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E Q Q A R T U U S S U T:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. Januar 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi inatsimmi
§ 88 nakuuserneq tallimariarlugu kiisalu aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm.
3 tak. § 2, ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 unioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq. U pinerluttulerinermi inatsimmi § 98 siorasaarineq pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqarluni.
Unnerluutigineqartoq eqqartuussisoqarfimmit eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq
pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu ilassutitut akiligassinneqarluni 2.000 kr.-inik. Taamatuttaaq aamma U-it arsaarinnissutigineqarpoq hash 3.07 gram.
Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni
suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata
atuuttussanngortinneqassasoq pisimasuni 1,2,4 – 6-imilu aammalu eqqartuunneqassasoq unnerluutiginninneq malillugu pisimasumi 3-mi kiisalu pineqaatissiissut sakkortusaaffigineqassasoq.
U pisimasut aappaanni pinngitsuuteqquvoq, sinnerinilu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
uppernarsineqartoq atuuttussanngortinneqassasoq sakkukillisaaffigineqarnissamillu piumasaqaateqarluni.
Tigummigallagaaneq
U tigummigallarneqarpoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliarinninnerani.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq.
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 25. januar 2018.
Ilassutitut suliamut saqqummiussineq
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami ulloq 18- september 2017-imeersumi ersersinneqarpoq, pisimasoq 1 nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 18. septemer 2017 X1-mit.
Nalunaarutiginninnermi
oqaatigineqarpoq
I1
nakuuserfigineqarsimasoq.
Nalunaarutiginninnermilu nalunaarusiami aamma ersersinneqarpoq:
”…
Patruljip nalunaarutigivaa pinerlineqartoq I1 naammattoorneqartoq. Tallumi nalaatigut ikeqarpoq aanaalaartumik. Tamatuma saniatigut passuttariaqarani.
…”

Nalunaarusiami 18. september 2017-imeersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, politiit pinerliiviusumik misissuineranni nassaarineqarsimasoq savik nerriveeqqap qaavaniittoq. Saviup
tigummivia marlunnik avinneqarpoq. Inissiami paasoqarsimaneranik malunnartoqanngilaq.
Politiit nalunaarusiaanni 18. september 2017-imeersumi saviup qulakkeerinnissutigineqarnerani ilaatigut ersersinneqarpoq:
”…
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Ataani atsiortunga X1 killisiorpara taanna nalaasaarfimmi issiavoq, apersorneqarnerminilu X1-p natermiit qaqippaa igaffiup savia nerriup ataaniittoq. X1-p savik tigummiviatigut tiguaa nerriviullu qaavanut
ilillugu, tassunga nassuiaalluni savik taannaasoq U-p I1-p tungaanut miloriussaa.
…
Igaffiup savia arsaarinnissutigineqarpoq koste nr. 1-itut.
1. Igaffiup savia
Politeeqarfimmi savik uuttorneqarpoq, savik tamarmi 36 cm missaanik takissuseqarpoq savittaalu 23,5
cm-iulluni.
…”

Saviup pineqartup arsaarinnissutigineqarnera kosterapport 18. september 2017-imi uppernarsineqarpoq.
Nakorsap politiinut uppernarsaataani I1-p misissorneqarneranut tunngasumi ersersinneqarpoq ulloq 18. september 2017 nal. 1900 misissorneqarsimasoq Nuummi nakorsiartarfimmi.
Oqaatigivaa 18. september 2017 savimmik milorneqarsimalluni tallimigullu eqqorneqarsimalluni. Immikkoortortat tallimaanni takuneqarsinnaasuni nassaarineqartuni ersersinneqarpoq:
”Tallimigut kilerneqarpoq 2 x ½ cm-itut angitigisumik. Nutarpasippoq.”

Takuneqarsinnaasullu piffissami oqaatigineqartumi oqaatigineqartutut periuseqarluni pisimasinnaapput.
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami pisimasut aappaannut tunngatillugu ersersinneqarpoq pisimasoq nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 20. januar 2016 nal. 23.40. Piffissaq pinerliiviusoq oqaatigineqarpoq 20. december 2015-imik, pinerliivillu tassaalluni […], 3900 Nuuk.
Suliami pineqartumi ilaatigut ersersinneqarpoq:
” Allakkatigut I6-p, Kommune Sermersuup Qeqertarsuatsiaani immikkoortortaqarfia, nalunaarutaa
pineqarluni naalungiarsummut nakuuserneq. Allakkatigut nalunaarutiginninnermi ersersinneqanngilaq
qangarpiaq nakuuserneq pisimanersoq, kiisalu qanoq nakuusertoqarsimanera oqaatigineqarani. Kommuni nalunaarutiginninnermik suliaqarsimavoq ataataasup I4-p nassuiaatai tunngavigalugit.
…”

