
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

Ulloq 7. marts 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami 

 

sul.nr. K 092/18 

(Qeqqata Eqqartuussisoqarfia sul.nr. 

QEQ-MAN-KS-0146-2017) Unnerluussisussaatitaasut 

 (J.nr.5507-97351-00068-17) 

 illuatungeralugit 

1. U1 

 Inuusoq ulloq […] 1997 

 (advokat Finn Meinel, Nuuk 

 j.nr. 13385) 

2. U2 

Inuusoq ulloq […] 1987 

 (advokat Naja Joelsen, Nuuk 

 j.nr. K092/18) 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

EQQARTUUSSUT: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 14. decem-

ber 2017. 

 

Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U1 pisuusutut isigineqarpoq unioqqutitsi-

nermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 – kinguaassiutitigut allatut 

atoqatiginninneq pinngitsaaliinikkut ataasiarluni. Unnerluutigineqartoq U1 pinngitsuutin-

neqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 96 – angerlarsimaffimmi eqqis-

siviilliortitsineq, § 88 – nakuuserneq aamma § 98 – siorasaarineq. 
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Unnerluutigineqartoq U1 eqqartuunneqarpoq utaqqisitamik qaammatini pingasuni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ukiumik ataatsimik 

misiligaaffilikkamik. 

 

Eqqartuussummi unnerluutigineqartoq U2 pinngitsuutinneqarpoq unioqqutitsinermut piner-

luttulerinermi inatsimmi § 96 – angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsineq, § 88 – nakuuser-

neq aamma § 98 – siorasaarineq. 

 

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

Eqqartuussut taanna unnerluussisussaatitaasumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suli-

areqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni 

suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq. 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut pingaarnertut piumasaqaateqarput, Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata 

eqqartuussutaa ulloq 14. december 2017 atorunnaarsinneqassasoq, suliarlu utertinneqassasoq 

nutaamillu siullermeeriffiusumi suliarineqarluni. Tamanna pisinnaanngippat tulliullugu 

eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarnerisut eqqartuussisoqassasoq imaalillugu, unner-

luussissummi pisimasut aappaata ullua iluarsiiffigineqarluni 2. september 2017-imik. 

 

Inaarutaasumik piumasaqaatigineqarpoq pinerlineqartoq pisimasoq 1-mi mitagaaneranut 

ajunngitsorsialerneqassasoq 40.000 kr.-inik, taamatullu pisimasuni 2-3-milu sillimaffigi-

neqassasoq pinerlineqartoq sinnerlugu taarsiissutissanik piumasaqarsinnaanissaa. 

 

U1 pingaarnertut piumasaqaateqarpoq, Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa ulloq 

14. december 2017 atorunnaarsinneqassasoq, suliarlu utertinneqassasoq nutaamillu siuller-

meeriffiusumi suliarineqarluni. Tamanna pisinnaanngippat tulliullugu piumasaqaatigineqar-

luni pisimasuni tamani pinngitsuutinneqarnissaq. 

 

U2 pingaarnertut piumasaqaateqarpoq, Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa ulloq 

14. december 2017 atorunnaarsinneqassasoq, suliarlu utertinneqassasoq nutaamillu siuller-

meeriffiusumi suliarineqarluni. Tamanna pisinnaanngippat tulliullugu piumasaqaatigineqar-

luni pisimasuni 2-4-milu pinngitsuutinneqarnissaq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 
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Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq ulloq 9. maj 2018. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani P2 pillugu pisimasoq 3-mi oqaatigivaat:  

”1. Ajoqusertup atii tamaasa: P2 

      CPR.nr: […] 

      najugaa: […] 

       

Qanga sumilu ajoquserneq pisimanerarneqarpa? Ulloq 2.9.2017 nal. 21.53 

 

  

        

   b. Ajoquserneq qanoq pisimava 1.9. 2017 inummit saassuneqarpoq 

 2.9.2017 inuup taassuma + allallu inuup 

        saassuppaat 

 

Nisissorneqarnerani nappaataareersunut  Naamik 

takussutissanik nassaartoqarpa? 

       Ajoqusersimasup imigassamik  Aap 

sunnertissimaneranut takussutissaqarpa? 

       Ajoqusersimasup nakorsaatinik  Naamik 

sunnertissimaneranut takussutissaqarpa? 

 

5.    Misissuinermi nassaarisat: Nammineq takkuppoq 

Politiiniissimalluni misissortinnissamut takkuppoq 

saassunneqarsimalluni 01-09-2017 aamma 02-09-2017 

saassunneqarnermini siullermi imigassamik sunnertis-

simasimavoq. Aappassaanik saassutitikkami inuit mar-

luk siusinneruskkut peqataanikkut akuupput. 

 

Qarasaata saarnga. Avaavani pullanneq ca. 2x1,5x2 cm 

2 cm miss. Kilerneq qeqqani saarngata napisimanera 

malunnartoqanngilaq. Ersaani pullanneq 1.5 cm 

aamma amiialaterneq napisoqarsimanngilaq. 

Pukutsumigut qeratavoq, aalanera nalinginnaalluni. 

Seeqqui illutttut amiialatersimapput napisoqarsiman-

ngilaq. Avaavani kilernera pingasunik kilulerlugu mer-

sorneqarpoq ullut 7-it qaangiuppata kilersissaaq. 

Dorthe kilernermik mersuivoq, aseruuttoqarneranik ta-

kussutissaqanngilaq. PNZ. 

 

6. Tarrarsuisoqarpa? Tuii, napisimanngillat  

    taamaattoqarsimappat 

    tarrarsuineq qanoq takutitsiva?  



 4 

 

7.a.qanoq katsorsaasoqarpa? Avaamigut mersortippoq. 

       

   b. Unititsisoqarpa? Naamik 

        

8.  Nakorsamut immikkut 

Ilisimasalimmut innersuussisoqarpa? Naamik 

 

9.  Nassaarineqartut pilersimasinnaappat 

a. Piffissami oqaatigineqartumi? aap 

b. Oqaatigineqartutut periuseqartoqarluni? aap 

 

10  Takuneqarsinnaasut naapertorlugit  

nalilerneqarpa ajoqusersimasoq 

qaangiuttussamik kingunipilutitsissasoq aap 

sulisinnaajunnaarallasoq?  Naamik 

    ” 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U1 pillugu 

U1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, Søfartsskolemi tunngaviusumik ilinniarnini juni 2018-imi 

naammassivaa. Ilinniaqqikkusuppoq umiarsualivimmi terminalarbejderitut. 

Tigusaanikuuvoq ilinniakkamut 1. februar 2019-imi taamaallaat suliffik sungiusarfissani 

amigaatigivaa. 2003-05-imi inunngornikunut arsammik arsarnermi sungiusaasuuvoq. Sapaa-

tip akunneranut pingasoriarlugit sungiusartarpai pissartanngorniunnernullu angutitittarlugit 

ukioq kingulleq ukiorlu manna. GM-imi holdiat pitsaanerpaajuvoq. Maniitsumi anaanamini 

najugaqarpoq. Maannakkut inuunini ajorinngilaa. Qaqutigut imigassartortarpoq atorfissaqar-

tinnginnamiuk sungiusakkaminullu maligassiusoorukkami. 

