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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QAASUITSUP KREDSRET

Den 19. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret Uummannaq i sagen
sagl.nr. QAA-UUM-KS-0158-2014
Anklagemyndigheden
mod
[…]
3961 Uummannaq
Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00587-14.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 5. november 2014 og modtaget i retten den 9. december 2014.
T er tiltalt for overtrædelse af
1.
Kriminallovens § 88 – vold
Ved den 10. oktober 2014 på et ikke nærmere angivet tidspunkt fra ca. kl. 2000 til ca. kl. 2115
på adressen […], Uummannaq at have væltet C på gulvet, hvorefter han tildelte C et eller flere
slag i ansigtet med flad hånd, samt mindst en gang klemte hende om halsen med begge
hænder, hvilket bevirkede, at C ikke kunne trække vejret, og at C fik karsprængning i højre
øje.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
Anbringelse i anstalt i 6 måneder
T har erkendt sig skyldig i forhold 1.
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Forsvareren Jørgen Steenholdt har nedlagt påstand om.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T & V1 & V2.
Forklaringen fra tiltalte er gengivet i retsbogen af den 19. marts 2015.
Forklaringen fra vidnerne, V1 & V2, er gengivet i retsbogen af den 19. marts 2015.
Dokumentbeviser

Det fremgår af:
Forhold 1: Bilag 1 Anmeldelsesrapport
Anmeldelsesdato/klokkeslæt
anm.måde
Jornalnr.
551397431-587-12
10/10 2014 kl. 2115
Tlf
Sagens art
Havde kvalt sin kæreste og truer med at begår selvmord
Gerningssted
[…]
Sagens genstand
Anm. […] rettede i dag tlf-nisk og oplyste, at hendes kæreste […] havde
kvalt hende 3 gange, hvor hun fik åndedræts problemer og gav mange lussinger,
herefter truer med at begår selvmord.
Vagthavende ved […] kontaktet og orienteret, der anmode at
kommunefoged skal tilkaldes til sagen og opstartes en sag.
Kommunefoged […] orienteret og vejledt. Sygehuset i Uummannaq
kontaktet, der ville anmode bygdejordemoderen tilse anm.
Kommunefoged oplyste, at han befinder sig hos […], der var sammen
med sin storbror. […] skule være middel beruset og har kærestesorg, men ville
ikke begår selvmord. Storbroderen ville passe på ham. Anm. Kontaktet og
orienteret og vejledt hende med anmelde.
Tidsforbrug af kommunefoged ført.
Den 21. oktober 2014 rettede jeg til forurettede, der anmode at der startes
en sag vedr. voldsudøvelse mod hende.
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Forhold 1: Bilag 3 Politiattest vedr. forurettede C
1.Skadelidtes fulde navn: C
CPRnr:
[…]
Bopæl:
3961 Uummannaq
2.Hvornår og hvor har Den 10/10-2014 Kl. 21.50
undersøgelsen
af b) eks-kæreste har tvunget hende til jorden og holdt hende
tilskadekomne
fundet nede, taget kvælertag omkring patientens hals med begge
sted?
hænder, slået hende med knyttet næve mod venstre kind.
3.Hvornår og hvor angives Den 10/10-2014 Kl. 20.50
skaden at være sket?
b) eks-kæreste har tvunget hende til jorden og holdt hende
b) Hvorledes angives nede, taget kvælertag omkring patientens hals med begge
skaden at være sket?
hænder, slået hende med knyttet næve mod venstre kind.
5.Det objektive fund:
1. Tommelfingerstort, friskt blåt mærke (hæmatom) ved højre
hals (ved musculus sternocleidomastoideus, midtfor).
2. To mindre runde blå mærker (hæmotomer) ved venstre hals.
3. Diffus hævelse og rødme af venstre kind.
4. Rødme omkring panden midtfor.
5. Tommelfingerstort blåt mærke (hæmatom) ved venstre
skulder (svarende til forreste del af musculus deltoideus).
6. Karsprængning (et par dage efter hændelsen) i højre øje.
9.Kan
det
forfundne a) Det kan antages at læsionerne er fremkomne på det angivne
antages
at
være tidspunkt, ud fra deres friske udseende.
fremkommet
b) Læsionerne stemmer overens med strangulationsforsøg og
a. på den angivne tid?
knytnæveslag mod kinden.
b. på den angivne måde?