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami pisimasut pingajuannut atatillugu ersersinneqarpoq,
pisimasoq nalunaarutigineqarsimasoq I2-mit ulloq 7. november 2016, I2 nammineerluni Nuummi politeqarfimmut saaffiginnissimavoq.
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Nakorsap politiinut uppernarsaataani I2 pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq, Nuummi passusisarfimmi misissorneqarsimsoq ulloq 7. november 2016 nal. 17.45. Oqaatigivaa ullormi 7.
november 2016 uppitinneqarsimalluni ersamigullu qungatsimigullu saamerlikkut isimminneqarsimalluni. Immikkoortortaq 5-mi takuneqarsinnaasuni nassaarineqartut oqaatigineqarsimapput:
”Ersamigut saamerlikkut kilerneeraqarpoq, mattuserneqarporlu.
Aammik sitserneq pullannerlu alleruani saamerlermi.”

Takuneqarsinnaasullu piffissami oqaatigineqartumi oqaatigineqartutut periuseqarluni pisimasinnaapput.
Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I4, I5, I2.
U (maannamiit U-ik taagussavarput) ilassutitut pisimasoq 1-mut nassuiaavoq, nammineq X2lu X1-mukartussaallutik hashimik pujortariarlutik. X1 naapippaat Pisiffimmiit angerlartoq.
U-p naluaa I1 X1-kunniittoq. Nalusimanngikkaluaruniuk I1 taakaniittoq nammineq taakunnarsimassanngikkaluarpoq. U-p I1 kamaappaa, taassuma U-p aapparinikuusaa X3 innaqatigisimammagu. Pujortareernermi kingorna oqqanneq aallartippoq. Inatsit tunngaviusoq
naapertorlugu killisiuinermi nassuiaatiminut atatillugu oqarsimammat ”I1 pissutaanngitsoq,
kisiannili Kalaara pissutaasoq, U nassuiaavoq Kalaara isumaqartoq hash-imik. Oqqannermut
pissutaavoq nuannarinnginnamiuk I1-p X3 attaviginiarsariinnaavimmagu. U-llu I1 oqarfigivaa I1 ataqqinnissuseqannginnerarlugu. Savimmik eqqaamasaqanngilaq. Oqqatereeramik
X2-lu marluullutik ingerlapput. Savimmik takusaqanngilaq, naluaalu sooq I1 savik pillugu
nassuiaasimanersoq. U inissiamut takkukkami I1 kiinnamigut ikeqanngilaq. U-p naluaa I1
qanoq ililluni ikinissimanersoq. U siorasaarinavianngilaq I1-mut, nammineq nunannarinnginnamiuk siorasaarneqarneq.
Pisimasut aappaannut U ilassutitut nassuiaavoq I4 inooqatigilersimallugu 2012-mi. Qaammatit arfinillit siulliit I4-llu ingerlalluarput. Tamatuma kingorna ajorsivoq, I4 attuisalermat. Pisimasoq ataaseq nalunaarutiginikuuvaa taannalu pivoq 1. august 2013-imi, kiinnamigut arlalinnik napisoqarpoq, ilaatigut alleqquni pingasunngorlugu napineqarmat. 2014-imi Qeqertarsuatsiaanut nuuppoq I4 qimanniarlugu. Aanaavata X5-llu bilitsimik pitsippaat. Nammineq
kissaatigivaa eqqissilluni inoorusulluni. 22. oktober 2015 ilisimannittutut nassuiaateqarpoq
igalaaq I4-p aserornikuusaa pillugu. Tassunga atatillugu I4 naapeqqippaa. Oktoberip naaneraniunngikkuni novemberip aallartinnerani taanna Qeqertarsuatsiaanut tikippoq. Ullormi 29.
november 2015 I4 oqarpoq Nuummukarniarluni, kisianni ilagalutik Qeqertarsuatsiaaniiginnarluni. U-p december 2015 ingerlanerani arlaleriarluni kommuni saaffigisarpaa kissaatigigamiuk I4-p aallarnissaa. Qqertarsuatsiaani kommunep allaffiani suliasoq I6 saaffigisarpaa.
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I6-llu nalunaarfigisarpaani X5 aqqutigalugu. Ulluni 22.-ni aamma 23. december ulloq naavillugu iffiorpoq. 23-iani unnukkut kaffisortitsisussaagamik, tamanna Qeqertarsuatsiaani
ileqquuvoq. Ulloq naavillugu nuannaarput, siullerpaamik qitornaat juullisiortussaavoq. Inunnguup I4-llu nassuiaataat eqqartuussivimmi ilumuunngillat. Aatsaat ullormi 20. januar 2016
I5 pulaarpoq. Meeqqani meeqqallu arnaat X6 takkuteqatigivai. U V4-lu I5 suli takkutinngitsoq oqqassimapput. I4 hashimik pisiniarusuttoq nammineq aningaasat nerisassanut atorusukkamigit. I4 aningaasanik atorniarfissaqarnerarpoq. 400 kr.-inik akiligassaqarfigivai, namminerlu erninersiaminik taakkua akilertariaqarlugit. Qitornaat nalaasaarfimmi sinippoq. Namminerlu oqaluttuussimavaa Nuummut ilaarusunnani. Qitornani ilagalugu Qeqertarsuatsiaaniiginnarusuppoq. Namminerlu ilaginani aallarnissaa kissaatigisimallugu. Ulloq taanna
anisippaa. Kommunip inissiisarfimmut inissippaa. Kingornalu kommunimiit takkuttoqarpoq
qitornaallu aallugu. I4 isumaqarsimavoq meeqqamut ataataalluni. Immaqa politiinut nalunaaruteqarsimassaaq meeraq tigorusullugu. Tassami I4 oqarsimavoq inunnik isumaginnittunut kukkulluni, meerarlu angerlarsimaffianiit peersinneqarluni. Qeqertarsuatsiaaniikkallaramik angutaa X8 pulaartarpoq, Arlallit pulaarlutik isertarput, I4-lli imminnut nuummalli isissaarsimallutik malugisinnaagamikku isertarnertik I4-p nuannarinngikkaa. I5 takkutikulaarneq
ajorpoq. Kisimiillunilu iserneq ajorpoq, aappani ilagiuaannarpaa. Ukioq kingulleq junimi aassiuinikkut paasivaa I4 meeqqamut ataataanngitsoq.
Pisimasut pingajuannut U ilassutitut nassuiaavoq, I4 oqaluttuarsimasoq kina kunissimanerlugu. Taamaattumillu nalunngilaa kinguaassiutitigut nappaat I2-minngaaneersuusoq.
Eqqarsarpoq I2 oqaloqatiginiarlugu, namminerlu kamakkaluttuinarluni, qanilligamiullu saassuttoorsimallugu. Niaquatigut 2-3-riarlugu assamminik eqissimasunik tilluarpaa. Eqqaamanngilaa sukkut tigunerlugu. Eqqaamanngilaa nammineq oqaaseqarnerluni. Aamma naluvaa I2 oqaaseqarnersoq. Ulloq taanna kamippaat adidas kimmikkaat atorpai.

