
EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QEQQATA RETSKREDS 

 

Ulloq 4. oktober 2017 Eqqartuussisoqarfik Qeqqata suliami 

sul.nr. QEQ MAN KS 0138-2017   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U1 

       Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

 

U2 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

 

U3 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3912 Maniitsoq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5506-97646-00009-17 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatatigalugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 7. august 2017-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 

25. august 2017. 



 

U1, U2 aamma U3 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

 

 

1: 

U3: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 102, tak § 13 – tillinniaqataaneq –  

10. marts 2016 nal. 03.40 –p missaani tillinniartoqarnera nangiinnarlugu, X1, X3 aammalu X2 

(immikkut unnerluutigineqartussaq) isumaqatigereerlugit aammalu peqatigalugit, 

tillinniarnermut peqataagami tillinniarnermit tiguneqarsimasut najukkamini Maniitsumi […] 

B-[…] -B-[…] toqqoqqallugit.  

 

2: 

U3: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 102 – tillinneq –  

23. marts 2016 nal. 13.00 missaani Maniitsumi […] […]-mi X1 aammalu X4 (immikkut 

unnerluutigineqartussat) peqatigalugit, niuertarfimmi […]-imi jakkeq The north face 1295kr-

nik nalilik tillikkamiuk.  

 

3: 

U3: 

Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27 tak. § 2 – Hashimik Kalaallit Nunaannut 

eqqussineq –  

3. august 2016 nal. 22.55-ip missaani Danmarkimiik Kalaallit Nunaannut tikinnermini 

Kangerlussuarmi mittarfimmi, hashi 46 gram tuniniaqqitassaq iisimallugu eqqukkamiuk.  

 

4: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 113 imm. 1 – Aserorterineq –  

29. november 2016 nal. 20.00-ip missaani Maniitsumi […] B […]-imi, ipad X6-ip pigisaa 

anaagamiuk saqqaa aserorlugu.  

 

5: 

U3: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq –  

9. januar 2017 nal. 0930-ip aamma nal. 10.59-ip akornannni Maniitsumi […] B[…]-B[…]-imi 

P1 iikkamut ajakkamiuk.  

 



6: 

U3:  

Pinerluttulerinermi inatsit § 113 imm. 1 – aserorterineq -   

16. april 2017 nal. 14.45-ip missaani Maniitsumi […] B[…]-imi, piaaraluni iigaq anaagamiuk 

iigaq putoqalersillugu.  

 

7: 

U3: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq -   

18. juni 2017 nal. 17.00 missani Maniitsumi B-[…]-ip silataani, P2 sakiaatigut sisamariarluni 

tillukkamiuk kiisalu ataasiarluni niaquatigut tillullugu.  

 

8: 

U1, U2 aamma U3:  

Pinerluttulerinermi inatsit § 112 imm. 1 nr. 1 – Ujajaaneq –  

27. juli 2017 nal. 19.30 –ip missaani aammalu nal. 20.00-ip akornanni Maniitsumi […] Aqq. 

[…]-imi, paaseqatigiillutik aammalu peqatigiillutik, P3 qungasiatigut aaliangeqqallugu 

aammalu kiinaatigut anaalerlugu kiisalu ingerlaannaq nakuuserfiginiarlugu sioorasaarlugu 

mobiltelefonianik, inigisaanut suliffianullu matuersaatinik, aningaasanik tigusissutaanik kiisalu 

aningaasaataanik 465 kr. nik arsaaramikku.  

 

9: 

U1: 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq –  

27. juli 2017 nal. 21.00-ip missaani Maniitsumi […]-imi P4 kiinaatigut aammalu tallimanik 

arfinilinnik ikinnerunngitsunik tilluaramiuk kiisalu P4-ip kullua qissallugu, taamaalilluni P4 

arlalinnik ajoquserlugu, ilaatigut pullannerit, tungujornerit aammalu ippigisaqarneq.  

