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EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QAASUITSUP KREDSRET
Ulloq 20. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsumit suliami
sul.nr. QAA-AAS-KS-0132-2016
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
Unnerluussaq
Cpr.nr. […]
[…]
3950 Aasiaat
Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5509-97431-00420-16
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Unnerluussut
Unnerluussissut 4. august 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 13.
september 2016.
Unnerluussaq makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pinerluttulerinermut inatsit § 88 annersaaneq
Tallimanngorneq ulooq 29. juli nalunaaqutaq 1945 missaani najukkami […] Aasianni
pinerlineqartoq quttoraata talerpiup tunuani kapisimallugu 22 cm savimmik, savik quttoraa
akimorsimallugu kingunerisimavaa pinerlineqartoq mersorneqartariaqarluni tallimanik
kiloqartumik aammalu quttoraata saavani ataatsimik kilulimmik mersorneqarluni.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
Qaammatini arfineq pingasuni isertitsivimmiittussanngortinneqassasoq.
Taaseeqqussummik qinnuteqartoqarsinnaanera ilisimaffigineqassoq pinerlineqartu-miik.
Unnerluussap pisimasoq 1-imi pisuulluni nassuerpoq.
Illersuisoq piumasaqaateqarpoq inuiaqatigiinni sullissineq, eqqartuussisut qanoq sivisutiginisaa
aaliagissavaat taamaassinnanngippallu qaamatini arfineq pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inisiisarfimmiittussanngortinneqassasoq kinguartitamik
misiligaaffilernera eqqartuussisut aaliagissavaat.
Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu unnerluussaq nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartup, […], nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 20.
februar 2017-imeersumi issuarneqarpoq.
Ilisimannittoq pinerlineqartoq eqqartuussivimmi nassuiaarusunngilaq unnerluutigineqartoq
aaparingamiuk.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Ukuninnga ersersinneqarpoq: Politiinut uppernarsaasiissut
1. Ajoquserneqartup aqqi tamaasa: […], 3950 Aasiaat
2. Qanga (ulloq nalunaaqutarlu) sumilu ajoqusersimasumik misissuisoqarpa?
Ulloq 29/7 2016 nal. 20.45
3.a. Qanga sumilu ajoquserneq pisimanerarneqarpa?
Ulloq 29/7 2016 kl. 19.48 […]-imi, 3950 Aasiaat
b. Ajoquserneq qanoq pisimanerarneqarpa?
Uppatimigut talerperlikkut savimmik kapineqarsimavoq
4. Misissuisoqarnerani nappaataareersunut takussutissanik nassaartoqarpa?
Nappaataareersumik takussutissaqanngilaq
Ajoqusersimasup imigassamik sunnertisimaneranut takussutissaqarpa?
Misissorneqartoq aalakoorpasippoq.
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Ajoqusersimasup nakorsaatinik sunnertisimaneranut takussutissaqarpa?
Naamik.
5. Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut:
Uppataata tunuatatungaani ingerlasumik uppatip qaavani kapisinermiit ikeq nuluaniit
talerperlermiit 10 cm miss. atsitsigisumiittoq, 5 cm-isut angitigisoq qaarajuttutut ilusilik.
Puttuffia uppatip talerperliup iluatatungaani tunuani. Nulumiit 15 cm miss. atsitnnerulluni
1,5 cm-isut angissusilik. Ingammik saviup kapuffa anaangaatsiarpoq. Sianiutinik
ajoqusertoqarsimaneranut imaluunniit taqqanik anginerusunik ajoqusertoqarsimaneranut
takussutissaqanngilaq.
6. Tarrarsuisoqarpa? Taamaattoqarsimappat tarrarsuineq qanoq takutitsiva?
Naamik
7 a. Qanoq katsorsaasoqarpa?
Saviup kappuffia katillugit tallimanik kilulerlugu mersorneqarpoq. Saviup anillaffia
ataatsimik kilulerlugu mersorneqarpoq
b. Unitsitsisoqarpa?
