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Ulloq 8. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami
sul.nr. K 227/18
(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.nr.
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Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5516-97412-00002-18)
illuatungeralugu
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Ulloq inunngorfik […] 1962
(advokat Ulrik Blidorf, Nuuk
j.nr. 01-00401)
oqaatigineqarpoq imaattoq
EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 23. oktober 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi
inatsimmi § 88 - nakuusernermut pisuusutut isigineqarpoq.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.

Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taanna unnerluussisussaatitaasunit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni
suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarnera malillugu eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaasoqassasoq.
U piumasaqaateqarpoq eqqartuussummi pineqaatissiissutip atuutitiinnarneqarnissaanik.
Tigummigallagaaneq
Unnerluutigineqartoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani tigummigallagaaqqavoq.

Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq. 13. december 2018.
Suliamut ilassutit saqqummiussineq
Nakorsap politiinut uppernarsaataani 9. juni 2018-imeersumi nakorsaanerup […]-imit suliarineqartumi, Tasiilap napparsimmaviani I1 ulloq 8. juni nal. 19.40 misissorneqarnerani
ilaatigut allassimavoq:
”…
3.a. qanga sumilu ajoquserneq pisimanerarnerarpa?

Tasiilami Naasuliarfiup qanitaani aqqusinermi.

b. ajoquserneq qanoq pisimava?
4. Misissorneqarnerani nappaataareersunut
takussutissanik nassartoqarpa?
Ajoqusersimasup imigassamik sunnertissimaneranut
Takussutissaqarpa?
Ajoqusersimasup nakorsaatinik sunnertissimaneranut
Talussutissaqarpa?
5. Misissuinermi nassaarisat:

Naamik?
Aap, aalakoorpoq
Naamik
1) tulliani saamerlermi anaatinnermit kilerneq 3 cm angitigisoq nylon 3-0 atorlugu mersorneqarpoq
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2) niaquata utugguani anaatinnermit kilerneq qeqqaniit
saamiata tungaani 6 cm-itut angitigisoq nylon 3-0 atorlugu
mersorneqarpoq.
6. Tarrarsuisoqarpa?
Taamaassimappat tarrarsuineq
Qanoq takutitsiva?

Naamik

7. a. Qanoq katsorsaasoqpa?
Unititsisoqarpa?

Ikii mersorneqarput
Unitsinneqarpoq sajuppillatsitsisimanera alapernaarsorniarlugu. Aqaguani angerlartinneqarpoq.

9. Nassaarineqartut pilersimasinnaappat
a. piffissami oqaatigineqartumi?
b. oqaatigineqartutut periuseqarluni?

A. Aap. Ajoquernerit nutaajupput.
B. manngertumik nakuuserfigineqarnermi kingunerisaanik
soorlu ujaqqamik allamilluunniit.
10. Takuneqarsinnaasut naapertorlugit nalilerneqarpa ajoqusersimasoq
a. qaangiuttusamik kingunipilutsitsissasoq?
A. Aa, - anniarnikkut. Sulisinnaassanngilaq sapaatip akun
nera ataasseq tikillugu.
b. ataavartumik kingunipilutsitsissasoq?
B. Naamik.

