EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup ulloq 25. oktober 2017
Eqqaartuussiviup no. 272/2017
Politiets nr. 5518-97431-00558-16
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 20. april 2017.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 30. september 2016 nal. 2000-ip akornanni Qaanaami […]-imi, I ajallugu natermut uppisikkamiuk
aammalu seeqquatigut talerperlikkut amerlasuunik isimmigarlugu, taamaalilluni quttoraata
saarngata tungaanut kanaavatigut nuttanneqalersillugu.
I sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumsaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini sisamani
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
U pisimasoq 1-imi pisuulluni nassuersinnaananilu pisuunnginerarsinnaanngilaq.
U sinnerlugu illersuisoq Petrine O. Hansen piumasaqaateqarpoq kinguartitamik qaammatini
sisamani Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq, pineqaatissinneqarnissaa
kinguartinneqarluni
misiligaaffilerlugu
ukiunik
marlunnik,
misiligaaffiup
iluani
pinerluuteqaqqinngippat atorunnaartussamik.

Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 25. oktober 2017. Nassuiaat eqqartuussisut
suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq.
I nassuiaateqarpoq ulloq 25. oktober 2017. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi
issuarneqarpoq.

Allagartat uppernarsaatit
Pisimasoq 1-mi ilanngussaq 4-mi ersersinneqarpoq nakorsap politiinut uppernarsaataa I pillugu:
Imm. 2, Qanga (ulloq nalunaaqutarlu) sumilu ajoqusersimasumik misissuisoqarpa?
“Ulloq 24-9-2016 nal. 13.21”
Imm. 3.a Qanga sumilu ajoquserneq pisimanerarneqarpa?
” Ulloq 24-9-2016 nalunaqqqutaa oqaatigineqanngilaq. Allattugaatitsinni ajoqusernera
ersinngilaq”
b. Ajoquserneq qanoq pisimanerarneqarpa?
”b) seeqqumi talerperliup avammut sammisortaatigut isimmittarneqarsimavoq (kimit
oqaatigineqarani)”
Imm. 5. Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut:
”Ullormi 24-9 misissornerani pullanneqarpoq anniarivaalu seeqqumi talerperliup
avammut sammisortaa, kisianni tarrarsuereernermi nalilerneqarpoq nalinnginnaasumik
isimmitsinnermi kinguneranik anniarigaa.
Uangalu misissoqqippara ulloq 4-10-2016 suli annertuumik seeqqumi talerperliup
avammut
sammisartaatigut
anniarisaqarmat
nissuminillu
tutisinnaanani.