 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

U1: 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 98-mik – toqutsinissamik 

sioorasaarineq, kiisalu § 84-mik – kannguttaalliorfiginninneq, unioqqutissimasutut 

eqqartuussiveqarfik Qeqqata eqqartuussutaani 29. juni 2017- imeersumi qaammatini pingasuni 

inissiisarfimmiittussanngorlugu peqaatissinneqarpoq.  

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi aammalu matumani unnerluussummi inatsisinik 



unioqqutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 147, imm. 3 

naapertorlugu tak. Imm. 2, unnerluussisussaatitaasut ima piumasaqarput: 

Ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitaaneq.  

 

U1 pisimasoq -imi.  

Juaannannguaq Jensen piumasaqaateqarpoq  

 

U2:  

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 114-imik – oqaqqaarani atuineq, 

unioqqutitsisimasutut eqqartuussiveqarfik Qeqqata eqqartuussutaani 1. marts 2017-imeersumi 

ullormi eqqartuunneqarfianiit ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu utaqqisitamik ullunik 

14-inik pineqaatissinneqarpoq.  

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi aammalu matumani unnerluussummi inatsisinik 

unioqqutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 130 

naapertorlugu, unnerluussisussaatitaasut ima piumasaqarput:  

Qaammatini arfineq marlunni inissiisussanngortussanngortitsineq.  

 

U2 pisimasoq -imi. 

Peter Noahsen piumasaqaateqarpoq  

 

U3:  

Pingaarnertut unnerluussissummi 8. april 2016-imeersumi aammalu ilassutitut 

unnerluussissummi 16. januar 2017-imeersumi, 21. april 2017-imeersumi kiisalu 21. juli 2017-

imeersumi piumasaqaatigineqartoq atorunnaarsinneqarpoq.  

Unnerluussisummi siuliani taaneqartuni pisimasut taaneqartut aallaavigalugit 

unnerluussisussaatitaasut ima piumasaqarput:  

1. Qaammatini qulingiluani inissiisussanngortitsineq.  

2. Pigisani arsaarinnissutaasuni 2-11 imigassat kimittuut assigiinngitsut, tak. 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166 imm. 1 aammalu arsaarinnissut 12 kuffertip, tak. 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2 nr. 1, arsaarinnissutit 13 hashimut pujortaatit 

pingasut, arsaarinnissutit 101 aammalu 104 aningaasat 945,50 kr. it, tak. 

Pinerluttulerinermi inatsit § 166 imm. 1, kiisalu pisimasoq 1-imi arsaarinnissutit 102 

aningaasat 101,50 kr.-it, tak. Pinerluttulerinermi inatsit § 166 imm. 1 

arsaarinnissutigineqarnissaat. Pisimasoq 2-mi jakkep North Facep 

arsaarinnissutigineqarnissaa, tak. Pinerluttulerinermi inatsit § 166 imm. 2 nr. 1.  

 

U3 pisimasoq -imi  



Gedion Jeremiassen piumasaqaateqarpoq  

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U1, U2, U3, P1, P2, P3, P4 aamma I1 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartup, U1, U2 aamma U3, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi ulloq 3. oktober 2017-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittut, P1, P2, P3, P4 aamma I1, nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi ulloq 4. oktober 2017-imeersumi issuarneqarpoq/issuarneqarput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq suliamut matumunnga pingaarutilimmik:  

 

mit ersersinneqarpoq   

 

Pinerluttunik Isumaginnittuniit oqaaseqaatinit ersersinneqarpoq   

 

U1 inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq,  

 

U2 inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq,  

 

U3 inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq,  

 

Tigummigallagaaneq  

U1 tigusarineqarpoq ulloq eqqartuussivimmillu tigummigallagaatinneqarluni ullup tungaanut. 

 

Tigummigallagaaneq  

U2 tigusarineqarpoq ulloq eqqartuussivimmillu tigummigallagaatinneqarluni ullup tungaanut. 

 

Illuatungeriit isumaat  

Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa. 