11. Allat

soqanngilaq

Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1, I2 aamma I3.
U eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani taamaannerarlugu akuerivaa ilassutitullu nassuiaateqarluni, fiistertut ornissimallugit ualikkut. Ulluni 4-5-ni imernikuunngilaq takkukkami. Nal. 14 imerluni aallartippoq. Immiaaqqat viinnillu sukkasuumik imerpai. Aalakoortorujussuanngorpoq eqqaamasaqarpiaranilu. Eqqaamanngilaa I1-ilu kamaatilernerlutik.
I1-p inuusukkallarami aappani nunaqarfimmi toqutaanikoq eqqartuinnavippaa qiaannavillunilu. Aamma isersimasunik allanik kamaateqateqanngilaq. Kisiannili nammineq I1-illu
akunnerminni ajornartorsiulerput, soorlu allatigut taamaattartut imeraangamik. Qimaqqagaangamik aapparisartakkani pulaarusuppaa. Angerlarnialerlutik oqarpoq X10 pulaarniarlugu. Tamanna nammineq akueriumanngilaa, angerlartikkusullugu. Susoqarneranik allamik eqqaamasaaruppoq. Silaaruppoq, eqqaamanngilaalu ujaqqamik tigusinini. Sangiappoq,
kamanngilarli. Ilaanneeriarlutik eqqartortarnikuuvaat katinnissartik. Ukiut qulingiluat aappariinnikuupput. Eqqaamavaa aniniarluni kamippalerluni. Eqqaamasaata tullia tassaalluni
politiit napparsimmaviliaakkaanni. Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarpoq
aqagululluni.
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Issuaavigineqarluni eqqartuussisut suliaasa allassimaffiannik nassuiaatigisimasaminik inatsit
tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit ulloq 9. juni 2018 Sermersuup Eqqartuussisoqarfianit quppernerit aappaanni immikkoortoq 9-mik, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, killisiorneqarami taamatut oqarsimanerluni eqqaamanagu, I1-ip oqaasipalaanik oqaluffigisimagaani imaluunniit ujaqqamik anaasimanerlugu. Eqqaamavaa ujaraq takutinneqarmat, ujaqqamillu anaatikkaanni toqqutaasinnaaneranik oqartoqarmat, taanna angernikuuvaa.
Politiinut nassuiaatigisimasaminik ulloq 9. juni 2018, qupperneq 3, immikkoortut sisamaat
tallimaannilu issuaavigineqarluni nassuiaavoq, politiinut oqaatigisami ilai eqqaamasaqarfigalugit. Qallunaatut oqaatsit ilitsoqqussarinngilai. Allassimasutut oqarsimanini eqqaamanngilaa. Taamaallaat eqqaamavaa politiinit akeqquneqarluni aappimik naamimilluunniit. Pinngitsaalillugu nassuiaataanik atsiortippaat. Nassuiaatitut allassimasut ilumuunngillat.
Politiassistent I2-p nassuiaataanik eqqartuussisut suliaasa allassimaffiannit issuaaffigineqarluni qupperneq 4, immikkoortut tallimaanni uniffik 3.- 12. unnerluutigineqartup pisimasoq taamatut eqqaamanngilaa. Taamaallaat eqqaamavaa paffequteqarluni saviminernik
napparsimmavimmullu apuuteqqammerluni.
Kosterapportimi immikkoortortaq 1-mik takutitsivigineqarluni, ujaraq pinerliivimmi nassaarineqartoq, unnerluutigineqartup eqqaamanngilaa assamminik tigummisimanera.
Illup silaterpiaani aqqusineq asfaltilersugaanngilaq. Aqqusineq asfaltilersugaq tikitsinnagu
nuna ivigartalik issortalillu 10 meterip missaaniippoq. Illu qorsummik qalipaateqarpoq, naluaalu init qassiuneri. Majuartarfeqarpoq allorissat 3-4 matup isaarissap tungaanut assiaqutilimmik. Isumaqarporlu nunamiit matup isaarissap tungaanut 1-2 meteritut portutigisoq.
Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, pisimasoq sapaatip akunnerinik 3-4-nik sioqqullugu sermikkut quaassimalluni. Qaammat maji aallartittoq orlusimavoq tuini annersillugu. Anitsiarfimmi pappiaqqanik tigummilluni taamaalivoq. Illut tunuini
aput aanneqanngitsoq pujattorujussuuvoq, aputip ataa sermiulluni. Sapaatip akunnera
