nivarsiaraq immaqa saapaatip akunnera meeqqaniinngilaq, 



 tummarluartalermaat aatsaat meeqqerivimmukaappaat. Assakaasuminik  

 seeqquatigut taliatigullu aqqutalungisimavaa. Akiliiniarluni niviarsiaraq 

 nikorfasoq ilisimannittup takugaluarpaa. 

 P3 nassuiaateciarpoq ulloq 10. april 2019. Nassuiaat 

 eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 Oktober-ip naalernerani - november -illu aallartiinerani 2018-mi 

 taxacentral-imi sulilluni. Eqqaamarpianngilaa oktoberimi qanoq pisoqarnersoq,  

 isumaqarpoq eqqaminut unnerluutigineqartoq iginniartoq. 

 Ilisimannittup isiavigisaa assakaasoqarpoq. 

 U issiaviinnarnut igippoq, usuni pinnguaritittaarlugu. Ilisimannittoq 

 manngertissimangaluarpoq tunniutiinnarusunnani annilaagasorujussuulluni.  

 Ilisimannittoq qaatuaqisutut talini peerpaa U-ip usua iperarlugu. 

 U iserami arlaannik oqaaseqanngilaq. Naliginnaasutut iserluni. 

 Taxartut freerfimmini tamarmik isertarput. Ataatsimoortarput inukkanik 

 pinnguaqatigalugit, oqaatsit assigiinngittut atorlugit. 

 U-ilu qaninnguujoorneq ajorput. Naluaa U qanoq 

 isumaliorsimanersoq mannineq U soqutiginngilaa. U 

 oqaloqatigerpiarneq ajorpaa. Suleqatini aamma inukkanik 

 pinnguaqatigisarpaat. Taamani ilisimannitoq aappaqarpoq. 

 Qanga Politiinukarnersoq aperineqarami nassuiaavoq oktober- november 

 2018-mi politiinut nalunaarluni. 

 U-ip igasannermik pinikuuvaa, qaammat ataaseq sioqqullugu. 

 Kimulluunniit eqqaanissaa kanngugalugu oqaluttuarnikuunngilaq. Pisoq  

 kanngugigamiuk allanut eqqaarusunngikkaluarpaa, imminut 

 kanngusaarusaarluni. U naliginnaasuuvoq pauseraangami 

 kaffisoriartortartoq. Marluinnaagaagamik U sanianut igittarpoq. 

 U taamaalioqqaarmat oktober-imi imminut soraarsikkaluarpoq. 

 X5-mut ilaalluni taxarluni, X5-ip oqarfigivaa amigaataanerarlugu. Ullut 

 14.nit taamani sulinngilaq. Suliartoqqiinamikuuvoq 19. nov. X5 

 ilaaffigivaa 18. november 2018. Nammineq ilisimannittup X5 oqarfigivaa 

 amigaataaguni pisariaqartinnegaruni ullaakkuussalluni. 

 Sulilermat ulloq taanna ualikkut U-ip aamma taamaalioqqipaa. 

 Telefon sianermat ilisimannittup telefon tigupallappaa, taavalu U 

 taamaatippoq. Annilaaraluarluni unitsereeriga U imminut 

 inertipopoq assamminut. 

 U ulloq taanna ilisimannittuop soraarnissaata tungaanut 

 iseqqinngilaq. U takoqqinngilaa suliartoqqinnikuunngilaq pisup 

 kingulliup kingoma. 

 Maannguaq aningaasarsititsisuusarpoq. 

 19. nov. 2018 suliartorami U isermat sillimajuarpoq. Taamani U-ip attuualaarpaa.  

 Ilisimannittoq illissap qaavatigut taamani 

 naasoomikuuvoq. U-ip ilisimannittup issiavigisaa nusuttaramiuk, 

 oqarluni ilisimannittoq ilaginiarlugu. 

 Taamannak U oqartaaleraluarpoq, iviagiilu nuisippai 

 milluamiartaavissorlugit, ilisimannittup U-ip talia peersittatpaa 

 piumanani. Issiavini neerivimmut talittaraluarpaa, U-illi 

 avalatteqqittarpaa. 

 Ilisimannittup U oqarfigivaa aalleqqulluga, U-ili akivoq 

 uvatti. 

 U-ip ilisimannittup qarlii iluatigut attataamagit assani 

 mangunniarsarivai aamma tunuani kaaniarsarillugu, qarliivisa iluatigut. 

 Taamani ilisimannittoq naartugami qarliini ukiorsiutit attasersinnaanngilaai. 

 Ilisimannittup U taxanik allaqqusaraluarpaa utaqqisoqarmat. 

 Qarlippaaqarpoq, naartugami attasersinnaanngilaai. 



 

 Ilisimannittoq aqanguani politiinut nalunaarpoq. 

 Ilisimannittup U pisup kingorna atasiarluni taxarfigivaa. December- 

 imi ilisimannittup U ilaaffigivaa, tassanilu U suliaassamik 

 unititseqqugaani politiinut oqaatigivaa. 

 Kingullermik U-ip ulloq 19. november 2018 assani ilisimannittup 

 utsuuinut manguppaai. 

 Allagartat uppernarsaatit 

  pisimasoq 1, ilanngussaq 1, unnerluutiginninnermut nalunaarusiaq ulloq 5. april 

 2018, nal. 1349. 

 Suliap suunera: Arnaq biilinik/taxanik blev snittet af bilist/taxa. 

 Piffissaq pinerluffiusoq/-sup nalaa: 05-04-2018 nal. 1345. 

 Pinerliffik: Brandvej timersortarfiup tunuani. 

 Anorlernertooq 

 3961 Uummannaq 

 Pisimasoq 2, ilanngussaq 1, unnerluutiginninnermut nalunaarusiaq 

 ulloq 15-05-2018, nal. 1300. 