8. Nakorsamut immikkut ilisimasalimmut innersuuneqarpa?
Naamik
9. Nassaarineqartut pilersimasinnaappat
a. piffissami oqaatigineqartumi? Aap
b. oqaatigineqartutut periuseqartoqarluni? Aap
10. Takuneqarsinnaasut aallaavigalugit nalilerneqarpa ajoqusersimasoq qaangiuttussamik
kingunerlutsitsissasoq, aamma sulisinnaajunnaarallassasoq?
b. ataavartumik kingunerlutsitsissasoq?
Fotomappe misissorneqarpoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
Unnerluutigineqartoq siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq suliamut matumunnga
pingaarutilimmik.
Inummik misissuineq
Qupperneq 11-mit ersersinneqarpoq
Pineqartoq tassaavoq arnaq 49-nik ukiulik. Pasisaq katisimanikuuvoq, kisianni uini 2008-mi
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annaavaa maannakkullu aappaqarpoq. Pasisaq meeraqanngilaq.
Pasisap angajoqqaavi tamarmik Aasianni najugaqarput, pasisarlu qatanngutigiinniit
arfiniliniusunit angajulliup tulliuvoq.
Pasisaq ilisimatitsivoq, angerlarsimaffimminni peroriartornikuullutik, ajunngitsunik ajortunillu
pisoqarfiusartumi, kisianni nalinginnaasumik oqaluttuassaqanngilaq.
Pasisaq meeraalluni qatanngutinilu Ikerasannguami blokkip ikuallanneranut atatillugu
qinngasaarneqartarput, meeqqat ilaqutariit ikuallatsitsartuunerartarlugit. Taamaattumik pasisaq
atuartarunnaarpoq atuarusukkunnaarlunilu, pasisaq 8. klasse qiteqqullugu atuarfimmiit anivoq.
Pasisaq meeqqanik inuusuttunillu paaqqinnittarfimmit isumagineqarnikuunngisaannarpoq.
Pasisaq sunngiffini atortarpaa ilaqqutani ilagalugit. Ilaannikkut bingortarpoq.
Pasisaq ilisimatitsivoq, pisariaqartitsigaangami anaananilu sunngiffimminni
oqaloqatigiittarlutik.
Pasisaq timimigut tarnimigullu peqqissoorpasippoq. Ilisimatitsisutigaali aapparmi 2009-mi
septembarimi natermut sakkortuumik anarrummani siffiani ajoqusersimallugu, taamanikkut
pasisap siffissani nammineerluni inisseqqittariaqarsimavaa nakorsanik ikiorteqarani. Tamatuma
kingorna pasisap siffissani ilaannikkut annerisarpaa, ingammik oqimaattulerigaangami.
Pasisap ilisimatitsissutigaa 2015-imi ajaappiarsimalluni, nissumi illuatungaa
annereriasaaleramiuk, tassanilu aamma nakorsamit ikiorneqanngilaq imaluunniit
misissortinnerunani.
Taamaattumik pasisap paasinikuunngisaannarpaa suna ajoqutigalugu. Pasisap maanna
isikkaminiit qupinnguallanneq ilaannikkut malugisarpaa.
Pasisap timikkut peqqinnera ajunngikkaluarpoq, qulaani oqaatigineqartut eqqaassanngikkaanni.
Pasisaq 14-inik ukioqarluni imigassamik usseeqqaarpoq. Pasisaq taamaallaat
immiaarartortarpoq, imigassartortanngilaq. Inuusuttuulluni akulikitsumik imertanngilaq.
Aatsaat pasisap uini 2008-mi annaagamiuk imigassartortalerpoq. Pasisaq oqaluttuarpoq
aappani pissutigalugu ernguttunut ilaasariaqartarluni, ilaajumanngikkuni aapparmi
sakkortusaarfiginnginniassammani. Taamaattuminguna pasisap tamanna qatsullugu taanna
kamaffigeriasaaleraa kamaammerlunilu, kinguneralugu taassuminnga savimmik ajutoornikkut
kapisinermik. Pasisaq nassuiaavoq, ikilerniarsimanngikkaluarlugu.
