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EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QAASUITSUP KREDSRET
Ulloq 14. januar 2016 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissani suliami
sul.nr. QAA-ILU-KS-0305-2015
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
Unnerluutigineqartoq
Cpr.nr. 1977Uden adresse
3952 Ilulissat
Unnerluussisussaatitaasut joumaliata nr. 5512-97431-00271-15
oqaatigineqarpoq imaattoq
EQQARTUUSSUT:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalungit.
Unnerluussut
Unnerluussissut ulloq 5. august 2015-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu
tiguneqarsimalluni ulloq 18. september 2015.
Unnerluutigineqartoq makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 — nakuuserneq
22. maj 2015 nal. 200-ip aammalu nal. 2354-ip akomani Ilulissani […]-mi, Ilisimannittoq
alleruatigut sakkortuumik tigugamiuk kiisalu toqqusassillugu.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
Ulluni 40-ni inissiisarfiimmiittussangortinneqassasoq.
Unnerluutigineqartoq pisimasoq 1-imi nassuuerpoq.
Unnerluutigineqartoq-ip illersuisua piumasaqaategarpoq ulluni 30-ni
pineqaatissinneqarsimasunut inissisarfimmiittussanngortinneqassasoq kinguartitamik ukiumik
ataatsimik misiligaaffilerlugu.
Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu Unnerluutigineqartoq aamma Ilisimannittoq nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartup, […]-ip, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq
14. januar 2016-imeersumi issuarneqarpoq.
Ilisimannittup, […]-ip, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 14. januar
2016-imeersumi issuarneqarpoq.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq, ilanngussaq 1, immikkoortoq 1, politiinut
nalunaarutiginninneq, qup. 1, ulloq 27. 05 2015 kl. 1500, Suliap saqqummiunneqarnera:
"Nalunaarutiginnittoq nammineerluni takkuppoq ullumikkut pingasunngornermi
kissaatigalugulu tallimanngormat nakuuserneq pisimasoq nalunaarutigerusullugu,
nassuiaavorlu unnerluutigineqartoq UG-imi imeqatigisimallugu […]ip Aqqusernani
inissiamiillu
anisataagamik
Unnerluutigineqartumukarsimapput
toqqaannarlu
sinittarfianut
isersimallutik.
Nalunaarutiginnittup
naluaa
inissiami
allanik
isersimasoqarnersoq.
Sinittarfimmi unnerluutigineqartoq qaninniarluni aallartippoq nalunaarutiginnittumilli
itigartinneqarami kamalerpoq sakkortuumillu kiinaatigut qarngata eqqaatigut tigullugu
kingornalu toqqusassillugu taamaalilluni silani tammaangajallugu. Unnerluutigineqartup
qanermigut
tigupiloormani
kilerpoq
qanermigut
aalerluni.
Nilliagaluarpoq
ikiortissarsiorluni takkuttoqanngilarli.
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Immersugassaq Nakorsat politiinut uppernarsaatissaannut immersugassaq ilanngunneqarpoq.
Taarsiissuteqarnernissamut immersugassamik ilitsersorneqarpoq tunineqarlunilu"
Immikkoortoq 1, ilanngussaq 4, nakorsap uppernarsaataa, immikkoortoq 4:
Misissuinerup nalaani siusinnerusukkut nappaataasinnaasunik nassaarfigineqarpa?
Siusinnerusukkut nappaataasinnaasunik nassaarfigineqanngilaq.
Takuneqarsinnaava ajoqusersimasoq imigassartorsimanersoq?
Imigassartorsimavoq akunnattumik.
Ajoqusersimasoq nakorsaatinik sunnerteqqava?
Nakorsaatinik
aanngaajaarniutinilluunniit
atuisimaneranillu malunnartoqarani.