Tarrarsuisimanerit misissorneqarput takuneqarsinnaavorlu napineq nutarpasissoq
seeqquani, assigalugu, kanaami nagguaani quttoqqami saarngata tungaanut.”
Imm. 6 Tarrarsuisoqarpa? Taamaattoqarsimappat tarrarsuineq qanoq takutitsiva?
”Aap. 24-10-2016. Fract condylus lat tibiae dxt (takuuk imm.
Imm. 7.a, Qanoq katsorsaasoqarpa?
”a) Annermik oqilisaassineq ajaappialerneratigut anniarnaveersaatinillu nakorsaaserneqarluni, 2410-2016-ip kingorna qeratasuumik seeqqua nimerneqarpoq sapaatit akunneri arfinillit
oqalisaassutissaanik.”
Imm. 8, nakosamut immikkut ilisimasalimmut innersuunneqarpa?
”Tarrarsortinnera atorlugu saarngit nakorsaat oqaloqatigineqarpoq.”
Imm. 9, Nassaarineqartut pilersinneqarsimasinnaappat:
”a. piffissami oqaatigineqartumi? ” A) aap
b. oqaatigineqartutut periuseqartoqartoqarluni? B) aap.”
Imm. 10, Takuneqarsinnaasut aallaavigalugit nalilerneqarpa ajoqusersimasoq
a. Qaangiuttussamik kingunerlutitsissasoq? A)Pitsorluutigisinnaassavaa, missingerneqarpoq
qaammatini pingasuni ulloq ajoqusernerminiit.
b. Ataavartumik kingunerlutitsissasoq?
B) Iluarsivissinnaavoq napineratali piaarnerusumik slidgigteqalersissinnaavaa seeqquatigut
apeqqutaalluni nataqquata ajoqusersimanera, taanna tarrarsuinermi takuneq ajornarami.”
Imm. 11, Oqaaseqaataasinnaasut allat: ”Naamik”
Nakorsap politiinut uppernarsaasiaa ullulerneqarpoq 15-10-2016 […]-imit.
Paasissutissat inummut tunngasut
U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq:
01
Eqqartuussut
Ulloq 12.09.07 Qaanaami Eqqartuussivik
Qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinneqarneq ,
pinerluttulerinermi inatsimmi § 51, imm. 1, nr. 1 (pinngitsaaliineq)
Iperagaaneq ulloq 09.01.08.
Misiligaaffilerneqarluni 09.07.08-p tungaanut.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik malillugu misiligutaasumik iperagaaneq ukiup
affaanik misiligaaffiligaq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqarnissa
piumasaqaatitaliunneqarluni. Pillaammik atuiffissat ullut sinneruttut 61-iupput.
02
Eqqartuussivimmit akiligassiissut
Ulloq 30.10.13 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia
Akiligassiissut 9.000 kr.
Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 (tillinniarneq).
Inuttut
atugarisat
pillugit
misissuinermit
25.04.2017-imeersumi
Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfimmit, imm. 9. Eqikkaanermi inerniliinermilu ersersinneqarpoq:
”Pineqartoq tassaavoq angut 39-nik ukiulik kisimiittoq pilersungaqanngitsoq
angajoqqaaverutereersimasoq.
Pasineqartoq qatanngutigiinni arfiniliusuni akullersaavoq.
Pasineqartup meeraanini nuannersutut eqqaamavaa toqqissisimanartumik
angerlarsimaffeqarluni.

Angajoqqaavi imigassartortarput kisianni killilersuisoqarpoq pasineqartup meeraanerata
nalaani, qaammammut ataasiarlutik pointinit pissarsisarput. Imigassartornerup nalaani