Forhold 1: Bilag 7 Mailkorrespondance med læge samt foto af skade på forurettede
Kære[…]
Hvis man lægger til grund, at karsprængingen/blodudtrædningeen i øjetopstod som følge af
kvælningen, kan du så skønne, hvorvidt hun har været i livsfare ved kvælningen – når også
hende til de blå mærker på hendes hals?
Kære […],
Som en uddybbelse af politiattesten, kan jeg meddelelse at vi er først bleven gjort
opmærksomme på karsprængningen den 13/10-2014. Vi foretog den oprindelige
undersøgelse lige umiddelbart efter hændelsen (ca 1 time efter) via internettet (video
konference). Billede-opløsningen var ikke af høj kvalitet, så jeg kan ikke udelukke at vi har
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overset det ved den første undersøgelse, men vi spurgte patienten om der var yderligere
synlige skader end den vi diskuterede med hende og det benægtede hun.
Jeg kan således ikke udtale mig om hvornår præcist karsprængningen/blodtrædningen
opstod, eller om betydningen af denne. Der er vedhæftet bilede fra den 13/10-2014.
Jeg kan dog allerede meddele at for at give udtalte blå mærker på hendes hals, må der have
været tale om betydelig kraft ved strangulationsforsøget.
- Forhold 1: Personundersøgelse
Imm. 9
(Pimerluttuttunik isumaginnittut immersugassaat/Udfyldes af kriminalforsorgen)
Ataatsimut isumaginnittut aamma tunngavissaasumik paasisat:
Resume og konklusion:
Det drejer sig om en mand på 26 år med samlever, hvor de begge bor i […] bygden ved
Uummannaq hos sigtedes forældre […]. Sigtede har 2 søskende. Sigtede er nr. nr. 2 i
søskendeflokken på 3.
Sigtedes opvækst har ikke altid været god, da forældrene kom klammeri med vold til
efterfølge, og det episoder plejede at få negative følger for den sigtedes følelser, og som
berører sigtedes psykiske tilstand i negativt retning. Udover det beskrev den sigtede at hans
opvækst ellers har været god og trygt.
Sigtedes forældre indtager ikke alkohol under sigtedes barndom og opvækst. Under sin
opvækst tager sigtedes fader den sigtede i fangstsejlads, som har været en god oplevelse for
den sigtede. Sigtede voksede op os sine forældre uden for hjemmet.
Sigtede har ikke været under børne- og ungdomsforsorg.
Sigtede har en samlever. Sigtede har 1 barn, en 5årige dreng. Sigtedes søn bor hos sin mormor
i Kullorsuaq, da moderen går på skole. Sigtede og sønnens moder gik fra hinanden før barnet
blev født. Sigtede dyrker sine venner i fritiden. Sigtede spiller fodbold og er medlem af
sportsforening Eqaluk 56.
Sigtede har et godt fysisk helbredstilstand. Sigtede få i perioder psykisk nedtur, men er i
bedring nu. Ifølge den sigtede er årsagerne forskellige og er svære at sætte ord på det. Sigtede
har engang forsøgt at begå selvmord, og har oplevet sin bedste venner begik selvmord.
Sigtede har ikke rørt alkohol og hash i 6 måneder nu. Sigtede indtog første gang alkohol som
13-årige. Sigtede drak fra 2007 hver uge og nogen gange i hverdage, og derfor har sigtede
holdt op ned at indtage alkohol for 6 måneder siden, og ønsker at stoppe helt. Sigtede drak
meget, og drak nogen gange indtil han får blackout.
Sigtede har ansøgt om optagelse i Qaqiffik til behandling mod misbruget af alkohol og hash.
Sigtede har rykket for ansøgningen, men endnu ikke fået svar endnu.
Sigtede er interesseret i afvænningsbehandling mod alkohol og hash misbruget, og har selv
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søgt om tilskud til behandlingen i Qaqiffik.
Hash misbruget begyndte i 2007 og frem til efteråret 2014. Sigtede begrunder det med psykisk
nedtur, hvor dårlig oplevelser som sigtedes bedste venner begik selvmord.
Sigtede har som 13-årig prøvet hash første gang. Sigtede røg hash, så snart sigtede har
mulighed for det. Sigtede har ikke prøvet andre euforiserende stoffer end hash.
Sigtede har prøvet at sniffe som 17-årige, og har siden ikke sniffet igen. Sigtede har selv
ansøgt om tilskud til afvænningsbehandling mos misbruget af alkohol og hash.
Sigtede har 10. klasse som folkeskolens afgangsprøve fra 2007. Sigtede har ingen
videregående uddannelse. Sigtede har ingen faguddannelse.