I4 ilassutitut nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisup suliaanik allassimaffimmi
allassimasut ilumoortut. Qeqertarsuatsiaaniigunarpoq qaammatip ataatsip missaani. Juullip
naligivaa I5 U-p angerlarsimaffianut pulaarmat. Nammineq U-llu panitsik ilagivaat I5 isermat. Paniat juullisoqqaartussaavoq. Qeqertarsuatsiaanut peqqaaramik aallaqqammut oqqappiarneq ajorput, kingornali ajorsigaluittuinnarsimallutik. Aappariinnerat sakkortoorujussuuvoq. Eqqaamannngilaa suna oqqassutigineritsik. Pisimasumi oqaatigineqartumi U-p meeraq tigummivaa. Sakkortuumik meeraq imminut isaappaa. Meeqqap niaqua sajuppiluppoq
qialerlunilu. Taamatut pisoqanngilaarnerani V5iserpoq. Inunnguup pisut tamaasa isigivai,
tupaqqarpaseqaarlu. Minnerpaamik pingasoriarluni pisoq takuvaa. Oqarporlu: ”akussaviuk”,
aalassassimaarlunilu. Ingerlaqquvaani. Nammineq qiavoq. Taamatut meeraq imminut
iliuuseqarluni atortarnikuuvaa, namminerlu oqariarsinnaanani.
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Tamanna assut sakkortuvoq. Oqqannermi nalaani arnap meeraq tiguvaa. Namminerlu anisitaavoq, taamaammat kommunip allaffianukarpoq tassanilu I6 oqaloqatigalugu. Kommunip
allaffiani aperineqarpoq susoqarsimanersoq, namminerlu susoqarsimaneranik nassuiaavoq.
Nammineq U politiinut nalunaarutiginikuunngilaa. Pisimasup kingorna ulluni 2-3-ni Qeqertarsuatsiaaniippoq. Ukioq kingulleq paasivaa nammineq meeqqamut ataataanani. Tamatumalu kingorna imminnut atassuteqarnikuunngillat. Nammineq isumaqarsimagaluarpoq
meeqqamut ataataalluni. Aamma imminut meeraq assingummat. Meeraq asavaa, angjoqqaatullu oqartussaassuseqarneq nammineq tgorusussinnaagaluarlugu.
I5 ilassutitut nassuiaateqarpoq, ulluni pineqartuni nammineq Qeqertarsuatsiaaniissimalluni.
Iluamik eqqarmarpianngilaa qangarpiaq pisimanersoq. Eqqaamanngilaa sooq nammineq I4
aamma U ilagisimanerlugit. Imaassinnaavoq nammineq aqqusaaginnarsimasoq. Immikkut ittumik atassuteqarfigineq ajorpai. Imminnut ilassisarput nunaqqatigiikkamik, imminut ilisarisimapput kisiannili ikinngutigiigatik. Aappakua X7-mik ateqarpoq. U X7-lu
ikinngutigiipput. X7 ilaginngikkaluarlugu nammineq I4-mut U-llu pulaarsinnaasarpoq. Pisimasoq uani pineqartoq pimmat nammineq kisimiilluni pulaarpoq. Tamanna eqqaamavaa. Up meeraq tigummivaa naloriunniartutullu iliuuseqarluni. Naluaa sakkortuumik iliornersoq.
Isumaqaranilu U-p meeraq miloriunniaraa. Naluvaa I4 aamma U oqqassimanersut. Eqqaamasaqanngilaq nilliasoqarnersoq. Tamatuma nalaani naluvaa U qanoq innersoq. Meeraq immaqa qiavoq tupaqqanini pissutigalugu. Ataasiaannarluni taamaaliortoq takuvaa. Naluaalu I4
qanoq qiasuariaateqarnersoq. Naluaa qanoq isumaqarluni U oqarnersoq: ”tunginnut miloriutissavara”. Naluaa arlaat akiitsoqarfeqarnersoq. Illoqarfimmi I4 takusarpaa. Ilagiinneq ajorput. Nammineq kommuni oqaloqatiginikuunngilaa.

