EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 10. oktober 2017
Eqqaartuussiviup no. 1001/2017
Politiets nr. 5504-97412-00010-17
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Unnerluussut
Unnerluussissut 4. september 2017-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq
5. september 2017.
U massuminnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 86, imm. 1, tak. § 12 – toqutseriarneq
29. juli 2017 nal. 23.00-ip missaani Paamiuni Danmarksvej […]-imi piaaraluni P toqoriaraluaramiuk,
P naavatigut savimmik 8 cm-isut takitigisumik kapigamiuk, kiisalu tassuuna kapeqqeriaraluarlugu,
tassanilu P assaatigut savimmik eqqorlugu, iluatsinngitsumilli P-p matu igalaajusoq
akunnerminniittoq matusinnaasimmammagu, kingornalu P qimaammat.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ukiuni pingasuni qaammatinilu arfinilinni
inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq.
U pisimasumut pisuunnginnerarpoq, nassuerutigisinnaallugu
sioorasaarisimalluni, pinerluttulerinermik inatsit § 88 aamma § 98.

nakuusersimalluni

Illersuisoq Naja Joelsen piumasaqaateqarpoq toqutseriarnermut
nakuusernermut sioorasaarinermullu pisuutinneqarluni qaammatit
inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq.

aammalu

pinngitsuutinneqarluni
sisamat sinnernagit

Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu
nassuiaateqarput.

unnerluutigineqartoq

U

aamma

ilisimannittut

P

kiisalu

V2

Nassuiaatit tamarmik eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 10. oktober 2017-imeersumi
issuarneqarput.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit
Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq suliap bilagia 12, nakorsap politiinut uppernarsaasiissutaa
30. juli 2017-imeersoq, P-p misissorneqarneranit makku imm. 5-imi allaaserineqarsimasut: ”1.
Venstre tommelfinger yderled en 3-4 ca. helt overfladisk snitlæsion som lige har blødt ganske lidt. 2.
på maven 5 cm til venstre for navlen og 4 cm op en vertikal ca. 3 cm lang flænge/snitlæsion, denne
ca. 1 cm dyb.” Immikkoortoq 6 ima allaaserineqarsimavoq: ”Ja, der er taget oversigt over abdomen
om der skulle være kommet luft i bughulen. Rtg undersøgelse var normal” Immikkoortoq 7 ima
allaaserineqarsimavoq: ”a. snit/stik sår på maven undersøgt, renset og syet med 3 sting. b. ja er
indlagt fortsat til observation og få forebyggende antibiotika intravenøst efter aftaler med kirurgisk
bagvagt på DHI Nuuk.”
Bilag 19-imi 22. august 2017-imeersumi nakorsaq […] ilaatigut ima allaaserisaqarpoq: ”Objektivt
psykisk: Vågen, relevant, venlig. Taler sammenhængende. Ingen psykotiske eller depressive
symptomer. Intet abnormt at bemærke. Sammenfatning: 25 årig mand, der er sigtet for drabsforsøg.
Har ingen kriminel fortid. Virker psykisk intakt ved dagens undersøgelse. Mentalobservation
anbefales ikke.”
Bilag 20-mi 1. september 2017-imeersumi Institut for Retsmedicin-imit inerniliinermini ima
allaaserisaqarpoq: ”Konklusion. Ifølge det foreliggende materiale blev forurettede påført en
skraprandet læsion i venstre side af bugen, og læsionen har karakter af et snitsår. Derudover er der
på venstre tommelfinger påvist en helt overfladisk snitlæsion. Undersøgte har ikke været i livsfare
som følge af den påførte vold. Det skal dog bemærkes, at stik med kniv mod bugen med en kniv som
den oplyste indebærer risiko for livsfare som følge af perforation af organer og blodkar med risiko
for indre blødninger eller bughindebetændelse.”
Bilag 21-imi Retskemisk afdelingimiit uppernarsaasiinermit U-p 30. juli 2017, nal. 01:35
aaversissimaneranit imigassartaqarsimanersoq 0,00 promille-usoq allaaserineqarsimavoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
Tigummigallagaaneq
U tigusarineqarpoq ulloq 29. juli 2017 eqqartuussivimmillu tigummigallagaatinneqarluni ullup 19.
oktober 2017-ip tungaanut.

