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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
KUJALLEQ KREDSRET
Den 20. januar 2016 blev af Kujalleq Kredsret i sagen
sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0162-2015

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr.[…] 1960
[…]
3920 Qaqortoq

Anklagemyndighedens journal nr. 5502-97431-00694-14.
afsagt
D O M:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 10. juni 2015 og modtaget i retten den 13. juli 2015.
Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af
Forhold 1
Kriminallovens § 88 – voldVed den 9. december 2014 ca. kl. 11 i Qaqortoq, på adressen […], som lærer i folkeskolen, at have givet AR et
slag med hånden bag på hans venstre skulder, hvorved R fik smerter.

Forhold 2
Kriminallovens § 88 –voldVed på ikke et nærmere angivet tidspunkt i året 2013 i Qaqortoq, på adressen […], som lærer i
Folkeskolen, at have kastet en tusch i retning mod AR og ramt ham på hovedet, hvorved R fik et sår.

Påstande
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Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 30 dages anstaltanbringelse. Fuldbyrdelsen af
foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.
Tiltalte har nægter sig skyldig i forhold 1 og 2.
Forsvareren har nedlagt påstand om prinsebal frifindelse i begge forhold, subsidært advarsel.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.
Forklaringen fra tiltalte,[…], er gengivet i retsbogen af den 20. januar 2016.
Dokumentbeviser

Personlige oplysninger
Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at hun på grund af hændelserne, er blevet
suspenderet i 3 måneder fra skolen, hvor hun er lærer. Under har hele perioden holdt sig indedøre,
da hun som syg ikke kunne tillade sig at være ude, da hun selv havde plejer at sige til børnene, at
man ikke kan gå ude når man har meldt sig syg. Hun har været ansat i 29 år som lærer. Hun er
ansat som tjenestemand
Sagsbehandlingstid
Sagen ses at være modtaget retten den 13. juli 2015.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Trods tiltalte nægter sig skyldig i begge forhold, herunder afgivet forklaring i sagen, er det et enig
rets opfattelse derved at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold –
i 2 tilfælde.
Med hensyn til forhold 1 nægtede tiltalte sig skyldig, forklarede, hvorledes at hun ikke var enig i
AR tilgang til de skolemad der blev leveret af Kommunen. Tiltalte var irriteret på ham og da han
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gik forbi hende og han ville smide maden i skaldespanden, ”puffede” hun til ham og sagde at han
godt skulle smide maden, og bad ham selv om at tage mad med sig næste gang.
Tiltalte forklarede hvorledes at A blev forskrækket og fik tårer over at tiltalte ” puffede” til ham.
Det er herved er det rettens opfattelse at gerningsindholdet i kriminallovens § 88 – vold – derved er
opfyldt, hvorfor tiltalte kendes skyldig i dette forhold.
Med hensyn til forhold 2, nægtede tiltalte sig skyldig, forklarede, hvorledes at hun med kastede en
tusch mod AR og ramte ham i kinden for at få opmærksomheden fra ham side.
Tiltalte forklarede at hun flere gange havde forsøgt at tale A til rette denne dag, hvor han generede
undervisningen.
Det er herved ikke bevist for retten at A blev tilføjet sår ved at være blevet ramt af tuschen.
Tiltalte kendes skyldig i dette forhold dog således at de der fremgår af anklageskriftet angående at
have tilføjet sår på AR ikke for retten er bevist.
Det er rettens opfattelse at tiltalte som ansat i fagområdet med børn også set i lyset af de antal år
hun har været ansat, burde kunne indse hvad hun kan tillade sig.
Om foranstaltningen

Med hensyn til foranstaltning er retten bemærket at sagen er af ældre dato, og har hertil ved
vurderingen af foranstaltningen tillagt den retspraksis som anvendes af Grønlands Landsret på
området. Retten har endvidere ved vurderingen hertil tillagt graden af den anvendte vold hvorfor
det er rettens opfattelse at sagen kan afgøres som nedenfor anført.

THI KENDES FOR RET:
Tiltalte idømmes advarsel.

Ib Lennert Olsen