 

 

U2 pillugu 

U2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, matulerisutut sulinikuuvoq, Royal Greenlandimi suli-

nikuuvoq taavalu eqqiaasutut 11. august 2018-imiit qaleralileriffimmi Halibut-imi sulilluni, 

arfininngormalli imminut soraarsippoq. Ilulissani kammalaatimini ineqarpoq. Qiterminik 

ajornartorsiuteqarami timersorsinnaanngilaq. Ilulissani imigassaq ajornartorsiutiginngilaa. 

Aalisartutut sulerusuppoq halibutimi sulinermit akilersinnaanerummat. 

 

Nassuiaatit 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartut U1 aamma U2 

aamma ilisimannittut P1, I1, P2, I2 aamma I3.  
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U1 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani taamaannerarlugu uppernarsarpaa.  

 

Pisimasoq 1 pillugu 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamasaqanngilaq. Issuaaffigineqarluni 

eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa akuerisimagaa, tassani eqqartuunneqarami P1 kingua-

assiutitigut atornerlussimallugu, nassuiaavoq, isumaqarsimaqarsimalluni suliaq naammassil-

lugu aalajangiiffigineqareersoq. Eqqaamasaqanngilaq, taamaattumik naluvaa susimanerluni. 

 

Pisimasut 2-4 pillugit  

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, nammineq saniani qeqarsimalluni U2-p matu 

isimmillugu ammarmagu. Namminneerlutik iserput. Takunngilaa U2-p P2 siatsivimmik 

anaaneraa. Suli tassa eqqaamanngilaa qasseriarlugu P2 anaalerneraa. Aamma ullumikkut 

eqqaamanngilaa P2 siorasaarsimagamiuk. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, isiinnavillutik U2-p P2 saassukkaa. Unnerluutigi-

neqartup talini atorlugit unititsiniaagaluarpoq angajunilu oqarfigalugu tassanngaaniit inger-

lassallutik. Ingerlaqatigiipput. 

 

U2-p illersuisuanit aperineqarluni nassuiaavoq, nammineq U2-lu taamanikkut najuga-

qatigiillutik, P2-lu siorasaarisimasoq igalaatik tamaasa aserorterniarlugit. Unnerluutigi-

neqartup kammalaataata immiaaraatini ujarpai oqarlunilu taakkua P2-miissasut. P2 nangigi-

aqatiginikuuvaat, taanna ilisarisimavaat. Maniitsumi P2 meeraqatiginikuuvaat. 

 

Unnerluutigineqartup P2 tilluppaa. Eqqaamanngilaa qasseriarlugu. Kingorna nammineq 

nagguai aattaqarput. Tilluarnerani niaquatigut eqqortarunarpaa. Aatsaallu uninnissaminik 

aalajangerpoq P2 nammineq atooreeramiuk. 

 

U2 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini taamaannerarlugu uppernarsarpaa, ilassutitullu nas-

suiaalluni, ulloq taanna allamik eqqaamasaqarani. Eqqaamanngilaa inissiami matu ilummut 

isimmissimallugu. Eqqaamavaali inissiamiilluni arlaleriarlunilu P2 tiguniarsaralugu, al-

lamilli eqqaamasaqanngilaq politiit biiliiniilernissami tungaanut. Eqqaamasaqanngilaq P2-

mut siorasaarisimanerminik. Pisimasoq sioqqullugu P2 ilagalugu Esbjergvejimi nangigiar-

nikuupput. Siusinnerusukkut unnerluutigineqartup imeqatigisarnikuuvaa. Suleqatigiin-

nikuupput, ilisarisimalluarpaa. 

 

P1 pisimasoq 1-mut nassuiaavoq, ulloq taanna festersimallutik. Festernerminni unner-

luutigineqartup aperivaani ikiuerusunnginnersoq aasassaqarami. Inaanukarput Hotel Tut-

tumiittumut, inaalu isersimaartarfiup sanianiippoq. Ilisimannittup unnerluutigineqartoq 
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ikinngutigivaa kammalaatitullu tatigalugu. Taamatut pisoqarnissaa naatsorsuutigisimanngi-

laa, unnerluutigineqartoq qaninnialermat. Unnerluutigineqartup inaanut iserput, ku-

nippaanilu siniffimmullu innartilluni. Oqarfigigaluarpaa taamaaliorusunnani, kisianni pini-

innarpoq. Ilisimannittup eqqaamanngilaa qanoq ililluni unnerluutigineqartup siniffimmut 

innartinneraani. Qungasiatigut kuniorpaa masattuinnanngorlugu. Paffiisigut tiguvaa naa-

vinut ingilluni. Amerlasooriarluni naameertoraluarpoq, unnerluutigineqartorli tusaaju-

manngilaq. Siullermik nipaatsumik itigartitsigaluarpoq. Unnerluutigineqartup ilullimi attatai 

ammarpai talia talerperleq tigummillugu taava qarlii attataarpai siittartualu singillugu. Naa-

meertuinnavippoq, kisianni piniinnarpoq. Iluatigut qarleeraqarpoq qaavatigullu utsummi 

nalaatigut attuuavaani. Namminerlu talia tigugaluarpaa illuartissinnaanngilaali. Oqarfigivaa 

aappaqarnerarluni, unnerluutigineqartorli tusaasaqanngilaq ingerlaannarlunilu. Attuuaati-

galugulu nukini sukaqqavai. 

 

Issuaaffigineqarluni eqqartuussisut suliaasa allassimaffiannit qupperneq 9, titarnerit 9-10 

qulaaniit, ilisimannittoq nassuiaavoq eqqaamanagu unnerluutigineqartup truusimi qaava-

tigut iluatigulluunniit attuuaneraani. Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartup assani allaluun-

niit utsumminut mangunneraa. Unnerluutigineqartup assani aalatippaa oqaasaata eqqaaniitil-

lugu, iluamilli eqqaamanngilaa. Kisiannili eqqaamavaa assaa utsuisa eqqaaniimmat. 

 

Issuaaffigineqarluni politiit nalunaarusiaannik, ilanngussaq D-1-1, qupperneq 2, immik-

koortut tallimaat, ilisimannittup eqqaamanngilaa ullumikkut taamatut pisimanersoq. 

Sakkortunerusumik nipinilluni unnerluutigineqartoq oqarfigivaa aappaqarnerarluni, piniin-

narporli. Pingajussaa suli sakkortuseqqilluni oqarfigivaa aappaqarnerarluni, tassani unner-

luutigineqartoq saniminut illikarpoq oqaatigaluni allanut oqaqqunani utoqqatserlunilu. Ilisi-

mannittoq nikuippoq ilullinilu attasersorlugu qarlini nutsanilu iluarsartuullugit. Matukkullu 

kasuttortoqarpoq. 