atuisuuneranut

paasissutissartaqanngilaq,

Immikkoortoq 1, ilanngussaq 4, nakorsap uppernarsaataa, immikkoortoq 5:
Takuneqarsinnaasuni nassaarineqartutut:
Sakiaata qulaa-tungaani saarngani tilluusernerit, qungasiani illuttut, qutuata tungaanut.
Tilluusernerit assaat marluk inigisimasinnaavaat. Iisiniartarnera ajoquteqanngilaq.
Siggui pullapput aappillersimallutik,aanaanngillat, annersagaarpasippoq. Kigutai
akornuserneqarsimanngillat. Allanik ajoqusersimanernik ersitsoqanngilaq.
Timimigut allakkut attorneqarsimannginnerarpoq. Anersaartorniarnera ajunngilaq.
Silappaarippoq. Aavata naqitsinera 114/74 tillernera 111"
Immikkoortoq 1, ilanngussaq 4, nakorsap uppernarsaataa, immikkoortoq 9:
Ajoqusernerit nassaarineqartut piffissami taasami pisimasinnaappat?
Qulaani ajoqusernerit taaneqartut piffissami oqaatigineqartumi pisimasinnaapput."
Paasissutissat inummut tunngasut
Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, mannakkut Halibut Greenland-imi
sulisarluni nuannaralugulu. Aleqamini najugaqarallarpoq.
Illuatungeriit isumaat
Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa, uppernarsineqartoq pisoq
taamatut pisimasoq aammalu unnerluutigineqartoq nassuertoq.
Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa, nassuertoq kisianni pisoq ima
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sakkortutigingitsoq ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittusanngortitaassalluni. Pineqaatissiinissamut nammattoq ulluni 30-ni
pineqqatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitussanngortinneqassasoq kinguartitamik ukiumi
atatsimik misiligaaffilerlugu.
Piffissaq suliap suliarinegarneranut atorneqartoq
Pisoq ulloq 22. maj 2015 pisimavoq ullorlu 18 september 2015 eqqartuussivimmut
apuuneqarsimalluni.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq
Unnerluutigineqartoq nassuerpoq ulloq 22. maj 2015 nal. 2000 aamma 2354 akornani
ilisimannittoq alleruisigut sakkortuumik tigusimallugu aammalu toqqusassisimallungu.
Ilisimannittup pinerlineqartup […]-ip tamanna naqissuserpaa nassuiaagami unnuk taanna
unnerluutigineqartoq atoqatigerusummani itigartikkamiuk kamassimasoq, anitsaaliorluni, tallumigut
sakkortuumik tigulluni aammalu ikiortissarsiorluni nillialermat qania matusimallugu kingorna
aamma toqqusassisimavaa.
Tamanna nakorsap allatugaani naqissuserneqarpoq.
Nassuernera uppernarsaasoq aammalu nakorsap allatugaai toqqammavigalugit eqqartuussisut
isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 88 — nakuuserneq — ataasiarlugu
unioqqutissimagaa, Ilisimannittoq talluatigut sakkortuumik tigugamiuk anitsaaliorlugu ammalu
kingorna toqqusassilugu.
Eqqartuussisut anitsaaliuineq aammalu toqqusassiineq sakkortuutut isigivaat. Eqqartuussisut
isumaqarput unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malikkusullugu toqqusassiineq aammalu
anitsaaliuineq sakkortummata.
Illersuisua naalagaaffiup karsiannit akissarsitinneqassaaq.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Unnerluutigineqartoq imatut pineqaatissinneqarpoq:
Ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq, ulloq
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inissinneqarfik aallarnerfigalugu.

***
Den 14. januar 2016 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen
sagl.nr. QAA-ILU-KS-0305-2015
Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. 1977Uden adresse
3952 Ilulissat
Anklagemyndighedens journal nr. 5512-97431-00271-15.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den5. august 2015 og modtaget i retten den 18. september 2015.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 88 — vold
Ved den 22. maj 2015 i tidsrummet mellem kl. 2000 og kl. 2354, på adressen […], i Ilulissat, at
have taget hårdt fat i vidnes underkæbe samt taget kvælertag pa hende.
Pastande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 40 dage.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1.
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Den for tiltalte beskikkede forsvarer har nedlagt påstand om betinget anstaltsanbringelse i 30 dage
med en prøvetid pa 1 år.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og tidne.
Forklaringen fra tiltalte, […], er gengivet i retsbogen af den 14. januar 2016. Forklaringen fra
vidnet, […], er gengivet i retsbogen af den 14. januar 2016.
Dokumentbeviser

