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QEQQATA EQQARTUUSSISOQARFIANI 

 EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR  

QEQQATA RETSKREDS 

 

Ulloq 25. april 2017 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami 

sul.nr. QEQ-SIS-KS 0181-2016    Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

[…] 

[…] 

3910 Kangerlussuaq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5507-97431-00293-15. 

 

oqaatigineqarpoq 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 11. maj 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussisunillu tiguneqarsimalluni 19. maj 

2016.  

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi S 88 — nakuuserneq 
7. juli 2015 nal. 0130-p missaani cafe Nordlysip silataani, Kangerlussuarmi Marius Olsenip Aqq., I1 

qalluata talerperliup eqqaatigut kiigamiuk aammalu nujaartorlugu, taamaalilluni I1 qalluata talerperliup 

eqqaatigut 3 cm-isut takitigisumik kilerlugu aammalu lx 1 1/2 cm-it missaanni atsigisumik nujaasa 

sinaatigut nujaarunnersaqalersillugu. 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ulluni 60-ini pinngitsoorani 
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inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq. 

 

U pisimasumi pisuunnginnerarpoq pinngitsuutitsinissamillu piumasaqaateqarpoq. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu unnerluutigineqartoq ilisimannittullu I1, I2, aamma I3 

nassuiaateqarput. Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmit 25. april 2017-

imeersumit ersersinneqarput. Nassuiaatit eqqartuussutip allassimaffiani matumani 

issuarneqanngillat.  

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

 

I1 pill. peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanit, X3-mit 15. juni 2015-imi 

atsiorneqarsimasumit, sananeqarsimalluni Napparsimmaveeqqami 7. juni 2016 nal. 02.00 

misissuisimaneq tunngavigalugu, ajoqusernerit takuneqarsinnaasut katsorsaasimanerlu pillugit 

ersersinneqarpoq: 

 

”A: Qaavani nutsap killingani talerperlermi takuneqarsinnaavoq nujaarunneq 1 cm x 1, 5 cm. 

miss. angitigisoq B: Qalluani talerperlermi kiggeq 3 cm miss. takitigaaq 7-8 mm-imik 

aattangalluni aamma 6 mm miss. ititigaluni, ikip iluaniit qeqqata tungaanut ikeqarpoq qummut 

ingerlasumik 1,5 cm miss. takitigisumik, sinaa inngissuulluni. C: Isaa talerperleq pullappoq 

tilluusaqarlunilu.  

 

… 

 

Ikeq eqqiarneqarpoq arfinilinnillu kilulerlugu mersorneqarpoq + steri-strip 2 stk, 

mattuserneqarporlu. Tunniunneqarput iisartakkat Panodillin 1.000.000 IE ! tabl. 3x7dage. 

Pinaveersaartitsissummik katsorsaasoqarpoq.” 

 

I1-p assingi saqqummiunneqarput.
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Paasissutissat inummut tunngasut 

 

Pinerluttunik Iusmaginnittoqarfik unnerluutigineqartup inuttaa pillugu misissuisimavoq. 

Misisusinermit, X4-imit 21. april 2017-imi atsiorneqartumit, ersersinneqarpoq: 

 

”Eqikkaaneq aamma inerniliineq: Suliami pineqartoq tassaavoq maanna 36-nik ukiulik U, 

matuma kingorna pasisamik taaneqartoq.  

 

Pasisaq sisamat missaannik ukioqarluni angajoqqaami avinnerisa kingorna angumini 

peroriartorpoq. Pasisaq inunngornerminiit ukiuni siullerni angajoqqaamini Danmarkimi aninilu 

najugaqarput, anaanaasup ilinniagaqarnera pissutigalugu, tamatumalu kingorna pasisaq 

ataatanilu kujataani illoqarfimmut nuupput, angajoqqaajusut 1985-ip missaani qimammata. 

Ania anaanamini najugaqaannarpoq, anaanaa angummik allamik nassaarluni pasisarlu 

kingusinnerusukkut anaanaminik qatanngutitaarpoq imminerminiit nukarlernik. 

Avittoqaraluartoq ilaqutariit imminnut attaveqatigiittorujussuupput.  

