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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

 

Den 25. januar 2016 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-NUU-KS 0810-2015       

           

       Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

3952 Ilulissat 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5512-97431-00124-15. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 22. september 2015 og modtaget i retten den 25. september 

2015.  

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 28. februar 2015 i tidsrummet mellem kl. 0330 og kl. 0420, i Ilulissat, uden for 

værtshuset. ”Myrphy”, at have tildelt MI, adskillige knytnæveslag i ansigtet, samt at have 

tildelt MO mindst 3 knytnæveslag mod hovedet, der dog delvis blev afværget, således at han 

ramte hendes hænder og arme. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 4 måneder. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært dom til anstalt og tilsyn, jf. 
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kriminallovens § 145. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, […], og vidnet. 

 

Forklaringen fra tiltalte, […], er gengivet i retsbogen af den 25. januar 2016. 

 

Forklaringen fra vidnet, […], er gengivet i retsbogen af den 25. januar 2016. 

 

Dokumentbeviser 

Der er fremlagt politiattester af henholdsvis 30. juli 2015 og 28. juli 2015 vedrørende MI og 

JO. 

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag ved Qaasuitsup Kredsrets dom af 29. 

september 2014 med en betinget anbringelse i anstalt for domfældte i 2 måneder og en 

prøvetid på 1 år. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han samlever med MI, der har to børn. Han 

passer børnene, når Mia 1-2 gange om ugen har nattevagt. Børnenes far har samvær med 

børnene. Han arbejder med losning og læsning af skibe og var tidligere fisker og fanger. Han 

har siden sagen ikke drukket. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Efter forklaringen fra videt er det bevist, at tiltalte har slået MI 2 gange med knyttet næve i 

ansigtet og slået ud efter vidnets ansigt ligeledes med knyttet hånd, men at hun afværgede 

slaget med hånden eller armen. Tiltalte er i dette omfang skyldig i overtrædelse af 

kriminallovens § 88. 

 

Om foranstaltningen 

Foranstaltningen, der fastsættes i medfør af kriminallovens § 144, jf. § 88, sammenholdt med 

kriminallovens § 130, stk. 1, omfattende den betingede foranstaltning fastsat ved dommen af 

29. september 2014, udmåles til anbringelse i anstalt i 4 måneder. 
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Kredsretten har ved udmålingen lagt vægt på forholdets karakter og det hurtige recidiv, og der 

er af de nævnte grunde ikke grundlag for en mildere foranstaltning. 

 

Om omkostningerne 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

Tiltalte, […], idømmes anbringelse i anstalt i 4 måneder. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger.  

 

 

Ole Græsbøll Olesen 

 