qaanguttoq nakorsiarpoq. Ukiup taamaalinerani nalinginnaavoq Tasiilami sermeqarlunilu
aputeqartarnera. Napparsimmavimmut saaffiginninnera journaliliorneqarsimavoq.
Ingerlalerlutik I1 imminut nalinginnaasumik pissuseqarpoq. Ajornasaanngilaq, pisoqaliivippasinngilaq. Tassa eqqaamasatuaa.
Kissaatigisimanngisaannarpaa I1-ip toqunnissaa. Immiaaqqat qillertuusat ataasiarnerinnarmik nunguttarpai. Nalunaaquttap akunnerata ataatsip ingerlanerani immiaaqqat arfinillit
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imerpai. Sukkasuumik imerpoq. Malugivaa aalakuulerluni taamallu sukkatigisumik najoqqaajunnaarluni.
Tigummigallagaanini aallartimmalli suliffimminut atasumik pinikuusani, inigisani taamaatinnikuuvaa.
I1 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani eqqartuussisut suliassa allassimaffianni allassimasoq taamaannerarlugu akuerivaa ilassutitullu nassuiaateqarluni, ullaap tungaani imerluni aallartissimalluni. Ualikkut arlaleriarluni silaaruttarpoq, eqqaamanngilaalu unnerluutigineqartup takkunnera. Takuvaa, naluvaali anillannerlutik. Aatsaat eqqaamasanippoq ambulancet takkutereersut napparsimmaviliaatitilluni mersortippoq ullorlu ataaseq uninngalluni.
X4 ikinngutigivaa. Eqqaamasaqanngilaq arlaat kamaassimanerlugu. Illu fiisterfigisani qorsummik qalipaateqarpoq. Illu qaliaqarpoq. Matup silarliup tungaanut majuartarfeqarpoq allorissat 5-6-iullutik.
Takutitsivigineqarluni assimik, ilanngussaq 9, eqqaamanngilaa niaqqumini nimermik tigummisimanini aannini pissutigalugu. Akiani najugalik politeeq susoqarneranik takunnissimavoq.
Politiit nalunaarusiaanni nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 5, qupperneq 3,
immikkoortoq siulleq, eqqaamavaa unnerluutigineqartup annersikkaani, annersinneqarami
ilisimajunnaarpoq aatsaallu eqqaamasaqaleqqilluni ambulanceni iterami. Illuminngaaniit
takuneqarsimapput ataaserluunnit anillassimanngilaq. Kisiannili X7 anillassimavoq ikiorlunilu. Politiinut nassuiaatigisimavai allaninngaaniit tusakkani, kisianni nammineq eqqaamasaqanngilaq. Eqqaamasaqanngilaq orlusimanerluni imaluunniit tullimigut eqqaatigulluunniit
annersinneqarsimanerluni.
I2 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani eqqartuussisut suliassa allassimaffianni allassimasoq taamaannerarlugu akuerivaa ilassutitullu nassuiaateqarluni, ullumi pineqartumi
imersimanngilaq. ”Nuanniitsoqarnera” isumaqartippaa, nammineq nuliamilu tusaasatik nilliarpaluttut. Nikuipput silammullu igalaakkut itsuarlutik. Ilisimannittup maluginiarpaa I1 majuartarfinni allorissat ilaani issiasoq, unnerluutigineqartorlu majuartarfiit naaneranniilluni.
Unnerluutigineqartoq ujaqqamik tigusivoq, ilisimannittorlu nuliaminut saaffiginnissutitut
oqarpoq ”U tassa”, kisianni unnerluutigineqartup ujaraq tiguvaa atorniarlugu, taamaattumik
ilisimannittoq politiitut qisuariaateqartariaqarami atisivoq silammullu arpalluni anilluni.
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Takoqqissaarpaa I1 majuartarfinni issiasoq, oqqatilersimasullu. Ersarippoq marluullutik aalakoorneri. Unnerluutigineqartoq tigusaqarpoq, ilisimannittup nalilerpaa tigusaa ujaraasoq. I1
nikuippoq majuartarfikkullu allorissat qummut kingulliit marlut arpalluni matukkut kasuttorpoq kalaallisullu nillialluni. Unnerluutigineqartup majuartarfikkut arnaq qummukarfigivaa,
taava ilisimannittoq illuatungaanut saappoq qitequserniarluni. Saaqqikkamigit unnerluutigineqartoq I1-ilu majuartarfiit isuaniipput, nunamullu sanileriillutik imminnut tigummillutik
