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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QAASUITSOQ KREDSRET 
 

Den 13. august 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen 

sagl.nr.QAA-UUM-KS-0061-2015 

       Anklagemyndigheden 

mod 

T 

3961 Uummannaq 

 

Anklagemyndighedens journal nr.5513-97431-00730-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 5. juni 2015 og modtaget i retten den 15. juni 2015.  

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

  

Kriminallovens § 88 – vold – 

Ved den 27. december 2014 i tidsrummet mellem kl. 2100 og kl. 2200 i værtshuset 

”Parabolen”. På adressen Aqqusinertaaq B-665B i Uummannaq, at have tildelt […] tre 

knytnæveslag i hovedet, hvorved […] faldt bagover, ramte en bordkant og mistede 

bevidstheden. 

 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 40 dage. 

 

T har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1. 

 

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse, og hvis dette ikke kan være tilfældet advarsel. 

Men hvis dette ikke kan være tilfældet, betinget anstaltsanbringelse i 40 dage med en prøvetid 
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på 1 år. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V1 og V2. 

 

Forklaringen fra tiltalte […] er gengivet i retsbogen af den 14. august 2015. 

 

Forklaringen fra vidnerne V1 og V2 er gengivet i retsbogen af den 14. august 2015. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af: 

 

- Forhold 1, bilag 4, Politiattest vedrørende forurettede V1, punkt 3, 5, 7 og 10: 

Punkt 3:  

a) Den 27/12-2014 kl. 21.00  

b) Patienten selv beretter: Overfaldet af voksen mand og kvinde, knytnæveslag mod ansigt/hoved og 

venstre arm, bidt hende i venstre arm. Kortvarigt bevidstløs, efterfølgende kvalme og hovedpine.  

Punkt 5:  

1) Der er 2 cm blåt mærke på indersiden af nedre højre mundvig, ikke tegn til sår.  

2) 17 cm aflangt blåt mærke fra bagsiden af venstre overarm ned til albue, lille 1 cm stort rundt blåt 

mærke lige ovenfor dette.  

3) Bidsår på venstre underarm, mønstret passer med menneskebid, overfladisk.  

4) Åbenstående sår på 4 cm i baghoved, bløder. Er renset og syet den 27/12-2014 med 3 sting.  

5) Rundt blåt mærke i venstre pande på 3,5 cm i diameter.  

6) Blå mærker ved venstre hånds lillefinger og ringfingers-grundstykke.  

7) Blåt mærke ved venstre håndleds yderside (ulnare side) på ca. 2 cm.  

Punkt 7:  

a) Syet i baghovedet.  

b) Tilbudt indlæggelse pga mistanke om hjernerystelse, men patienten ikke taget imod denne. 

Punkt 10:  

a) Der er sår i baghovedet, der vil lukke i løbet af nogen uger. Har hovedpine efter formodet 

hjernerystelse. Ikke arbejdsudygtighed.  

b) Ingen varige arbejdsudygtighed.   

 

- Forhold 1, bilag 6, fotomappe indeholdende fotos af forurettede V1 taget den 

20.12.2014, blev gennemgået. 

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er gift og har 4 voksne børn. Han er fisker. De 
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har eget hus, og han har restskat, som han skylder. Han har taget en maritim uddannelse. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte har aflagt delvis erkendelse og sagt, at han tildelte forurettede kun en lussing. Han så 

ikke, om pågældende væltede, idet han straks gik videre til et andet sted. 

 

Vidne 1 (…) forklarede, at forurettede og tiltaltes datter havde uoverensstemmelser, og at de 

mundhuggedes og forsøgte at brydes med hinanden. Der var ingen andre, der var inde, der 

forsøgte at få dem til at holde op, og vidnet forsøgte heller ikke at stoppe dem. Tiltalte var 

pludselig kommet ind til værtshuset og tildelte forurettede mindst et knytnæveslag på hendes 

ryg og gav hende et slag med knyttet hånd på hendes hoved oppefra, således at forurettede 

væltede. Ved sit fald ramte hun bordkanten og fik en længe i sit hoved, og hun så ud til, at hun 

havde mistet bevidstheden. 

 

Af politiattesten fra lægen fremgår, at forurettede havde flere blå mærker, og hun var blevet 

bidt på sin arm og havde en flænge i sit hoved. Skaderne kan også ses på fotos. 

 

Retten finder derfor, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 88, 1. punktum, idet tiltalte 

mindst en gang havde tildelt forurettede knytnæveslag på hendes ryg og et knytnæveslag på 

hovedet, således at forurettede væltede, og ved faldet havde fået en flænge i hovedet. Der blev 

ikke vist, hvor de andre skader på forurettede stammede fra. 

 

Om foranstaltningen 

Forsvareren har nedlagt påstand om, at pågældende frifindes eller tildeles advarsel, idet han 

havde forsvaret sin datter, der blev angrebet. Forsvareren har henvist til kriminallovens § 9, 

stk. 2. Retten finder, at forsvarerens påstand ikke kan tages til følge, idet T ikke var blevet 

angrebet, hvorfor episoden ikke kan betragtes som nødværge fra hans side. 

 

Da der ikke formildende omstændigheder, og på baggrund af forurettedes skade på hovedet 

finder retten det passende i henhold til kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1, at foranstaltningen 

fastsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage. 

 

Om omkostningerne 

Salær til forsvareren afholdes af statskassen. 
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 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

T idømmes anbringelse i anstalt for domfældte i 30 dage. 

 

 

 

 

 

 


