EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq ulloq 20. november 2018
Eqqaartuussiviup no. 887/2018
Politiets nr. 5502-97431-00162-18
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 3. august 2018.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq
29. marts 2018 nal.20:50-ip missaani Qaqortumi Sivinganikasia B […]-imi, P niaquatigut
marloriarluni tillukkamiuk aammalu marloriarluni-pingasoriarluni isimmillugu, kingornalu niaquata
tunuatungaatigut suussusersineqanngitsumik anaavaa ilisimajunnaarsillugu, taamaalillunilu
qaavatigut pullanneqalersillugu, taliatigut saamerlikkut tungujomegalersillugu aammalu niaquatigut
passunnegartariaqartumik kilerlugu.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
Ulluni 60-ni pineqatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq.

Unnerluutigineqartup illersuisua unnerluutigineqartoq sinnerlugu pumasaqaateqarpoq:
Pinngitsuutitsinissaq, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu
Utaqqisitamik ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngoritsinissaq
ukiumik ataatsimik misiligaaffilikkamik.
Unnerluussisussaatitaasunit P sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq, U taarsiissuteqassasoq
eqqartuussisunit namminneq naliligaannik.
Unnerluutigineqartup illersuisuata unnerluutigineqartoq sinnerlugu piumasaqaateqarpoq
eqqartuussisut taarsiiffigeqqussut isummerfigissanngikkaat aatsaat pingaarnertut
isumaqatiginninnialernermi tiguneqarmat.

Suliami paasissutissat
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu ilisimannittutut nassuiaateqarpoq P.
Ilisimannittup nassuiaatai eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput.

Uppernarsaatit
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamit ersersinneqarpoq, nalunaarutiginninneq pisimasoq ulloq
29. marts 2018 nal. 20:53 Qaqortup Napparsimmavianit nakorsamit.
Pinerliivimmik misissuinermi ilaatigut ersersinneqarpoq, torsuusami natermi aagasattoq, allarut
aaginnaq igaffimmi nerriviup eqqaani nassaarineqartoq.
Inimi sofap talinut iigarfiani aamma aagasappoq, inuk aanaartoq sofamut naallussimagunarluni.
P Qaqortumi Napparsimmavimmi ulloq 29. marts 2018 nal. 20:00 misissorneqarpoq, nakorsap
politiinut uppernarsaataani takuneqarsinnaasuni nassaarineqarsimallutik: 1. Tennissernermi
arsaaqqap angeqqataanik qaamigut pullanneq. 2. Qaammatip affaatut ilusilik kilerneq, 6 cm-itut
takitigisoq. 3. Eqeqqup kukiatut angitigisumik tuimigut saamerlikkut amiialaterneqarpoq.
(Assilineqarput).
Eqqartuussivimmi takutinneqarput assit politiinit assilineqarsimasut ulloq 29. marts 2018
pinerliivimmeersut, B […] Qaqortumi. Torsuusap naqqani aagasannermik assilisat. Natermi allarut
aaginnaq. Inimi assilineqarsimavoq sofap talinut iigarfia aaginnaq.
Aamma eqqartuussisunut takutinneqarput peqqissaasup […]-p assilisai ulloq 29. marts 2018 P-p
assingi. Assimi takuneqarsinnaavoq P qaavani pullanneq angisooq aamma atisai amialu aaginnaat.
Niaquata avaavani kilerneq qaammatip affaatut ilusilik.

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik apeqqut
Saqqummiunneqartut tunngavigalugit eqqartuussisut unnerluutigineqartoq pisuutippaat ulloq 29.
marts 2018 nal. 20.50-ip missaani Qaqortumi najukkami Sivinganikasia B […], P suunera
ilisimaneqanngitsumik P qaavatigut anaasimagaa, tassanilu ilisimajunnaarsimavoq ajoquserlunilu
qaammigut pullanneqalerluni, ilisimajunnaaqqanerminiillu silattoqqimmat suunera
ilisimaneqanngitsumik niaquatigut anaasimallugu niaqqumigut passuttarialimmik kilerlugu.
Taamaalilluni unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarpoq P marloriarlugu tillussimagaa aamma 23-riarlugu niaquatigut isimmittarsimagaa kiisalu taliatigut saamerlikkut tilluusaqalersillugu.
Eqqartuussisut pingaartippaat pingaartumik pinerlineqartup nassuiaataa, uppernartutut
isigineqarpoq sanilliunneqarlutik suliamut nakorsamit paasissutissiissutit aamma mappi assit
pinerliiviup aamma pinerlineqartup assilineqarneri.

Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, pinerluttulerinermi inatsimmi
aalajangersakkat naapertorlugit piaaraluni nakuusernermi aallaavittut pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortitsisarnermik.
Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissutissamik toqqaanermi pingaartillugu
isiginiarneqassasoq peqqarniitsumik nakuuserneq pineqarmat, unnerluutigineqartoq marloriarluni
sunaanera ilisimaneqanngitsumik sakkoqarluni pinerlineqartoq anaagamiuk, anaatinnermi siullermi
ilisimajunnaartissimammagu aammalu passunneqartariaqartumik niaqqumigut ajoqusersimalluni.
Pineqaatissiineq aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, aamma § 146 imm. 1,
nr. 2 tunngavigalugit utaqqisitaanngitsumik ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortitsinermik.
Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutigineqartut
naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
P immersugassamik immersuisimavoq naalagaaffimmit pinerluffigisanut taarsiissuteqartarfianit
taarsiiffigeqqulluni qinnuteqaataa. Taarsiiffigeqqulluni piumasaqaammi
ilanngunneqarsimanngimmat piumasaqaammut uppernarsaatit, sillimaffigineqassaaq P-p
taarsiiffigeqqulluni qinnuteqarsinnaanera.