 

Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

 

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U1 idømmes:  

1. Anbringelse i anstalt i 1 år. 

 

U2 idømmes:  

1. Anbringelse i anstalt i 7 måneder. 

 

 

U3 idømmes: 

1. Anbringelse i anstalt i 8 måneder 

2. Konfiskation af 1 stk. jakke mrk. North Face i henhold til kriminallovens § 166, stk. 1 

3. Konfiskation af 46 gram hash i henhold til kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 

 

 

Ib Lennert Olsen 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 



Den 4. oktober 2017 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ MAN KS 0138-2017    

       Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

 

T2 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

 

T3 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3912 Maniitsoq 

 

 

 

 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5506-97646-00009-17. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 7. august 2017 og modtaget i retten den 25. august 2017.  

 

 

T1, T2 og T3 er tiltalt for overtrædelse af 

 

1: 



T3: 

Kriminallovens § 102, jf. § 13 – medvirken til indbrud –  

Ved den 10. marts 2016 i umiddelbar forlængelse af indbrud begået den 10. marts 2016 ca. kl. 

0340 efter forudgående aftale og i forening med X1, X3 og X2 (hvis sag behandles særskilt) at 

have medvirket til indbruddet ved at skjule og opbevare kosterne fra indbruddet på sin bopæl 

på adressen […] B[…] i Maniitsoq.  

 

2: 

T3: 

Kriminallovens § 102 – tyveri –  

Ved den 23. marts 2016 ca. kl. 1300 på adressen […] i Maniitsoq i forening med X1, X4 (hvis 

sager behandles særskilt) i forretningen […], at have stjålet en The North Face jakke til en 

værdi af 1295,00 kr.  

 

3: 

T3: 

Bekendtgørelse af euforiserende stoffer § 27 jf. § 2 – indsmugling af hash til Grønland –  

Ved den 3. august 2016 ca. kl. 2255 i forbindelse med indrejse fra Danmark til Grønland i 

lufthavnen i Kangerlussuaq, at have været i besiddelse af 46 gram hash, som blev smuglet 

indvortes med henblik videresalg.  

 

4: 

T3: 

Kriminallovens § 113 stk. 1 – tingsbeskadigelse –  

Ved den 29. november 2016 ca. kl. 20.00 på adressen […] B[…] i Maniitsoq forsætlig, at have 

slået til en ipad tilhørende X6, så skærmen gik i stykker.  

 

5: 

T3: 

Kriminallovens § 88 – vold –  

Ved den 9. januar 2017 mellem kl. 0930 og 1059 på adressen […] B[…] i Maniitsoq, at have 

skubbet P1 ind i væggen på adressen, rebet hende i håret og i underlæben. 

 

6: 

T3: 

Kriminallovens § 113 stk. 1 – tingsbeskadigelse –  

Ved den 16. april 2017 ca. kl. 14.45 på adressen […] B[…] i Maniitsoq forsætligt, at have slået 

sin hånd mod en væg, så der opstod et hul i væggen.  

 



7: 

T3: 

Kriminallovens § 88 – vold –  

Ved den 18. juni 2017 ca. kl. 1700 udfor adressen B[…] i Maniitsoq, at have tildelt F2 4 

knytnæveslag i brystet samt 1 knytnæveslag i hovedet.  

 

8: 

T1, T2, T3:  

Kriminallovens § 112 stk. 1 nr. 1 – røveri –  

Ved den 27. juli 2017 ca. mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 på adressen […] Aqq. […] i 

Maniitsoq, under fælles forståelse og i forening, ved fastholdelse ved halsregion og slag i 

ansigtet samt trusler om øjeblikkelig brug af vold, at have frarøvet F3 hans mobiltelefon, 

nøgler til bolig og arbejdsplads, hævekort samt 465 kr. i kontanter.  

 

Påstande 

 

T1: 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om: 

Ved Qeqqata kredsrets dom af 29. juni 2017 er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 98 – 

trusler på livet samt § 84 – blufærdighedskrænkelse idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder.  