 Suliap suunera: clognimut nalunaarusiakkut ulloq 170415 nal. 1225 

 Piffissaq pinerluffiusoq/-sup nalaa: 17-04 2018 nal. 1220 

 Suliami sammisaq: Aqqusinertigut angallannermi ajutoomermut 

 tunngatillugu paasineqarpoq pasillerneqartup taxartartup U-ip meeraq  

 tunumoorluni siumoorlunilu aporsimagaa. 

 Tassunga innersuussutigineqarpoq FUH suliaq 

 normulemegarsimasoq 5513-98011-00003-18 

 Pisimasoq 2, ilanngussaq 2, aqqusinertigut angallannermi 

 ajutoortoqarnerani nalunaarusiaq ulloq 17. april 2018, nal. 1225 

 Allaatiginninneq: Niviarsiaraq tunumorsomermi apornegartoq. 

 Ajutoomerup naatsumik allaatigineqamera: 

 Unn. I1 oqarasuaatikkut ullumi saaffiginnippoq 

 ilisimatitsissutigalugulu, meeraq apornegarsimasoq, aamma 

 massakkut napparsimavimmiillutik. Tunumorsorluni meeqqamik 

 apuisoq tassaasimanerarpaa taxartartoq U. 

 Paasissutissanik allannik tigusagartoganngilaq. Politiit biiliinik 

 PMS aamma kommunefoged X7 

 napparsimavimmukarput. 

 Peqataasoq 1: P2  

 Inuup normua […] 

 Najugaq Juuarsip Aqq. B […], 3961 Uummannaq 

 Peqataasoq 2: Aqqusinertigut angallannermi ajutoorutaasut 

 suuneri: taxat GR[…] taxaassisut 

 Sananeqarfia: Toyota Rav 4 

 Biilit piginnittualatuisua: U 

 Pisimasoq 2, ilanngussaq 7 

 P2, inuup normua […] ajoqusersimasunik 



 

 passussisarfimmut saaffiginnippoq ulloq 17.04.18. 

 pkt. 5: Takusat, nakorsap misissuinerani ajoqusernerit politiinut 

 uppernaasaasiissummi allaserineqarput, ukuusut: 

 paffiani talerpillermi, pernerata ataatungaani aappillernerut 

 ersipput, 5 cm missaanni silissusillit, amiani amiialakatsernerit 

 ataasiakkaat. Assaata talerpilliup kulluani aappillerneqarpoq 

 kukiata sinaanoortumik kigamegarluni. Itumaani kulluata 

 tinunertaani tungujorneplaarpoq. Aalatinnerani nimaarpoq. Talia 

 ajornaquteqanngitsumik aalasinnaavoq, 

 inissinnerloqqasoqanngilaq. Quttoraata talerpilliup saneraani,  

 tunumut ingerlasumik 4 cm missaani diameterilimmik 

 aappillerneqarpoq, amiialakatserneqanngitsumik. Seeqquani 

 talerpillermi aappillerneqarpoq seeqquata qeqqata 

 tungaanukannianiit quttoraata qeqqata tungaanut ingerlasumik, 

 katillugu 7 cm missaannik takitigisumik. Nissuni 

 ajornaquteqanngitsumik aalasinnaavoq inissinnerloqqasoqanngilaq.  

 P2 ajoqusersimasunik passussisarfimmut saaffiginnippoq ulloq 17. 

 april 2018. Ajoqusemerit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissum- 

 mi imatut allaaserineqarput: 

 Paasissutissat inummut tunngasut 

 U siomatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, 

 kingullermik 7. december 2016 Qaasuitsup Eqqartuussivianit 

 eqqartuunneqarsimavoq qqaamatini arfinilinni 

 inississarfimmiittusanngortinneqarluni qaamatini arfinilinni, kinguartitamik, 

 ukiuni marlunni misiligaaffilerlugu. Misiligaaffik killeqarpoq ulloq 7. 

 december 2018. 

 U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq ukiut 

 tallimat taxartartuulluni. Meeraqarpoq paarisaminik. Taanna meeraa 

 noqartartunngornikuuvoq qasoqqangaangami. 

 Meeqqap anaanaalu qimannikuupput. Aappartaaraluarnikuuvoq nakorsamik,  

 taannali toqaunikuuvoq. Naammineq illoqarpoq. 

 Illuatungeriit isumaat 

 Unnerluussisussaatitaasut qaamatini qulaaluani pineqaatissinneqarsimasunut 

 inissiisarfimmiittussanngortisinermik piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu 

 oqaatigivaat pisut misilinneqarfiup iluani pisimasut, pingaarnertullu 

 eqqaallugu immikkoortoq 3 aamma 4 taassa kannguttaatuliornerusut.  

 Illersuisoq U-ip pingiotsuutitsinissamik 

 piumasaqaataanut tapersiutigalugu eqqaavaa immikkoortoq 1-mi P1 

 attortinneqarsimanngitsoq immaqalu ajattuartagaat kisimi biilinik 

 attorsimagaa. 

 Immikkoortoq 2-mi ingerlaannaq uninnikuuvoq, meeraq qiarpalulermat. 

 Uppernarsineqanngilaq immikkoortoq 2-mi P2 aporsimaneraa. 



 

side 9 

 Immikkoortoq 3.mi 4-milu pisut paaseqatigiinnikkut pisimapput, 

 taamaattumillu unnerluutigisaaq pingitsuutittariaqarluni. 

 Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 Immikkoortoq 1 pisimavoq ulloq 5. april 2018. Immikkkortoq 2 pisimavoq 

 ulloq 17. april 2018. Unnerluussut allanneqarsimavoq ulloq 24. maj 2018.  

 Immikkoortoq 3 aamma 4 pismapput oktoberip naalernerani 2018 aammalu  

 november-ip 19-ani. Unnerluussut allanneqarsimavoq ulloq 23. november 

 2018. 

 Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 Pisuunermik apeqqut pillugu 

 Unnerluutigisaq immikkoortoq 1-mi nassuerpoq ajattuartakkat (barnevogn) 

 taxa-nik ingerlalluni attutallallugit malugisimallugu. Takunngilaa P1 

 attornerlugu. 

 Unnerluutigisaq taxa-ni unittikkaluarpaai, taakkuli P1 uinilu 

 ingerlaannarmata uninngilaq. 

 Unnerluutigisaq telefon-ikkut oqalulluni upuivoq, uninnalu 

 ingerlaannarsimalluni. 

 Ilisimannittoq P1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq taxanik 

 aportissimalluni U-imik ingerlannegartunik. U ingerlannarsimavoq. 

 Eqqartuussisut ilisimannittup P1-ip nassuiaataa 

 toqqammavigivaat. 

 Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqatup aqqusinertigut 

 ngalaanermut inatsit §§ 56 imm.1, tak. 22 aammalu 24, imm. 1 - inummik 

 apuineq aammalu aqqusinertigut angallannermi ajutoortoqartillugu 

 pisussaaffinnik malinninnginneq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, P1 

 taxa-nik GR- […]- nik ingerlalluni aporsimagamiuk uniffiginalugulu. 

 Immikkoortoq 2-mi unnerluutigisaq nassuerpoq aqqutalugisaqarluni 

 malugingamiuk ingerlaannaq unissimalluni, takullugulu P2 

 assaakaasuminik aqqutalugisimallugu. 

 P2 unnerluutigisaq taxa-minik napparsimavimmukaappaa. 

 I1 immikkoortoq 2 pillugu nassuiaavoq U-imut 

 taxa-simallutik X4 P2-lu ilangalungit. 

 Unikkamik P2 aamma X4 anisimapput namminerlu akileereerami 

 biillet saavatigut ingerlalluni biilit kingumuulersut takullugit 

 ingerlaannangajallu taxa-t unittut. 

 Ilisimannittup takunngilaa P2 aportissimanersoq, isumaqaraluarlunilu 

 P2 orlungami qiasoq. P2 nikuitikkaluarpaa ingerlannerli 

 uppeqqippoq. Paasivaa anniartoq taakkuninngalu taxa-nik 

 napparsimaliaappaat. 

 Napprsimavimmi takuneqarsinnaapput biillit assakaasuisa inaat taliani 

 aammalu nivani ersittut. 

 Unnerluutigisap nassuernera aammalu uppernarsaatit toqqammavigalugit 



 

 eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap aqqusinertigut angallannermut  

 inatsimmi §§ 56, imm. 1 tak. § 22, imm. 1, imm. 2 aammalu 28, imm. 2 - 

 aqqusinnikkut kingumoorluni Nellie assakaasuminik aqqutalugingamiuk.  

 Immikkoortoq 3-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq nassuiaallunilu 

 paaseqatigiinnikkut P3-ilu nuannisaaqatigiittarlutik. 

 P3 nassuiaavoq U taxacentral-imut iserluni 

 ingerlaannaq eqqaminut igissimasoq oqaaseqaranilu attuualaalerlugu  

 atisaasa qaavatigut iviagiisa nalaasigut aammalu nalikkaavisa nalaasigut. 

 Aamma U-ip usuni nuisillugu ilisimannittup assaanik tigutippaa. 

 Telefon sianermat ilisimannittoq aatsaat qaatuaqisimavoq U-lu usua 

 iperarlugu. 

 U nammineq assamminik inersimavoq. 

 Eqqartuussisut ilisimannittup pinerlineqartup P3-ip 

 nassuiaataa toqqammavigivaat. Eqqartuussisut isumaqarput 

 unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 84- 

 kannguttaalliorfiginninneq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, P3 piumanngitsoq  

 atisaasa qaavatigut iviagiisa aammalu nalikaavisa 

 nalaasigut attualaaramiuk, usunilu attuuatillugu. 

 Immikkoortoq 4-mi unnerluutigisaq pingitsuunerarpoq nassuiaallunilu 

 paaseqatigiinnikkut nuannisaarsimallutik. 

 Ilisimannittoq pinerlineqartoq P3 eqqartuussivimmi 

 nassuaavoq pisoq siulleq pimmat suliunnaaraluarsimalluni. X5-i taxa- 

 rtartup oqarfigimmani amigaataalluni, suliartoqqissimalluni ulloq 19. 

 november 2018. 

 Ulloq taanna U ualikkut iserpoq, P3 kisimiittoq. U-ip 

 ilisimannittoq pinerlineqartoq piumanngitsoq atisaasa qaavatigut aammalu  

 atisaasa iluatigut attualaarsimallugu. U-ip assani ilisimannittup 

 pinerlineqartup utsuuinut mangussimavai aammalu ilisimannittoq 

 pinerlineqartoq pinngitsaalillugu usuni assaanik aattortissimallugu. 

 Ilisimannittup pinerlineqartup aamma aviagii nuisillugit unnerluutigisap 

 milluarsimavai. 

 Ilisimannittoq pisup nalaani naartungami qarlippaani ukiorsiutit 

 attasersinnaanngilaai taamaattummillu U-ip ajornanngitsumik 

 assani aatisaasa iluanut mangussinnaasimavai. 

 Eqqartuussisut P3-ip nassuiaataa toqqammavigivaat. 

 Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisa pinerluttulerinermi inatsit § 84 - 

 kinguaassiutitigut allatut kannguttaalliorfigitinneq - ataasiarlugu 

 unioqqutissimagaa, P3 piumanngitsoq, atisaasa qaavatigut 

 iviagiisa nalaasigut aammalu nalikkaavisas nalaatigut attuualaaramiuk 

 aammalu atissaasa iluatigut assani utsuuinut mangussimallugit aammalu 

 iviagii nuisillugit milussimallugit. Usuni aamma ilisimannittup 

 pinerlineqartup assaanik attortissimavaa. 