 

Pasisap meeqqat atuarfianni atualernissaa sioqqullugu pasisaq angunnilu Nunatsinni 

illoqarfimmut anginerusumut nuupput. Meeqqat atuarfianni atuarnera ajunngitsumik ingerlavoq 

atuarfillu naammassivaa, tamatumalu kingorna Danmarkimi efterskoleriarpoq. Efterskolip 

kingorna pasisap ilinniarnerit marluk tulleriisiinnarlugit ingerlappai, ilinniarnerit 

naammassinngisani. 

 

Peroriartornini pillugu pasisip ilisimatitsissutigaa tamanna ajungitsorujussuusoq. 

Peroriartornera toqqissisimanartuuvoq aamma angerlarsimaffimmi imigassamik qanorluunniit 

atornerluisoqanngilaq. Meeraallutik piffissaq pisuttuarlutik timersorlutillu atortarpaat. Tamanna 

inooriaatsitut peqqinnartutut taaneqarsinnaavoq.  

 

Anaanaasup qitornaanut attaveqartarneq annikinnerulerpoq ataataasup maannakkut nuliani 

1990-ikkut aallartinnerani naapimmagu, taakkulu suli inooqatigiipput. Anaanassani 

ajunngitsorujussuarmik attaveqarfigaa aammalumi qatanngutissani angut, taanna aamma 

angajoqqaani inooqatigiilermata klasseqatiginikuuaa. Pasisap ilisimatitsissutigaa peroriartornini 

pitsaasorujussuusoq aamma pitsaanerusumik peroriartorsimasinnaanani.  

 

Pasisaq 18-19-it missaannik ukioqarluni imertalerlunilu hashitortalerpoq ukiortaarlu tikillugu 

qaammatit tamaasa immaqa ataasiarluni imertarpoq, tamatumalu kingorna 
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imeqqinnikuunngilaq.  

 

Pasisaq 20-t aallartinneranni ukioqarluni peerartaarpoq, taannalu ukiuni tallimani inooqatigaa 

panissaarnissami tungaanut, tamatumalu kingorna pasisap peeqqani qimappaa nammineq 

paninilu pitsaanerusunik atugaqarniassagamik, paniannummi maannakkut qulingiluanik 

ukiulimmut ataataasoq hashimik atornerluisorujussuarnik avangisiiseqarmat. Meeqqap 

angutaanik inooqateqarnermini pasisaq aamma hashimik atornerluisuuvoq, maannalu ukiuni 

qulingiluani atuisimanngilaq. Pasisap panini kisimeeqatigaa taassuma tallimanik 

ukioqalernissaata tungaanut, tamatumalu kingorna pasisap angajoqqaavi 

meerarsiataarinissaanut akuersissutaagallartumik pipput, namminermi suliffia/ilinniagaa 

anaanamut kisimiittumut tulluanngimmat taamaattumillu taakku pasisaq ikiorlugu pasisap pania 

panissiaraat.  

 

Pasisaq inooqateqarpoq peeqqanilu inissiami najugaqatigaa, suliffimmillu 

misiliiffissaqannginnini pissutigalugu ukioq kingulleq meeqqat angerlarsimaffianni Orpigaqimi 

pædagogitut sulivoq, nuannarisorujussuusaminik. Pasisap taamaalilluni ilisimatitsissutigaa 

sulisitsisumi sulisorissalluni nuannarisorujussuugaani marluullutillu ernumagigitsik 

eqqartuussaassaguni maannakkut suliffini annaassasoralugu. Pasisap inuiaqatigiinni 

sulisitaanissaq soqutigisorujussuuaa neriuutigaalu meeqqat angerlarsimaffianni Orpigaqimi 

pædagogitut ingerlaqqiinnarsinnaalluni.  

 

Pasisaq qaammammut kr. 20.000-it miss. akileraarutit ilanngaatigereerlugit akissarsisarpoq, 

taakkunanngalu kinguaattorutini naafferartumik akilerartarpai. Ineqarnermut tvpakke-mullu 

akiliisarpoq.  

 

Inerniliineq: 

 

Eqqartuussisut isumaqassappata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni 

sulisitaasussanngortitsilluni eqqartuussuteqarnikkut, naliliisoqarpoq pasisaq taamatut 

aalajangiivigineqarnissaminut piukkunnartuusoq, innersuussutigineqarporlu pinerluttunik 

isumaginnittoqarfimmit ukiumi ataatsimi nakkutigisaanissaq pillugu 

naammassisassaliisoqassasoq.  