tupput. Tunnerat sakkortuumik isikkoqarput. Oqaatigisinnaanngilaa arlaat ajoqusernersoq.
Nammineq 30 meterinik ungasitsisumiippoq. Sanimut saallutik tupput, kisianni niaqquminnik
nuna eqqorpasinnagu.
Unnerluutigineqartup I1 tigusimavaa qaavanullu ingissimalluni imaalilluni, sakiaa tikivillugu
seeqquni illuttut tuiinut pisillugit tigummiaminillu niaquata qulaatigut pavuunasaaq siluguteqqallugu niaquatalu tungaanut sakkortuumik sukkasuumillu periarlugu. Anaasinera iliorneruvoq ajoqusiiniarnerulluni. Unnerluutigineqartup niaqqumi qulaanut tigumiaqarluni assani qullarteqippaa. Ilisimannittorlu nuliaminut nilliavoq pigaartumut sianeqqullugu namminerlu arpalluni anilluni. Matuat silarleq pinerliivimmiit killormut sammivoq, 5 sekundillu
missaani illuminiit uuijarpoq takuaalu I1 aqqusinikkut ammut uppeqqajaasoq. Unnerluutigineqartoq nunami nalavoq perulluliorfiusup piffiani.
I3 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani taamaannerarpaa. Ilassutitut nassuiaateqarpoq
ulloq taanna imersimalluni, taamaallaalli annikitsunnguamik aalakuulaarpoq suna tamaat
eqqaamallugu. Taamaallaat immiaarartornikuulluni. Unnerluutigineqartoq arnaataalu imminnut nipituumik oqaluupput. Namminerlu 1-2 meterisut ungasitsigivai. Aalakoorput. Angerlarniarlutillu silamut anillapput. Unnukkuuvoq, namminerlu taakunnarsimavoq suliffimminit
asooreerluni unnukkorsiutinillu nerereerluni. Taakkaniipput inuit 6-7-it. Ilisimannittup saniatigut taakaniipput X7 aappaalu, X8, X4, unnerluutigineqartoq I1-ilu. I1 nillataartitsivimmiit
immiaaqqanik arfinilinnik tigusivoq. Paasisaavoq, illumilu piginnittoq X8 kamalerpoq taanna
arnaq unnerluutigineqartorlu anisinniarlugit, kisianni namminneq anipput. Ilisimannittoq
igaffimmi issiaannarpoq. Eqqarsaatigilerlugu susoqarnersoq igaffiup igalaavatigut itsuarpoq,
takuaalu unnerluutigineqartoq I1-ilu oqqattorujussuit. Ingerlaannaq X7 suaarpaa, X7-illu
arpalluni anillaffigivai, kisianni politiit takkuteriikatassimapput. Politiit suli takkutsinnagit,
unnerluutigineqartoq arnaatimi qaavaniippoq ujarassuarlu tigummillugu, taassuminngalu
anaavaa. I1 aattorujussuanngorpoq, ilisimannittorlu tupattorujussuulluni. Politiit namminneq
takkupput, aqquserngup illuatungaani najugaqarput, politiillu igalaakkut takusimagunarpai.
Unnerluutigineqartup ujaraq assammi illuanik tigummivaa, talinilu tunumoortilaariarlugu
anaasilluni. I1 paarngulluni angummiit peerpoq nikuillunilu ujaqqamik anaaneqaqqammerluni aqqusinikkullu uppisalulluni aalakoornermik. Tamatuma kinguninngua politiit takkupput
unnerluutigineqartorlu tigusaralugu.
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Takuvaa unnerluutigineqartup I1 ataasiarlugu anaagaa. Takunngilaa talini qaffaqqinneraa
ataasiarlugu anaaqqillugu. Tamakku tamarmik pitillugit ilisimannittoq igaffimmiiginnarpoq.
Issuaaffigineqarluni ilanngussaq 8, qupperneq 2, immikkoortoq 4, ilisimannittoq nassuiaavoq
eqqaamallugu politiinut taamatut nassuiaagami. Ilumoorsimassaarlu pisimasup kinguninngua
politiinut nssuiaanikuugami, aamma taamatut ullumikkut eqqaamavaa. Issuaaffigineqarluni
quppernermik taassuminnga immikkoortut tallimaannik, ilisimannittoq nassuiaavoq, politiit
unnerluutigineqartoq timiminik unitsikkaa. X7 aamma takkiganiippoq. I1 illup iluaniinnermini kiinnamigut napineqanngilaq. Tamanna aatsaat pivoq ujaqqamik anaatereerami. Igaffiup
igalaavaniit isaarissap majuartarfii takusinnaanngilai.