I2 ilassutitut nassuiaavoq, pisimasup nalaani nammineq aqquserngup illuatungaanut ikaarniarluni. U kamaatinngilaa, kisianni U-p kamaappaanni. U-p kamaatigaa nammineq I4-p samminikuummani. Isumaqanngilarlu U-p nutsamigut tigugaani. Pisoq sukkasoorujussuarmik
pivoq.

Inuttut atugarisai pillugit
U inuttut atukkani pillugit ilassutitut nassuiaavoq, 13. februar 2018-imili hashimik pujortarsimanani. Psykologimit katsorsarneqarnissani assut sulissutigisimavaa oqaloqatiginnittarnerillu aallartittussanngoqqallugit. Aamma psykiaterimik oqaloqateqartartussaavoq. Qaqiffinniarluni sapaatit akunneri arfinillit qinnutiginikuuvaa. Aalajangernikuuvoq hashimik atuisuujunnaarniarluni. Tigusaanermi kingorna aalajangernikuuvoq imigassamik aalakoornartulimmik attueqqinniarani. Panini tallimanngornerit tamaasa nalunaaquttap akunnera ataaseq
takusarpaa.

7

Inuttut atugarisat pillugit misissuinermi ulloq 8. November 2017 inerniliinermi ersersinneqarpoq:
”Eqqartuussisut aalajangiissagaluarpata eqqartuunneqassasoq inuiaqatigiinni sulisitaanermik, pasineqartoq taamatut aalajangiiffigineqarnissaminut naleqquttuuvoq, tassunga atatillugu innersuussutigineqassaaq piumasaqaatiliunneqassasoq ukiumi ataatsimi Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit
nakutigineqarnissaa.
Eqqartuussisut aalajangissagaluarpata inuiaqatigiinnik sullissinermit sakkukinnerusumik pineqaatissinneqassasoq, innerluussussutigineqarpoq nakkutigisaanermik eqqartuunneqassasoq, nalilerneqarmat
nakkutigineqarnissaa pisariaqartoq.”