 

Fiisternerminni imminnut samminngillat, anillakkamilli pujortariarlutik unnerluutigi-

neqartoq qanillivoq. Namminerlu tunuarterpoq iikkamullu attuulluni, unnerluutigineqartoq 

eqqaaniippoq kunippaanilu, kisianni nammineq peersippaa. Tassani oqaaseqarfiginngilaa. 

Silataani kunikkamik allami kuninngillat. Issuaaffigineqarluni eqqartuussisoqarfimmi nas-

suiaatigisimasaminik qupperneq 8, titarnerit 9-ianni siulleq, ilisimannittoq nassuiaavoq 

eqqaamanagu taamatut eqqartuussisoqarfimmi nassuiaasimalluni aamma ullumikkut eqqaa-

manngilaa siniffimmi kunissimanertik. 

 

Matukkut kasuttortoqarpoq, unnerluutigineqartoq siulliulluni anillappoq, namminerlu kasut-

tortoq oqaloqatigivaa. Inuk taanna oqaluttuukkunarpaa susoqarsimaneranik, iluamilli eqqaa-

manngilaa. 
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Issuaaffigineqarluni eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik oqarsimagami unner-

luutigineqartup aluttorniarsimagaani, ilumoorpoq, namminerli piumasimanngilaq. Nammi-

neq nissuni peqeqqavai unnerluutigineqartoq naamini issiammat. Misikkaluarpaa am-

mukaarluni aluttorniarlugu. 

 

I1 pisimasoq 1-mi eqqartuussisoqarfimmi taamatut nassuiaasimanerarluni uppernarsarpaa. 

Ilassutitullu nassuiaavoq eqqaamallugu sapaatip akunnerata naanerani ullaassakkut nal im-

maqa 5-6 susoqarsimanera. 

 

Matu ammarneqarmat ilisimannittup takuvaa P1-ip ilullini attasersorlugu iluarsartuukkaa 

aammalu aliasuppasilluni. Taamanikkut ilisimannittup aperinngilaa susoqarsimaneranik. 

Nalunngilaa P1 aappaqartoq, taannali nammineq ilisarisimanngilaa oqaluunnikuunagulu.  

P1 ingerlaannaq ineeqqamiit anillappoq ilisimannittoq anillaqatigalugu, ilisimannittorlu 

nammineq ineeqqaminukarpoq sininniarluni. Tassunga atatillugu unnerluutigineqartoq ujan-

ngilaa, ineeqqaminiinnersoq imaluunniit ingerlanersoq. P1-ip aappaataluunniit qanittuani 

najugaqanngilaq. 

 

P2 pisimasut 2-4, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani taamaannerarlugit upper-

narsarpaa, ilassutitullu nassuiaalluni tusaasimallugu matuni isimmillugu ammarneqarpalut-

toq. Takunngilaa kina taamaaliortuunersoq. Naluvaa qasseriarluni kasuttartinnerluni, amer-

lappulli. Isimmigarneqarpoq, tukkarneqarluni kasuttarneqarlunilu. Unnerluutigineqartut 

marluullutik taamaaliorput, kisianni U2-p ilisimannittoq saassunneruvaa. Siatsivimmik 1-2-

riarluni anaaneqarpoq. Avaamigut qileroqaatigivaa. 

 

Ataasiaannarani kiinamigut kasuttartippoq. Qangali pimmat iluarmik eqqaamarpianngilaa, 

kisianni eqqartuussisut suliaasa allassimaffiat atuarneqarmat tamaasa takorloorsinnaalerpai. 

Eqqaamanngilaa siorasaarneqarnerluni. 

 

Issuaaffigineqarluni politiit nalunaarusiaannik pisimasut pingauanni ilanngussaq D-1-1, 

qupperneq 2, immikkoortut aappaannik, eqqaalerpaa siorasaarneqarnikuulluni. U2-p oqaat-

sit sakkortuut atorpai. U1 nilliaateqanngilaq U2-miillu eqqissisimanerulluni. Issuaaffigi-

neqarluni quppernerit pingajuannik, ilisimannittoq nassuiaavoq siatsivimmik ataasiaan-

narani anaalerneqarluni, eqqaamanngilaali oqarnerluni sisamariarluni anaasimagaani. 

 

Pisimasoq aallartippoq nukappiaqqat marlut atii eqqaamanngisani ippassaammat Esbjergve-

jimi fiisteqataasimasut. Namminneq puussiaateqarput immiaaqqanik imalinnik. Ilisimannit-

toq puussiaaserlu fiistimut apuummat ataaseq oqarpoq ilisimannittup puussiaatini tillissima-

gaa, puussiaq chipsinik imalik ilisarinerarlugu. Ilisimannittulli tamaasa nammineq akiler-
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nikuuvai immiaaqqanik chipsinillu tillitaqarnikuunani. Tamatumalu kingunerivaa fiister-

fimmi inuppassuarnit saassunneqarami, namminerlu imminut illersorpoq. Takunngilaa kina 

qanoq iliornersoq. U2-li tununnguaminiippoq. Taannalu tigummineqarpoq nammineq 

qimagunniarsarinermini. Natermut uppinnikuuvoq tassanilu amerlasuunik tukkartippoq 

isimmittartillunilu. Naluvaa qassinik. Politiip qallunaap oqaqqusimavaani kisitsimmik aala-

jangersimasumik. 

 

U2-p illersuisuanit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, Esbjergvejimi saassunneqa-

rami kilersimalluni, aqaguanilu saassunneqarami kilernera ammaqqissimavoq. Mersorneqar-

porlu. Malugisimanngilaa avaamigut aanaarluni, aatsaallu silammut anillakkami sialler-

sumut malugilersimallugu. Esbjergvejimi saassunneqarnerminit aamma allanik ajoquserpoq. 

Sakissamigut anniarnera aamma Esbjergvejimi saassunneqarneraneerpoq. Qularnaatsumik 

oqaatigisinnaanngilaa ajoqusernerit eqqarsaatigalugit saassutitinnerit taakkua marlut 

eqqarsaatigalugit sorlermeersuunersut. 

 

Ilisimannittoq ersisimavoq siorasaarneqarami. Tuppatigisimavaa takulerlugu U2 qanoq ka-

matsigisoq.   

 

Sinereerluni qaammareersorlu namminerlu makereerluni tusaasimavaa sakkortuumik maju-

artarfikkut tummartoqartoq, kinguninngualu U1 U2-lu isersimapput. 