Paasissutissat inummut tunngasut
Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaateqarpoq, tigusarineqartinnani ukiuni marlungajanni
ilinniartitsisuulluni. Inersimasunik sisamanik qitornaqarpoq. I1 aappariunnaarnikuuvaa.
2009-mili inooqatigiilersimapput aallaqqaammut inooqatigiilluarsimagaluarput. Ukiut 1-2
ingerlaneranni akunnerminni ajortipput. Namminerlu arnaq tuiatigut savimmik kapinikuuvaa
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiissutigisaminik. 2013-imi I1-imit savimmik
toqoriarneqarpoq. Tamannalu pineqaaissinneqarsimasunut inissiisarfimmiissutigivaa ukiut
pingajuata affaani. 2017-imi najugaqatigeeqqilerput, tigusarineqarnissamilu tungaanut ingerlalluarput, ataqqivaalu aappariikkunnarsimanertik. Pinerit tamaasa imigassaq aalakoornartulik akuusarpoq, akunnerminnilu ajortumik pisoqartarluni. Misileqqinniarpaa imigassamik
aalakoornartulimmut atuipilunnermut katsorsarteqqinniarluni. 2008-mi katsorsagaanikuuvoq. 2017-imi suliffini aqqutigalugu qinnuteqaqqikkaluarpoq, pikkorissarnermullu
akuerineqarsimanani. Nassuerutigivaa imigassamik aalakoornartulimmik atuisinnaanani, inuunini aqummagu.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsineqanngilaq, unnerluutigineqartup pinerlineqartoq I1 nakuusernermigut piaaraluni toqoriaraluarsimaneraa.
Eqqartuussisoqarfiup pisuunermik naliliinera eqqartuussisuuneqarfimmit isumaqatigineqarpoq, taamaalillunilu unnerluutigineqartoq eqqaartuunneqarluni pinerlineqartoq niaquatigut nakuuserfigisimagaa ujaqqamik sakkoqarluni ajoquserneqarneranik kingunilimmik.
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Tamatumunnga atatillugu oqaatigineqassaaq naammattumik qularnarunnaarsinneqanngimmat, suliami saqqummiunneqartoq ujaraq 2,1 kilomik oqimaassusilik, taannaanersoq ujaraq
unnerluutigineqartup nakuusernermini atorsimasaa.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatissiissutissamik sivisussusiliiniarnermi sakkortusaatitut pingaartippaat, unnerluutigineqartoq peqqarniitsumik nakuusersimammat,
aammalu siusinnerusukkut marloriarluni pineqaatissinneqarsimammat inummut ulorianaatilimmik
pinerluuteqarluni,
eqqartuussummilu
kingullermi
peqqarniitsumik
nakuusernermi pineqarmat pinerlineqartoq taannarpiaq.
Tamanna tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata naapertuuttuutippaa pineqaatissiissummi sivisussusiliineq sivitsuiffigissallugu ukiumi ataatsimi qaammatinilu pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfik Sermeruup eqqartuussutaa ulloq 23. oktober 2018 allanngortinneqarpoq,
taamaalilluni U eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi qaammatinilu pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Unnerluutigineqartumut illersussamut ivertinneqarsimasup aningaasarsiassai immikkut aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiallu inaarutaasumik naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
Den 8. februar 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 227/18
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
872/2018)

