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Den 1. august 2016 kl. 1155 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde.
Kredsdommer var Christina Johnsen.
Retten behandlede:
sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0011-2016

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]
[…]
3900 Nuuk

Sagens akter er ikke tilstede.
Sagen genoptages efter begæring fra anklagemyndigheden.
Dommeren bemærker, at der i den 28. juni 2016 afsagte dom ved domskonklusionens
præmisser er sket følgende skrivefejl:
Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen og har til retten forklaret, at han intet huskede på grund
beruselse. Vidnet […] har forklaret, at han fik mindst 10 knytnæveslag i ansigtet og tiltalte tog
også kvælertag. Der er til brug for sagen dokumenteret fra politiattesten, der viser at x.
Politiattesten understøttes af af de vedlagte og dokumenterede fotomappe, der viser at
Retten finder derfor at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold,
ved at have tildelt vidnet ikke under 10 knytnæveslag i ansiget, samt trusler i henhold til
kriminallovens § 98, ved at have udtalt: ”skal jeg kvæle dig” eller lignende, hvilket var egnet
til at fremkalde alvorlig frygt.
Der mangler nogle tekstbidder i den fremsendte udskrift af dombogen, der rettelig skulle være
tilføjet følgende:
Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen og har til retten forklaret, at han intet huskede på grund
beruselse. Vidnet […] har forklaret, at han fik mindst 10 knytnæveslag i ansigtet og tiltalte tog
også kvælertag. Der er til brug for sagen dokumenteret fra politiattesten, der viser at: 1)
Venstre panderegion: flere små røde mærker, samt større rødt mærke samt hævelse. 2)
panden flere røde mærker og gul grøn misfarvning helt op til issen. Hævelse af området.
3) området over venstre øre rødmen og hævelse. 4) nakken i højre side. Rød bule på 4x4
cm. 5) lige bag højre øre røde mærker. 6) hele området omkring øjne og næse er der
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hævelse og rødme. Forkradsede på højre side af næseryggen og ved yderkanten af
venstre øje. Størknet blod i næseborene. 7) nedre del af højre kind: flere små røde
mærker. 8) hals: fortil lilla mærke på 2x2 cm. 3 røde striber på venstre side af halsen.
Politiattesten understøttes af af de vedlagte og dokumenterede fotomappe, der viser at der er
sket skader som beskrevet.
Retten finder derfor at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold,
ved at have tildelt vidnet ikke under 10 knytnæveslag i ansiget, samt trusler i henhold til
kriminallovens § 98, ved at have udtalt: ”skal jeg kvæle dig” eller lignende, hvilket var egnet
til at fremkalde alvorlig frygt.
Dommeren bemærker, at dommen skal berigtiges i overensstemmelse hermed. Den originale
dom forsynes med påtegning om berigtigelsen og forkyndes for tiltalte sammen med en
udskrift af denne retsbog. Retsbogen sendes samtidig til anklagemyndigheden med en udskrift
af den rettede dom med anmodning om, at den tidligere tilsendte udskrift destrueres og
erstattes af den nu fremsendte.

Christina Johnsen