perulluliortoqarneq ajorpoq, inuit angerlarsimaffimminni nuannaarlutik imertut
eqqaamavai.
Pasineqartoq peroriartornermini pisartunik nuanniitsunik eqqaamasaqanngilaq.
Meeraallutik angajoqqaatik nunaqarfimmiit aallaraangata nakorsiarlutik
aanakkuminiittarput.
Pasineqartoq pisortatigoortumik meeraalluni inuusuttuaraalluniluunniit
nakkutigineqarnikuunngilaq.
Pasineqartoq kisimiittuuvoq qitornaqanngilaq.
Pasineqartoq illumi ataataminit kingornussimasamini najugaqarpoq.
Pasineqartoq timikkut anersaakkullu peqqissuuvoq.
Pasineqartup immiaaraq ooqattaaqqaarpaa 13-nik ukioqarluni.
Pasineqartoq qaammammut marlussoriarluni imigassartortarpoq, viinnisornerusarpoq.
Unnussiuaarluni festertoqartillugu pasineqartup viinnit puuiaasat 3-4 imersinnaasarpai.
Pasineqartoq imigassamik allanilluunniit atornerluisutut katsorsartinnikuunngilaq.
Pasineqartoq imigassamut katsorsartinnissaminit kajumigisaqanngilaq
atornerluisuunnginnami.
Pasineqartoq hashimik atuisuunngilaq. Inuunermini pingasoriannguatsiarluni hashimik
ooqattaarsinikuuvoq.
Aanngajaarniutinik allanik ooqattaagaqarnikuunngilaq. Pasineqartoq inuusuttuaraalluni
arlaleriarluni gasimik naamaarniartarnikuuvoq.
Hashimik atornerluisutut katsorsartinnissaq pisariaqartinngilaa taassuminnga
allanilluunniit atuisuunnginnami.
Pasineqartoq Savissivimmi meeqqat atuarfianni 1.-9-klassini atuarsimavoq.
Pasineqartup 10.-12. klassit Qaanaami kollegiemiilluni ingerlappai.
Pasineqartoq Qasigiannguani STI-mi atualeraluarpoq (piareersarniarluni aammalu
piginnaasani qaffassarniarlugit) kisianni piffissaanngitsukkut uniinnarluni.
Pasineqartoq aamma Aasianni GU-mi ukiup qeqqata missaa atuaraluarpoq amma tassani
uniinnarluni.
Pasineqartoq inuutissarsiummik ilinniagaqarnikuunngilaq.
Pasineqartoq ukunani suliffeqartarsimavoq:
Savissivimmi eqqagassalerisutut
Qaanaami inuusuttut sannavianni ukioq ataaseq
Qaanaami pisiniarfimmi ukioq ataaseq
Savissivimmi innaallagissiorfimmi nakkutilliisutut ukiut pingasut
Savissivimmi utoqqaat illuanni eqqiaasutut
Pasineqartoq aaliangersimasumik inuussutissarsiummik kissaateqanngilaq kisianni
siunissani inuussutissalerinermik ilinniagaqarnissamik kajumippoq.
Pasineqartup siunissani inuussutissarsiutigiumaagassai inuussutissalerinermiissasut
ilimanarput.
Pasineqartoq maannakkut qaammammut akileraarut peereerlugu 3.000 kroninik
akissarsiaqarpoq sap.ak. taamaallaat nal.akunneri 12-ni sulisarami.
Pasineqartoq nalilinnik pigisaqanngilaq illu qanoq naleqarnersoq nalunartoq
eqqaassanngikkaanni.
Pasineqartup qaammamut akilertagai:
El 700.00 kroner
Eqqaaveqarnermut 500.00 kroner
Solarolie 500.00 kroner

Pasineqartoq politiinut 70-80.000 kroninik akiitsoqarpoq, taakkulu akissarsiaminik
sinneqaraangami akilersortarpai
Pasineqartoq inunnik isumaginnittoqarfimmiit aningaasanik pisartagaqanngilaq.
Inuiaqatigiinnik sullissinissani ajorinngila
Inerniliineq:
Eqqartuussisut inerniliissapata suliaq eqqartuussuteqarfigineqassasoq inuiaqatigiinni
sulisitaanermik, pasineqartoq naliliiffigineqarpoq taamatut aalajangiiffigineqarnissaminut
naleqquttuusoq”.