afsagt sålydende

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5516-97412-00002-18)
mod
T
Født den […] 1962
(advokat Ulrik Blidorf, Nuuk
j.nr. 01-00401)
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D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 23. oktober 2018. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold i et tilfælde.
Tiltalte blev idømt 8 måneders anstaltsanbringelse.
Anke
Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været
behandlet som bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den ved kredsretten
rejste tiltale og skærpelse af kredsrettens dom.
T har påstået den idømte foranstaltning stadfæstet.
Tilbageholdelse
Tiltalte har under landsrettens behandling af sagen været tilbageholdt.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 13. december 2018.
Supplerende sagsfremstilling
I politiattest af 9. juni 2018 udarbejdet af distriktslæge […], Tasiilaq Sygehus om sin undersøgelse af V1 den 8. juni kl. 19.40 hedder det bl.a.:
”…
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3.a. Hvornår og hvor angives
skaden at være sket?

Den 08.06.2018 kl. kort før
På gade, tæt ved ”Blomsterdalen”, Tasiilaq

b. Hvorledes angives skaden
sten.
at være sket?

b. Pt blev angiveligt slået i hovedet med en

4. Er der ved undersøgelsen
umiddelbart fundet tegn på i
forvejen tilstedeværende
sygdom?
Er der umiddelbare tegn på,
at tilskadekomne er påvirket
af alkohol?
Er der umiddelbare tegn på, at
tilskadekomne er påvirket
af lægemidler
5. Det objektive fund:
dette

til ve for
tureres

Nej

Ja – pt er ret beruset

Nej

1) Kontusionssår ca 3 cm i ve tindingeregion –
sutureres med nylon 3-0
2) Kontusionssår ca 6 cm i hovedbunden lidt
midtlinjen, næsten på toppen af hovedet – suligeledes med nylon 3-0

