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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QAASUITSUP KREDSRET
Den 19. august 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen
sagl.nr. QAA-ILU-KS-0394-2014
Anklagemyndigheden
mod
T
3952 Ilulissat
Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97431-00350-14.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 20. juni 2014 og modtaget i retten den 10. september 2014.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 88 – vold:
Ved den 30. april 2014 i et klasselokale på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut, at have revet
[…] i håret samt tildelt […] adskillige spark i ryggen samt på benet.
Der tages på vegne af […] forbehold for påstand om erstatning.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden
ikke begår ny lovovertrædelse.
T har erkendt sig skyldig i forhold 1.

2

Forsvareren har nedlagt påstand om bøde.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring T og V.
Forklaringen fra tiltalte, […], er gengivet i retsbogen af den 19. august 2015.
Forklaringen fra vidnet, […], er gengivet i retsbogen af den 19. august 2015.
Dokumentbeviser

Det fremgår af
Forhold 1, bilag D-1-1 politiattest vedr. V:
Punkt 5, ”Hårbund: Der er flere områder med rødmen, samt ca 6 steder hvor der er lille sårskorpe,
som der er revet tårtotter af.”
Punkt 10: ”a: forbigående smerter. Ikke arbejdsudygtighed. B: Ingen varige mén, ingen varig arbejdsudygtighed.”
Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold oplyst, at hun arbejder i Pilersuisoq i Qeqertaq og får over 4.000
kr. i løn hver 14. dag. Hun bor hos sin mor i Qeqertaq. Hun hjælper til med udgifterne. Hun er
hverken gift eller har børn. Hun har gennemført folkeskolen og har herefter gået i Piareersarfik,
men droppede ud. Hun har været på et 1-årigt højskoleophold. Hun har ingen umiddelbare planer
om uddannelse.
Sagsbehandlingstiden
Lovovertrædelsen fandt sted den 30. april 2014, anklageskriftet er dateret den 20. juni 2014 og
modtaget i Kredsretten den 10. september 2014. Ingen tidligere berammelser.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men ønskede ikke at afgive en forklaring.

3

Vidnet har forklaret, at tiltalte trak hende i håret og enten tildelte hende tramp eller knæslag på
ryggen og at store totter af hendes hår faldt af og at hun fik ondt i ryggen.
Det fremgik af polititiattesten, at der var flere områder med rødme, ligesom store totter af hendes
hår var revet af.
Retten finder det derfor bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens §
88, 1. pkt. – vold, ved at have hevet forurettede i håret og tildele hende enten tramp eller knæslag
på ryggen.
Om foranstaltningen

Ved fastsættelse af foranstaltningen lagde retten vægt på sagens alder på 1 år og 4 måneder, som
ikke kan tilskrives tiltalte, samt voldens karakter, hvorefter tiltalte foranstaltes med en bøde i medfør af kriminallovens § 127, stk. 1. På baggrund af tiltaltes personlige forhold fastsættes bøden til
2.000 kr.
Om omkostningerne

Salær til forsvareren betales af statskassen.
THI KENDES FOR RET:
T idømmes en til statskassen tilfaldende bøde på 2.000 kr.

Elisabeth Kruse