 

I2 pisimasunut 2-4, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani taamaannerarlugu upper-

narsarpaa, ilassutitullu nassuialluni, takunngilaa kia matu isimmillugu ammarneraa nammi-

neq matup illuatungaaniikkami. U2 aamma U1 ataatsikkut inissiamut iserput, marluullutillu 

P2 saassullugu, kisianni aappaa nukarleq U1 angajumisuulli peqataatiginani. Annikitsuin-

narmik akuleruppoq angajumi nakuusernerani. U1 unitsitsiniaanerulluni. Ilisimannittup U2 

unitsinniaraluarpaa kisiannili U1-ip angajuni illersorpaa. 

 

U2-p siatsivik tiguvaa, takuvaalu P2 1-2-riarlugu anaagaa, P2 igaffiup naqqani nalasoq. P2 

avaamigut siatsivimmik anaalerneqarpoq. Takunngilaa P2 ilisimajunnaarnersoq. 

P2 unnuami Esbjergvejimi kasuttartinnikuuvoq, namminerlu malugisimanngilaa avaamigut 

kilersimanera aamma tilluusaqarnera, aatsaat inissiamut apuukkamik malugilersimavai. 

Eqqaamaannarpaa P2 aanaartitsisorujussuaq. Namminerlu isumaqartoq taanna avaamigut 

siatsivimmik anaatinneraneersuusoq. 

 

Tusaavaa U2 P2 -mut siorasaarisuusoq. Inissiamut isersimatsiaannartut tamanna pivoq. 

 

I3 pisimasut 2-4, eqqartuussisoqarfimmi taamatut nassuiaasimanini uppernarsarpaa ilassuti-

tullu nassuiaalluni takusinnaanagu kina matumik isimmitsilluni ammaasuunersoq. 
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Nakuusernermut atatillugu, taavaa immaqa U1 pinngitsoortitsiniaraluarpoq, taamaakkalu-

artorlu aamma U2 asserpaa qanillineqaqqunagu. Ilisimannittoq takusaqanngilaq U1-ip ka-

suttaaneranik, kisianni pinngitsoortitsiniarsarivoq ilisimannittoq allallu akulerunnissaannut, 

U2 kamattorujussuummat. 

 

Pisimasumi tamatumani nakuusernerujussuaq pivoq. Ilisimannittup U2 annerusumik ajo-

qusiinissaa pinngitsoortinniaraluarpaa, kisianni U1 qanilleqqusinngilaq. U1-ip ilisimannit-

toq U2-mut illersorniarsarinngilaa. Tamanna pivoq ikinngutimi inaani ilisimannittup iser-

simaffigisaani, ullaap tungaani nal 9.00-ip aamma 12.00-ip akornani. Ulloq taanna sioq-

qullugu illoqarfimmiissimanngilaq. 

 

Issuaaffigineqarluni politiit nalunaarusiaannik, pisimasut pingajuat, ilanngussaq D-2-1, qup-

perneq siulleq immikkoortoq kingulleq aamma quppernerit aappaanni immikkoortoq si-

ulleq, ilisimannittoq politiinut taamatut nassuiaanikuuvoq. Unnerluutigineqartut marluullu-

tik kasuttaapput P2 nakuuserfigalugu. 

 

U2 siorasaarisuuvoq. U1 siorasaaruteqanngilaq. Naluvaa qanga P2 avaamigut kilersimaner-

soq, ippassaammat illoqarfinnikkuugami. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Aallarniutitut oqaatigineqassaaq, suliaq uppernarsaasiilluni suliareqqitassanngortitatut sulia-

rineqarmat, taamaattumillu nutaamik pingaarnertut isumaqatiginninniarneq nunatta 

eqqartuussisuuneqarfianit ingerlanneqarluni, unnerluutigineqartullu pisuuneranut apeqqut 

nutaamik misilinneqarmat, tak. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 548, imm. 1. Taamaalillutik 

suliap suliarineqarnerani kukkusoqarsimappat immikkut illuinnartumik kingunerisussaallugu 

suliap eqqartuussisoqarfimmut utertinneqarneranik nutaamik suliareqqitassatut. 

 

Apeqqummut, eqqartuussisoqarfik kukkunikkut pisimasoq siullermi pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, imm. 2-mut atatitsisimanera, naak iliusserineqartoq piviusunngortinneqarsi-

manngikkaluartoq, taannartaa uppernarsaasiilluni naliliinermiippoq, suliarineqarneranilu 

kukkunerunani kinguneqartitsissutaasinnaasinnasumik eqqartuussutip atorunnaarsinneqar-

neranik aamma suliap nutaamik suliarineqartussanngorlugu eqqartuussisoqarfimmut utertin-

neqarnissaanik. Pissutsit eqqartuussisoqarfiup paatsoornikkut unnerluussummi saniatigut pis-

unik (piffissaq aamma sumiiffik il.il.) saneqqutsisinnaanermut atatillugit inatsisinik unioq-

qutitsinermut attuumassuteqartut, tamannalu pissutigalugu pissutsit piviusut tunngavigalugit 

misilinneqareerneratigut eqqortumik uppernarsaasiinermi naliliinngitsoortoqarsimanerani, 
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pissutsit tunngavigalugit kinguneqartitissutaasinnaanngilaq suliap nutaamik suliarineqarnis-

saanik eqqartuussisoqarfimmut utertitsinissaq. 

 

Pisuunermik apeqqut 

 

Pisimasoq 1 pillugu 

 

Ilisimannittup P1-ip nassuiaareerneratigut eqqartuussisut isumaqarput, eqqartuussutaasin-

naasumik qularnaatsumik uppernarsineqartoq unnerluutigineqartup hotelimi ineeqqami ilisi-

mannittup talii qajannaaqqasimagai, ilaannakortumik atisaajarnerani aammalu taliisa qajan-

naaqqanerini truusiisa qaavisigut utsuisigut attuuasimallugu, inuttaa piumanngitsoq. Taamaa-

lillutik eqqartuussisuunerit isumaqarput unnerluutigineqartup inussani ataaseq imaluunniit ar-

lallit P1-ip utsuinut mangussimagai tamatumalu kingunerisaanik pisimasoq pinerluttuleri-

nermi inatsip § 84, imm. 1-ianut atatinneqarlerpoq, kannguttaatsuliorfiginninneq, ”annertu-

nerusumit annikinnerusutut”, tak. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 476, imm. 3. 

 

Pisimasoq 2 pillugu 

 

Aallaqqaasiutitut oqaatigineqassaaq eqqartuussisuuneqarfiup akuerimmagu ullumik ilu-

arsiisoqarnissaa ”ulloq 4. september 2017” imaattussaammat ”ulloq 2. september 2017”, tak. 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 476, imm. 3. 

 

Unnerluutigineqartup U1-ip nassuiaareerneratigut naammattumik uppernarsineqarpoq, un-

nerluutigineqartup U2-p matu isimmillugu ammarsimagaa, unnerluutigineqartullu peqatigiil-

lutik pisussaanatik inuup allap inaanut isersimallutik. Unnerluutigineqartut marluullutik un-

nerluussissut malillugu pisuusutut isigineqarput. 

