UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA RETSKREDS
Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97431-00040-16.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 31. maj 2016 og modtaget i retten den 31. maj 2016.
Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af
1.
Kriminallovens § 88, - vold
ved den 27. december 2014 om aftenen på adressen […] i Sisimiut at have slået den gravide
[…] adskillige gange i ansigtet.
2.
Kriminallovens § 88 og § 98, - Grov vold og fremsættelse af trusler
ved den 24. januar 2016 mellem kl. 7 og 8 om morgenen at have indfundet sig på adressen […] i
Sisimiut, hvor han greb vidnet i pandehåret og tvang hende ned på en sofa mens han sagde: ”vil du
have, at L skal leve uden sin mor”, eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt
for vidnets’s liv, hvorefter han flere gange rykkede vidnet i håret og vred hendes arme rundt. Da
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det lykkedes for vidne at flygte fulgte tiltalte efter hende og greb – da hen indhentede hende – fat i
hende bagfra og drejede tre gange hendes hoved kraftigt til siden, hvorefter han væltede hende
omkuld, satter sig overskrævs på hende og tog kvælertag.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i ikke under 6 måneder.
Anklagemyndigheden har på vegne af vidnet nedlagt påstand om erstatning på 11.370 kr.
Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 og nægtet sig skyldig i forhold 2.
Tiltaltes forsvarer Miki Lynge har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnet.
Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 28. juni 2016.
Dokumentbeviser

