
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Oqaatigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 13. maj 2019 

 

Eqqaartuussiviup no.  157/2017  

Politiets nr. 55PM-97431-00128-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1992 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 6. april 2017. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, ilaatigut tak. § 12 - nakuuserneq aammalu 

nakuuseriarneq 

27. februar 2016 nal. 01.25-p missaani Skovridervej […]-mi, Rønde Kalø, immiaaqqap puuanik P1 

miloriaramiuk eqqornaguli, puujaasap 2 kiinaatigut eqqormagu, tamaalilluni P2 qaavatigut 

mersortariaqakkamik kimillallugu. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ulluni 60-ini 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

U ilaannakortumik pisuunerarpoq, taamaallaat nakuuseriaraluarami. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. Tamanna pisinnaanngippat 

mianersoqqussummik. Tamanna pisinnaanngippat, eqqartuunneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik utaqqisitamik, ukiumik ataatsimik misilinneqarfilimmik.  

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq ulloq 13. maj 2019.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Nalunaarutiginninnermit nalunaarusiaq (ilanngussaq 1), tassannga ersersinneqarluni ulloq 27. februar 

2016 nal. 01.28 nakuusertoqarsinnaasutut taaneqarsinnaasumik Østjyllands Politiinut 

nalunaarutiginnittoqarsimasoq. 

 

Napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiissutaa (ilanngussaq 4), tassannga ersersinneqarluni 

P2 ulloq 27. februar 2016-imi Regionshospitalimi Randersimi misissorneqarsimasoq, makkualu 

ajoqusernerit nassaarineqarsimasaut: 



”1) Qaavani kilerneq, 2 cm.-it missaani angitigisoq aattangalaartoq. Hesteskuutut ilusilik.  

2)qingaata nuuata saamiatatungaani v-itut ilusilik mikisoq, aattangalaartoq.” 

 

Ilassutitut napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiissutaa (ilanngussaq 4a), tassannga 

ajoqusernerit pillugit allattukkani ersersinneqarpoq: 

”Nakorsiartoq ullumikkut ajoqusersimasunut uagut inaatitsinnut takkuppoq, ippassaq unnukkut 

qaamigut qinngamigullu puiaasamik eqqortissimagami. Nakorsiartoq ippassaq Randersip 

Napparsimmavianiissimavoq, tassani qinngamigut qaamigullu steristripsilerneqarsimavoq.   

Unnuaq ullaassamut nakorsiartoq ilisimajunnaarsimavoq, taamaattumillu Ajoqusersimasut inaannut 

ambulancinik takkuppoq.   

OBJEKTIVT 

Nakorsiartoq qallunaatut oqalunngilaq, takuneqarsinnaavorli ilisimarpasissoq.  Tappiutai illuttut 

nalinginnaapput aamma ajunngitsumik qisuariartarput.   

Pukusuni anniarinngilaa. Nakorsiartup ABC-ia aalaakkaavoq. GCS-ia 15-iuvoq.” 

  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq GU-mi atuarpoq ukiut marluk ingerlallugu. Aappaqarpoq. 

Socialhjælperitut naammassinikuuvoq. Sumut ingerlaqqissalluni nalugallarpaa. Imigassamik atuinera 

annikillinikuuvoq, qaqutigut atuisarpoq. Siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.  

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Unnerluussissummi pisimasoq pisimanerarneqarpoq 27. februar 2016, unnerluussissullu ulloqarpoq 

21. februar 2017.  

8. maj 2018 eqqartuussivimmi suliaq suliarineqarluni aallartinneqarpoq, kinguartinneqarlunili 

ilisimannittunillu aggersaasoqarnissaa aaliagerneqarluni. Kingorna unnerluussisussaatitaasunit 

nalunaarutigineqarpoq ilisimannittunik aggersaasoqarnissaa pisariaqassanngitsoq, suliaq 

nassuerutiginninnertut ingerlanneqassammat. Ulloq 27. februar 2019 aaliagiisoqarpoq ulloq 13. maj 

2019 eqqartuussivimmi suliarineqassasoq.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Unnerluussap nakuuseriarnermut tunngasoq nassuerutigaa, nakuusernermulli tunngasumut 

nassuerani. 

 

P1 puiaasamik miloriaraluarsimavaa, eqqornaguli. Kingorna tusarpaa P2 eqqorsimallugu, taannalu 

nakorsiartariaqarsimasoq.  

 

Uppernarsaasiissutinit ersersinneqarpoq pinerlineqartoq P2 kiinnamigut kilerneqarsimasoq taakkulu 

pisup kinguninngua passunneqartariaqarsimasut. 

 

Taamaattumik uppernarsineqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, ilaatigut § 88, tak. § 12 – 

nakuuserneq aammalu nakuuseriarneq, unioqqutissimagai. 

 



Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip § 88-at pillugu aalajangersakkanik 

unioqqutitsinermut pineqaatiissiissut aallaaviusumik tassaasarpoq eqqartuussaasimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarneq. 