 Eqqartuussisut maluginiarpaat P3 pisup nalaani naartusoq. 

 Pineqaatissiissut pillugu 

 Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip § 84 pillugu 



 

 aalajangersagaanik unioqqutitsinermut pineqaatissiissut aallaaviusumik 

 tassaasarpoq pineqaatissinneqarsimasunut 

 inissiisarfimmiituusasanngortitsinermik. 

 Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik 

 toqqaanermi ingammik pingaartinneqassasoq pisut misileraaffeqarnerup  

 nalaani pisimammata. 

 Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146 malillugu  

 aammalu aqqusinikkut angalaarnermi inatsit § 56 aaminalu § 60, stk. 1. 

 Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malikkusuppaat.  

 Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffmp  

 karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 U imatut pineqaatissineqarpoq: 

 Qaasuitsup eqqartuussiviata ulloq 7. december 2016 pineqaatissiissutaa  

 aatorunnaarsinneqarpoq. 

 Qaaamatini qulaaluani pineqaatissinneqarsimasunut 

 inissisarfimmiituussanngortinneqarpoq, ulloq inissineqarfik 

 aallamerfigalugu. 

 Akiliisitaassaq naalagaafiup karsianut nakkartussanik kr. 2.500,00 

 koruuninik, aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 22  

 aammalu § 24, imm. 1. 

 Ukiumi ataatsimi biilemermut allagartaajagaassooq, aqqusinertigut 

 angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 3 naapertorlugu, tak. § 59, him. 

 1, nr,. 1 aammalu nr. 3. 

 Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 Nicolaj Geis ler 

 Kredsdommer 

 D 0 M 

 afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 10. april 2019 

 Rettens nr. 661/2018 

 Politiets nr. 5512-98530-00022-18 

 Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […] 1973 

 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 Anklageskrift er modtaget den 5. juni 2018. 

 Tillægsanklageskrift vedrørende forhold er modtaget den 11. december 

 2018. 

 T er tiltalt for overtrædelse af: 

 Forhold 1. 

 Fxrdselslovens §§ 56, stk. 1, jf. 22 og 24, stk. 1 - personpåkørsel og 



 manglende opfyldelse af forpligtelser ved f2erdselsudheld 

 ved den 5. april 2018 ca. kl. 13.45 på vej en Anorlernertooq i Uummannaq, 

 som forer af hyrevogn GR […], under tilsidesættelse af væsentlige hensyn 

 til færdselssikkerheden, at have undladt at udvise agtpagivenhed og optræde  

 hensynfuldt, idet han under tæt forbikørsel påkørte fodgænger F1 og efterfølgende  

 forsatte kørsel uden at stoppe. 

 Forhold 2. 

 Fxrdselslovens §§ 56, stk. 1, jf. 22, stk. 1, og 28, stk. 2 - personpfikorsel 

 af barn ved bakning 

 ved den 17. april 2018 ca. kl. 12.20 på vejen Aqqusinertaaq i Uummannaq,  

 som Barer af hyrevogn GR […], under tilsidesættelse af væsentlige hensyn 

 til færdselssikkerheden, at have undladt at udvise agtpågivenhed og optræde 

 særligt hensynsfuldt over for børn, idet han under bakning påkørte F2 på 2 år. 

 Forhold 3. 

 Kriminallovens § 84 - bluf2erdighedskr2enkelse 

 ved på en ukendt dato i slutningen af oktober 2018 eller starten af november  

 2018, på adresse Qisuttarissat Aqquta B-[…], taxacentralens hus i Uumman- 

 naq, at havde befølt F3 på brysterne og i skridtet uden på to- 

 jet, samt forsøgt at få hende til at beføle tiltalte Ts lem og kysse hen- 

 de, alt imod hendes vilje. 

 Forhold 4. 

 Kriminallovens § 84 - blufærdighedskrænkelse ved anden konslig om- 

 gaLgi 

 ved den 19. november 2018, ca. fra kl. 14.00 til kl. 15.00, på adresse Qisut- 

 tarissat Aqquta B-[…], i taxacentralens hus i Uummannaq, at have befølt F3 på brysterne  

 og i skridtet bade udenpå og indenfor tøjet, 

 stukket fingre op i skeden på hende, og tvunget hendes hånd til at beføle 

 hans lem ved at have taget fat om hendes hånd og fore den til sit lem, alt 

 imod hendes vilje.  

 

 Påstande 

 Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 Påstanden i hovedanklageskrift af den 24. maj 2018 ophæves. For de af ho- 

 vedanklageskriftet anført forhold og de af nærværende tillægsanklageskrift 

 omfattede lovovertrædelser, nedlægger anklagemyndigheden påstand om: 

 Ved Qaasuitsup Kredsret er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 77 

 stk. 2 og § 84 idømt betinget anbringelse i anstalt i 6 måneder regnet fra 7. 

 december 2016 med en prøvetid på 2 år, som udløber den 7. december 2018. 

 For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift  

 omfattede lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til 

 kriminallovens § 147, stk. 3, jf stk. 2, påstand om: 

 - at den ved Qaasuitsup kredsret idømte foranstaltning ophæves, 

 - at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 9 måneder regnet fra domsafsigel- 

 sen, 

 - bøde på kr. 2.500, jf. færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 22 og § 24, stk. 1, og 

 - ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år i medfør af færdselslovens § 60, 

 stk. 1, nr. 3, jf. § 59, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. 

 Der taget forbehold for erstatning på F1s og F2 vegne. 

 T har nægtet sig skyldig i forhold 1, forhold 2, 

 forhold 3, og forhold 4.. 

 Sagens oplysninger 



 Forklaringer 

 Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og 

 vidneforklaring af F1, V1, V2 og F3. 

 Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 10. april 

 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

 T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han 

 husker, at han havde X1 som passager og kørte mod hallen, og der var 

 masser af sne. Der var ikke ret meget plads til bilen på vejen. De mødte 

 F1 og hendes mand, der skubbede en gammel barnevogn foran sig, og  

 den gamle barnevogn var vist nok fyldt med hundefoder. Da han var 

 ved at køre forbi, korte han langsomt. Da han var ved at komme forbi, 

 ringede telefonen, som han tog, og her kunne han mærke, at han strejfede 

 barnevognen lidt. I spejlet så han, at han havde strejfet barnevognen, han så 

 ikke F1. Han var ellers ved at stoppe, men da F1 og hendes 

 mand ikke stoppede, korte han bare videre.  

 

 Han kørte X1 til hans destination. Der er kommet en fordybning på vejen 

 efter bildækkene, og da vognen kom pa disse fordybninger, kom han vist 

 nok til at strejfe F1 og hendes mands skubbevogn. Han så ikke, at 

 F1 blev påkørt. 

 Ad forhold 2 forklarede tiltalte, at der blev bestilt taxa, hvorfor han kørte til 

 Juuarsip Aqqutaa. Hans kunder steg ind, pigens bedstemor, pigen og en lidt  

 stor pige. De kørte til Røde Kors. Da de stoppede, steg pigerne, der sad 

 bagerst, ud, og bedstemoren steg ud efter at have betalt og gik op mod 

 fronten af bilen, da tiltalte begyndte at bakke efter at have kigget pa 

 bakspejlet. 

 Han kunne straks mærke, at hjulet kørte noget over, stoppede han straks. 

 Han så pigen ligge på jorden ved bilen og græde. Hendes bedstemor fik 

 hende op at stå, men pigen væltede bare. 

 Da tiltalte kørte noget over med hjulet, reagerede ikke pigens bedstemor, 

 idet denne ikke havde set tiltalte påkøre nogen. De bragte pigen i taxa til 

 sygehuset. Bedstemoren har senere fortalt tiltalte, at pigen, som han havde 

 påkørt, efter 2 dage var begyndt at gå i børnehaven igen. 

 Pigens bedstemor havde troet, at pigen var gledet og faldet. Resten af dagen  

 holdt vidnet fri fra taxakørsel, idet han var i chok. Afhørt af forsvareren 

 forklarede han, at han kunne mærke, at han med en hjul kørte noget 

 over, og at han af den grand standsede. 

 Han husker ikke, om pigen græd. Pigen havde tøj på og havde 

 skindhandsker på. 

 Ad forhold 3, forklarede tiltalte på grønlandsk, at han finder det mærkeligt, 

 at F3 havde anmeldt ham for sådan noget, Dengang havde tiltalte og 

 F3 noget kørende imellem dem, og de arbejdede sammen. Tiltalte 

 havde spurgt F3, om hun havde en kæreste, men de var gået fra 

 hinanden omkring tidspunktet for hændelsen. Dengang var F3 og 

 den mand, hun havde et barn med, gået fra hinanden. 

 F3 arbejder i taxacentralen, mens tiltalte var taxachauffør. Når de ville 

 have det godt, plejer han selv at lege med hendes kønsdele med sine fingre, 

 mens F3 plejede at onanere ham til sædafgang. Tiltalte spurgte F3, 

 om hun havde fået orgasme, men F3 sagde, at det havde hun ikke. 

 Dengang havde tiltalte ikke været sammen med en kvinde i lang tid, hvorfor 

 han hurtigt fik sædafgang, da F3 onanere ham. Tiltalte sagde til F3, 

 at han ønskede at pleje samleje med hende næste gang. Herefter var F3 

 efter hændelsen ikke på arbejde i en måned, fordi hun manglede en 

 babysitter. Mens hun ikke var på arbejde, plejede han at have hende som 



 passager, og her plejede de at tale og grine sammen. Dengang havde 

 F3s ekskæreste sagt til F3, hvis hun får en ny kæreste, så ville han 

 tæske hendes nye kæreste. 

 Da F3 kom på arbejde igen, spurgte han hende, om hun og hendes 

 ekskæreste var vendt tilbage til hinanden, F3 svarede, at de ikke var 

 vendt tilbage til hinanden. Her legede de med hinanden i korte tid, idet de 

 holdt op, da telefonen ringede. 

 Dengang måtte tiltalte bare hente en kunde, der bestilte en taxa.  

 Dengang havde F3 anmeldt ham til politiet. Da han ikke kunne forstå et 

 havde han senere spurgt F3, hvorfor hun havde anmeldt ham, idet hun 

 dengang så ud til at have det hyggeligt. Hvis F3 havde strittet imod, 

 ville tiltalte have straks stoppet. Da han var ved at gå ud, sagde han til  

 hende "Takuss", og F3 svarede med samme ord. Den dag gik taxaen 

 generator i stykker, hvorfor tiltalte holdt op med at køre, og dette meddelte 

 han til F3. Da F3 havde anmeldt ham, spurgte han hente, hvorfor 

 hun ikke havde ham 1 måned tidligere for hændelsen. Efter at F3 havde 

 anmeldt ham, var hun ikke til at se. 

 Tiltaltes yngste barn var i Nuuk faldet ned fra sin stol, og herefter plejede 

 barnet at få kramper, og nogle gange, når barnet er træt, får det også kramper. 

 Da han mødte F3 og stoppede ved hende, havde han spurgt hende, 

 hvorfor hun ikke havde anmeldt ham 1 måned tidligere for det, der skete 

 dengang. Da hun har et barn, og da han selv også har et barn, havde han  

 spurgt F3, om hun ikke kunne trække sin anmeldelse tilbage. Efter 

 denne hændelse har han aldrig rørt ved en kvinde igen. 