 

Pisimasoq 3 pillugu 

 

Nassuiaasoqareerneratigut aammalu ilaatigut U1-ip pisuunerareerneratigut eqqartuus-

sisuuneqarfimmit uppernarsineqarpoq, unnerluutigineqartut marluullutik pinerlineqartoq P2 

nakuuserfigisimagaat, taamaattorli U2 pisuunerpaalluni ilaatigut pinerlineqartoq niaquatigut 

siatsivimmik anaallugu, U1-ilu annikinnerusumik iliuuseqarsimalluni. Pinerlineqartup nas-

suiaanermini, unnuk sioqqullugu saassunneqarnermini piffimmi allami avaamigut kilereer-

simavoq sakissamigullu anniarsimalluni. Naammattumik nassuiaatigisinnaasimanngilaa ajo-

qusernerit arlaat tassannga nakuusernermeersuunersut, taakkua eqqartuussutaasussat. 

Taamaattumik naammattumik uppernarsaasiifigineqanngilaq nakuuserneq ajoqusernernik 

passuttarialinnik kinguneqarsimanersoq. 
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Pisimasoq 4 pillugu 

 

Ilisimannittut P2, I2 aamma I3-p assigiimmik nassuiaaneri tunngavigalugit taamaallaat up-

pernarsineqarpoq U2-p P2 siorasaarsimagaa. Taamaattumik U1 pisimasumi tamatumani 

pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq U1 eqqartuunneqarpoq unioqqutitsisimanernut tak. Pinerluttulerinermi 

imatsimmi § 84, imm.1, § 88 aamma § 96 imm.1, nr. 1 

 

Unnerluutigineqartoq U2 eqqartuunneqarpoq unioqqutitsisimanernut tak. Pinerluttulerinermi 

imatsimmi § 88, § 96 imm.1, nr. 1) aamma § 98. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Unnerluutigineqartoq U1  

 

Inatsisinik unioqqutitsinerit piliarineqarsimasut pissusiat aallaavigalugu unnerluutigineqartoq 

pineqaatissinneqarpoq qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarnermik. Inuttut atugarisaasa pitsaasuuneri isiginiarlugit, aammalu siusin-

nerusukkut pineqaatissinneqarnikuusimannginnera, eqqartuussisut isumannaatsutut isigivaat 

pineqaatissiissutip utaqqisitanngortinneqarnissaa, atorunnaassaarlu ukiut marlut misiligaaffi-

oreerpata, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 129. 

 

Pisimasoq 1-mi P1 mitagaanerminut ajunngitsorsialerneqarpoq, naapertuupporlu aalajangiif-

figinissaa 5.000 kr.-inut. 

 

Unnerluutigineqartoq U2  

 

Pisimasuni piliarineqartut pissusiat aallaavigalugu, unnerluutigineqartoq pisimasuni 2 aamma 

3-mi pisuussuteqarnerummat sakkortusaataavoq, aammalu siusinnerusukkut assingusumik 

pinerluuteqarnerminut pineqaatissinneqartareersimalluni, taamaattumik eqqartuussisut 

pineqaatissippaat ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortil-

lugu. 

 

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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Unnerluutigineqartoq U1 qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfim-

miittussanngortinneqarpoq. Atuuttussanngortitsinissaq kinguartinneqarpoq atorunnaassal-

lunilu ukiut marlut misiligaaffioreerpata. 

 

Unnerluutigineqartup P1-ip mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut akilissavai 5.000 kr.-it. 

 

Unnerluutigineqartoq U2 eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inis-

siisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

Unnerluutigineqartunut illersutut ivertinneqarsimasut aningaasarsiassaat immikkut aalajan-

gersaaffigineqarput. Aningaasarsiassat inaarutaasumik nalagaaffiup karsianit akilerneqassap-

put. 

 

 

***  

 

 

Den 7. marts 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 092/18 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-MAN-KS-0146-2017) Anklagemyndigheden 

 (J.nr.5507-97351-00068-17) 

 mod 

1 T1 

 Født den […] 1997 

 (advokat Finn Meinel, Nuuk 

 j.nr. 13385) 

2  T2 

 Født den […] 1987 

 (advokat Naja Joelsen, Nuuk 

 j.nr. K092/18) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 14. december 2017.  
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Ved dommen blev tiltalte T1 anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 

– samleje end anden kønslig omgang ved ulovlig tvang i 1 tilfælde. Tiltalte T1 blev frifundet 

i overtrædelse af kriminallovens § 96 – husfredskrænkelse, § 88 – vold og § 98 - trusler. 

 

Tiltalte T1 blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder med en prøvetid på 1 år.  

 

Ved dommen blev tiltalte T2 blev frifundet i overtrædelse af kriminallovens § 96 – husfreds-

krænkelse, § 88 – vold og § 98 - trusler. 

 

 

Anke 

Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været 

behandlet som bevisanke. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har principalt nedlagt påstand om, at Qeqqata Kredsrets dom af 14. 

december 2017 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans. Subsidiært 

påstår anklagemyndigheden domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste 

tiltale og skærpelse og således, at datoen i anklageskriftets forhold 2 berigtiges til rettelig at 

være den 2. september 2017.  

 

Der nedlægges endelig påstand om, at forurettede i forhold 1 tilkendes en godtgørelse for tort 

på 40.000 kr., ligesom der tages forbehold for erstatningskrav på vegne forurettede i forhold 

2-3.  

 

T1 har principalt nedlagt påstand om, at Qeqqata Kredsrets dom af 14. december 2017 ophæ-

ves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans. Subsidiært påstås frifindelse i 

samtlige forhold. 

  

T2 har principalt nedlagt påstand om, at Qeqqata Kredsrets dom af 14. december 2017 ophæ-

ves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans. Subsidiært påstås frifindelse i for-

hold 2-4. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

Sagen er modtaget i landsretten den 9. maj 2018. 

 



 14 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Det hedder i politiattesten vedrørende F2 i forhold 3: 

 

”1. Skadelidtes fulde navn: F2 

      CPR.nr: […] 

      Bopæl: […] 

       

  2. Hvornår (Dato og klokkeslæt) Den 2.9.2017 Kl. 21.53 

       og hvor har undersøgelsen  

       af tilskadekomne fundet 

       sted? 

 

3.a. Hvornår og hvor angives Den 2.09.2017 kl.  

       Skaden at være sket? 

   b. Hvorledes angives skaden 1.9. 2017 En person overfaldt ham 

 2.9.2017 sammen person + en anden person 

       at være sket?  overfaldt ham 

 

4.    Er der ved undersøgelsen Nej 

       umiddelbart fundet tegn på i 

       forvejen tilstedeværende 

       sygdom? 

       Er der umiddelbare tegn på, Ja 

       at tilskadekomne er påvirket 

       af alkohol? 

       Er der umiddelbare tegn på, Nej 

       at tilskadekomne er påvirket 

       af lægemidler. 