Pasisap oqaatigisinnaanngilaa qassitortarnerluni, ilisimatitsissutigaali amerlasuunik imertarani,
aalakoorpallalertarami eqqissivilluni imertarpoq.
Paasisaq periarfissaqaraangami hashitortarpoq, kisianni eqqaamanngilaa qanga aamma pissutsit
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suut atuutsillugit aallartissimanerluni.
Pasisaq ikioroorniutinik allanik hashiunngitsunik atuinikuunngisaannarpoq, pasisaq
naamaarnikuunngisaannarpoq.
Pasisap imigassamik hashimilluunniit atornerluinermut katsorsartinnissaq
pisariaqartissorinngilaa, atuinini aqussinnaagamiuk.
Pasisap meeqqat atuarfiat naammassinikuunngisaannarpaa 8. klasse qiteqqullugu atuarfimmiit
aninikuugami. Aamma allanik angusinikuunngilaq.
Pasisaq maannakkorpiaq meeraaqqerivimmi […]-imi ikiortitut sulivoq, tassani 25. juli 2016imi sulilerpoq.
Pasisaq maannakkut suliffigisamini suliinnarusuppoq, nuannarisorujussuugamiuk. Aamma
pasisaq tassani tikilluaqusaasutut misigisimagami aalajangersimasumillu taartaasarluni,
sulilivinnissamilu tungaanut suliinnarusukkami.
Pasisaq SIK malillugu akissarsialittut ullut 14-ikkaarlugit kr. 5.000,00-inik akissarsisarpoq.
Pasisaq meeraaqqerivimmi […] sulilinngikkallarami ikiorsiissutinik pisartagaqarpoq, taakkulu
Meeqqerivimmi [...]-imi ullup ilaanna sulinermini akunnerit suliffigisai malillugit
naatsorsorneqartarsimapput kr. 1.400,00-it missaannut.
Pasisap qaammammut aalajangersimasumik aningaasartuutai imaapput:
A/S Inissiaatileqatigiiffik INI-mut kr. 1.400,00 sinnilaarlugit, kallerup inneranut 300,00 miss.,
Tusassimik atuinera assigiinngitsuuvoq.
Pasisaq pisortanut akiitsoraniluunniit kinguaattooruteqanngilaq.
Inerniliineq:
Eqqartuussisut isumaqassappata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni
sulisitaasussanngortitsinermik eqqartuussuteqartoqarluni, naliliisoqarpoq pasisaq taamatut
aalajangiivigineqarnissaminut piukkunnartuusoq, tamatumalu saniatigut
innersuussutigineqassaaq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ukiumi ataatsimi
nakkutigisaanissamik naammassisassaliisoqassasoq.
Eqqartuussisut isumaqassappata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni
sulisitaanissaq pillugu naammassisassaliinertaqanngitsumik, innersuussutigineqassaaq
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaanissaq pillugu naammassisassaliisoqassasoq,
nakkutigineqarnissamik pisariaqartitsineq pissutigalugu.
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Aasianni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik ulloq 23.08.2016
Unnerluussaq inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, GU-mi eqqiaasartuulluni. […]-imi
najugaqarpoq. Ineqarnermut akiliutitigut kinguaattooraangami kommunimit ikiorneqartarpoq.
Illuatungeriit isumaat
Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa, qaammatini arfineq pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimiittussanngortinneqaratariaqartoq, nakuuserneq
savimmik sakkulerluni akuerineqarsinnaanngimmat aammalu kapisimammangu iluamik
isigiganangu sukkut kapinerlungu, tamannalu sakkortuutut isigineqartariaqarpoq.
Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa, aappani imiinnalermat
oqaluukkaluarlungu imerpallaarunnaassasoq aapparmi oqaluummani oqaasissaqanngilatit
taraajarnak, taamaattumik kamaammerluni kapisimangaa annersinniarlungu. Taamarsuaq
kapinissaa eqqarsaatiginngikkaluarpaa, tassa annersiinnarniaraluaramiuk. Kamattitaanini
aammalu nammineq inigisamini oqaasissaaruttinneqarsimangami kamaammersimavoq,
savimmillu kapillungu. Maannakkut unnerluutigineqartoq suliffeqarpoq nuannarisaminik
anstalt-issangaluarunilu annaasavaa suliffini. Pineqaatissiinissamut tunngatillungu
inuiaqatigiinnut sullissinissaa kissaatiginarpoq tamannalu pisinnaangippat kinguartitamik
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq misiligaaffilerlungu,
tanmanna eqqartuussisut aaliagissavaat.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq.
