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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET
Den 24. juni 2014 blev af Sermersooq Kredsret i sagen
sagl.nr. SER-NUU-KS 1399-2013
Anklagemyndigheden
mod
T
Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97141-00060-12.
afsagt
D O M:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 15. marts 2013 og modtaget i retten den 31. oktober 2013.
T er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 37 –vold mod nogen i offentlig tjeneste
Ved den 14. oktober 2012 i tidsrummet mellem 1746 og kl. 1750, i Nuuk på adressen Adolf
Jensensvej at have forsøgt at stikke V1 med en brødkniv og efterfølgende med en gaffel.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 60 dage. Fuldbyrdelse af
foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år, hvis den pågældende i
prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse.
T har nægtet sig skyldig i forhold 1.
Flavia Lyberth har nedlagt påstand om frifindelse.
Bevisførelsen
Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, V1 og V2. Forklaringen er gengivet i
retsbogen i deres fulde længde.
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Det fremgår af udtalelse fra psykiatrisk overlæge, Georg Gouliaev, Dronnings Ingrids
Hospital, at tiltalte har diagnosen paranoid Skizofreni og at patienten ikke findes egnet til dom.
Personlige oplysninger
T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag.
T har om sine personlige forhold oplyst, at hun bor i Aqqa. Tiltalte er ikke gift og har heller
ingen børn. Tiltalte kom ud af 10 kl. udvidet.
Tiltalte forklarede, at hun har erkendelse om sin sygdom og derfor regner hun ikke med at
kunne arbejde fremover.
Parternes synspunkter
Anklageren har til støtte for påstanden anført, at ordlyden af anklageskriftet blev bevist af
forurettede V1 og vidne 2 også selvom det kun var tale om en gaffel. Som replik forklarede
anklageren, at tiltalte skulle have haft samleje med forurettede, var tiltaltes egen fantasi i.f.m.
hendes sygdom, som psykisk syg.
Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at forurettede ændrede forklaring i retten vedr.
kniven og til afhøringen sagde, at det var med en gaffel. Forsvareren henviste til formildelse jf.
Kriminallovens § 123, nr. 3, da tiltalte var psykisk påvirket over noget.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen
Forhold 1: Retten fandt tiltalte skyldig i Kriminallovens § 37 – vold mod nogen i offentlig
tjeneste. Retten lagde vægt på vidnet/forurettedes forklaring i retten, hvor vidnet
forklarede, at han efter anmeldelsen blev opmærksom på, at det kun var med en gaffel,
tiltalte prøvede at stikke ham. Forurettedes forklaringer blev bekræftet af vidnet 2s
forklaringer i retten. Forurettede V1 og vidnet 2 havde meget enslydende forklaringer i
retten.
Om foranstaltningen
Retten mente, det var passende med en betinget dom på 30 dage med en prøvetid på 2 år,
da retten kun fandt tiltalte skyldig i at ville stikke med en gaffel og ikke kniv og gaffel.
Om omkostningerne
Den for tiltalte beskikkede forsvarer Flavia Lyberth erlægges et honorar på kr. 4.600,-, som
betales af offentlige.

3

THI KENDES FOR RET:
T idømmes 30 dage i anstalt. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en
prøvetid på 2 år, hvis pågældende ikke begår ny lovovertrædelse.

Myrna Lynge