Nakorsaanerup ilitsersuutitut nalunaarusiaani 30. oktober 2017-imeersumi inerniliinermi ersersinneqarpoq:
”Ullormut misissuinermi takussutissaqanngilaq silassorissusiata appasinneruneranik imaluunniit tarnimigut nappaateqarnera. Pineqartoq qulangiisimaniartuuvoq, kamaammertarluni sinngasuullunilu.
Akornutissaqartinneqanngilaq eqqartuussiviit naapertuutitaminnik eqqartuussuteqarnissaat.
…”

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq:
 Nuummi Eqqartuussiviup eqqartuussutaa 19. marts 2008-meersoq nakuusernermut
tunngasoq qaammatini arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinneqarneq.
 Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 2. november 2010-meersoq ilaatigut
nakuuserneq qaammatini 11-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitaaneq.
 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 17. august 2012 eqqartuussutaa ilaatigut
nakuusernermut ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Illuatungeriit tamarmik piumasaqaatigivaat eqqartuussisoqarfiup aalajangigaata atuuttussanngortinneqarnissaa pisuunermik apeqqummut pisimasoq 1-mi aamma 4-6-mi.
I5 aamma I4 marluullutik nassuiaateqarput, meeraq tigummitillugu I4-mut miloriunniartutut
pissusilersorsimasoq. Ilisimannittut U-luunniit nassuiaateqartoqanngillat meeraq issuttuunne-
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qarsimanersoq. Ilisimannittut assigiinngitsunik nassuiaateqarmata qasseriarluni qanorlu sakkortutigisumik miloriunniarlugu pissusilersorsimanersoq, eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq qularnaatsumik uppernarsineqanngitsoq eqqartuussutaasinnaasumik, meeqqamut
iliuuserineqartoq nakuusernermi aalajangersakkani pinerluttulerinermi inatsimmi 88 malillugu ilaatinneqarsinnaasumik. Taamaattumik U suliami pisimasut aappaanni pinngitsuutinneqarpoq.
Videokkut immiussat pisimasoq 3-mi taannaannaatillugu uppernarsaataasinnaanngilaq U-p
I2 nujaasigut tigusimaneraa. I2-llu nassuiaaneranit unnerluutiginninneq tamanna ikorfartorneqanngimmat, eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa pisuunermut apeqqut pisimasoq 3-mi
atuuttussanngortinneqarpoq.
Uppernarsaasiilluni nalileereernermi eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq pineqaatissiissut
eqqartuussisoqarfiup aalajangiiffigisaa naapertuuttumik aalajangiiffigineqarsimasoq.
Pineqaatissiissutissamik aalajangiiniarnermi eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaa U arlalinnik eqqartuussaassuteqarmat assingusumik pinerluuteqarsimanerminut. Taamatullu
aamma pingaartinneqarpoq sakkortusaatitut isigineqarmat, nakuuserneq, U suliami matumani
pisuutinneqaatigisaa sussuseqanngitsumik aqqusinermi nakuusernerummat, sakkoqarluni
aammalu ulorianaatilimmik majuartarfikkut ammut ajatsisimalluni.
Suliami pissutsit pissutigalugit eqqartuussisuuneqarfik takusaqarsinnaanngilaq sakkukillisaataasinnaasumik.

T A A M A A T T U M I K E Q Q A O R T U U T I N N E Q A R P O Q:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq imatut allannguutitaqartillugu, U suliami pisimasoq 2-mi pinngitsuutinneqarluni.
Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasumut aningaasarsiassat immikkut
aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiassat inaarutaasumik naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

***
Den 12. marts 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen
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sagl.nr. K 012/18
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
KS-SER-1270/2017)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5505-97431-00518-17)
mod
T
Født den […] 1988
(advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk)