Inunnik Misissuinermi paasissutissat saniatigut U inuttut atukkani pillugit ilassutitut nassuiaavoq,
hjemmehjælperitut isertitani allannguuteqarsimanngitsut.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Unnerluussummi ulloq 18. oktober 2016-meersumi ulloq 30. september 2016 pisimasoq pisimasutut
nalunaarutigineqarpoq. Politiit unnerluussut ullulersimavaat ulloq 23. marts 2017, suliarlu
eqqartuussivimmi tiguneqarsimalluni ulloq 20. april 2017.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Pisuunermik apeqqut pillugu
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarsinnaanngilaq pisuunerarsinnaananilu imigassartorsimanini
pissutigalugu eqqaamasaqannginnami.
Ilisimannittoq I nassuiaateqarpoq eqqortumik oqaluttussaatitaalluni, seeqqumigut talerperlikkut
amerlasuunik tukkarneqarsimalluni, imaanngitsorlu isimmittarneqarsimalluni, tamannalu pisimavoq
uppitinneqarnermi kingorna, tamatuma kingunerisaanik seeqqumigut napisisimalluni qaammatinilu
pingasuni ajaappiartariaqarsimalluni. Ilisimannittup pinerlineqarfiup ullua iluamik eqqaamanngilaa,
isumaqarporli tamanna pisimasoq september 2016-ip naannginnerani ullualunnik sioqqullugu,
unnerluutigineqartumillu
tamanna
sioqqullugu
kinguneratigulluunniit
nakuuserfigineqaqqissimanngilaq.
Ilisimannittoq marloriarluni nakorsamit misissorneqarsimavoq aammalu niua marloriarluni
tarrarsorneqarsimalluni, tarrarsortinneranilu kingullermi paasineqarpoq seeqqua napisimasoq.
Ilisimannittup suliaq politiinut nalunaarutigisimavaa pisimasup kingorna sapaatip akunnera ataaseq
qaangiuttoq.
Ilisimannittup
nassuiaataa
marloriarluni
nakorsiarsimalluni
aammalu
marloriarluni
tarrarsorneqarsimalluni nakorsap politiinut uppernarsaataani oqaatigineqartunut naapertuuppoq,
imm. 5-imut kiisalu imm. 10 a-mut tassa qaammatini pingasuni pitsorluutigisimagamiuk.
Eqqartuussisut maluginiarpaat, ullut oqaatigineqartut nakorsap politiinut uppernarsaataani
unnerluussissummilu ulluliunneqartunut naapertuutinngitsoq. Pinerliineq unnerluussissut
naapertorlugu pisimavoq ulloq 30. september 2016, kisiannili nakorsap imm. 3a-mi

oqaatigisimallugu tamanna pisimasoq 24-9-2016-imi misissuinerlu pisimalluni ulloq 24-9-2016, tak.
imm. 2.
Eqqartuussisut naliliipput, nakorsap […] allakkami kukkusimasinnaasoq, ilatigut nakorsap
atsiorsimammagu 15-10-2016, imm. 6-lu ullulersimammagu tarrarsuineq pisimasoq ulloq 24-102016, taannalu kingusippallaarluni nakorsap politiinut uppernarsaataanik atsiorneranut
naleqqiullugu.
Ilisimannittup nassuiaatai tunngavigalugit aammalu nakorsap oqaatigisai ajoqusernerup
annertussusaanik, tassunga sanilliunneqarluni unnerluutigineqartup nammineq nassuiaanera, tassa
ilisimannittup angerlarsimaffianiissimalluni, iteramilu paasisimallugu ilisimannittup nissuni
napisimagaa, eqqartuussisut uppernarsivaat unnerluutigineqartup I arlaleriarlugu seeqquatigut
talerperlikkut tukkaassimagaa, taamaalilluni pinerlunnermi inatsimmi § 88 – nakuuserneq
unioqqutillugu.

Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisarnermi periuserineqartartoq malillugu pineqaatissiineq aalajangersaaffigineqqarpoq,
pinerluttulerinermi inatsimmik unioqqutitsinermi inuup inuuneranut timimullu pinerluuteqarnerit
aallaavigalugu, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, pisariaqarmat pinaveersaartitsinissaq,
unnerluutigineqartoq nutaamik pinerluuteqaqqinnginnissaanut kiisalu inatsisinik unioqqutitsinerup
peqqarniissusaanut eqqarsaatigalugu.
Suliami tamatumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissamik toqqaaniarnermi
pingaartinneqarmat inummik ajoqusiineq peqqarniitsoq pineqarmat tamatumalu malitsigisai,
taamaattumik eqqartuussisut suliami sakkukillisaataasinnaasumik takusassaqanngillat.
Taamaattumik eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat unnerluutigineqartoq eqqartuunneqassasoq
qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortillugu.
Taarsiissutissamik piumasaqaateqartoqassaguni ajoqusernerup kingunerissanik anniaateqarnermut,
tamanna inuit saqitsaallutik suliassaatut innersuussutigineqarpoq, taarsiiffigeqqussummik
tigusaqartoqarsimanngimmat.
Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U qaammatini 4-ni Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai.

