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UDSKRIFT AF DOMBOG 

FOR 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Den 23. januar 2017 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-AMM-KS 0269-2016         

       Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

Cpr.nr. […] 

Pt. Anstalten i Tasiilaq 

3913 Tasiilaq 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5516-97411-00007-13. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 31. oktober 2016 og modtaget i retten den 7. november 2016.  

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

 

Forhold 1. 

Kriminallovens § 86 – manddrab 

Ved den 29. juli 2013 i tidsrummet mellem kl. 1400-1600 på kysten ved Amitsivartik, ca. position 

6537060N 3727956W, ved Tasiilaq, at have slået forurettede ihjel ved at kaste en håndbold stor 

isklump i hovedet på hende, ligesom han efterfølgende trak hende ned til vandkanten og efterlod 

hende med kroppen og hovedet under vand. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en fællesforanstaltning på 6 år og 8 måneder i 

anstalten for domfældte. 
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Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1.  

 

Tiltaltes forsvarer Miki R. Lynge har nedlagt påstand om 5 år i anstalten for Domfældte. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af Tiltalte og Vidne 1. 

Anklagemyndigheden frafaldt vidnerne AA, BB og CC. 

Forklaringen fra Tiltalte er gengivet i retsbogen af den 23. januar 2017. 

 

Forklaringen fra Vidne 1 er gengivet i retsbogen af den 23. januar 2017. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af vejledende distrikslægeundersøgelse, at tiltalte var normal begavet. Tiltalte havde 

en meget hård barndom, hvor han blev udsat for meget hård fysisk vold (sadistisk) samt seksuelt 

misbrug. 

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: Fik en dom af Hjørring ret, hvor han fin 8 

måneders fængsel, som endnu ikke var afsonet. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at det var hans plejemor havde fået ham til 

Danmark. Han var ikke bruger af hash, da han kom til Danmark. Det var hash-folk, der fik ham til 

at sælge hash og der manglede penge, hvorfor han var nødt til at lave røveri i Hobro. Han har været 

anbragt under Blå kors, hvor han fik psykologhjælp. Han vil gerne uddanne sig som kok.  

 

Tilbageholdelse  

Tiltalte blev anholdt den 24. september 2016 og blev tilbageholdt af retten indtil den 9. februar 

2017. 

 

Parternes synspunkter  

Anklageren har til støtte for påstanden anført, at det var bevist ved at tiltalte erkendte og dette blev 

bekræftet ved Vidne 1s forklaring. 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at det var passende med 5 år, da retspraksis var 5 i 

anstalt for manddrab. 
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Sagsbehandlingstid  

Er passende. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Forhold 1: 

 

Retten fandt tiltalte skyldig i Kriminallovens § 86 – manddrab. Retten lagde vægt på, at tiltalte 

erkendte at have dræbt forurettede […]. Tiltalte forklarede, at han efter at have ramt forurettede 

med en isskos, havde slæbt hende ned til vandkanten. Retten lagde endvidere vægt på Vidne 1s 

troværdige forklaringer, hvor han forklarede, at tiltalte havde henvendt sig til ham og bebudet, at 

han ville snakke med ham. Tiltalte havde først sagt til vidnet, at han ikke måtte fortælle det til 

nogen, hvorefter tiltalte havde betroet sig til ham om, at han havde dræbt afdøde […] . 

 

Retten konkluderede, at tiltalte var skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet i henhold til 

kriminallovens § 86 – manddrab og at anklagemyndigheden beviste tiltaltes skyld. 

 

Om foranstaltningen 

Som udgangspunkt ved manddrab i 2013, hvor drabet blev begået er anstaltsanbringelse i 5 år. 

 

Retten fandt det skærpende, at tiltalte tog væk fra gerningsstedet, uden at få sagkyndige til at 

forvisse sig om, at forurettede er død, samt at han ikke med det samme han selv blev fundet, ikke 

havde fortalt, hvor forurettede lå. 

Retten fandt endvidere det skærpende, at tiltalte havde slæbt forurettede til kanten af kysten, hvor 

han havde fået hendes hoved og krop under vand, iflg. Vidne 1 og på den måde fjernede beviser. 

Retten fandt det skærpende, at tiltalte påsejlede en isskods og kravlede op på en isflage, for at få 

det til at ligne en ulykke. 

Og ikke mindst at tiltalte forhalede opklaringen af sagen ved, at lade det skete som om det var en 

ulykke og ikke havde alarmeret politiet eller andre, hvor forurettede heller aldrig var blevet fundet. 

 

Retten fandt det passende med 6 år og 8 måneder som fællesforanstaltning, da tiltalte havde en 

dom for røveri på 8 måneder fra Hjørring Ret, som endnu ikke var afsonet. 

 

Om omkostningerne 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer, Cand. Jur. Miki R. Lynge erlægges et honorar på kr. 9.700,-, 
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som betales af statskassen. 

 

 

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

 

Tiltalte idømmes en fællesforanstaltning på 6 år og 8 måneder i anstalten for domfældte.  

 

 

 

Myrna Lynge 

 

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.   

SERMERSOOQ KREDSRET, den 27. januar 2017 

 

Marie Kielsen Hansen 

Retssekretær 