Det fremgår af det fremlagte, bilag 1, forhold 1, politiattest side 1, 27. 05 2015 kl. 1500,
sagens genstand:
Anmelderen indfandt sig personligt, i dag onsdag ønskede at anmelde vold begået fredags og
forklarede, at hun har drukket sammen med tiltalte hos UG i […]-ip aqquserna og da det
blev ud fra lejligheden, har det gået videre hos tiltalte lejligheden og gik direkte ind i hans
soveværelse. Anmelderen kendte ikke, om der var nogen andre i lejligheden.
Inden i soveværelse begyndte tiltalte med sin tilnærmende adfærd men blev afvist af
anmelderen, hvor han blev sur og tog derefter kraftigt hende i ansigtet ved munden og
efterfølgende tog kvælergreb på hende, således hun næsten mistede sin bevidstheden. Da
tiltalte tog hende kraftigt i hendes mund, pådrog hun sig sår, således det blødte ud fra
hendes mund. Hu har ellers råbt om hjælp, men ingen kom til.
Samtykke til politiattest vedlagt.
Ansøgning om erstatning vejledt og udleveret."
Forhold 1, bilag 4, politiattest, pkt 4:
Er der ved undersøgelsen umiddelbart fundet tegn på i forvejen tilstedeværende sygdom?
Ikke tegn på tidligere sygdom.
Er der umiddelbare tegn pa, at tilskadekomne er påvirket af alkohol?
Er påvirket af alkohol i middelsvær grad.
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Er der umiddelbare tegn på at tilskadekomne er påvirket af lægemidler?
Ikke oplysning om medicin eller eufor.stofforbrug, ej heller tegn på påvirkethed.
Forhold 1, bilag 4, politiattest pkt. 5:
Det objektive fund:
Misfarvning på huden over ovre del af brystbenet, på hver side af halsen, og ned mod halskraven.
Misfarvningerne kunne tyde på klemning af halsen med 2 hænder. Ingen synkebesvær.
Læberne røde og hævede, ingen blødning, som tegn på det voldspåvirkning. Ingen tandskader, Ikke
andre synlige læsioner eller påvirkning.
Benægter slag andre steder pa kroppen. Ingen åndedrætspåvirkning.
Er klar og bevidst. Blodtryk 114/74 puls 111"
Forhold 1, bilag 4, politiattest, pkt. 9:
Kan de forefundne antages at være fremkommet af på den angivne tid? og på den angivne måde?
Ovenstående påvirkninger kan antages at være opstået på angivet måde og tidspunkt."
Personlige oplysninger

Tiltalte oplyser om sine personlige forhold, at han arbejder hos Halibut Greenland og er glad for
sit arbejde. Bor midlertidigt hos sin søster.
Parternes synspunkter
Anklageren forklarer som tillæg til sin påstand, at forholdet er bevist at det skete som anført i

anklageskriftet og tiltalte erkendte sig skyldig i forholdet.
Forsvareren forklarer som tillæg til sin påstand, at tiltalte erkendte forholdet, men forholdet er
ikke så grov at foranstaltningen skal være 40 dage i anstalten. Foranstaltningen bør være
betinget anbringelse i anstalten i 30 dage med en prøvetid pa 1 år.
Sagsbehandlingstid
Sagen skete den 22. maj 2015 og indbragt til retten den 18. september 2015.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte erkendte at han den 22. maj 2015 mellem kl 2000 og 2354 at have taget vidne
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kraftigt i kæben og taget kvælertag på hende.
Vidnet forurettede […] gav udtryk for, at da hun nægtede at have samleje med tiltalte den aften
hvormed han blev sur og nægtede hende at komme ud, han tog kraftigt i hendes arm og da hun
begyndte at råbe efter hjælp havde han holdt hende omkring munden og senere taget kvælertag
på hende.
Det blev bekræftet of politiattesten.
Efter erkendelsen og politiattesten finder retten tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens §
88 — vold 1 gang, da han tog kraftigt fat i vidne på hendes kæbe og nægtede hende at komme ud
og senere tog kvælertag på hende.
Retten finder nægtelse af at komme ud og kvælertag som grov vold. Og retten vil følge
anklagemyndighedens påstand da nægtelse af at komme ud og kvælertag er grov vold.
Forsvarerens honorar afholdes af landskassen.

THI KENDES FOR RET:
Tiltalte idømmes:
Anbringelse i anstalten for domfældte i 40 dage fra anbringelsesdagen at regne.

Nicolaj Geisler