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

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 147 stk. 3 jfr. 

Stk. 2 påstand om: 

Anbringelse i anstalt i 1 år. 

 

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 8 og 9. 

 

Juaannannguaq Jensen har nedlagt påstand om frifindelse i forhold 9 samt dom ved anbringelse 

i anstalt i 6 måneder herunder medregnet tidligere dom på anbringelse i anstalt i 3 måneder. 

 

T2: 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om: 

Ved Qeqqata kredsrets dom af 1. marts 2017 er tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 114 

-  brugstyveri idømt en betinget dom på 14 dage med prøvetid på 1 år fra dommens dato.  

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

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 130 påstand 

om: 

Anbringelse i anstalt i 7 måneder. 

 



T2 har delvis erkendt sig skyldig i forhold 8. 

 

Peter Noahsen har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 3 måneder. 

 

T3: 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om: 

Påstanden i hovedanklageskriftet af 8. april 2016 og tillægsanklageskrift af 16. januar 2017, 21. 

april 2017 samt 21. juli 2017 ophæves.  

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

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden påstand om: 

Anbringelse i anstalt i 9 måneder. Og konfiskation af div. Spiritus under koster 2-11 jf. 

kriminallovens § 166 stk. 1 og konfiskation af 1 kuffert under koster 13 jf. kriminallovens § 166 

stk. 2 nr. 1, konfiskation af 945,50 kr. i kontanter under koster 101 og 104 jf. kriminallovens 166 

stk. 1 samt konfiskation af 101,50 kr. i kontanter under koster 102 jf. kriminallovens § 166 stk. 

1 under forhold 1. Konfiskation af 1 stk. The North Face jakke, jf. § kriminallovens 166 stk. 1 

underhold 2. Konfiskation af 46 gram hash jf. kriminallovens § 166 stk. 2 nr. 1 under forhold 3 

 

T3 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, erkendt sig delvis i forhold 5,6,7 men nægtet sig skyldig 

i forhold 8.  

 

Gedion Jeremiassen har nedlagt påstand om frifindelse i forhold 1,2 og 8, samt tilsyn af 

kriminalforsorgen i 2 år ved påbegyndelse med 120 timers samfundstjeneste. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T1, T2, T3, F1, F2, F3, F4 og V1. 

 

Forklaringen fra tiltalte, T1, T2, T3, er gengivet i retsbogen af den 3. oktober 2017. 

 

Forklaringen fra vidnerne, F1, F2, F3, F4 og V1, er gengivet i retsbogen af den 4. oktober 

2017. 

 

Dokumentbeviser 

Anklagemyndigheden dokumenterede følgende fra udskrift af retsbogen for Qeqqata Kredsret 

af den 2. august 2017 ang.- fremstilling af T1 ang. hans forklaring: 
Sigtede, der afgav forklaring på grønlandsk, forklarede efter, at jeg dengang havde arbejdet, mødte jeg tilfældigt T1 og T2 hos X5, og han oplyste, at han 

var der i ca. ½ times tid. Og efter at have ledt efter noget, han kan købe, og da de sagde, at de ikke havde noget, gik han derfra. Herfra, mens han og X7 gik 

en lille tur, blev de opfordret af T1 til at stoppe. Og her angreb T1 og T2 forurettede. Uden for døren kunne han høre at de larmede indenfor, hvorfor han 

var gået ind til dem. Da de skulle til at tæske den pågældende, havde han ellers forsøgt at stoppe dem ved at sige, at de ikke skulle gøre det, idet han sagde: 



”Det er ikke jer, der skal gøre det! ” Han kunne mærke, at T1 var meget fuld, hvorfor han ved skub ellers havde forsøgt at fjerne ham fra forurettet, men da 

han ikke kunne fjerne dem, havde han taget forurettede om livet og sagt til dem, at de kunne tage det de ville tage, og da de havde taget dem oplyste han, at 

han havde sagt til forurettede ved at lægge sin hånd på hans skulder, at de ikke skulle komme ind til denne lejlighed, idet i bliver angrebet hver gang. 