 

Eqqartuussisut isumaqassappata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiqatigiinni 

sulisitaanermiit sakkukinnerusumik pineqaatissiinikkut naliliisoqarpoq nakkutigisaanissamik 

pisariaqartitsisoqanngitsoq. ” 
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U-p maannakkut ittuata oqaaseqaataa saqqummiunneqarpoq. Taassuma oqaaseqaataanit, 18. 

april 2017-imik ullulikkamit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”Tamatsinnut ernumanartuuvoq tusarlugu U maani Orpigaqimi suliunnaassagunartoq, 

”suliarmi” pisoqaq maanna aalajangiivigineqarnialermat. Maleruagassat atuuttut malillugit U 

suliami matumani eqqartuunneqassappat atorfinitsisinnaanngilara. Uanga, suleqatikka maanilu 

inuusuttut neriuppugut U eqqartuussivimmi suliap kingorna uteqqissinnaassasoq Orpigaqimilu 

inuusuttunik suliaqarnini pingaarutilik annertoorlu ingerlateqqissinnaassagaa. 

 

U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, suliffini nuannarisorujussuullugu. Meeqqat 

sammisaqaqatigisarpai. Akunnerit 200-t sinnerlugit tassaniittarpoq. Suliffini 

suliffigiinnarusuppaa. Nuussagunik paaqqinnittarfimmi suli sulisarusuppoq. Illoqarfimmi 

najugaqarput. Illumut qanittumi nuussapput.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Suliaq pisimasumut 2015-imi junimi pisumut tunngasuuvoq. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu  

 

Pisiiunermik naliliineq 

 

Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq oqaatigaalugu I1 kiisineq nujaartuinerlu allatut 

ajornartumik imminut illersortariaqalernermi pisoq. 

 

Eqqartuussisuusut unnuaq taanna susoqarsimanera pillugu nassuiaatit assigiinngitsut tusarpaat.  

 

Eqqartuussisuusut aalajangiisuusumik pingaartippaat I2-p nassuiaataa, taannami pisoq pimmat 

qaatusimasimavoq sulillunilu aamma inunnut suliami uani pineqartunut allanut 

attuumassuteqanngilaq. Taanna nassuiaavoq, unnerluutigineqartup I1 qaavatigut ajassimagaa 

taavalu I1-p unnerluutigineqartoq kiinaatigut isassimagaa. Tamatuma kingorna I1 

unnerluutigineqartorlu nutsamikkut imminnut tigupput. I2 nangilluni nassuiaavoq, taakku 

avissaartikannerlugillu unnerluutigineqartup I1 kiisimagaa taamaalineranilu I1 

unnerluutigineqartorlu nutsamikkut imminnut tigummiunnaareernikuusut. Kingusinnerusukkut, 

illersuisup I2 politiinut nassuiaataanik sanilliussivigimmagu, nassuiaasimalluni 

”unitsitsiniaanermi nalaani U I1 qalluatigut talerperlikkut kiisimagaa. I1 kiggimiit 
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aanaartorujussuanngortoq. Imminnut iperarput, ilisimannittup ilisimatitsissutigaa I1 

aattorujussuanngorami tupaqqarpasittoq” ilisimannittup ilumoornerarpaa taamatut politiinut 

nassuiaasimalluni aamma ullumikkut taamatut eqqaamallugu. I2-lli politiinut nassuiaatini 

aamma ilumoornerarpaa, tassa unnerluutigineqartup imerniartarfimmi kingusinnerusukkut 

amimineq takutissorsimagaa oqarlunilu taanna I1-p amerigaa aamma U taraajarsimasoq ameq 

taanna isersimasunut arlalinnut takutissorlugu. 

 

Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanik saqqummiussisoqarpoq, tassani 

takutinneqarluni I1 pisup kingorna arfinilinnik kilulerneqarluni mersorneqarsimasoq aamma 

marlunnik steri-stripilerneqarsimasoq. Aammattaaq I1-ip kiinaata assingi pisup kingorna 

assilisat takutinneqarput. 

 

I2-p nassuiaataa toqqammavigalugu – kiisinermilu, I1-imik kiisineq U-ip nassuerutigisaa - 

ajoquserneq isiginiarlugu eqqartuussisuusut kiisineq saassussinermik akiuiniarluni 

pinngitsoortitsiniarluniluunniit pisariaqartuusoringilaat imaluuniit kiisineq unnerluutigineqartup 

I1illu akornanni pagginnerup pilersitaanik annilaarnermik kissaammernermilluunniit 

naleqquttumik tunngavissaqarsorinagu. 