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 18. januar 2016 vedrørende forhold 1, at forurettede […] den
15. januar 2016 rettede henvendelse til politiet med henblik på anmeldelse af tiltalte for vold, og af
rapport af 14. januar 2016 fremgår, at vidnet rettede henvendelse og ønskede vejledning om,
hvordan hun skulle forholde sig.
Der har været fremlagt fotos optaget af vidnet vedrørende forhold 1.
Af anmeldelsesrapport af 24. januar 2016 fremgår, at politiet samme dag modtog anmeldelse fra
vidnet M om, at forurettede […] havde søgt tilflugt hos dem. Af oplysningsrapporten af samme
dato fremgår blandt andet:
”…
Vedrørende: Vold begået den 24. januar 2016 kl. ca. 0725 på adressen […], 3911 Sisimiut.
…
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Kl. 0738 ankom jeg til stedet, hvor jeg traf forurettede og M.
Vidnet viste undertegnede ind på et værelse, hvor vidnet ophold sig. Hun sad på sengen med
sit barn i favnen.
Vidnet var fattet men rystet.
Ved besigtigelse af vidnet kunne det konstateres, at hun havde en mindre rift/rødme på højre
side af halsen. Da vidnet med hånden kørte igennem sit hår var der flere løse hår.
Der blev ikke umiddelbart konstateret yderligere synlige skader på forurettede.
…
I forbindelse med den kort afh. af fou. og vidnet blev det konstateret, at sigtede tiltalte, netop
stod uden for et vindue.
Undertegnede foretog herefter en rundering i nærområdet med negativt resultat.
…”
Af politiattesten fremgår, at lægen ved undersøgelse af forurettede den 24. januar 2016 har fundet
følgende objektive fund:
”…
1. Hårbund ses over et støre område mange røde pletter. Der er mange hårsække der mangler
hår og røde.
2. Halsen Højre side 4,5 cm tynd rød stribe.
3. Forsiden af halsen nedre del: overfladiske røde mærker og hudafskrabning.
4. venstre side af halsen: Enkelt rødt mærke, huden er intakt.
5. Nakke rød lodret stribe midtfor: Er mindre rød end de andre.
6. Højre underarm: To mærker med lilla/rød og blå farve. Enen ved håndleddet 1 cm stor og
det andet midt på underarmen 15 mm stort.
…”
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Af Retskemisk erklæring fra Retskemisk Afdeling fremgår, at der i blodprøve af tiltalte den 24.
januar 2016 blev fundet ethanol i blod 1,75 promille og ethanol i blod med mindsteværdi 1,65
promille.
Der har været fremlagt fotomappe med fotos af forurettede optaget af politiet den 24. januar 2016.
Af e-mail af 27. juni 2016 har […] fra Sisimiut Politi på forespørgsel fra tiltalte bekræftet, at han
på ikke nærmere angivet tidspunktet, har givet tiltalte lov til at tage hjem, men har bemærket at
dette ikke er dokumenteret.
I personundersøgelse af 31. maj 2016 vedrørende tiltalte udarbejdet af socialrådgiverpraktikant
konkluderes, at såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste,
skønnes sigtede egnet til at modtaget en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes
vilkår om tilsyn i 1 år af Kriminalforsorgen. Finder retten, at sagen kan afgøres uden vilkår om
samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil alene knyttes prøvetid, idet der ikke synes at
være tilsynsbehov.
Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han har talt med sin læge i Sisimiut i maj, som
gav ham sovepiller, da han har svært ved at sove, og han har gået uden at spise i flere dage. Han
har været psykisk nede, og derfor han talt med lægen og en psykiatisk sygeplejeske. Han startede
hos psykologen i starten af januar, og han havde samtaler med psykolgen hver uge indtil april. Han
bor i en personalebolig, og en dom til anstaltsanbringelse vil betyde, at han bliver fyret og mister
sin lejlighed.
Rettens begrundelse og resultat
Tiltalte har erkendt sig skyldig i sagens forhold 1. Tilståelsen støttes af det under sagen i øvrigt
fremkomne, herunder C’s forklaring og de optagne fotos med skader. Det er derfor bevist, at
tiltalte den 27. december 2014 har slået vidnet adskillige gange i ansigtet, som beskrevet i
anklageskriftets forhold 1.
Tiltalte har om sagens forhold 2 forklaret, at han den pågældende morgen var meget fuld, men at
han husker, at han var hos vidnet. Herefter husker han kun, at han vågnede op i detentionen. Det er
under sagen dokumenteret, at tiltalte var udenfor huset, hvortil vidnet havde søgt tilflugt, under
politiets tilstedeværelse.
Vidnet har under vidnepligt afgivet en detaljeret og troværdig forklaring om, at tiltalte inde i
hendes hus, mens hun sad med sin datter på skødet, tre gange hev hende i håret, mens han udtalte:
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Vil du have at L skal leve uden sin mor, og at han to gange vred hendes hånd/arm rundt. Vidnet har
endvidere forklaret, at tiltalte, efter at have indhentet hende to huse væk, tre gange drejede hendes
hoved hårdt og hurtigt til siden, ligesom han tog halsgreb på hende med to hænder. Vidnet
forklaring støttes af de objektive fund, som er dokumenteret ved politiattesten og fotomappe
optaget af politiet. På baggrund heraf finder retten, at der er ført det til domfældelse tilstrækkelige
bevis for, at tiltalte har gjort sig skyldig, som anført i anklageskriftets forhold 2.
Foranstaltningen fastsættes til anbringelse i anstalt i 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, jf. § 98.
Retten har ved foranstaltningens fastsættelse lagt vægt på, at der er tale om to forhold af ligeartet
kriminalitet til samtidig pådømmelse, og at der for så vidt angår forhold 2 er tale om vold og
trusler af grov karakter. Den omstændighed at sagens forhold 1 først er anmeldt i januar 2016, kan
ikke føre til lempelse af foranstaltningen. Retten har under hensyn til forholdenes karakter ej heller
fundet grundlag for at gøre foranstaltningen helt eller delvist betinget, ligesom en dom til
samfundstjeneste under hensyn til retsfølelsen ej heller anses for at være passende uanset tiltaltes
personlige forhold.
Spørgsmålet om erstatning henskydes til civilt søgsmål, idet psykologudgiften efter vidnet’s
forklaring er afholdt af hendes arbejdsgiver, og kravet på betaling af flybilletter efter rettens
opfattelse ikke er tilstrækkeligt klart til at kunne tages under pådømmelse under kriminalsagen.
Sagen omkostninger afholdes af statskassen, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.
THI KENDES FOR RET:
Tiltalte dømmes til anbringelse i anstalt i 6 måneder.
Sagens omkostninger afholdes af statskassen.

Mette Faurskov Kristiansen

5