Han oplyste om det fremviste foto, at det er korrekt, idet han havde brugt fleecen den dag. 

Foreholdt af hans forklaring under afhøringen, oplyste han, at han selv havde villet hjælpe forurettede, idet denne var alene, og hvis han blev tæsket, kunne 

han ikke have stoppet dem. 

 

Anklagemyndigheden dokumenterede yderligere følgende: 

 

Forhold 1 bilag A-1-1 – anmeldelsesrapport 

Forhold 1 bilag B-1-1 – anholdelsesrapport 

Forhold 1 bilag F-3-1 – foto 

Forhold 1 bilag F-4-1 – foto 

Forhold 1 bilag F-5-1 - kosterrapoort 

Forhold 1 bilag F-6-1 – kosterrapport 

Forhold 1 bilag I-1-1 – ransagsningsrapport 

Forhold 1 bilag J-1-1 – erstatningskrav 

 

Forhold 2 bilag A-1-1- anmeldelsesrapport 

Forhold 2 bilag B-1-1 – anholdelsesrapport 

Forhold 2 bilag F-1-1 – kosterrapport 

Forhold 2 bilag F-2-1 – foto 

 

Forhold 3 bilag A-1-1 – anmeldelsesrapport 

Forhold 3 bilag I-1-1 – kosterrapport 

 

Forhold 4 bilag A-1-1 – anmeldelsesrapport 

Forhold 4 bilag J-1-1 – foto 

 

Forhold 5 bilag A-1-1 – anmeldelsesrapport 

Forhold 5 bilag J-1-1 – foto 

Forhold 5 bilag J-2-1 – pol. Attest 

 

Forhold 6 bilag A-1-1 – anmeldelsesrapport 

 

Forhold 7 bilag A-1-1-  anmeldelsesrapport 

Forhold 7 bilag E-1-1 – pol. Attest 

 

Personlige oplysninger 

T1 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: 



26.09.08:  kriminallovens § 66 stk. 1 jf. § 8 – forsøg på ulovlig tvang – betinget dom og bøde, 

prøvetid på 2 år. 

23.10.12:  kriminallovens § 88 vold, § 98 trusler, § 102 tyveri dels jf. § 21 tygeri og forsøg derpå, 

§ 113 ,1, hærværk, § 79 kønslig forhold til barn under 15 år og beg. Om euf. Stoffer – fængsel i 

5 måneder. 

18.03.14:  kriminallovens § 113 tingsbeskadigelse og § 84 jf. § 13 jf. § 12 forsøg på medvirken 

til blufærdighedskrænkelse – fængsel i 4 måneder. 

16.12.15:  kriminallovens § 146, stk. 2 jf. § 102, dels jr. §13 – tyveri samt medvirken hertil § 98 

trusler § 111 hæleri § 37 krænkelse af off. Myndighed § 88, 1 pkt.  vold § 96 husfredskrænkelse 

i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2 nr. og nr. 2 konfiskation af div. Effekter – fængsel i 6 

måneder.  

29.06.17: kriminalovens § 98 trusler på livet § 84 blufærdighedskrænkelse – i medfør af 

kriminallovens § 150 fælles foranstaltning med reststraffen på 63 dage ved prøveløsladelsen den 

12. august 2016. 

 

T2 har om sine personlige forhold oplyst, at han bor hjemme hos sine forældre. Han har 

gennemført første del af fiskeriuddannelse i Paamiut og tænker på at tage anden del. Har ingen 

børn eller sammeleverske. Han har ikke noget arbejde. 

 

T2 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: 

04.10.12: Kriminallovens § 102 tyveri – bøde kr. 1200 

03.06.15:  kriminallovens § 102 tyveri – i medfør af kriminallovens § 129, stk. 1 mod en prøvetid 

på 1 år. 

01.03.17: Kriminallovens § 114 brugstyveri – i medfør af kriminallovens § 129, stk. 1 nr. 1 mod 

en prøvetid på 1 år. 