Pisoq 29. juli 2016-mi pisuuvoq, eqqartuussivimmullu apuunneqarluni ulloq 4. august 2016.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq

Unnerluutigineqartoq nassuerpoq aappani pinerlineqartoq savimmik kapisimallungu
quttoraatingut quttoraa akimorlungu.
Nassuernera aammalu uppernarsaatit nakorsap allatungai toqqammavingalungit eqqartuussisut
isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq –
ataasisrlungu unioqutissimangaa, aappani pinerlineqartoq savimmik 22 cm-mik takitigisumik
quttoraatingut kapingamiuk. Eqqartuussisut maluginiarpaat kapisineq annertusimasoq, tassa
pinerlineqartup quttoraa akimorsimangamiuk.
Eqqartuussisut sakkukillisaataasumik takussutissaqanngillat.
Pineqaatissiissut pillugu
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Pineqaatissiinissamut tunngatillungu eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumaqaqaataat
malikkusuppat, nakuuserneq savimmik sakkulerluni sakkortummat akuerineqarsinnaananilu.
Aningaasartuutit pillugit

Illersuisua naalagaaffiup karsianit akissarsitinneqassaaq.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Unnerluutigineqartoq, imatut pineqaatissinneqarpoq:
Qaamatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq,
ulloq inissinneqarfik aallaarnerfingalungu.

***
Den 20. februar 2017 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen
sagl.nr. QAA-AAS-KS-0132-2016
Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]
[…]
3950 Aasiaat
Anklagemyndighedens journal nr. 5509-97431-00420-16.

afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 4. august 2016 og modtaget i retten den 13. september 2016.
Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 88 – vold
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ved fredag den 29. juli 2016 kl. ca. 1945 i lejligheden […] i Aasiaat, at have tildelt forurettede et
stik i højre baglår med en 22 cm lang køkkenkniv, hvorved kniven gik igennem forurettedes lår og
medførte, at forurettede måtte syes med 5 sting på bagsiden af låret og med 1 sting på forsiden af
låret.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
Anbringelse i anstalt i 8 måneder.
Forbehold for erstatningskrav fra forurettede.
Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1.
Forsvareren har nedlagt påstand om samfundstjeneste efter rettens skøn, subsidiært betinget
anstaltsanbringelse i 8 måneder med prøvetid efter rettens skøn.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Tiltalte.
Forklaringen fra tiltalte, […], er gengivet i retsbogen af den 20. februar 2017.
Vidnet, forurettede, ønskede ikke afgive en forklaring for retten under henvisning til at tiltalte
er hans samlever.
Dokumentbeviser

Det fremgår af: Politiattest
1. Skadelidtes fulde navn: […],3950 Aasiaat
2. Hvornår (dato og klokkeslæt) og hvor har undersøgelsen af tilskadekomne fundet sted?
Den 29/7 2016 kl. 20.45
3. a. Hvornår og hvor angives skaden at være sket.
Den 29/7 2016 kl. 19.48 på adressen […], 3950 Aasiaat
b. Hvorledes angives skaden at være sket?
Stukket med køkkenkniv i højre baglår
4.Er der ved undersøgelsen umiddelbart fundet tegn på i forvejen tilstedværende sygdom?
Ikke tegn på i forvejentilstedeværende sygdom
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Er der tegn på at tilskadekomne er påvirket af alkohol?
Undersøgte virker beruset.
Er der umiddelbare tegn på at tilskadekomne er påvirket af lægemidler?