 

5.    Det objektive fund: Personligt 

 Kommer fra politi til undersøgelse efter  

 to overfald den 01-09-2017 og 02-09-2017

 Var alkohol påvirket ved overfaldet første  

 gang. Ved anden overfald var to personer in- 

 volveret en fra tidl.  

Obj. Cranium. På baghoved ses ca. 2x1,5x2 cm hævelse med den ca. 2 cm flang midt på 

ingen tegn på fractur, På ve. kind ses en ca. 

1.5 cm hævelse og hud afskrabing og ingen  
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fractur. 

Har stivhed på nacken ellers normal bevælgelse 

Pa begge knæ ses hud afskrabing uden fractur 

Flangen på baghoved sut. med 3 enkl. sut lyon 

yil fjernelse om 7 dagen. 

Dorthe sutures sår, ingen tegn på infection. 

PNZ. 

 

6. Er der foretaget Skulder ingen tegn til Fraktur  

    røntgenfotografering i 

    givet fald?  

 

7.a.Hvilken behandling blev Blivet sutureret i baghoved. 

      foretaget? 

   b. Har indlæggelse fundet Nej 

       sted? 

 

8.  Henvist til speciallæge Nej 

 

9.  Kan det forefundne antages at Ja 

     være fremkommet 

c. på den angivne tid? 

d. på den angivne måde? Ja 

 

10  Skønnes det efter det 

      foreliggende, at tilskade- 

      komne vil få 

a. forbigående mén? A. JA 

forbigående arbejds 

udygtighed? 

(om muligt en skønsmæssig 

udtalelse om varigheden) 

b. varige mén? B. Nej 

varig uarbejdsudygtighed?  

    ” 

Personlige forhold 

 

Vedrørende T1 
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T1 har supplerende forklaret, at han blev færdig med grunduddannelsen i juni 2018 på Sø-

fartsskolen. Han vil gerne læse videre til at blive terminalarbejder på havnen. Han er blevet 

optaget på uddannelsen den 1. februar 2019 og mangler blot at finde en praktikplads. Han er 

blevet håndboldtræner for juniorerne årgang 2003-05. Han træner dem tre gange ugentlig og 

har ført dem til mesterskabsturnering både sidste år og i år. Deres hold er det bedste i GM. 

Han bor i Maniitsoq hos sin mor. Han anser sit liv for at være godt nu. Han drikker sjældent, 

fordi han ikke har brug for det og for at være et forbillede for dem, han træner. 

 

Vedrørende T2 

T2 har forklaret supplerende, at han har arbejdet som dørmand, på Royal Greenland, med 

rengøring og fra 11. august 2018 på hellefiskefabrikken Halibut, hvilket job han dog opsagde 

i lørdags af sig selv. Han bor hos en kammerat i Ilulissat. Han har rygproblemer og kan ikke 

dyrke sport. Han har ingen problemer med alkohol i sit liv i Ilulissat. Han vil gerne finde et 

andet arbejde som fisker, fordi det bedre kan betale sig end at arbejde ved Halibut.   

 

 

 

Forklaringer 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T1 og T2 og vidnerne F1, V1, F2, 

V2 og V3.  

 

T1 har vedstået sin forklaring for kredsretten.  

 

Vedrørende forhold 1  

Tiltalte har forklaret supplerende, at han husker ikke noget om det. Foreholdt, at han modtog 

dommen i kredsretten, hvor han er dømt for at have forbrudt sig seksuelt mod F1, forklarede 

han, at det var fordi, han troede, at sagen var endelig afgjort. Han kan ikke huske noget, så 

han ved ikke, om han har gjort det.  

 

Vedrørende forhold 2-4  

Tiltalte forklarede supplerende, at han stod ved siden af, mens T2 sparkede døren op. Der var 

ingen, der lukkede dem ind. De gik selv ind. Han så ikke T2 slå F2 med en pande. Han husker 

stadig ikke, hvor mange gange, han slog F2. Han husker heller ikke i dag, at han skulle have 

truet F2. 

 

Adspurgt af forsvareren forklarede han, at straks de kom ind, angreb T2 F2. Tiltalte prøvede 

at stoppe det ved at slå ud med armene og sige til sin storebror, at han skulle gå fra stedet. 

Derefter gik de sammen. 
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Adspurgt af T2s forsvarer forklarede han, at han og T2 boede sammen dengang, og F2 havde 

truet med at ville slå alle deres vinduer itu. Tiltaltes kammerat ledte efter sine øl og sagde, at 

de skulle være hos F2. De var til efterfest sammen med F2, som de kender. De var børn sam-

men med F2 i Maniitsoq.  

 

Tiltalte gav F2 knytnæveslag. Han husker ikke, hvor mange. Han havde blod på knoen bag-

efter. Han ramte ham vist i hovedet med slagene. Han besluttede sig først at stoppe det hele, 

efter han selv havde slået på F2.  

 

T2 har vedstået sin forklaring for kredsretten og forklaret supplerende, at han ikke husker 

mere fra dagen. Han husker ikke at have sparket døren ind til lejligheden. Han husker dog at 

være kommet ind i lejligheden og prøvede at tage fat i F2 flere gange, men husker ikke at 

mere, før han sad i politibilen. Han husker ikke at have fremsat nogen trusler mod F2. Før 

episoden var de på Esbjergvej til en efterfest med F2 i et kort stykke tid. Tiltalte har drukket 

sammen med ham før. De har arbejdet sammen, så han kender ham ret godt.  

 

F1 har forklaret vedrørende forhold 1, at de holdt fest den dag. Tiltalte spurgte under festen, 

om hun ville hjælpe med ham med at hente noget. De gik hen til hans bolig, som var på hotel 

Tuttu, og hans værelse var ved siden af opholdsstuen. Vidnet var ven med tiltalte og stolede 

på ham som kammerat. Hun havde ikke regnet med, at sådan noget kunne ske, hvor tiltalte 

gjorde tilnærmelser til hende. Da de gik ind på tiltaltes værelse, kyssede han hende og fik 

hende lagt ned på sengen. Hun sagde ellers til ham, at hun ikke ville, men han blev bare ved. 

Vidnet husker ikke, hvordan tiltalte fik hende lagt ned på sengen. Han kyssede hende på hal-

sen, så den blev helt våd. Han tog også fat i hendes håndled, mens han sad på hendes mave. 

Hun sagde nej til ham mange gange, men tiltalte ville ikke høre på det. Først afslog hun ham 

på en stille måde. Tiltalte knappede hendes skjorteknap op og havde fat i hendes højre arm 

og derefter knappede han hendes bukseknap op og trak lynlåsen ned. Hun blev ved med at 

sige nej, men han blev ved. Hun havde underbukser på, og han befølte hendes vagina uden 

på. Hun tog fat i hans arm, men kunne ikke flytte den. Hun sagde, at hun havde en kæreste, 

men tiltalte hørte hende ikke og blev bare ved. Han spændte musklerne, mens han rørte ved 

hende. 