 

Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq I1-imik qalluatigut talerperlikkut 

kiisinermut pisuusoq, taamaalilluni I1 qallumigut talerperlikkut kilerluni 3 cm miss. 

takitigisumik kiisinerlu taanna pineqaatissiinngitsoorutissaanngitsoq, naleqq. 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 9. Taamaattumik unnerluutigineqartoq uppernarsarneqartutut 

annertutigisumik eqqartuunneqarpoq. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq inummik allamik kiisinermut, taannalu tamatuma 

kingunerisaanik mersorneqartariaqarsimavoq arfinilinnik kilulerneqarluni marlunnillu 

steristripsilerneqarluni. Eqqarsaatigineqarluni pisimasoq piliarineqarsimasoq 

unnerluutigineqartup I1-illu akornanni paggunnerup kingunitsianngua, tassani taakku 

marluullutik nutsamikkut imminnut tigummisimallutik aammalu eqqarsaatigineqarluni pisup 

pineraniit ukiut marlungajaat ingerlareersimasut kiisalu unnerluutigineqartup maannakkut 

inuttut atugai ilisimatitsissutigineqartut eqqarsaatigalugit, eqqartuussisuusut isumaqarput 

unnerluutigineqartoq naleqquttumik pineqaatissinneqarsinnaasoq ulluni 30-ni 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik ukiumi ataatsimi misiligaaffittalimmik, 

naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 129, naleqq. § 88. 
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Taarsiivigineqarnissaq mitagaanerlu pillugit 

 

Ajoqusernermi pissutsit atuussimasut isiginiarlugit eqqartuussisut tunngavissaqarsorinngilaat 

I1-imut mitaanermut taarsiissuteqarnissaq. Taamaattumik eqqartuussisut U tamatumunnga 

pinngitsuutippaat. 

 

Atisanut taarsiissuteqarnissamik piumasaqaammut tunngatillugu tamatumunnga 

uppernarsaammik saqqummiussisoqanngilaq. Aammattaaq annaasanut naatsorsuusiamik suliaq 

sioqqullugu unnerluutigineqartumut nalunaarutiginnittoqarsimanngilaq. Eqqartuussisut 

tamanna tunngavigalugu aalajangerput suliamik matumunnga eqqartuussuteqarniarnermi 

pigisanik ajoqusiinermut taarsiinissamik piumasaqaat isummerfiginiarnagu, naleqq. 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 334, imm. 2.  

 

Animngaasartuutit pillugit 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 480, imm. 1. 

 

 

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, 

Pineqaatissiissummik naammassinninnissaq kinguartinneqarpoq ukiumilu ataatsimi 

misiligaaffiliussaq qaangiuppat atorunnaassaaq. 

 

U mitaanermut taarsiissutinik piumasaqaateqarnermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

------ 

 

Den 25. april 2017 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0181-2016   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

[…] 
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[…] 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5507-97431-00293-15. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 11. maj 2016 og modtaget i retten den 19. maj 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 7. juni 2015 kl. ca. 0130 uden for cafe Nordlys, Marius Olsenip Aqq. i Kangerlussuaq, 

at have bidt V1 ved højre øjenbryn og trukket hende i håret, hvorved V1 pådrog sig et ca. 3 cm. 

lang sår ved højre øjenbryn og et ca. 1x1½ cm. hårløs område ved hårgrænsen. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 60 dages ubetinget anstaltanbringelse. 

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet og påstået frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V1, V2, og V3. Forklaringerne 

fremgår af retsbog af 25. april 2017. Forklaringerne gengives ikke i denne dombog.  

 

Dokumentbeviser 

 

Det fremgår af politiattest vedr. V1, underskrevet af X3 den 15. juni 2015, udarbejdet på 

baggrund af en undersøgelse på Sygeplejestationen den 7. juni 2016 kl. 02.00, vedrørende de 

objektive fund samt vedrørende udført behandling: 

 



  

9 

 

”A: Ved højre hårrand på panden ses hårløs sted ca. 1 cm x 1, 5 cm. B: Bidet på højre øjenbryn 

er ca. 3 cm lang 7-8 mm åben og ca. 6 mm dybt for inden af såret mod midten var der sår opadtil 

på ca 1,5 cm lang med meget spidt kant. C: Hævelse og blåt mærke omkring højre øje.  

