
 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

KUJALLEQ KREDSRET 

 

Den 8. september 2015 blev af Kujalleq Kredsret i sagen 

sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0297-2014   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

3922 Nanortalik 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5502-97141-00106-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 24. november 2015 og modtaget i retten den 3. december 

2014.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 2 er dateret den 20. juli 2015 og modtaget i retten 

den 24. juli 2015. 

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

 



Forhold 1 

 

Kriminallovens § 37 – krænkelse af offentlig myndighed 

Ved den 25. oktober 2014 kl. ca. 15.30 ved Anstalten for Domfældte i Qaqortoq, J H 

Lytzensvej B 1003 med trussel om vold at have overfaldet vagthavende anstaltsbetjent BA, 

idet tiltalte flere gange udtalte: ”Utaqqilaarit” oversat til dansk ”Du kan bare vente dig”. 

Forhold 2 

Kriminallovens § 98 –trusler på livet 

Ved den 4. december 2014 mellem kl 1200 og kl. 1600 i Qaqortoq, telefonisk at have 

fremsat trusler overfor KA, idet tiltalte truede med at banke A med hjælp af sine venner 

indtil han døde, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for KA´s liv, heldbred og 

velfærd. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om: 

Påstanden i mit hovedanklageskrift af 17. november 2014 ophæves. For de af 

hovedanklageskriftet anførte forhold og de af nærværende tillægsanklageskrift omfattende 

lovovertrædelser, nedlægger anklagemyndigheden påstand om: 

 

Anbringelse i anstalt i 3 måneder. 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1.  

Tiltalte har hverken erkendt eller nægtet sig skyldig i forhold 2.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om, hvis han findes skyldig anstaltsanbringelse i 30 dage. 

Betinget i 1 år. 

Bevisførelsen 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, vidne 1 og vidne 2. 



 

Forklaringen fra tiltalte, [..], er gengivet i retsbogen af den 8. september 2015. 

 

Forklaringen fra vidnerne, vidne 1 og vidne 2, er gengivet i retsbogen af den 8. september 

2015. 

 

Dokumentbeviser 

Sagens akter i fornødent omfang. 

Personlige oplysninger 

Tiltalte er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han er uden arbejde og uden uddannelse. 

Han får ikke social ydelse. Han bor hos sin moder, han brækkede sit knæ i marts 2015. 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Ad forhold 1  

Ved tiltaltes uforbeholdne erkendelse, finder retten, at det er bevist, at tiltalte har gjort sig 

skyldig som i anklageskriftet beskrevet. 

At han til vagthavende anstaltsbetjent B havde udtalte flere gange, at han bare kunne vente 

sig. 

 

Ad forhold 2 

Trods tiltalte ikke huskede, hvad han sagde til vidne 2, finder retten, at det er bevist, at 

tiltalte har gjort sig skyldig som angivet i tiltalen. 

Retten lagde vægt på, tiltaltes erkendelse, at han ringede til vidne 2 og ville have sine penge 

– bestyrket af det af vidne 2 forklarede, at han blev ringet op af tiltalte og blev truet af 



tiltalte, at tiltalte ville dræbe ham, så vidt han ikke fik sine penge tilbage, således at vidne 2 

frygtede, at tiltalte ville gøre alvor af sine trusler.  

Om foranstaltningen 

Trods tiltalte ikke tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet, og trods tiltalte til sine 

forklaringer ikke mente med sine trusler, finder retten truslerne groft og alvorligt og særligt 

til forhold 1, at krænkelse af offentlig myndighed, tages alvorligt - samt at truslerne er sket 

indenfor 2 måneder, og retten finder, at forholdene ikke kan afgøres med en betinget 

anstaltsanbringelse – herefter finder retten anklagemyndighedens påstand som passende 

foranstaltning jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. 

Om omkostningerne 

Afholdes af statskassen jf. retsplejelovens § 480, stk. 1 

 

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

Tiltalte idømmes: 

 

Anbringelse i anstalten for domfældte i 3 måneder. 

 

 

Nanna Høegh 

 