DOM
afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 25. oktober 2017
Rettens nr. 272/2017
Politiets nr. 5518-97431-00558-16
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 20. april 2017.
T er tiltalt for overtrædelse af.
Kriminallovens § 88 - vold ved den 30. september 2016 mellem kl. 2000 og 2100 i […] i Qaanaaq, at have væltet V om på
gulvet og tildelt hende et ukendt antal spark på højre knæ, hvorved hun pådrog sig brud, svarende til
på skinnebenets ledflade mod lårbenet.
Der tages på Vs vegne forbehold for erstatning.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i Anstalten for Domfældte i 4 måneder.
T har hverken erkendt eller nægte sig skyldig i forhold 1.
På vegne af T har forsvareren fremsat påstand om betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i
4 måneder, foranstaltningesspørgsmålet udsættes med en prøvetid i 2 år og som bortfalder, såfremt
T i prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse.

Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V.
Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 25. oktober 2017.
Forklaringen er refereret i retsbogen.
V har afgivet forklaring den 25. oktober 2017. Forklaringen er refereret i retsbogen.
Dokumenter

Det fremgår af forhold 1, bilag 4, lægeattest af V:
Pkt. 2, Hvornår (Dato og klokkeslæt) og hvor har undersøgelsen fundet sted?
”Den 24-9-2016 Kl. 13.21.”
Pkt. 3a, Hvornår og hvor angives skaden at være sket?
”Den 24-9-2016 kl. Uoplyst. Skadested fremgår ikke af vor journal.”
b. Hvorledes angives skaden at være sket?
”B) Blev sparket på ydersiden af højre knæ af anden person(uoplyst).”
Pkt. 5, det objektive fund:
”Ved undersøgelsen 24-9 findes hævelse og ømhed på hø knæs yderside, men
vurderes efter rgt undersøgelse som almindelig ømhed efter sparket.
Ses af undertegnede 4-10-2016 da der stadig er betydelige smerter i knæet så hun ikke
kan støtte på benet. Ved gennemgang af rgt billeder fra skadedatoen ses et friskt brud
i knæet sv t skinnebenets ledflade mod lårbenet.”
Pkt. 6, er der foretaget røntgenfotografering? Hvad viste fotografering i givet fald?
”Ja 24-10-2016.
Fract condylus lat tibiae dxt (se punkt 5 ).”
Pkt. 7.a, hvilken behandling blev foretaget?
”A) Primært aflastning med krykkestokke og smertestillende, efter 24-10 afløst af stiv
bandagering af knæet og aflastning i alt 6 uger.”
Pkt. 8, henvist til speciallæge:
”Rgt foto konfereret med Orth pæd kirurg”
Pkt. 9, kan det forefundne antages at være fremkommet:
”a. på den angivne tid? A)Ja
b. på den angivne måde? B) Ja,”
Pkt. 10, skønnes det efter det foreliggende, at tilstedekomne vil få
a. ” Forbigående mèn?
A) Må forventes at have gangbesvær, skønsvist ca 3mdr fra skadedatoen
b. Varige mén:
B) Der forventes fuld restitution men bruddet kan evt fremskynde slidgigt i knæet
afhængig af bruskskaden som ikke kan vurderes ved rtg
Kan formentlig passe arbejde efter heling af bruddet,”
Pkt. 11, eventuelle bemærkninger: ”Nej”.
Lægeattesten er dateret den 15-10-2016 af […].

