UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QAASUITSUP KREDSRET
Den 25. august 2014 blev af Qaasuitsup Kredsret i Upernavik i sagen
sagl.nr. QAA-UPE-KS-0183-2013
Anklagemyndigheden
mod
T
Anklagemyndighedens journal nr. 5514-97431-00616-13.
afsagt
D O M:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 20. november 2013 og modtaget i retten den 16. december 2013.
T er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 88 - vold
ved den 9. november 2013 kl. ca. 02.20 på adressen Assakaatarfiup aqq. at have tildelt M tre
spark i venstre side af hovedet samt at have slået M i ansigtet med en ølflaske, hvorved den
knustes, og M fik en ca. 4 cm. Lodret flænge umiddelbart under højre øje og en 1 cm. Flænge
imellem øjenbrynene.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anstaltanbringelse i 3 måneder.
Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1.
Forsvareren har nedlagt principal påstand om frifindelse, i medfør af kriminallovens § 9 og §
10, subsidiært nedlægger forsvareren påstand om tildeling af en advarsel.

Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T, M, G.
Dokumentbeviser

Det fremgår af bilag 6, forhold 1, pkt 5 i Politiattesten vedr. M:
5. Det objektive fund:
Attesten skal udfyldes på dansk
(ved flere læsioner nummereres de enkelte
læsioner.)
For den strafferetlige bedømmelse er det af
største betydning at få en minutiøs
beskrivelse med fremhævelse af de for
læsionen karakteristiske detaljer
9. Kan det forefundne antages at være
fremkommet
a. på den angivne tid?
b. på den angivne måde

Der ses en 4 cm flænge lodret under højre øje
Desuden ½-1 cm flænge mellem øjenbrynene

Ja
Ja

Bilag 7, forhold 1, gennemgang af fotomappen.
Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold oplyst, at hun snart fylder 18 år og snart ville få et barn, hvor
hendes termin er sat til den 13. november. Hun går ikke i skole og har heller ikket et arbejde.
P.t. drikker hun ikke.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte kan ikke huske noget om forholdet på grund af indtagelse af alkohol. Forurettede har
forklaret at, tiltaltes kæreste fastholdt forurettede på gulvet og tildelte forurettede spark på
dennes hoved, derefter at have slået denne med en ølflaske med indhold på forurettedes ansigt,
hvorved denne fik tre flænger i ansigtet. Vidnet forklarede, at forurettede havde forbudt tiltalte
i at gå i byen, da de i løbet af aftenen ville i byen, og efter at forurettedes kæreste var faldet i
søvn, havde forurettede opfordret tiltalte til at gøre samlejebevægelser. Efterfølgende fastholdt

tiltalte den forurettede på gulvet og tildelte denne enten spark eller næveslag på dennes hoved
samt slået med en ølflaske med indhold på dennes ansigtet. Da tiltalte havde slået var de
flygtet fra stedet.
Forholdet blev dokumenteret af fotos, som viser skår fra en flaske samt forurettedes blod på
gulvet, som viser store blodområder. Endvidere dokumenteres dette af politiattesten, hvor der
fremgår at forurettede havde flænger i ansigtet, hvoraf de to havde fået plaster på.
Derfor mener retten at, det blev bevist at, tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af
Kriminallovens § 88 – Vold.
Om foranstaltningen

Tiltalte er mindreårige, gravid og ikke længere bruger af alkohol.
Tiltalte har været påvirket af alkohold under forholdet og blev nægtet af værten da tiltalte ville
gå fra stedet samt opfordret af forurettede til at vække kæresten ved at gøre samlejebevægelser.
Retten har, under fastsættelse af foranstaltningen, lagt vægt på tiltaltes lave alder og at tiltalte
var yngre end den forurettede og dermed var blevet påvirket.
Tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af Kriminalloven i et tilfælde. Retten mener, på
baggrund af tiltaltes alder på 17 år, at tiltalte ikke kan dømmes til anbringelse i anstalten iflg.
Kriminalloven samt en betinget foranstaltning.
Kriminallovens kap. 32, hjælpeforanstaltning til unge, kan heller ikke lægges til grund, idet der
til sagen ikke har været fremlagt en personundersøgelse.
Derfor mener retten, på grund af tiltaltes personlige situation samt at tiltalte ikke er tidligere
foranstaltet, at tiltalte bør foranstaltes, i medfør af kriminallovens § 125, med en advarsel.
Om omkostningerne

Salær til forsvareren betales af statskassen.
THI KENDES FOR RET:
T tildeles en advarsel.
Elisabeth Kruse