afsagt
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 5. januar 2018. Ved dommen
blev T fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold i 5 tilfælde samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 3, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. T blev frifundet
for overtrædelse af kriminallovens § 98 om trusler i sagens forhold 1.
Tiltalte blev af kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 8 måneder og en tillægsbøde på 2.000
kr. Endvidere blev der konfiskeret 3.07 gram hash hos T.
Anke
Denne dom er anket til landsretten af tiltalte. Landsretten har behandlet sagen som bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat i forhold 1, 2, 4 – 6 og domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale i forhold 3
samt skærpelse af foranstaltningen.
T har påstået frifindelse i forhold 2, men i øvrigt stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat og
formildelse.
Tilbageholdelse
T har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
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Sagen er modtaget i landsretten den 25. januar 2018.
Supplerende sagsfremstilling
Det fremgår af anmeldelsesrapport af 18. september 2017, at forhold 1 er anmeldt den 18.
september 2017 af X1. Ved anmeldelsen blev det oplyst, at V1 havde været udsat for vold.
Af anmeldelsesrapporten fremgår endvidere:
”…
Patrulje meldte at have truffet forurettede, V1. Hun havde en sår omkring hagen, som blødte
lidt. Umiddelbart ikke behov for behandling.
…”
Af dispositionsrapport af 18. september 2017 fremgår blandt andet, at politiet ved gerningsstedsundersøgelsen havde fundet en kniv på sofabordet. Knivens skæfte var delt i to. Der var
ikke tegn på slagsmål i lejligheden.
Det fremgår af politirapport af den 18. september 2017 vedrørende sikring af kniv blandt
andet:
”…
Undertegnede afhørte X1 som sad på en sofa og under afhøringen tog X1 en køkkenkniv op
fra gulvet, som var under bordet. X1 tog kniven ved skæftet og lagde den på bordet, hvortil
hun forklarede at det var den kniv som T havde kastet efter V1.
…
Køkkenkniven blev beslaglagt under koster nr.
2. Køkkenkniv
I stationen blev kniven målt, hvor hele kniven havde en længde på ca. 36 cm og knivens klinge
havde en længde på ca. 23,5 cm.
…”
Beslaglæggelsen af den omtalte kniv er bekræftet i Kosterapport af 18. september 2017.
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Af Politiattest vedrørende undersøgelse af V1 fremgår, at hun er undersøgt den 18. september
2017, kl. 1900 på skadestuen i Nuuk. Hun angav, at der den 18. september 2017 var kastet en
kniv imod hende som ramte på hagen. Under punkt 5 om objektive fund fremgår:
”På hagen ses et snit ca. 2 x ½ cm. Ser frisk ud.”
Det forefundne kan antages at være fremkommet på den anførte tid og måde.
Af anmeldelsesrapport vedrørende forhold 2 fremgår, at forholdet er anmeldt den 20. januar
2016 klokken 23.40. Gerningstidspunktet er oplyst til den 20. december 2015, og gerningsstedet til Qeqertarsuatsiaat B-2937, 3900 Nuuk. Under sagens genstand fremgår blandt andet:
”Skriftlig anmeldelse fra V6, Kommune Sermersooq filialleder i Qeqertarsuatsiaat vedrørende vold mod et spædbarn. Det fremgår ikke af den skriftlige anmeldelse præcis hvornår
volden er forgået, samt hvilken form for vold der præcist er tale om. Kommunen har udfærdiget anmeldelsen på grund af faderen, V4s forklaringer overfor dem.
…”
Det fremgår af anmeldelsesrapport vedrørende forhold 3, at forholdet er anmeldt af V2 den
7. november 2016, hvor V2 personligt mødte på politistationen i Nuuk.
Af politiattest vedrørende V2 fremgår blandt andet, at hun er undersøgt på skadestuen i Nuuk
den 7. november 2016 kl. 17:47. Hun angav, at hun den 7. november 2016 var blevet væltet
ned og sparket i venstre side af kind og hals. Under punkt 5 om objektive fund er anført:
”Har en lille flænge på venstre kind, hvor der er sat plastre på.
Blodansamling og hævelse på venstre side af kæben.”
Det forefundne kan antages at være fremkommet på den anførte tid og måde.
Forklaringer
For landsretten er der afgivet supplerende forklaring af tiltalte T og vidnerne V4, V5, V2.
T (herefter benævnt T) har supplerende forklaret vedrørende forhold 1, at hun og X2 skulle
over til X1 for at ryge hash. De mødte X1, da hun var på vej hjem fra Pisiffik. T vidste ikke,
at V1var hos X1. Hvis hun havde vidst, at V1var der, ville hun ikke være taget der over. T
var sur på V1, fordi hun havde været i seng med Ts daværende kæreste, X3. Skænderierne
begyndte efter, at de havde røget. Vedrørende sin forklaring under grundlovsforhøret om, at
”det var ikke på grund af V1. Det var på grund af Kalaara”, forklarede T, at Kalaara betyder
hash. Skænderiet handlede om, at hun ikke kunne lide, at V1 blev ved med at forsøge at få