Personlige oplysninger
T ses tidligere foranstaltet:
01 Dom
Den 12.09.07 af Qaanaaq Kredsret (Thule)
Fængsselsstraf i 6 mdr.
For kriminallovens § 51, stk. 1, nr. 1 (voldtægt)
Løsladt den 09.01.08
Prøvetid indtil den 09.07.08
Iflg. Kriminalforsorgsnævnets Resl. Løsladt på
prøve mod en prøvetid på ½ år under tilsyn af

Kriminalforsorgen på vilkår. Reststraf 61 dage.
02 Bødevedtagelse i retten
Den 30.10.13 af Qaasuitsup Kredsret
Bøde kr. 9000,00
For kriminallovens § 102 (Tyveri).
Det fremgår af Personundersøgelsen af den 25.04.2017 fra Kriminalforsorgen, pkt. 9, resume og
konklusion:
”Det drejer sig om en mand på 39 uden forsøger forpligtelser. Sigtedes begge forældre er afgået ved døden.
Sigtede er mellemste i en søskendeflok på 6.
Sigtede kan huske sin barndom som glæde dage. Sigtede var opvokset på betryggende vis i sit barndomshjem.
Forældrene kan drikke alkohol, men der var alkohol restriktion under sigtedes barndom, hvor der var point
uddeling engang om måneden. Under alkohol indtagelserne, var der kun glæde og festlige mennesker i huset,
hvorfor sigtede ikke mindes dårlige oplevelser i forbindelse med alkoholindtagelserne.
Sigtede har ikke været udsat for nogen former negative ting under opvæksten.
Når forældrene skulle på rejse fra bygden og hjemmet for at konsultere lægen, boede børnene hos Aanaa og
Aataa,
Sigtede har aldrig været under børne- og ungdomsforsorgsvaretægt under opvæksten.
Sigtede er single, og har ingen børn.
Sigtede spiller på PlayStation spil i sin fritid, når han ikke sejler ud for at fiske.
Sigtede bor i sit eget hus, som han har arvet fra sin afdøde far.
Sigtede har et godt helbred både fysisk og psykisk.
Sigtede smagte en øl første gang som 13 årige.
Sigtede kan drikke alkohol op til et par gange om måneden, og han drikker mest vin. På en festligaften kan
sigtede drikke op til 3 til 4 flasker vin.
Sigtede har aldrig været under afvænningsbehandling mod brugen af alkohol eller andet.
Sigtede er ikke særligt interesseret i alkohol afvænningsbehandling, da han ikke er alkoholmisbruger.
Sigtede er ikke hash bruger. Sigtede har i sit liv prøvet at ryge hash op til 3 gange. Sigtede har ikke prøvet
andre euforiserende stoffer end hash. Sigtede har prøvet at sniffe gas som teenager op til flere gange.
Det er ikke nødvendigt med hash afvænningsbehandlingstilbud, idet sigtede ikke er bruger af hash eller andre
euforiserende stoffer.
Sigtede gennemførte folkeskolens 1. klasse til og med 9. klasse på Savissivik skolen.
Sigtede gennemførte folkeskolens 10. klasse til og med 12. klasse i Qaanaaq skolen på kollegieophold.
Sigtede har ellers startet på STI-Skolen (forberedende og faglige opkvalificerings skolen) i Qasigiannguit,
men afbrudte skolegangen i utide.
Sigtede startede også ellers på GU i Aasiaat (gymnasiet), men efter et halvt år afbrudte han uddannelsen.
Sigtede har ingen faguddannelse.
Sigtede har haft følgende jobs:
Renovationsmand i Savissivik.
Ungdomsværkstedet i Qaanaaq 1 år
Butikken i Qaanaaq 1 år
Elværkspasser i Savissivik 3 år
Rengøringsmand på alderdomshjemmet i Savissivik.
Sigtede har ingen særlige erhvervsønske, men har i tankerne at tage en levnedsmiddeluddannelse i fremtiden.
Sigtedes fremtidige arbejdsmuligheder er inden for levnedsmiddel branchen.
Sigtedes nuværende indkomst er på 3.000,- efter skat pr. måned, da sigtede kun har 12 timers arbejde om
ugen.
Sigtede har ingen formue, ud over huset, som han ikke kender værdien til.
Sigtedes faste udgifter om måneden er følgende:
El kr. 700,00

Dag og renovation kr. 500,Solarolie (varme) kr. 500,00
Sigtede har en gæld til politiet på omkring 70-80.000,-, som han afdrager, når der er overskud i lønnen.
Sigtede er ikke modtager af nogen former for socialydelser fra socialforvaltningen.
Sigtede har ikke noget imod samfundstjeneste.
Konklusion:
Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, skønnes sigtede egnet til at
modtage en sådan afgørelse.”