Sigtede har fiskeriet som erhverv. Sigtede ønsker forsat have fiskeriet som erhverv.
Sigtede har indkomst omkring kr. 300.000,- årligt. Sigtede ejer snescooter, jolle med 140 HK
påhængsmotor (erhvervsjolle).
Sigtede har en indkomst omkring kr. 300.000 i faste udgifter om måneden. Sigtede har en gæld
på kr. 50.000,- (oprindelig 76.000,-).
Sigtede har aldrig fået udbetalt understøtte fra kommunen.
Personundersøgerens vurdering af sigtede:
Sigtede blev interviewet telefonisk.
Sigtedes opvækst har generelt været god og trygt med alkoholfrit hjem, men der har
været episoder, hvor forældrene gik i tutterne på hinanden med vold til følge, og disse
oplevelser har ikke været gode mod den sigtede. Sigtede har engang forsøgt at tage sit
eget liv. Sigtedes bedste venner har også begået selvmord, og disse dårlige oplevelser har
nok sæt sig i sigtedes sjæl, og berørt sigtedes følelsesliv meget senere hen, og bragt sigtede
ind i alkohol og hash misbrug i 7 års periode på baggrund af disse ubehandlede
traumatiserende oplevelser, hvor bedste venner begik selvmord. Sigtede har selv stoppet
med at indtager alkohol og hash i 6 måneder nu, og søgt tilskud til det offentlige om
afvænningsbehandlingstilbud mod misbruget af alkohol og hash, men har endnu ikke
fået respons. Sigtede har rykket for et svar.
Sigtede har gennemført folkeskolens 10. klasse, og lever i dag som fisker, og ønsker at
være fisker også i fremtiden.
Sigtede har accepteret samfundstjeneste. Min vurdering er at sigtede er egnet til
samfundstjeneste.
Konklusion:
Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, skønnes sigtede
egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om
tilsyn i 1 år af kriminalforsorgen.
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Personlige oplysninger
T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag.
Parternes synspunkter
Anklageren har til støtte for påstanden anført, at
- Anbringelse i anstalt i 6 måneder.
Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at
- I medfør af § 140 samfundstjeneste i 40-240 timer og bøde på 10.000,00 kr.
Rettens begrundelse og resultat
Tiltalte har ikke er erkendt sig skyldig, idet han ikke huskede noget, og vidnet forurettede V1
har forklaret, efter at de var gået fra hinanden, havde T ringet til hende og bedt hende om at
komme, hvilket hun havde gjort. Da V1 kom ind i huset, så hun, at T allerede var kommet ind.
V1 havde dagen før holdt fest, og de havde talt om dette, og de var blevet vrede på hinanden.
De var blevet vrede på hinanden, fordi T havde forladt hende. Da T begyndte at tale med høj
og hård stemme, havde hun forsøgt at flygte. T havde grebet hende og væltet hende om på
gulvet og taget kvælertag på hende. Han havde taget kvælertag på hende tre gange. Han havde
forsøgt at tage hendes tøj af hende, og han havde revet hende T-shirt i stykker. Han havde
tildelt hende flere kraftige lussinger. Efter at have tildelt hende lussinger, havde han forsøgt at
kvæle hende, således at hun ikke kunne trække vejret. Da hun kom i vanskeligheder og forsøgt
at gispe efter vejret, havde hun ellers skubbet T på hans øjne og næse for at få ham væk. T
havde selv fjernet sig. Da han fjernede sig, var hun flygtet. Af lægens notater kan ses, at hun
havde blodsprængte øjne, og lægen har vurderet, at hendes liv havde været i fare.
Retten lægger forurettedes forklaring og lægens vurdering ved undersøgelsen til grund. Retten
finder, at tiltalte T Eriksen har overtrådt kriminallovens § 88 – vold – i et tilfælde. Da han
tildelte V1 lussinger og tog kvælertag på hende, således at hun ikke kunne trække vejret.
Retten anser forholdet som grov. Ved fastsættelse af foranstaltning finder retten, at
anklagemyndighedens påstand bør tages til følge, idet volden havde været grov.
Om omkostningerne

Forsvarer Jørgen Steenholdt tillægges salær afholdt af staten.
THI KENDES FOR RET:
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T foranstaltes således:
Anbringelse i anstalt i 6 månender, regnet fra anbringelsesdatoen.

Nicolaj Geisler