 F1 har afgivet forklaring den 10. april 2019. Forklaringen 

 er refereret i retsbogen således: 

 F1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at de gik på 

 venstre side af vejen bag ved Hallen, da de blev strejfet. Taxaen kørte 

 nedad, da hun blev strejfet, blev hun forskrækket. Hun blev strejfet på 

 kroppen, hun fik ellers ikke smerter ved dette. Den pågældende, der  

 strejfede hende, stoppede ikke men korte bare videre. Vejen var blevet 

 sneryddet, og den del, der er sneryddet, er smal, og der var ikke plads til gå 

 ud til siden. Snerydningen var mal, og der var fordybning efter bilernes hjul, 

 men der var ingen store nedsænkning. T var fører af bilen og 

 havde passager. Vidnet gik sammen med sin mand X2, der skubbede en 

 lille slæde, der kunne skubbes. Han blev påkørt, mens hun selv blev strejfet, 

 men blev meget forskrækket, men hun pådrog sig ingen skader. Adspurgt,  

 om hendes frakke var blevet snavset, da hun blev påkørt, svarede hun, at det 

 var om vinteren, og frakken var ikke blevet beskidt, og hun væltede 

 ikke. 

 V1 har afgivet forklaring den 10. april 2019. 

 Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

 V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at de ville 

 aflevere noget fra deres bopæl i Juuarsip Aqqutaa til Røde Kors, og at de 

 derfor havde bestilt en taxa. Da taxaen kom, steg de ind, hun var sammen  

 med en pige X3 og F2, F2 og X4 og pigen satte sig bagved.  

 Da de ankom, steg de ud, hun ved ikke, om pigen begyndte at 

 græde, da hun faldt. Folk begyndte at råbe, T stoppede. T 

 førte dem til sygehuset. Hun kunne høre, at pigen begyndte at græde. På 

 sygehuset så hun, at stedet, hvor hjulet var kørt over, at blevet rødt. Pigen lå 

 1 meter mellem forhjulet og baghjulet. Pigen var på venstre side, og efter at 

 hun havde betalt, gik hun hen imod bilens front. Hun så ikke, da pigen blev 

 kort over. Pigen græd, og hun mente, at pingen græd, fordi hun var gledet. 

 Bilen begyndte ellers at køre, efter at &Irene var lukket, og bilen korte 1-2 



 

 meter baglæns. Pigen var ikke i børnehaven i ca. 1 uge, da hun kunne træde 

 med sin fod, begyndte hun igen at gå i børnehaven. Bilens hjul var kørt over 

 hendes knæ og arm. Vidnet så ellers pigen stå oprejst, da hun skulle til at 

 betale. 

 Anklagemyndigheden har frafaldt vinde V2. 

 F3 har afgivet forklaring den 10. april 2019. Forklaringen er 

 refereret i retsbogen således: 

 F3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at T, mens 

 hun arbejdede i Taxacentralen i oktober — november 2018. Hun husker ikke 

 rigtigt, hvad der skete i oktober, men hun mener, at han satte sig ved siden 

 af hende. Hendes stol er en kontorstol med hjul. 

 T satte sig på en almindelig stol, og han får hende til at lege med  

 hans kønslem. Vidnet havde stivnet og ikke bare ville overgive sig og var 

 meget bange. Det var som om vidnet nærmest kom til sig selv og trak sin 

 arm til sig og slap Ts kønslem Da T kom ind, sagde han 

 ikke noget. Han kom ind på sædvanlig vis. 

 Alle taxachaufførerne plejer at kom ind, når de er ledige. De plejer at være 

 sammen og lege med spillekort, og bruger forskellige ord. 

 Hun og T plejer ikke at være nærgående over for hinanden. Hun 

 ved ikke, hvad T havde tænkt, idet hun selv ikke er interesseret i 

 T. Hun plejer ikke at tale så meget med T. Hun plejer at 

 spille kort med sine kollegaer. Dengang havde vidnet en kæreste. 

 Adspurgt, hvornår hun var gået til politistationen, forklarede hun, at hun 

 foretog politianmeldelse i oktober-november 2018. 

 T havde gjort noget ved hende, der endnu var grovere, en måned 

 tidligere. Hun skammede sig over den og har ikke turdet nævne det over for 

 en anden, idet hun skammede sig. Da hun skammede sig over hændelsen,  

 havde hun ellers ikke villet fortælle det til en anden, idet det ville være en 

 skamplet på hende. Det er normalt, at T kommer i sin pause for at 

 drikke kaffe. Når de kun er to, plejer T at sætte sig ved siden af 

 hende. 

 Da T gjorde det første gang i oktober, fyrede hun sig ellers selv fra 

 sit arbejde. Hun var passager hos X5 i taxa, da X5 sagde, at de 

 manglede hende meget. Dengang arbejdede hun ikke i 14 dage. Hun 

 gik på arbejde igen den 19. november. Hun var passager hos X5 den 18. 

 november 2018. Hun har selv sagt til X5, hvor de manglede hende og har 

 brug for hende, ville hun komme på arbejde næste morgen. 

 Da hun begyndte at arbejde igen den dag, gjorde T det igen over 

 for hende. Da telefonen ringerede, skyndte hun sig at tage den, og så holdt 

 T op. Selvom hun blev bange, og det hun havde været i færd med, 

 og som hun stoppede, gav T selv sædafgang på sin hånd. 

 T kom ikke igen den dag, mens vidnet var på arbejde. Hun så ikke 

 T igen, idet hun ikke gik på arbejde igen efter den sidste hændelse. 

 X6 sørger for lønudbetalingerne. Da hun gik på arbejde den 19. 

 november 2018 var hun beredt hele tiden. Dengang befølte T 

 hende. Dengang havde vidnet fået en svulst uden for sin livmoder.  

 T plejede dengang at trække i vidnets stol, idet han samtidig plejer at 

 sige, at han ønsker at pleje samleje med hende. 