 

Inatsisinik unioqqutitsinerup pisoqalinera toqqammavigalugu pineqartoq pineqatissinneqarpoq 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 129 naapertorlugu ulluni 60-ni eqqartuunneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik kinguartitamik. Pineqaatissiissut atorunnaassooq 

piffissami misilinneqarfimmi ukiumik ataatsimik sivisussusilimmi pineqartoq inatsisinik 

unioqqutitseqqinngippat. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U ulluni 60-ni eqqartuunneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Pineqaatissiissutip 

naammassinneqarnissaa kinguartinneqarpoq, atorunnaassallunilu piffissami misilinneqarfimmi 

ukiumik ataatsimik sivisussusilimmi pineqartoq inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

Elisabeth Kruse 

Eqqartuussisoq 

 

 

***  

 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 13. maj 2019 

 

Rettens nr. 157/2017  

Politiets nr. 55PM-97431-00128-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1992 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 6. april 2017. 

 



T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 88, til dels, jf. § 12 - vold og tildels herpå, 

ved den 27. februar 2016 ca. kl. 01.25 på Skovridervej […], Kalø i Rønde, at have kastet en ølflaske 

efter F1 dog uden at ramme, idet flasken istedet ramte F2 i ansigtet, hvorved F2 pådrog sig en 

syningskrævende flænge i panden samt et syningskrævende snitsår på næseryggen. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 60 dage. 

 

T har erkendt sig delvist skyldig, da hun kun kan erkende forsøg på vold. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. Subsidiært advarsel. Mere subsidiært, betinget anbringelse i 

anstalt med en prøvetid på 1 år.  

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T den 13. maj 2019. 

 

Dokumenter 

Anmeldelsesrapport (bilag 1), hvoraf fremgår at der den 27. februar 2016 kl. 01.28 blev anmeldt om 

kvalificeret vold til Østjyllands Politi. 

 

Politiattest (bilag 4), hvoraf fremgår at F2 blev den 27. februar 2016 blev undersøgt i 

Regionshospitalet i Randers, og der blev fundet disse objektive fund: 

”1) snitsår i panden, måler ca 2 cm. gaber en smule. Hesteskoformet. 

2) lille v-formet snit på næsetippens ve side, gaber en smule.” 

 

Supplerende politiattest (bilag 4a), hvoraf fremgår af af skadenotat: 

”Pt. Kommer i dag til vores Skadestuen, fordi pt. I år aftes blev ramt af en flaske i panden og næsen. 

Pt. Var på Raners Sygehus i går, hvor han fik en steristrips på næse og i panden.  

I dag til morgen var pt. bevidstløs, og derfor kommer han i Skadestuen med ambulance.  

OBJEKTIVT 

Pt. Taler ikke dansk, men man kan se, at han er orienteret. Begge pupiller er normale og egalt 

reagerende.  

Nakken er uden smerter. Pt. er ABC-stabil. Hans GCS er 15.” 

  

 

Personlige oplysninger 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at hun går på GU på 2. år. Hun har en samlever. Hun er 

uddannet socialhjælper. Ved endnu ikke hvad hun vil videre med. Hendes alkoholforbrug er blevet 

mindre, det er sjældent hun drikker. Hun er ikke tidligere foranstaltet.   

 

 

Sagsbehandlingstid 



Forholdet i anklageskriftet skulle være sket 27. februar 2016, og anklageskriftet er dateret 21. februar 

2017.  

8. maj 2018 begyndte sagens behandling i kredsretten, og blev udsat og der blev besluttet at der skulle 

indkaldes vidner. Efterfølgende blev det meddelt af anklagemyndigheden, at det ikke vil blive 

nødvendigt at skulle indkalde vidner, da sagen skulle køres som erkendelsessag. Den 27. februar 2019 

blev det besluttet at den skulle behandles i retten den 13. maj 2019.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte erkender den del der vedrører forsøg på at udøve vold, men nægter sig skyldig for udøvelse 

af vold.  

 

Hun havde forsøgt at kaste en flaske mod F1 dog uden at ramme. Senere fik hun at vide at hun havde 

ramt F2, og at denne havde været nødt til at gå til lægen.   

 

Af dokumentationerne fremgik det at forurettede F2 havde pådroget sig en flænge i ansigtet og at 

denne skade var behandlingskrævende.  

 

Dermed er det bevist at tiltalte har begået overtrædelse af Kriminallovens § 88, dels § 88, jf. § 12 – 

vold og forsøg på vold.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om § 

88 som udgangspunkt med anstaltsanbringelse.  

 

På baggrund af lovovertrædelsens alder foranstaltes pågældende med betinget anbringelse i anstalten 

i 60 dage. Foranstaltning bortfalder med en prøvetid på 1 år, hvis pågældende ikke begår ny 

lovovertrædelse.   

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder 

efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Elisabeth Kruse 

Kredsdommer 
 