T har om sine personlige forhold tilføjet, at hans indtægter som hjemmehjælper er ikke ændret den
dag i dag.
Sagsbehandlingstid
Episoden skete den 30. september 2016 som oplyst i anklageskriftet af den 18.oktober 2016. Politiet
havde dateret anklageskriftet den 23. marts 2017, og sagen modtages i kredsretten den 20. april
2017.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
Tiltalte kunne ikke erkende eller nægte sig skyldig, da han ikke husker ingenting grundet
alkoholindtagelse.
Vidnet V havde forklaret under sandhedsansvar, at hun blev trampet på sit højre knæ et ukendt antal
gange, og ikke sparket af tiltalte, efter at være væltet omkuld, hvorefter hun pådrog sig et brud på
knæet og måtte gå med krykker i ca. 3 måneder. Vidnet var ikke sikker på gerningsdatoen, hun mente,
at det skete nogle dage før slutningen af september 2016, og hun var ikke blevet udsat for vold af
tiltalte før eller efter episoden.
Vidnet har været undersøgt 2 gange af lægen og hendes ben var blevet røntgenfotograferet 2 gange,
og det var på det sidste røntgenfotografering, man konstaterede, at hun havde brækket knæet. Vidnet
havde anmeldt sagen til politiet ca. 1 uge efter episoden.
Vidnets forklaring om lægebesøg i 2 omgange samt at være blevet røntgenfotograferet i 2 omgange
stemmer med lægeattestens pkt. 5, samt pkt. 10 A omkring at hun havde gangbesvær i ca. 3 måneder.
Retten bemærker, at de angivne datoer på lægeattesten ikke stemmer helt med anklageskriftet.
Gerningstidspunktet i anklageskriftet er den 30. september 2016, men lægen havde under pkt. 3a
oplyst, at skaden er sket den 24-9-2016 og at undersøgelsen også skete den 24-9-2016, jf. pkt. 2.
Retten skønner, at der kan være tale om skrivefejl fra lægen […], blandt andet fordi lægen havde
skrevet under den 15-10-2016, og da han havde dateret i punkt 6, at røntgenfotograferingen skulle
have været sket den 24-10-2016, som er frem i tiden efter den dag, lægen skulle have attesteret
lægeattesten.

På baggrund af vidneforklaringen samt lægens beskrivelser om skadens omfang, sammenholdt med
tiltaltes forklaring om, at han var tilstede i vidnets hjem, da han vågnede og erfarede, at vidnet havde
brækket benet, finder retten det for bevist, at tiltalte har tildelt V et ukendt antal tramp på hendes
højre knæ, hvorved han har overtrådt kriminallovens § 88-vold.
Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om
forbrydelser mod liv og legeme, jf. kriminallovens § 146, da det er nødvendigt at forebygge, at tiltalte
begår yderligere lovovertrædelse samt af hensyn til lovovertrædelsens grovhed.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at der er
tale om grov vold med personskade til følge, så retten kan ikke se formildende omstændigheder i
sagen.
Retten finder det dermed passende, at tiltalte idømmes anbringelse i Anstalten for Domfældte i 4
måneder.
Eventuel erstatningskrav om svie og smerte henvises til civilt søgsmål, da der ikke er indgået krav
herom.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i Anstalten for Domfældte i 4 måneder.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Eleonora Steenholdt Mørch
Kredsdommer