Ingen tegn på lægemiddelpåvirkning
5.Det objektive fund:
Gennemgående stiksår i højre baglår på ydersiden af låret ca. 10 cm under højreballe,
målende ca. 5 cm. og let bueformet. Udgangssåret bagtil på indersiden af højre lår ca. 15
cm under ballen målende 1,5 cm. En del frisk blødninbg fra specielt indgangssåret.
Ingen tegn på nervelæsion eller beskadigelse af større blodbar.
6. Er der foretaget røntgenfotografering?, Hvad viste fotograferingen i givet fald?
Nej
7.a. Hvilken behandling blev foretaget?
Indgangssår syet med i alt 5 sting
Udgangssår syet med et enkelt sting.
7. b Har indlæggelse fundet sted?
8. Henvist til speciallæge?
Nej
9. Kan det forefundne antages at være fremkommet
A. på den angivne tid? Ja
B. på den angivne måde? Ja
10. Skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få
A. forbigående mén? Skadelidte skønnes kun at ville få forbigående men, og forbigående
Uarbejdsdygtighed
B. varige mén?
Fotomappe gennemgået

Personlige oplysninger
Tiltalte er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag.
Det fremgår af side 11, at
Det drejer sig om en kvinde på 49 år. Sigtede var gift, men mistede sin mand i 2008, og har nu
en kæreste. Sigtede har ingen børn.
Sigtedes begge forældre bor i Aasiaat, og hun er næstældste i en søskendeflok på seks.
Sigtede oplyser at de er opvokset på deres hjem, med gode og dårlige situationer, men har ikke
noget at fortælle om helt generelt.
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Som barn blev sigtede og sine søskende mobbet på skolen i forbindelse med blok branden i
Ikerasannguaq, børnene beskyldte familien som brandstiftere. Derfor begyndte sigtede ikke
længere at går i skole og ønskede ikke at gå i skole længere, sigtede droppede skolen i midten
af 8 klasse.
Sigtede har aldrig været under børne- og ungdomsforsorg.
Sigtede bruger sin fritid, på at være sammen med sin familie. Nogen gange spiller hun Bingo.
Sigtede oplyser at hun og sin mor plejer at snakke sammen i deres fritid, når hun har brug for
det.
Sigtede virker et godt helbredstilstand både fysisk og psykisk. Men oplyste at hun fik skadet
sin hofte, da kæresten slår sigtede hårdt mod gulvet i september 2009, hvor sigtede selv må
sætte hoften tilbage på plads uden lægelig hjælp. Siden sigtede kan nogen gang ondt med
hoften, især når hun bærer tunge ting.
Sigtede oplyser dermed, at sigtede havde brugt stokker i 2015, da sigtede fik pludselig ondt i
den ene ben, ej heller ikke fik hjælp af lægen eller nærmere undersøgt.
Derfor sigtede havde aldrig fandt ud af hvad hun fejler. Sigtede nu af og til kan mærke stød fra
foden.
Sigtedes fysiske helbredstilstand ellers er fint, ud over af de ovennævnte bemærkninger.
Sigtede smagte alkohol første gang som 14 årig. Sigtede drikker kun øl, hun drikker ikke
spiritus. Som ung sigtede drikker ikke alkohol ret tit. Det var først efter sigtede miste sin mand
i 2008, begyndt hun mere drik alkohol. Sigtede fortæller, at det var på grund af sin ærester hun
må med til druktur, for at undgår at kæresten bliver barsk over hende, hvis hun ikke med. Og
det var derfor sigtede bliver træt af det, og pludselig vred over ham og bliver hidsig, som ender
med uheld at stukket ham med kniv. Sigtede forklarer at hun ikke vil ellers såre ham.
Sigtede kan ikke nævne hvor mange genstande hun plejer at drikke, men oplyser at hun drikker
ikke ret mange, da hun kan hurtigt at blive beruset, derfor hun plejer at drikker stille og roligt.
Sigtede ryger hash, når lejligheden byder sig, men kan ikke huske hvornår hun begyndte og
under hvilke omstændigheder.
Sigtede har aldrig brugt andre euforiserende stoffer end hash, sigtede har aldrig sniffet.
Sigtede mener at hun ikke brug for afvænningsbehandling for alkohol eller for hashmisbrug, da
hun kan styre sit forbrug.