6. Er der foretaget
røntgenfotografering?
Hvad viser fotografering i
givet fald?
7. a. Hvilken behandling blev
foretaget?
Har indlæggelse fundet
stelse. Udskrevet
sted?
…
9. Kan det forefundne antages at

Nej

a. sårene blev syet
b. Pt blev indlagt til observation for hjernry-

Dagen efter.
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være fremkommet
a. På den angivne tid?
b. På den angivne møde?
foreksempel

a. Ja. Det drejer sig om helt friske skader
b. Ja. Det er følger efter ”stump vold” – som
Følger efter slag med en sten eller anden gen-

stand.
10. Skønnes det efter det
foreliggende, at tilskadekomne vil få
a. Forbigående mén?
dage til
forbigående arbejds
udygtighed?
(om muligt en skønsmæssig
udtalelse om varigheden)
b. varige mén?
varig arbejdsudygtighed?
11. Eventuelle bemærkninger

a. Ja, - i form af smerter. Arbejdsudygtighed i
en uge.

b. Nej.

Ingen”

Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V2 og V3.
T har vedstået sin forklaring for kredsretten og har supplerende forklaret, at han ankom til
selskabet midt på eftermiddagen. Han havde ikke drukket i 4-5 dage, da han ankom. Han
begyndte at drikke fra kl 14. Han drak øl og vin meget hurtigt. Han blev meget påvirket af
alkohol og husker ikke så meget. Han husker ikke, at han blev uvenner med V1. V1 snakkede
hele tiden om sin ungdomskæreste, der blev dræbt i bygden, og græd meget. Han var heller
ikke uvenner med nogen af de andre tilstedeværende. Der opstod dog nogen problemer mellem ham og V1, som der nogen gange gør, når de drikker. Hun ville gerne besøge den kæreste,
som hun har, når de er væk fra hinanden. Da de skulle gå hjem, sagde hun, at hun gerne ville
hen til X10. Det ville han ikke acceptere, fordi han ville have hende med hjem. Han husker
ikke mere, hvad der skete. Han mistede bevidstheden og husker ikke, om han tog en sten. Han
følte sig jaloux, men ikke vred eller gal. De havde nogen gange snakket om, at de skulle giftes.
De havde været sammen i 9 år. Han husker, at han tog sko på for at gå uden for. Det næste
han husker er, at politiet tog ham med til sygehuset. Han blev fremstillet i grundlovsforhør,
hvor han havde tømmermænd.
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Foreholdt sin forklaring til retsbog under grundlovsforhøret den 9. juni 2018 i Sermersooq
Kredsret side 2, 9. afsnit forklarede tiltalte, at han ikke husker at have sagt under grundlovsforhøret, hverken at V1 sagde grimme ord til ham, eller at han slog hende med en sten.
Han kan godt huske, at han fik forevist stenen og svarede ja til, at man kan dø af at blive slået
i hovedet med en sten.
Foreholdt sin forklaring til politiet den 9. juni 2018, side 3, 4. og 5. nye afsnit forklarede
tiltalte, at han kun husker noget af, hvad han sagde til politiet. Dansk er ikke hans modersmål.
Han husker ikke at have sagt sådan, som der står anført. Han husker kun, at politiet bad ham
om at svare enten ja eller nej. De tvang ham til at skrive under på forklaringen. Forklaringen
passer ikke.
Foreholdt politiassistent V2s forklaring til retsbogen side 4, 5 nye afsnit 3.- 12. punktum husker tiltalte ikke episoden sådan. Han husker kun, at han havde håndjern på og lige var ankommet til sygehuset.
Forevist kosterrapportens pkt. 1, sten fundet på gerningsstedet, kan tiltalte ikke huske at have
haft den i hånden.
Lige uden for huset er der ikke nogen asfalteret vej. Der er ca. 10 meter med græs og jord, før
der er asfalteret vej. Huset er grønt, og han ved ikke, hvor mange værelser der er. Der er en
trappe med 3-4 trin og et gelænder op til indgangsdøren. Han vi tro, at der er 1-2 meter fra
jordniveau op til hoveddøren.
Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han 3-4 uger før episoden var gledet på isen.
Det var i begyndelsen af maj måned, at han faldt og slog skulderen. Han var på vej med nogle
papirer i et frikvarter. Der var meget glat bag ved husene, hvor sneen ikke smelter, og der var
is under sneen. En uge efter gik han til lægen. Der er normalt is og sne normalt i Tasiilaq på
den tid af året. Der er ført journal over henvendelsen på sygehuset.
V1 opførte sig normalt over for ham, da de skulle gå. Hun var ikke afvisende, Der var ikke
optræk til, at der skulle ske noget. Det er det eneste, han kan huske.
Han har aldrig haft ønske om at slå V1 ihjel. Han skyllede hele dåser med øl ned på en gang.
Han drak 6 dåseøl på en time. Han drak hurtigt. Da han kunne mærke, at han blev fuld, drak
han ikke så hurtigt mere.
Siden tilbageholdelsen har han opgivet den personalebolig, han havde fået tildelt.
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V1 har vedstået sin forklaring til retsbogen og har supplerende forklaret, at hun begyndte at
drikke om formiddagen. Om eftermiddagen fik hun flere blackouts og kan ikke huske, da
tiltalte kom. Hun så ham, men ved ikke, at de gik udenfor. Hun husker først noget efter, at
ambulancen kom og tog hende til sygehuset, hvor hun blev syet og var indlagt en dag.
X4 er hendes veninde. Hun husker ikke, om hun blev uvenner med nogen. Det hus, hun var
til fest i, er grønt. Huset er med 1. sal. Der er trappe op til hoveddøren med 5-6 trin.
Foreholdt fotoet, bilag 9, bilag, erindrer hun ikke at have holdt en forbinding på hovedet, fordi
hun blødte. Politimanden, der boede ovenfor, havde set, hvad der skete.
Foreholdt sin forklaring til politirapport, bilag 5, side 3, 1. afsnit husker hun, at tiltalte slog
hende, og i det øjeblik hun blev slået, mistede hun bevidstheden og husker først igen, fra hun
vågnede op i ambulancen. De havde set det fra huset, men ikke en af dem gik ud. Dog kom
X7 ud for at hjælpe hende. Hun har forklaret det til politiet, som hun har hørt fra andre, men
kan ikke selv huske det. Hun husker ikke at være faldet eller at være blevet slået i tindingen
eller deromkring.
V2 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og supplerende forklaret, at han ikke
havde drukket den pågældende dag. Med ”stemningen var ond” menes, at ægtefællen og han