 

Foreholdt sin forklaring til retsbog i kredsretten side 9, linje 9-10 fra oven, forklarede vidnet, 

at hun ikke husker, om tiltalte rørte hende med hånden uden på eller inden for trusserne. Hun 

kan ikke huske, om tiltalte havde sin hånd eller andet inde i hendes vagina. Tiltalte bevægede 

sin hånd, mens han holdt den i nærheden af hendes klitoris, mens hun husker det ikke helt. 

Dog husker hun, at han havde sin hånd ved hendes vagina.  
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Foreholdt sin forklaring til politirapport, bilag D-1-1-side 2, 5. nye afsnit, husker vidnet ikke 

i dag, om det forholdt sig sådan.   

 

Hun sagde i en lidt hårdere tone til tiltalte, at hun havde en kæreste, men han blev ved. Tredje 

gang hun sagde med en endnu hårdere tone, at hun havde en kæreste, flyttede tiltalte sig og 

satte sig ved siden af hende, mens han sagde, at hun ikke måtte sige noget om til det nogen 

og undskyldte. Vidnet rejste sig op, knappede sin skjorte og ordnede sine bukser og sit hår. 

Det bankede på døren.  

 

Til festen havde de ikke flirtet, men da de gik ud for at ryge, kom tiltalte nærmere. Hun trådte 

tilbage og ramte en væg, hvor tiltalte var i nærheden, og han kyssede hende, men hun fik ham 

væk. Hun sagde ikke noget til ham der. De kyssede ikke andre steder end udenfor. Foreholdt 

sin forklaring til kredsretten side 8 nederste linje og side 9 øverste linje, forklarede vidnet, 

hun ikke husker at have forklaret sådan i kredsretten og husker heller ikke i dag, at de kyssede 

på sengen. 

 

Det bankede en på døren, og tiltalte gik ud af værelset som den første, mens hun talte med 

den person, der bankede på. Hun fortalte vist personen, hvad der var sket, men hun husker det 

ikke helt.  

 

Foreholdt, at hun til kredsretten har sagt, at tiltalte ville slikke hende, er det rigtigt, at hun ikke 

ville. Hun havde sine ben bøjet, da tiltalte sad på hendes mave. Han ville prøve at komme ned 

for at slikke hende.  

 

V1 har vedrørende forhold 1 vedstået sin forklaring til kredsretten. Hun forklarede supple-

rende, at hun husker, at det skete i en weekend om natten hen mod tidlig morgen måske ved 

5-6 tiden. 

 

Da døren blev åbnet, så vidnet, at F1 ordnede og knappede sin skjorte, og hun så ud til at være 

ked af det. Vidnet spurgte ikke dengang, hvad der var sket. Hun ved, at F1 har en kæreste, 

men kender ham ikke og har ikke talt med ham. F1 gik ud af værelset næsten med det samme 

og på samme tidspunkt som vidnet, og vidnet gik hen til sit eget værelse for at sove. Hun 

kiggede ikke efter tiltalte i den forbindelse, om han blev i værelset, eller om han gik. Hun bor 

hverken tæt på F1 eller kæresten. 

 

F2 har vedrørende forhold 2-4 vedstået sin forklaring for kredsretten og har supplerende for-

klaret, at han hørte sin hoveddør blive sparket ind. Han så ikke, hvem der gjorde det. Han ved 

ikke, hvor mange gange, han blev slået, men det var mange gange. Han blev sparket, trampet 
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og slået. Begge de tiltalte gjorde det, men det var mest T2, der angreb vidnet. Han fik også 1-

2 slag med en stegepande. Han har et ar i baghovedet på grund af det. 

 

Han blev slået mere en gang i ansigtet. Det er længe siden, så han husker det ikke helt rigtigt 

nu, men da det blev læst fra retsbogen, kunne han se det hele for sig. Han husker ikke at være 

blevet truet. 

 

Foreholdt sin forklaring til politirapport vedrørende forhold 3 bilag D 1-1, side 2, 2. afsnit, 

husker han nu at være blevet truet. T2 brugte hårde ord. T1 råbte ikke noget og var mere rolig 

end T2. Foreholdt samme side, 3 afsnit forklarede vidnet, at han blev slået mere end 1 gang 

med stegepanden, men han kan ikke huske, om han sagde 4 gange. 

 

Episoden startede med, at 2 drenge, som han ikke husker navnene på, deltog i festen dagen 

før på Esbjergvej. De havde deres egne poser med øl med. Da vidnet kom ind til festen med 

sin pose, sagde en person, at vidnet havde stjålet hans pose, fordi han kunne genkende chip-

sene i posen. Vidnet havde imidlertid betalt for det hele og havde ikke stjålet nogens øl og 

chips. Det endte med, at mange personer overfaldt ham under festen, og han beskyttede sig 

selv. Han så ikke, hvem der gjorde hvad. T2 var dog lige bag ved ham. Der blev holdt på ham, 

mens han prøvede at komme væk. Han var faldet om på gulvet, og de trampede på ham og 

sparkede ham mange gange. Han ved ikke, hvor mange gange. Politiet ville have, at han skulle 

sige et bestemt antal gange. Det var en dansk betjent. 

 

Adspurgt af T2s forsvarer forklarede vidnet, at han fik en flænge under overfaldet på Esbjerg-

vej, og under overfaldet dagen efter sprang den op. Han blev syet. Han lagde ikke mærke til, 

at han blødte fra baghovedet, før han kom udenfor i regnvejret. Han fik også andre skader fra 

overfaldet på Esbjergvej. Smerterne i brystet kom også fra overfaldet på Esbjergvej.  Han kan 

ikke med sikkerhed sige, hvilke skader han fik hvornår under de to overfald. 

   

Vidnet blev bange, da han blev truet. Han blev forskrækket, da han så, hvor vred T2 var. 

 

Efter han havde sovet, og det var blevet lyst, og han var stået op, kunne de høre, at der blev 

trampet hårdt op ad trappen, og lige efter brød T1 og T2 ind.  

 

V2 har vedrørende forhold 2-4 vedstået sin forklaring til kredsretten og har supplerende for-

klaret, at hun ikke så, hvem der sparkede døren op, da hun befandt sig på den anden side af 

døren.  T2 og T1 kom ind på samme tid i lejligheden, og de overfaldt begge F2, men den 

yngste T1 deltog ikke så meget som sin storebror. Han blandede sig kun lidt, mens storebroren 

udøvede vold. T1 prøvede mest at stoppe det. Vidnet prøvede at stoppe T2, men T1 forsvarede 

sin storebror. 
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T2 tog en stegepande og hun så, at han slog F2 1-2 gange med den, mens F2 lå på gulvet i 

køkkenet. Han slog F2 med stegepanden i baghovedet. Hun så ikke, om F2 blev slået bevidst-

løs. 