 Sådan plejer T at sige ad flere gange, og han plejer at få hendes 

 bryster frem og sutte på dem, men vidnet plejer at fjerne Ts arm 

 væk, fordi hun ikke havde lyst. Hun plejer ellers at sætte sin stol mod 

 bordet, men T plejer at trække den væk fra bordet. 



 Vidnet sagde til T, at han skal hente en kunde, og her svarede T, at det kunne vente lidt. 

 T plejer at fore sin hånd ind under bukselinningen uden at knappe 

 dem op og han plejer også at få sin hånd ind bagfra inden under hendes 

 bukser. Dengang var vidnet gravid, og derfor kunne hun ikke knappe 

 overtræksbukserne, vidnet sagde ellers flere gange til T, at han 

 skulle hente en kunde, idet der er nogen, der ventede. Hun havde 

 overtræksbukser på, og da hun var gravid, kunne hun ikke knappe dem. 

 Vidnet foretog politianmeldelse dagen efter. Vidnet kørte med som passager 

 hos T senere. I december måned var vidnet Ts kunde, 

 og her bad T hende om at stoppe sagen hos politiet. 

 Sidste gang T havde sine fingre oppe i hendes vagina var den 19. 

 november 2018. 

 Dokumenter 

 Forhold 1, bilag 1, anmeldelsesrapport af den 5. april 2018, kl 1349. 

 Sagens art: En kvinde blev snittet af bilist/taxa. 

 Gerningstidspunkt/-rum: 05-04-2018 kl. 1345. 

 Gerningsted: Brandvej bagved idrætshallen. 

 Anorlernertooq 

 3961 Uummannaq 

 Forhold 2, bilag 1, anmeldelsesrapport af den 15-05-2018, kl 1300. 

 Sagens art: ad dognrapport af den 170415 kl. 1225 

 Gerningstidspunkt/-nim: 17-04 2018 kl. 1220 

 Sagens genstand: I forbindelse med færdselsuheldssagen viste de sig at 

 mistænkte taxachaffør T havde påkørt et barn bag og 

 forhjul. Hertil henvises FUH sagen med jnr. 5513-98011-00003-18 

 Forhold 2, bilag 2, færdselsuheldsrapport af den 17. april 2018, kl. 1225 

 Beskrivelse: Pigebarn påkørt under bak. 

 Kort beskrivelse af uheld: 

 Anm. V1 rettede i dag tfl-nisk henv. og oplyste, at en barn var 

 påkørt og nu befinder de sig i sygehuset. Det skulle være taxachaffør T,  

 der havde påkørt barnet under bak. Ingen andre oplysninger 

 modtaget. Patr. ved PMA og kommunefoged X7 til 

 sygehuset. 

 Part 1: F2 

 Personnummer […] 

 Bopæl Juuarsip Aqq. B […], 3961 Uummannaq 

 Part 2: Færdselselementernes art: hyrevogn GR[…] taxakørsel 

 Fabrikant: Toyota Rav 4 

 Koretojets ejer/bruger: T 

 Forhold 2, bilag 7 

 F2, cpr. nr. […] henvendte sig den 17.04.18 på skadestu- 

 en. 

 pkt. 5: De objektive, lægelige fund er beskrevet i politiattesten, som: 

 på hø. håndled, pa nederste del af underarmen ses rødt mærke, ca. 5 cm i 

 bredden, enkelte ridser i huden. På hø. hånds tommelfinger ses let rødme 

 ud mod radiale side af neglen. Sv.t. håndfladen, over tommelfingerbulen ses 

 let blåfarvning. ømhed ved palpation. Armen bevæges frit, ingen fejlstil- 

 ling. På hø. Ur, på siden, strækkende sig om mod bagsiden ses ca. 4 cm i di- 

 ameter rødt mærke, ingen hudafskrabning. På hø. knæ ses målt mærke sv. t. 

 midtersiden af knæet, lille blåt mærke der strækker sig over midten af knæet 

 op midt på låret, i alt ca. 7 cm. Bevæger benet frit, ingen fejlstillinger. 

 F2 ajoqusersimasunik passussisarfimmut saaffiginnippoq ulloq 17. 

 april 2018. Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissum- 

 mi imatut allaaserineqarput: 



 Straffeattest 

 Dom af 7. december 2016 på 6 måneders betinget anbringelse i anstalt med  

 en prøvetid på 2 ar afsagt af kredsretten i Qaasuitsup 

 Personlige oplysninger 

 T er tidligere foranstaltet, senest ved 

 Qaasuitsup kredsret den 7. december 2016 er han dømt 6 måneders 

 betinget anstaltsanbringelse, med en prøvetid på 2 dr. Prøvetiden har en 

 frist den 7. december 2018. 

 T har om sine personlig forhold forklaret, 

 at han har kørt taxa i 5 år. Han har et barn som han har boende. 

 Dette barn er blevet epileptiker når det er træt. Han og barnets mor 

 er gået hvert til sit. Han har ellers haft en kæreste der var læge, men 

 denne døde. Han har eget hus. 

 Parternes synspunkter 

 Som supplerende bemærkning til deres påstand om 

 anstaltsanbringelse i ni måneder, gjorde anklagemyndigheden 

 opmærksom pa, at forholde skete under prøvetiden, og som det 

 vigtigste, at forhold 3 og 4 vedrører blufærdighedskrænkelse. 

 Som støtte for Ts påstand om frifindelse, 

 nævnte forsvareren, at F1 i forhold 1 ikke var blevet rørt, og at 

 det måske kun var barnevognen han havde rørt. I forhold 2 

 standsede han med det samme, da barnet lød til at være begyndt at 

 græde. Det er ikke bevist om han har påkørt F2 i forhold 2. Det 

 er er sket i forhold 3 og 4 er sket i enighed, og tiltalte må derfor frifindes. 