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq
Eqqartuussisut U pisuutippaat pinerluttulerinermik inatsit § 86, imm. 1, tap. § 12 unioqqutissimagaa.

Eqqartuussisut uppernarsitippaat U siunertaqarsimasoq makku tunngavigalugit, anilerami savimmik
tigusereersimavoq, P-p inaa qaminngammat imerniartarfimmut ujarsimavaa aammalu inaanut
utersimalluni, illup qaavanut qaqisimavoq, naammattooramiullu kapisimallugu. P-p nassuiaatigaa
marloriarluni kaperiarsimagaani. Siullermik naavatigut eqqorlugu, aappassaanik P-p ikini
assamminik asseqqagaa assaatigut eqqorlugu. P-p igalaaq matoreeraa U iserniarsaraluni igalaaq
aserorniarlugu tukkarsimallugu. U sassartinneqarnermini nassuiaasimavoq, P toqunniarlugu
imaluunniit anusinngorsarniarlugu eqqarsaatai nikeqattaarsimasut.
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisarnermi
pisarneq
aallaavigalugu
inissiisarfimmiittussanngortillugit eqqartuunneqartarput.

assingusumik

unioqqutitsisimasut

Eqqartuussisut
sakkukinnerulersitsinissamut
pissutissaqarput,
U
siornatigut
pineqaatsissinneqarsimanngimmat, aammalu anaamani imaannaanngitsumik pineqarneranut
sakkortuumik aalassatsinneqarsimammat, imminut aqussinnaajunnaarluni kamarujussuarluni.
Eqqartuussisut sukannernerulersitsinissamut pissutissaqarput U pisup nalaani aalakuunngimmat
allatigulluunniit eqqarsartaatsimigut napparsimanngimmat.
Eqqartuussisut
naapertuutsippaat,
U
ukiuni
marlunni,
qaammatinilu
arfinilinni
inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq, pinerluttulerinermik inatsit § 86, stk. 1, tak. § 12, tak. §
146 tunngavigalugit.
Aningaasartuutit pillugit
Suliami aningaasartuutit naalagaaffimmit akilerneqassapput, eqqartuussisarnermi inatsit § 480, imm.
1 tunngavigalugu.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U
ukiuni
marlunni
eqqartuunneqarpoq.

qaammatinilu

arfinilinni

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffimmit akilerneqassapput.

*******
DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 10. oktober 2017
Rettens nr. 1001/2017

Politiets nr. 5504-97412-00010-17
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 5. september 2017.
T er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 86, stk. 1, jf. § 12 – forsøg på manddrab
Ved den 29. juli 2017 ca. kl. 23.00 på Danmarksvej […] i Paamiut med forsæt til at dræbe, F, at
have stukket F med en 8 cm. lang kniv i maven én gang, samt forsøgt at stikke ham samme sted
igen, hvorved han ramte Fs hånd med kniven, hvilket forsøg mislykkedes, da det lykkedes F at
lukke en glasdør imellem ham og tiltalte, hvorefter F flygtede fra stedet.

Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om
Anbringelse i anstalt i 3 år og 6 måneder.
T har nægtet sig skyldig til drabsforsøg, men erkendte vold og trusler jf. kriminallovens § 88 og § 98.
Forsvarer Naja Joelsen har nedlagt påstand om frifindelse for drabsforsøg og idømmelse for vold og
trusler til anbringelse i anstalt ikke over 4 måneder.
Bevisførelsen
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne F og V2.
Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 10. oktober 2017.
Dokumentbeviser
Det fremgår af sagens bilag 12, politiattest af den 30. juli 2017, vedrørende F, punkt 5: ”1. Venstre
tommelfinger yderled en 3-4 ca. helt overfladisk snitlæsion som lige har blødt ganske lidt. 2. på maven
5 cm til venstre for navlen og 4 cm op en vertikal ca. 3 cm lang flænge/snitlæsion, denne ca. 1 cm
dyb.” Og af punkt 6 fremgår: ”Ja, der er taget oversigt over abdomen om der skulle være kommet
luft i bughulen. Rtg undersøgelse var normal” Af punkt 7 fremgår: ”a. snit/stik sår på maven
undersøgt, renset og syet med 3 sting. b. ja er indlagt fortsat til observation og få forebyggende
antibiotika intravenøst efter aftaler med kirurgisk bagvagt på DHI Nuuk.”

Af sagens bilag 19, af den 22. august 2017, har regionslæge […] fremgår bl.a.: ”Objektivt psykisk:
Vågen, relevent. venlig. Taler sammenhængende. Ingen psykotiske eller depressive symptomer. Intet
abnormt at bemærke. Sammenfatning: 25 årig mand, der er sigtet for drabsforsøg. Har ingen kriminel
fortid. Virker psykisk intakt ved dagens undersøgelse. Mentalobservation anbefales ikke.”
Af sagens bilag 20, af den 1. september 2017, har Institut for Retsmedicin konkluderet således:
”Konklusion. Ifølge det foreliggende materiale blev forurettede påført en skraprandet læsion i venstre
side af bugen, og læsionen har karakter af et snitsår. Derudover er der på venstre tommelfinger påvist
en helt overfladisk snitlæsion. Undersøgte har ikke været i livsfare som følge af den påførte vold. Det
skal dog bemærkes, at stik med kniv mod bugen med en kniv som den oplyste indebærer risiko for
livsfare som følge af perforation af organer og blodkar med risiko for indre blødninger eller
bughindebetændelse.”
Af bilag 21, erklæring fra Retskemisk afdeling fremgår at T 30. juli 2017, kl. 01:35 undersøgelse for
alkohol ethanol som viste 0,00 promille.

Personlige oplysninger
Tilbageholdelse
T blev anholdt den 29. juli 2017 og blev tilbageholdt af retten indtil den 19. oktober 2017.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen
Retten finder at T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1, jr. § 12.
Retten finder det bevist, at T har haft forsæt på baggrund af følgende, at han medtog en kniv da han
forlod sit hjem, og da der ikke var lys i Fs bolig, havde ledt efter ham på værtshuset og var vendt
tilbage til Fs bolig, kravlet op på taget, og stukket F da han traf ham. F har forklaret at T 2 gange har
forsøgt at stikke F. Første gang ramte tiltalte F på maven. Anden gang ramte tiltalte Fs hånd, idet F
havde ført sin hånd til stiksåret. Efter at F havde lukket altandøren, havde T trampet ruden for at
komme ind. T har forklaret under grundlovsforhøret, at han skiftede mellem at ville dræbe F og at
”give ham en lærestreg”.
Om foranstaltningen
Ifølge retspraksis foranstaltes lignende overtrædelser med anbringelse i anstalt.
Retten har tillagt formildende omstændighed, at T ikke var foranstaltet tidligere, og at han var oprørt
sindsstemning på grund af moderens grove behandling, at han ikke kunne styre sig af raseri.

Retten har tillagt skærpende omstændighed, at T var ædru eller på anden måde ikke var psykisk
uligevægtig på gerningstidspunktet.
Retten finder derfor passende at T idømmes anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder, i medfør af
kriminallovens § 86, stk. 1, jr. § 12, jf. § 146.
Om omkostningerne
Sagens omkostninger betales af statskassen, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1

THI KENDES FOR RET:
T idømmes anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder.

Kristine Olsvig