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
P taarsiiffigeqqulluni qinnuteqarsinnaanera silimaffigineqassaaq.
Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
Louise Mølgaard-Motzfeldt
Kredsdommer

DOM
afsagt af Kujalleq Kredsret den 20. november 2018
Rettens nr. 887/2018
Politiets nr. 5502-97431-00162-18
Anklagemyndigheden
mod

T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 3. august 2018.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 88 - Vold
Ved den 29. marts 2018 kl. ca. 20:50 i Qaqortoq, på adressen Sivinganikasia B […], at have tildelt
F to knytnæveslag og 2-3 spark i hovedet, derefter slog han hende med en ukendt genstand i
baghovedet, hvorved hun mistede bevidstheden og pådrog sig skader i form af en bule i panden, et
blåt mærke på venstre arm og behandlingskrævende flænge i hovedet.
Tiltalte T har den 2. november 2018 underskrevet samtykke i selve indkaldelsen, at sagen kan
behandles uden at han selv er tilstede i retten.
Forsvareren har oplyst, at han har talt med tiltalte og tiltalte har fastholdt, at sagen kan behandles
uden at han selv er tilstede i retten.
Parterne begærede herefter sagen optaget til dom.
Retten imødekom begæringen i henhold til retsplejelovens § 453, stk. 3, nr. 2.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om:
Anbringelse i anstalt i 60 dage.

Tiltaltes forsvarer har på tiltaltes vegne nedlagt påstand om:
Frifindelse, subsidiært
Anbringelse i anstalt i 60 dage med en prøvetid på 1 år.

Anklagemyndigheden har på vegne af F påstået, at T skal betale erstatning efter rettens skøn.

Tiltaltes forsvarer for på tiltaltes vegne påstået, at retten ikke tager stilling til erstatningskravet, da
den først er modtager under hovedforhandlingen.

Sagens oplysninger
Forklaringer

Der er under sagen afgivet vidneforklaring af F.
Vidnets forklaring er refereret i retsbogen.

Dokumenter
Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at anmeldelse blev foretaget den 29. marts 2018 kl. 20:53 af
en læge fra Qaqortoq Sygehus.
I gerningsstedsundersøgelsen fremgår blandt andet, at der findes blodpletter på gulvet i entreen Et
håndklæde, der er indsmurt med blod findes på gulvet omkring spisebordet.
På sofaen i stuen sås der endvidere blod på armlænet, der tydede på at blødende person havde lagt
sig på sofaen.
F blev undersøgt på Qaqortoq Sygehus den 29. marts 2018, kl. 20:00. De objektive, lægelige fund
er beskrevet i politiattesten som: 1. Bordtennisbold stor bule i panden uden hudlæsion. 2.
Halvmåneformet flænge i baghovedet, ca 6 cm lang. 3. Lillefingernegl stor overfladisk
hudafskrabning på venstre skulder. (der er taget kliniske fotos).
Retten har set fotos optaget af politiet den 29. marts 2018 af gerningsstedet B […] i Qaqortoq.
På gulvet i entreen er billeder af blodpletter. På gulvet et håndklæde, indsmurt med blod. I stuen er
også taget billede af blod på armlænet på sofaen.
Retten har endvidere set fotos optaget af sygelejerske […] den 29. marts 2018 af F. I billederne ses
stor bule i Fs pande og blod i hendes tøj og hud. Endvidere har retten set billede af halvmåneformet
flænge i baghovedet.

Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
Efter alt foreliggende finder retten tiltalte skyldig ved den 29. marts 2018 kl. ca. 20:50 i Qaqortoq,
på adressen Sivinganikasia B […], at have slået F med en ukendt genstand i panden, hvorved hun
mistede bevidstheden og pådrog sig skade i form af en bule i panden og efter hun genvandt
bevidstheden, slog hende i hovedet med et ukendt genstand og pådrog sig behandlingskrævende
flænge i hovedet.
Tiltalte frifindes således i at have tildelt F to knytnæveslag og 2-3 spark i hovedet samt at have
pådraget hende et blåt mærke i venstre arm.
Retten har særligt lagt vægt på forurettedes forklaring, der findes troværdigt sammenholdt med de
lægelige oplysninger i sagen og fotomappen over gerningsstedet og af billederne af forurettede.

Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om
forsætlig vold som udgangspunkt som anbringelse i anstalten.

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at der er
tale om grov vold, hvor tiltalte i to tilfælde har brugt et ukendt genstand som "våben", hvor
forurettede efter den ene slag har mistet bevidstheden og har pådraget sig behandlingskrævende
skade i hovedet.

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 88, og § 146. stk. 1, nr. 2, som ubetinget
anbringelse i anstalt 60 dage.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
F har udfyldt blanket, hvor hun ansøger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Da der i
erstatningskravet ikke er vedlagt dokumentationer for kravet tages der derfor forbehold for
erstatningskrav fra F.

Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage.
Der tages forbehold for erstatningskrav fra F.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Louise Mølgaard-Motzfeldt
Kredsdommer