  

 Sagsbehandlingstid 

 Forhold 1 er sket den 5. april 2018. Forhold 2 er sket den 17. april 

 2018. Anklageskriftet er skrevet den 24. maj 2018. 

 Forhold 3 og 4 er sket ultimo oktober 2018 og 19. november. 

 Anklageskriftet er skrevet den 23. november 2018. 

 Rettens begrundelse og afgorelse 

 Om skyldsporgsmålet 

 Tiltalte erkendte forhold 1, at have kunne mærke, at han strejfede barne- 

 vogn, mens han kørte taxa. Han så ikke, om han rørte F1. Tiltalte stop- 

 pede ellers sin taxa, men da F1 og hendes mand ikke standsede, stands- 

 ede han ikke. Tiltalte talte i telefon da han påkørte nogen, og han kørte vide- 

 re uden at standse. Vidnet F1 har i retten forklaret, at hun 

 var blevet påkørt af taxa fort af T. T 

 var bare kørt videre. Retten lagde vidnet F1s forklaring til 

 grund. 

 Retten finder tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, 

 stk. 1, jf. 22 og 24, stk. 1 — personpåkørsel og manglende 

 opfyldelse af forpligtelser ved færdselsuheld, idet han under 

 taxakørsel i GR- 34643 har påkørt F1 og ikke har stoppet op. 

 Tiltalte erkendte forhold 2, da han straks var standset op, da han  

 kunne mærke, at han kørte over nogen, og havde set, at han havde 

 kort over F2 med sit hjul. Tiltalte kørte F2 til sygehuset i sin 

 taxa. 

 V1 har om forhold 2 forklaret, at hun havde kørt i 

 Ts taxa sammen med X4 og F2. Da de stoppede 

 var F2 og X4 steget ud, og hun var efter hun havde betalt 



 gået foran bilen, og havde set at bilen begynde at bakke, og at 

 taxaen standsede næsten med det samme. Vidnet så ikke om F2 

 var blevet påkørt, og havde troet at F2 græd fordi hun faldt. 

 Hun fik ellers F2 op at stå, men hun faldt igen med det samme. 

 Det gik op for hende, at hun havde smerter, og de kørte hende til 

 sygehuset i den taxa. På sygehuset kunne man se bilhjulets aftryk i 

 hendes arm og ben. 

 På baggrund af tiltaltes erkendelse og beviser finder retten, at 

 tiltalte har bakket og påkørt F2 med sit hjul — færdselslovens § 

 56, stk. 1, jf. § 22, stk. 1, stk. 2 og 28, stk. 2. 

 Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 3, og forklarede, at han 

 indforstået med F3 havde hygget sig med hende. F3 

 forklarede, at da T kom ind på taxacentralen 

 havde sat sig ved siden af hende, og begyndt at beføle hende på brysterne  

 og i hendes kønsdele, uden pa tøjet uden at sige noget. 

 T fik også sin penis frem og har fået vidnet til tage fat i 

 den. Først da telefonen ringede, kom vidnet til sig selv, og havde 

 givet slip på Ts penis. T havde givet sig selv en 

 orgasme. 

 Retten har lagt vidnets forurettedes F3s forklaring 

 til grund. Retten finder tiltalte skyldig i at have overtrådt 

 kriminallovens § 84 — blufærdighedskrænkelse en gang, da han 

 befølte F3 på brysterne og i hendes kønsdele uden 

 på tøjet, og fik hende til at røre sin penis. 

 Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 4, og forklarede, at de 

 indforstået havde hygget sig sammen. Vidnet, forurettede F3 har i retten forklaret,  

 at hun ellers havde sagt op efter den første hændelse.  

 At hun var kommet på arbejde igen den 19. 

 november 2018, da taxachauffør X5 havde meddelt hende at der 

 var behov for hende. Den dag kom T om eftermiddagen, 

 mens F3 var alene. T havde befølt vidnet, forurettede 

 uden på tøjet og under tøjet. T havde fort sin hånd ind i 

 vidnet forurettedes skede, og havde tvunget vidnet, forurettede til 

 at røre sin penis med hendes hånd. Tiltalte havde også fået vidnet, 

 forurettedes bryster frem og suget på dem. 

 Da vidnet på daværende tidspunkt var gravid, kunne hun ikke lukke 

 sine vinterovertræksbukser, og derfor kunne T uden 

 problemer fa sine hænder ind under tøjet. 

 Retten lagde F3 forklaring til grund. 

 Retten fandt tiltalte skyldig i at have overtrådt kriminallovens § 84 

 - blufærdighedskrænkelse en gang, han har mod F3s vilje befølt hende  

 på brysterne og kønsdelene og har 

 stukket sin hånd ind under tøjet i hendes skede, og fået hendes 

 bryster frem og suget på dem. Han har også Set vidnet, forurettede 

 til at, røre sin penis med hendes hånd. 

 Retten lagde mærke til, at F3 var gravid under 

 hændelsen. 

 Om foranstaltningen 

 Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af 

 kriminallovens bestemmelser om kriminallovens § 84 som 

 udgangspunkt som anstaltsanbringelse. 

 I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig 



 skal lægges vægt pa, at forholdene skete under prøvetiden. 

 Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146 og 

 færdselslovens § 56 og § 60, stk. 1. Retten vil &Age 

 anklagemyndighedens pastand.  

 

 Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens 

 omkostninger. 

 Thi kendes for ret: 

 T idømmes således: 

 Kredsrettens dom af 7. december 2016 ophæves. 

 Anstaltsanbringelse i 9 måneder fra anbringelsesdatoen. 

 Bøde til statskassen på 2.500,00 kr., jf. færdselslovens § 60, stk. 1, 

 nr. 3 jf. § 59, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. 

 Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 Nicolaj Geisler 

 Kredsdommer 

  