 

T3 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: 

16.12.15: Kriminallovens § 37 krænkelse af off. Myndighed, § 102 jf. til dels § 12 tyveri samt 

forsøg herpå - I medfør af kriminallovens § 129, stk. 2 jf. stk. 1 nr. 1 mod en prøvetid på 1 år. 

12.05.16: Kriminallovens § 146, stk. 1 nr. 1 jf. § 102 tyveri, § 195 databedrageri § 113 stk. 1 

tingsbeskadigelse – I medfør af kriminalovens § 130 fællesstraf der tillige omfatter den i 

betingede dom af den 16. december 2015. 

 

Tilbageholdelse  

T1 og T2 blev anholdt den 28. juli 2017 og blev tilbageholdt af retten indtil den 25. august 2017. 

Fristforlænget den 25. august 2017 indtil den 22. september 2017 

Fristforlænget den 22. september 2017 indtil den 20. oktober 2017  



 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

 

T1: 

Til trods for at tiltalte nægter sig skyldig i forhold 8 og 9, hvortil han har afgivet forklaring, 

herunder sidestillet med forklaringer fra medgerningsmænd samt vidner, er det et enig rets 

opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 112, stk. 1 nr. 1 – 

røveri – i 1 tilfælde samt overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold – i 1 tilfælde. 

 

Retten har særlig lagt vægt på vidneforklaringer af F3 samt F4, hvilket retten har tillagt deres 

forklaring som troværdige. 

 

Med hensyn til forhold 8, har tiltalte ikke kunne give noget forklaring om gerningen. Hertil har 

medgerningsmanden, T2 forklaret, hvorledes at tiltalte har anmodet F3 om at komme ind til et 

lejlighed, hvor i de befandt sig, hvor T2 forklarede at tiltaltes hensigt var at ”rulle” F3. Tiltalte 

fastholdt F3 omkring halsen og anmodede T2 om at tage de han havde i lommerne. 

Dette forklaring blev bekræftet af F3, her endvidere forklarede, hvorledes at 

medgerningsmanden, T3 holdt fast i hans begge håndled og herefter tog fast greb med armen 

omkring hans hals bag fra og opfordrede de T1 og T2 om at tage de fra F3 de skulle tage fra 

ham. F3 forklarede endvidere at T1 har udtalt at hvis han ikke forhold sig i ro ville han slå ham 

ned. 

Tiltalte kendes skyldig i dette forhold i henhold til anklageskriftet, dog således at slag i ansigtet 

ikke er bevist for retten. 

 

Med hensyn til forhold 9 har tiltalte nægtet sig skyldig, forklarede at han var gået fra F4s bopæl 

straks efter at han have bragt ham hjem. Hertil har F4 forklaret hvorledes at tiltalte under deres 

drikkeri, var blevet sur og tildelt ham 4 knytnæve slag i hans hoved samt flere knytnæveslag i 

hans krop samt trampet på ham i kroppen, hvilket bevirkede at han måtte flygte ud af sin bopæl 

over til sine naboer. 

Tiltalte kendes skyldig i dette forhold i henhold til den rejste tiltale. 

 

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltning har retten bemærket at tiltalte ved en dom af den 29. juni 2017 har 

fået en dom på anbringelse i anstalt i 3 måneder også for blandt andet personfarlig kriminalitet. 



Retten har med hensyn til forhold 8 tillagt tiltalte som værende foregangsmanden til hændelsen 

om røveri, hvilket retten ser som skærbende, hvorfor de er rettens opfattelse at tiltalte kunne 

tilslutte sig anklagemyndigheden påstand med en samlet foranstaltning i henhold til 

kriminallovens § 147, stk. 3, jf. stk. 2.  

 

T2: 

Tiltalte har delvis erkendt sig skyldig i forhold 8, afgivet forklaring, herunder har 

medgerningsmændene samt vidner afgivet forklaring, hvilket det er retten opfattelse at tiltalte 

har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 112, stk. 1, nr. 1 – røveri – i 1 tilfælde. 