kontakt til X3. T sagde til V1, at hun syntes, at V1var respektløs. Hun husker ikke noget om
en kniv. Efter skænderiet, gik hun ud sammen med X2. Hun har ikke set en kniv, og hun ved
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ikke, hvorfor V1 har forklaret om en kniv. V1havde ikke sår i ansigtet, da T ankom til lejligheden. T ved ikke, hvordan V1fik såret. T kunne ikke finde på at true V1, for hun kan ikke
selv lide at blive truet.
Om forhold 2 har T supplerende forklaret, at hun begyndte at leve sammen med V4 i 2012.
De første 6 måneder med V4 gik godt. Derefter blev det dårligt, fordi han slog hende. Hun
har anmeldt et forhold, som skete den 31. august 2013, hvor hun fik flere brud i ansigtet,
herunder 3 brud på kæben. Hun flyttede ned til Qeqertarsuatsiaat i 2014, fordi hun ville væk
fra V4. Hendes bedstemor og X5 købte billet til hende. Hun ønskede at leve stille og roligt.
Den 22. oktober 2015 skulle hun afgive vidneforklaring om et vindue, som V4 havde slået i
stykker. Det var i den forbindelse, at hun mødte V4 igen. Han kom til Qeqertarsuatsiaat i
slutningen af oktober eller begyndelsen af november 2015. Den 29. november 2015 sagde
V4, at han ville tage tilbage til Nuuk, men han blev i Qeqertarsuatsiaat sammen dem. T havde
flere gange kontaktet kommunen i løbet af december måned 2015, fordi hun ønskede, at V4
skulle rejse. I Qeqertarsuatsiaat plejede hun at kontakte V6, der arbejdede på kommunekontoret. V6 gav besked videre til X6. Hun lavede kage hele dagen den 22. og 23. december. De
skulle holde kaffemik om aftenen den 23. december, hvilket er en tradition i Qeqertarsuatsiaat.
De havde det godt hele dagen og var glade, fordi det var første gang, at barnet skulle holde
jul. V5 og V4s forklaring i kredsretten er ikke rigtig. Det var først den 20. januar 2016, at V5
kom på besøg. Han kom sammen med sine børn og børnenes mor, X7. T og V4 havde skændtes før V5 kom. Han ville købe hash, men hun ville have, at de skulle bruge pengene på mad.
Han havde et sted, hvor han lånte hash. Han skyldte dem 400 kr., og hun var nødt til at betale
det af sine barselspenge. Barnet lå på sofaen og sov. Hun havde fortalt ham, at hun ikke ville
med til Nuuk. Hun ville blive i Qeqertarsuatsiaat sammen med sit barn. Hun ville have, at han
skulle rejse, uden at hende og barnet. Det var den samme dag, hun smed ham ud. Kommunen
fik ham ind på indkvarteringen. Derefter kom der nogen fra kommunen og hentede barnet.
V4troede, at han var far til barnet. Han har måske anmeldt hende til politiet, fordi han ville
have barnet. Det er fordi V4har sagt noget, der var forkert til de sociale myndigheder, at barnet
er blevet fjernet. Mens de var i Qeqertarsuatsiaat plejede hendes far, X8, at komme. Der var
flere, der kom forbi, men da V4 flyttede ind holdt de op med at komme, fordi de kunne mærke,
at V4 ikke kunne lide, at de kom. V5 kom ikke så tit. Han kom aldrig alene, men altid sammen
med sin kæreste. Sidste år i juni fandt hun ud af, at V4 ikke er far til barnet, fordi der blev
taget blodprøve.
Om forhold 3 har T supplerende forklaret, at V4 havde fortalt, hvem han havde kysset. Derfor
vidste hun, at kønssygdommen kom fra V2. Hun tænkte, at hun skulle tale med V2, men hun
blev mere og mere vred, da hun kom tættere på, og hun kom til at til at angribe hende. Hun
slog hende med knytnæve i hovedet, og sparkede hende 2 – 3 gange. Hun kan ikke huske,
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hvor hun tog fat i hende. Hun husker ikke, om hun sagde noget. Hun ved ikke, om V2 sagde
noget. Hun havde højhælede adidas sko på den dag.
V4 har supplerende forklaret, at det der står i kredsrettens retsbog er rigtigt. Han var vist nok
i Qeqertarsuatsiaat i omkring 1 måned. Det var ved juletid, at V5 kom på besøg hos T i hendes
hjem. Ham og T var sammen med deres datter, da V5kom ind. Det var datterens første jul.
Da de kom til Qeqertarsuatsiaat skændtes de ikke så meget i begyndelsen, men det blev værre
og værre. Deres forhold var meget voldsomt. Han kan ikke huske, hvad de skændtes om. På
det omhandlede tidspunkt holdte T barnet. Hun rakte barnet frem mod ham på en hård måde.
Barnets hoved rystede, og det begyndte at græde. V5 kom lige før det skete. V5 så det hele,
og han så forskrækket ud. Han så det ske mindst 3 gange. Hun sagde: ”skal du gribe”, og hun
var ophidset. Hun bad ham om at gå. Han græd. Hun havde flere gange brugt barnet imod
ham, så han ikke kunne sige noget. Det var meget hårdt. Det var mens de skændtes, at hun
tog fat i barnet. Han blev smidt ud, og derfor gik han op til kommunekontoret, hvor han talte
med V6. På kommunekontoret spurgte de, hvad der var sket, og han forklarede dem, hvad der
var sket. Han har ikke anmeldt T til politiet. Han var i Qeqertarsuatsiaat 2 – 3 dage efter