hørte råb og skrig. De rejste sig op og så ud ad vinduet. Vidnet bemærkede, at V1 sad på et
af trappetrinene, mens tiltalte stod for enden af trappen. Tiltalte samlede en sten op, og vidnet
sagde henvendt til sin kone: ”Lad nu være T”, men tiltalte tog stenen for at bruge den, så han
var nødt til at træde i karakter som politibetjent og iføre sig sit føringsmiddel og løbe ud.
Han så mere præcist V1 sidde på et af trappetrinene, og at der var et skænderi i gang. De var
tydeligt berusede begge to. Tiltalte samlede en genstand op, som vidnet skønnede var en sten.
V1 rejste sig op og løb de sidste 2 trin op af trappen, bankede på indgangsdøren og råbte på
grønlandsk. Tiltalte var på vej op af trappen til hende, da vidnet vendte sig om for at tage sit
føringsbælte på. Da han vendte sig tilbage igen, befandt både tiltalte og V1 sig for enden af
trappen, hvor de landede på jorden begge to ved siden af hinanden, mens de havde fat i hinanden. Det så meget voldsomt ud, da de landede. Han kan ikke sige, om nogen af dem kom
til skade. Han stod 30 m væk. De landede sidelæns, og det så ikke som om, deres hoveder
ramte jorden.
Tiltalte havde fat i V1 og satte sig oven på hende på den måde, at han satte sig helt oppe på
hendes brystkasse med knæene på begge hendes skuldre og hævede hånden med genstanden
langt op over hovedet og førte den ned mod hendes hovedregion med kraft og høj hastighed.
Det var et slag, der blev gjort, for at lave skade. Tiltalte hævede igen hånden med genstanden
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op over hovedet. Vidnet råbte til sin kone, at hun skulle ringe efter vagten og løb selv ud.
Hans hoveddør vender modsat gerningsstedet, og det tog 5 sekunder, inden han kom rundt
om sit hus og så, at V1 vaklede ned af vejen. Tiltalte lå på jorden, hvor tumulten var foregået.
V3 har vedstået sin forklaring til kredsretten. Hun forklarede supplerende, at hun havde drukket den dag, men var kun lidt beruset og husker det hele. Hun havde kun drukket øl. Tiltalte
og kæresten talte højt til hinanden. Hun sad 1-2 meter derfra. De var fulde. De skulle hjem og
gik udenfor. Det var om aftenen, for hun kom selv derhen efter at have fået fri fra arbejde og
have spist aftensmad. Der var 6-7 personer til stede. Det var foruden vidnet X7 og hans kæreste, X8, X4, tiltalte og V1. V1 tog 6 øl fra køkkenskabet. Hun blev opdaget, og ejeren af
huset X8 blev sur og ville smide hende og tiltalte ud, men så gik de selv ud. Vidnet blev
siddende i køkkenet. Hun kom til at tænke på, hvad der skete udenfor og så fra køkkenvinduet,
at tiltalte og V1 skændtes voldsomt. Hun råbte til X7 med det samme, og X7 løb ud til dem,
men da var politiet allerede kommet. Inden politiet kom, lå tiltalte oven på sin kæreste og
havde en stor sten i hånden, som han slog hende med. V1 begyndte at bløde meget, og vidnet
blev meget forskrækket. Politiet kom af sig selv, for de bor på den anden side af vejen, og
betjenten havde nok set det fra vinduet.
Tiltalte, der holdt stenen i den ene hånd, trak armen lidt tilbage og slog. V1 kravlede væk fra
ham og rejste sig op, lige efter hun var blevet slået med stenen og vaklede ned af vejen, fordi
hun var så fuld. Politiet kom og anholdt tiltalte lige efter.
Hun så, at tiltalte slog V1 en gang. Hun så ikke, om han hævede armen for at slå hende en
gang til. Vidnet blev i køkkenet under det hele.
Foreholdt bilag 8, side 2, 4. afsnit, forklarede vidnet, at hun husker at have forklaret sådan til
politiet. Det må være rigtigt, fordi hun fortalte det til politiet lige efter, og hun husker det nu
også sådan i dag. Foreholdt samme side, 5. afsnit, forklarede vidnet, at det var politiet, der
stoppede tiltalte fysisk. X7 var også derude. V1 havde ingen brud på ansigtet, mens hun var
inde i huset. Det opstod først efter slaget med stenen. Hun kunne ikke se indgangstrappen fra
køkkenvinduet
Personlige forhold
Tiltalte har supplerende forklaret, at han før anholdelsen var lærer i næsten 2 år. Han har 4
voksne børn. Han danner ikke længere par med V1. De har levet sammen fra 2009 og havde
et godt liv i starten. Efter 1-2 år gik det galt mellem dem. Han stak hende med en kniv på
skulderen og var i anstalten for det. I 2013 forsøgte V1 at slå ham ihjel med en kniv. For det
kom hun i anstalten i 2 ½ år. I 2017 begyndte de at bo sammen igen, og det gik godt indtil
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anholdelsen, Han respekterer, at de ikke har et forhold længere. Alkohol har været indblandet
hver gang, der er sket noget dårligt imellem dem. Han vil søge om behandling for sit misbrug
af alkohol igen. Han blev behandlet i 2008. I 2017 søgte han om det igen via sin arbejdsplads,
men fik desværre ikke kurset. Han indrømmer, at han ikke kan tåle alkohol, og at det styrer
hans liv.
Landsrettens begrundelse og resultat
Heller ikke for landsretten findes det bevist, at tiltalte havde det fornødne forsæt til at forsøge
at slå forurettede V1 ihjel ved den udøvede vold.
Landsretten tiltræder herefter kredsrettens skyldvurdering, hvorefter tiltalte dømmes for at
have udøvet vold mod forurettedes hoved med en genstand i form af en sten, alt med skade
til følge.
Det bemærkes herved, at det ikke er tilstrækkelig sandsynliggjort, at den i sagen fremlagte
sten med en vægt på 2,1 kg er identisk med den sten, tiltalte anvendte ved voldsudøvelsen.
Landsretten har ved udmåling af foranstaltningen i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte
har udøvet grov vold, og at han 2 gange tidligere er foranstaltet for personfarlig kriminalitet,
hvor den seneste dom vedrører grov vold mod den samme forurettede.
På den baggrund har landsretten fundet det passende at forhøje den udmålte foranstaltning til
anbringelse i anstalten i 1 år og 3 måneder.

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

Sermersooq Kredsrets dom af 23. oktober 2018 ændres, således at T idømmes anbringelse i
anstalten i 1 år og 3 måneder.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Helle Jardorf