 

Retten har særlig lagt vægt på vidneforklaring af F3. 

 

Tiltalte har forklaret hvorledes at medgernignsmanden, T1 anmode F3 om at komme ind til et 

lejlighed de ophold sig i, idet tiltalte i forvejen var klar over at hensigten var at ”Rulle” F3. Efter 

at T1 holdt fast i F3s hoved omkring halsen tog tiltalte de penge som F3 havde i lommerne, som 

tiltalte og T1 herefter delte i mellem sig. 

F3 forklarede hvorledes at medgerningsmanden, T3 holdt fast i hans begge håndled og herefter 

tog fast greb med armen omkring hans hals bag fra og opfordrede de T1 og T2 om at tage de fra 

F3 de skulle tage fra ham. F3 forklarede endvidere at T1 har udtalt at hvis han ikke forhold sig i 

ro ville han slå ham ned. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale, dog således at indholdet med at F3s skulle være slået 

i ansigtet ikke for retten er bevist. 

 

Om foranstaltningen 

Retten har bemærket at tiltalte ved Qeqqata Kredsret ved en dom af den 1. marts 2017 har fået 

et betinget dom på 14 dage anstaltsanbringelse med en prøvetide på 1 år. 

Det er derfor rettens opfattelse at tiltalte bør foranstaltes i henhold til kriminallovens § 130 med 

en samlet foranstaltning som nedenfor anført. 

 

 

T3: 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i 2 forhold, erkendt og delvis erkendt i nogle forhold, herunder 

forklaret, hvilket medgerningsmænd og vidner har afgivet forklaring, hvorunder det er et enig 

rets opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102, jf. § 13 – 

medvirken til tyveri – i 1 tilfælde, Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 – i 1 

tilfælde, Kriminallovens § 113 – tingsbeskadigelse – i 2 tilfælde, kriminallovens § 88 – vold – i 

2 tilfælde samt overtrædelse af kriminallovens § 112, stk. 1 nr. 1 – røveri – i 1 tilfælde. 



 

Tiltalte frifindes for overtrædelse af kriminallovens § 102, jf. § 13 – medvirken til indbrud – i 1 

tilfælde (forhold 1). 

 

Retten har særlig lagt vægt på vidneforklaringer af F1 samt F3. 

 

Med hensyn til forhold 1, nægtede tiltalte sig skyldig, forklarede hvorledes at de i tiltale forholdet 

nævnte personer, X1, X3 samt X2 kom hjem til hans bopæl medbringende tyverkoster, som de 

selv lagde ned i en kuffert på tiltaltes sofa. 

Det er hertil rettens opfattelse at anklagemyndigheden for retten ikke har løftet bevisbyrden i 

henhold til den rejste tiltale, hvorfor tiltalte frifindes i dette forhold.  

 

Med hensyn til forhold 2, har tiltalte nægtet sig skyldig, forklaret hvorledes at han så at X1 tog 

den i sagen nævnte jakke på ind under sin egen jakke inde i forretningen […] og hvorledes at 

tiltalte over for X1 udtalte ”sormiasiit” – hvorfor dog det – og herefter fuldtes med ham samt X4 

ud af forretning. 

Det er rettens opfattelse at idet at tiltalte, inde i forretningen fik kendskab til X1 tog en jakke, 

der var til salg i forretningen, på ind under sin egen jakke og hvorefter at tiltalte herefter fuldte 

med ham ud af forretning uden at gøre opmærksom på tyveriet, gør han sig skyldig i medvirken 

til tyveri, hvorfor de i denne rejste tiltalte bør tiltalte kendes skyldig dog således at der hertil 

tillægges kriminallovens § 13 – medvirken. 

 

Med hensyn til forhold 3 har tiltalte erkendt forholdet, forklaret, hvilket han kendes skyldig i 

den rejste tiltale, dog således at de for retten ikke er bevist at den indførte hashmængde var for 

videresalg for øje. 