 

F2 var også blevet slået om natten på Esbjergvej, og hun havde ikke bemærket, om han havde 

fået en flænge i baghovedet og blå mærker, før de kom op i lejligheden. Hun husker kun, at 

F2 blødte meget. Hun tror, det var fordi han blev slået i baghovedet med panden. 

 

Det var T2, vidnet hørte true F2. Det skete lige så snart, han var kommet ind i lejligheden.  

 

V3 har vedrørende forhold 2-4 vedstået sin forklaring for kredsretten og har supplerende for-

klaret, at han ikke kunne se, hvem der sparkede døren ind. 

 

Vedrørende volden ville T1 måske prøve at forhindre det, men han skærmede samtidig for T2 

og ville ikke have, at nogen af de andre kom tæt på. Vidnet så ikke, at T1 slog, men at han 

forsøgte at hindre vidnet og andre i at blande sig, fordi T2 var meget vred.  

 

Der foregik meget vold under den episode. Vidnet ville hindre T2 i at gøre mere skade, men 

T1 ville ikke have, at han nærmerede sig. T1 forsøgte ikke at beskytte vidnet mod T2.  Det 

skete i en vens lejlighed, som vidnet var i, og det var om formiddagen mellem kl. 9.00 og 

12.00. Han var ikke i byen dagen før.  

 

Foreholdt sin forklaring til politirapport, forhold 3, bilag D-2-1, side 1, sidste afsnit og side 

2, første afsnit, har vidnet forklaret sådan til politiet. Det var begge de tiltalte der slog og 

udøvede vold mod F2.  

 

Det var T2, der fremsatte trusler på livet. T1 truede ikke nogen. Han ved ikke, hvornår F2 fik 

en flænge i baghovedet, fordi han dagen før havde været var ude på en bytur. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Indledningsvis bemærkes, at sagen behandles som en bevisanke, hvilket medfører, at der fin-

der en fuldstændig ny hovedforhandling sted for landsretten, hvorunder beviserne for de til-

taltes skyld prøves på ny, jf. retsplejelovens § 548, stk. 1. Herefter bør sagsbehandlingsfejl 

kun undtagelsesvist medføre hjemvisning til fornyet behandling i kredsretten.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt kredsretten fejlagtigt har henført forhold 1 under kriminallovens § 

77 nr. 2, uden at gerningsindholdet har været realiseret, henhører under bevisvurderingen, og 
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er ikke en sagsbehandlingsfejl, der kan medføre dommens ophævelse og sagens hjemvisning 

til fornyet behandling i kredsretten. Det forhold, at kredsretten har været i en vildfarelse med 

hensyn til, hvornår tiltalen kan fraviges med hensyn til de biomstændigheder (tid og sted 

m.v.), som er forbundet med lovovertrædelsen, og af den grund efter realitetsprøvelsen har 

undladt at foretage en korrekt bevisvurdering, kan efter omstændighederne heller ikke med-

føre sagens hjemvisning til fornyet behandling i kredsretten. 

  

Skyldsspørgsmålet 

 

Vedrørende forhold 1 

 

Efter vidnet F1s forklaring finder retten det alene med den til domfældelse fornødne sikkerhed 

bevist, at tiltalte på hotelværelset fastholdt vidnets arme, mens han afklædte hende delvist og 

under fastholdelse af hendes arme berørte hendes vagina uden på trusserne, alt mod hendes 

vilje. Landsretten frifinder herefter tiltalte for at have stukket en eller flere fingre op i F1s 

vagina og henfører som følge heraf forholdet under kriminallovens § 84, stk. 1, om blufær-

dighedskrænkelse ”som det mindre i det mere”, jf. retsplejelovens § 476, stk. 3.  

 

Vedrørende forhold 2 

 

Indledningsvis bemærkes, at retten tillader, at anklageskriftet berigtiges for så vidt angår da-

toen ”den 4. september 2017”, der rettelig skal være ”den 2. september 2017”, jf. retsplejelo-

vens § 476, stk. 3.    

 

Efter tiltalte T1s forklaring finder retten det tilstrækkelig godtgjort, at det var tiltalte T2, der 

sparkede døren ind, mens de tiltalte i forening skaffede sig uretmæssigt adgang til anden per-

sons lejlighed. Begge de tiltalte er herefter skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet. 

 

Vedrørende forhold 3 

 

Efter forklaringerne og til dels T1s erkendelse finder landsretten det bevist, at begge de tiltalte 

udøvede vold mod forurettede F2, dog således at T2 var hovedmanden og bl.a. tildelte foru-

rettede slag i hovedet med en stegepande, mens T1 havde en mindre rolle. Efter forurettedes 

forklaring havde han allerede fået en flænge i baghovedet og smerter i brystkassen under et 

andet overfald på ham aftenen før. Han har ikke kunnet redegøre i tilstrækkeligt omfang for, 

om nogen af skaderne hidrørte fra det voldsforhold, der foreligger til pådømmelse. Der er 

herefter ikke ført tilstrækkelig bevis for, at volden medførte behandlingskrævende skader. 

 

Vedrørende forhold 4 
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Efter vidnerne F2, V2 og V3s samstemmende forklaringer findes det alene bevist, at T2 truede 

F2 på livet. T1 frifindes herefter for dette forhold.   

 

Tiltalte T1 dømmes herefter for overtrædelse af kriminallovens § 84, stk.1, § 88 og § 96 stk.1, 

nr. 1). 

 

Tiltalte T2 dømmes herefter for overtrædelse af kriminallovens § 88, § 96 stk.1, nr. 1) og § 

98. 

 

Foranstaltningen 

 

Tiltalte T1  

 

Efter karakteren af de begåede lovovertrædelser foranstaltes tiltalte med anbringelse i anstal-

ten i 3 måneder. Henset til hans gode personlige forhold, og at han ikke tidligere er foranstal-

tet, finder retten det forsvarligt at udsætte fuldbyrdelse af foranstaltningen, der bortfalder efter 

udløbet af en prøvetid på 2 år, jf. kriminallovens § 129.  

 

Vedrørende forhold 1 tillægges der F1 en godtgørelse for tort, der passende kan fastsættes til 

5.000 kr. 

 

Tiltalte T2  

 

Efter karakteren af de begåede forhold, hvor tiltalte har været hovedmanden i forhold 2 og 3, 

og da det er en skærpende omstændighed, at han tidligere har været foranstaltet for lignende 

kriminalitet, finder retten, at han skal foranstaltes med anbringelse i anstalten i 60 dage. 

 

 

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

 

Tiltalte T1 anbringes i anstalten i 3 måneder. Fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder efter ud-

løbet af en prøvetid på 2 år.   

  

Tiltalte skal betale 5.000 kr. i godtgørelse for tort til F1. 

 

Tiltalte T2 idømmes anbringelse i anstalten i 60 dage. 
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Salær til de for tiltalte beskikkede forsvarede fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

 

 

Helle Jardorf  

 