episoden. Sidste år fandt han ud af, at han ikke var far til barnet. Derefter har de ikke haft
nogen kontakt. Han troede, at han var far til barnet. Hun lignede ham også. Han elskede barnet, og han ville gerne have haft forældremyndigheden.
V5 har supplerende forklaret, at han var i Qeqertarsuatsiaat i de omhandlede dage. Han kan
ikke huske præcist, hvornår det skete. Han kan ikke huske, hvorfor han var sammen med V4
og T. Måske kom han bare forbi. Han har ikke nogen særlig relation til dem. De hilser på
hinanden, fordi de har boet i samme bygd, og de kender hinanden, men de er ikke venner.
Hans daværende kæreste hed X7. T og X7 er venner. Han kunne godt finde på at besøge V4
og T uden X7. Da den omhandlede episode skete, besøgte han dem alene. Han kan godt huske
det. T stod med barnet og udførte en kastebevægelse. Han ved ikke, om det var hårdt. Han
troede ikke, at T ville kaste barnet. Han ved ikke, om T og V4 var oppe og skændes. Han
husker ikke, om der var nogen, der råbte. Han ved ikke, hvordan T havde det på det tidspunkt.
Barnet græd måske på grund af forskrækkelse. Han så det kun ske en gang. Han ved ikke,
hvordan V4 reagerede. Han ved ikke, hvad T mente, da hun sagde: ”skal jeg kaste dette efter
dig”. Han ved ikke, om der var nogen, der havde gæld til andre. Han ser V4, når han er i byen.
De plejer ikke at være sammen. Han har ikke talt med kommunen.
V2 har supplerende forklaret, at hun skulle over vejen på det omhandlede tidspunkt. Hun var
ikke sur på T, men T var sur på hende. T var sur, fordi V4havde flirtet med hende. Hun mener
ikke, at T havde fat i hendes hår på noget tidspunkt. Det skete meget hurtigt.
Personlige forhold
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T har supplerende oplyst om sine personlige forhold, at hun ikke har røget hash siden 13.
februar 2018. Hun har gjort meget for at få psykologbehandling og skal begynde samtaler
med psykolog. Hun skal også tale med en psykiater. Hun har ansøgt om behandling i 6 uger
på Qaqiffik. Hun har besluttet, at hun ikke vil ryge hash mere. Siden hun blev anholdt har hun
besluttet, at hun ikke vil røre alkohol mere. Hun ser sin datter 1 time ad gangen hver fredag.
I personundersøgelse af den 8. november 2017, fremgår under konklusionen:
”Finder retten, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, vurderes sigtede egnet
til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn i
1 år af Kriminalforsorgen.
Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, anbefales en dom til tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn.”
Af vejledende distriktslægeerkæring af den 30. oktober 2017, fremgår under konklusionen:
”Ved dagens undersøgelse findes ikke tegn til nedsat intelligens eller psykisk sygdom. Personen har tendens til dårlig impulskontrol, vredesudbrud, jalousi. Der findes intet til hindring
for straf som domstolen finder passende.
…”
T er tidligere foranstaltet ved:
 Nuuk Kredsrets dom af den 19. marts 2008 for vold med 7 måneders anstaltsanbringelse
 Sermersooq Kredsrets dom af den 2. november 2010 for blandt andet vold med 11
måneders anbringelse
 Grønlands Landsrets dom af 17. august 2012 for blandt andet vold med 1 års anstaltsanbringelse
Landsrettens begrundelse og resultat
Begge parter har påstået stadfæstelse af kredsrettens afgørelse af skyldsforholdet i forhold 1
og 4-6.
V5 og V4 har begge forklaret, at T foretog en kastebevægelse mod V4 mens hun holdt barnet.
Hverken vidnerne eller T har forklaret, at barnet blev rusket. Da vidnerne har afgivet forskellige forklaringer om antallet og styrken af kastebevægelserne, finder landsretten, at det ikke

15

er bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at den handling, som barnet har
været udsat for, er omfattet af voldsbestemmelsen i kriminallovens § 88. T frifindes derfor i
sagens forhold 2.
Videooptagelsen af forhold 3 er så uklar, at den ikke i sig selv kan bevise, at T har taget fat i
V2s hår. Da denne del af tiltalen heller ikke finder støtte i V2s forklaring, stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i forhold 3.
Efter udfaldet af bevisbedømmelsen, finder landsretten, at den foranstaltning, som kredsretten
har fastsat er passende.
Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på, at T har flere tidligere
domme for ligartet kriminalitet. Det er ligeledes tillagt vægt i skærpende retning, at den vold,
som T i denne sag er fundet skyldig i umotiveret gadevold, brug af våben og farlig vold ved
at skub ned ad en trappe.
Landsretten finder ikke, at der er formildende omstændigheder i sagen.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at T frifindes i sagens forhold 2.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.
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