 

Med hensyn til forhold 4, har tiltalte erkendt forholdet, forklaret, hvilket han kendes skyldig i 

den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 5, har tiltalte delvis erkendt forholdet, forklaret at han under skænderi 

med sin barns moder havde taget fat i hendes hoved og arm og herunder kommet til at gøre 

hende undt da han ikke kunne styre sig. 

Hertil har F1 forklaret hvorledes at havde løftet hende og smidt hende, revet hende i håret og 

ved magt åbnet hendes mund og pillet ved hendes mund og trykket hende omking hendes hals. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale, dom således at ordlyden at skubbet hende mod væggen, 

ikke for retten er bevist. 

 



Med hensyn til forhold 6 erkendte tiltale sig skyldig delvis, forklaret, hvorledes at han gav 

væggen hjemme hos sin morfaders bopæl, hvilket bevirkede at væggen revnede. 

Tiltalte kendes skyldig i dette forhold, dog således at ordlyden ” hul i væggen” ikke for retten er 

bevist, men de som er bevist er som tiltalte har erkendt at der fremkom et revne i væggen. 

 

Med hensyn til forhold 7 har tiltalte delvis erkendt forholdet, forklaret hvorledes at han var blevet 

skuffet over F2, som han havde kendt siden de var børn og herunder tildelt ham flere 

knytnæveslag i hans hjerteregion. 

Tiltalte kendes skyldig i dette forhold, dog således at ordlyden ” samt 1 knytnæveslag i hovedet” 

ikke for retten er bevist. 

 

Med hensyn til forhold 8, har tiltalte nægtet sig skyldig, hvortil han har forklaret, hvorledes at 

han hørte tumult inde i lejligheden, og så at F3 blev overfaldet af T1 og T2. Han gik hen til dem 

og tog F3 i hans hænder mens T1 holdt ham fast omkring hans hals. Tiltalte begrundede sin 

handling over for F3 ved at han ville undgå at F3 blev slået af de andre to. Mens tiltalte holdt 

fast i F3 bad han de andre om at tage de fra F3 de skulle. 

Tiltaltes forklaring blev af F3 modsagt, hvortil han forklarede, hvorledes at tiltalte havde holdt 

ham fast i hans håndled mens T1 hold fast i ham omkring hans hals, og da han kom fri fra T1s 

greb, blev taget i fast greb af tiltalte, der bag fra ham tog omkring hans hals, hvilket medførte at 

de falt ned på gulvet.  

Forsvareren har til tiltaltes frifindelse i dette forhold gjort gældende at der i dette tilfælde er tale 

om nødret i henhold til kriminallovens § 10 fra tiltaltes side. 

Dette er ikke et enig rets opfattelse, tiltalte har fysisk anvendt magtanvendelse over for F3 og 

tilmed udtalt at de andre 2 medgerningsmænd skal fratage noget fra F3. 

Tiltalte kendes skyldig i dette forhold i henhold til den rejste tiltale. 

 

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltning lagt til grund at der i de rejste tiltalte er tale om overtrædelse af 

voldsparagraffen i 2 tilfælde, overtrædelse af røveri paragraffen alt i samme år samt at tiltalte 

tidligere er foranstaltet.  

 

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

 

 

 

T1 idømmes:  

2. Anbringelse i anstalt i 1 år. 



 

 

T2 idømmes:  

2. Anbringelse i anstalt i 7 måneder. 

 

 

T3 idømmes: 

4. Anbringelse i anstalt i 8 måneder 

5. Konfiskation af 1 stk. jakke mrk. North Face i henhold til kriminallovens § 166, stk. 1 

6. Konfiskation af 46 gram hash i henhold til kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 

 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Påtegning: 

 

Der er tirsdag den 16. januar 2018 foretaget berigtigelse af denne dom ved et særskilt Retsbog 

af denne dato. 

 

 

Ib Lennert Olsen 

 

 

 

 