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Sigtede har aldrig gennemført folkeskolen, da hun forlod skolen i midten af 8 klasse. Hun har
heller ikke andre eksaminer.
Sigtede er pt. Medhjælper i Vuggestuen […], der startede hun pr. 25. juli 2016.
Sigtede ønsker at fortsætte på nuværende arbejdsplads, da hun rigtig glad for det. Og da sigtede
føler sig velkommen der, og fordi hun er fast vikar, og vil fortsætte indtil hun bliver fastansat.
Sigtede får løn 5.000,00 hver 14 dage, som SIK lønmodtager. Før sigtede begynder at arbejder
i Vuggestuen […], modtager hun offentlig hjæp, som beregnes efter med hendes timer på
deltids arbejdsplads i Børnehaven […], som svarer omkring kr. 1.400,00.
Sigtedes faste udgifter om måneden er som følger:
Lidt over kr. 1.400,00 til A/S Boligselskabet INI, ca 300,00 til elforbrug, Tusass forbrug har
forskellige bevægelser.
Sigtede har ingen gæld eller restancer til offentlig institutioner.
Konklusion:
Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres men en dom til samfundstjeneste, skønnes sigtede
egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om
tilsyn i 1 år af Kriminalforsorgen.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det
anbefales, at der hertil knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen, på grund af tilsynsbehov.
Kriminalforsorgen i Aasiaat den 23.08.2016
Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at hun har en rengøringsjob på Gu. Hun bor på
[…]. Når hun kommer bagud med huslejen, er det kommunen som hjælper hende.
Parternes synspunkter
Anklageren har til støtte for påstanden anført, at hun bør idømmes anbringelse i anstalt i 8
måneder, idet vold med kniv som våben er uacceptabelt, også fordi hun havde stukket ham
uden at se ordentlig efter hvor hun ramte ham, hvilket bør anses som skærpende.
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Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at tiltalte havde sagt til sin kæreste, som fortsatte
med at drikke, at han skulle holde op med at drikke så meget og at hun var blevet hidsig og
havde stukket ham for at få ham til at føle smerte, da kæresten sagde, at hun ikke havde noget
at skulle have sagt og at hun skulle holde op med at være højrøvet, og at hendes eneste hensigt
var at få ham til at føle smerte. Hun var blevet hidsig, fordi hun blev provokeret og sat i en
situation, hvor hun ikke havde noget at skulle have sagt i sit eget hjem, hvorefter hun havde
stukket ham med en kniv. I dag har tiltalte et arbejde, som hun er glad for og hun kommer til at
miste det, hvis hun skal ind og sidde i anstalt. For så vidt angår foranstaltningsspørgsmålet er
det ønskeligt med samfundstjeneste, subsidiært en betinget anstaltsanbringelse med prøvetid
efter rettens skøn.
Sagsbehandlingstid
Forholdet er sket den 29. juli 2016 og sagen modtaget i retten den 4. august 2016.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte har erkendt at have stukket sin kæreste, forurettede, med en kniv på hans højre baglår,
således hun tilføjede ham et gennemgående stiksår.
På baggrund af hendes erkendelse samt polititattesten finder retten, at tiltalte skyldig i overtrædelse
af kriminallovens § 88 – vold i et tilfælde, ved at have tildelt forurettede et stik i højre baglår med
en 22 cm lang køkkenkniv. Retten bemærkede, at knivstikket var alvorligt, hvor kniven var gået
igennem forurettedes lår.
Retten kan ikke se nogen formildende omstændigheder.
Om foranstaltningen

For så vidt angår fastsættelse af foranstaltningen ønsker retten at følge anklagemyndighedens
påstand, idet vold med en kniv som våben er af grov karakter og ikke kan accepteres.
Om omkostningerne

Forsvarerens salær betales af statskassen

THI KENDES FOR RET:
Tiltalte idømmes følgende foranstaltning:
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Anbringelse i anstalt for domfældte i 8 måneder, regnet fra anbringelsesdatoen.
Nicolaj Geisler