 

… 

 

Såret blev renset og sutureret med 6. sting + steri-strip på 2 stk, derefter forbinding på. Udleveret 

tabl. Panodillin 1.000.000 IE ! tabl. 3x7dage. Forebyggende beh.” 

 

Der er fremlagt billeder V1.    

 

Personlige oplysninger 

 

Kriminalforsorgen har udarbejdet en personundersøgelse vedrørende tiltalte. Det fremgår af 

personundersøgelse underskrevet af X4 dateret den 21. april 2017: 

 

”Resume og konklusion: Sagen omhandler den nu 36 årige T, herefter benævnt sigtede.  

 

Sigtede er vokset op sammen med sin far siden forældrenes skilsmisse, da sigtede var omkring 

4 år gammel. Sigtede boede de første af sine leveår sammen med sine forældre og storebror i 

Danmark p.g.a. morens uddannelse, hvorefter sigtede og faren flyttede til en sydgrønlands by, 

da sigtedes forældre gik fra hinanden i ca. 1985. Storebroderen blev boende med moren i 

Danmark, hvor moderen fandt sammen med en ny mand og sigtede fik efterfølgende flere yngre 

søskende fra moderens side. Familien var tæt knyttet på trods af skilsmissen.  

 

Sigtede og faren flyttede til større grønlandske by inden sigtede begyndte i folkeskolen. 

Folkeskolen gik fint og hun fik sin afgangseksamen, hvorefter hun tog på efterskole i Danmark. 

Efter efterskolen påbegyndte sigtede 2 uddannelser efter hinanden, uddannelser hun ikke fik 

færdiggjort. 

 

Omkring opvæksten oplyser sigtede at den var meget fin. Det var en tryg opvækst og der var 

ingen alkohol misbrug af nogen art i hjemmet. Da de var børn blev tiden brugt på gåture og 

sport. Det kan siges, at det var sund livsstil.  

 

Kontakten til moderens børn blev lidt mindre, da faderen i starten af 1990´erne fandt sammen 

med sin nuværende kone og de er stadig samlevende. Hun har et rigtigt godt forhold til sin 
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stedmor og også sin stedbror, der også var hendes klassekammerat, da forældrene blev 

samlevende. Sigtede oplyser at opvæksten var rigtig godt og at hun ikke kunne have haft en 

bedre opvækst.  

 

Sigtede begyndte at drikke og ryge hash som ca. 18-19 årige og hun drak ca. 1 gang hver måned 

frem til nytår, hvorefter hun ikke har drukket igen.  

 

Sigtede var i starten af 20´erne, da hun fik sig en kæreste, som hun var samlevende med i 5 år 

indtil hun fik datter, hvorefter sigtede valgte at forlade kæresten for at give sig selv og sin datter 

bedre forhold, idet faderen til hendes nu 9 årige datter, var i et miljø med stort hashmisbrug. I 

samlivsperioden med barnet far havde sigtede også et hashmisbrug, som hun nu har været ude 

af i 9 år. Sigtede var alene med datteren til hun var 5 år, hvorefter sigtedes forældre fik 

midlertidig plejetilladelse, idet hendes arbejde/uddannelse ikke egnede sig til at være alenemor 

og derfor hjalp de sigtede ved at have sigtedes datter i pleje.  

 

Sigtede er samlevende og bor i lejlighed med kæresten og på baggrund af manglende 

praktikplads har hun i det seneste år arbejdet som pædagog i børnehjemmet Orpigaq, hvilket hun 

er meget glad for. Sigtede oplyser således også at hendes arbejdsgiver, er meget glad for at have 

hende ansat og de begge er nervøse for at hun med en evt. dom vil miste sit nuværende arbejde. 

Sigtede er interesseret i samfundstjeneste og håber at hun vil kunne fortsætte som pædagog på 

børnehjemmet Orpigaq.  

 

Sigtede får udbetalt ca. 20.000 kr. efter skat pr. måned, hvoraf hun afddrager en restance. Hun 

betaler husleje og tvpakke.  

 

Konklusion: 

 

Finder retten, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, vurdere sigtede egnet til at 

modtage en sådan afgørelse, og det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn i 1 år af 

kriminalforsorgen.  

 

Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, vurderes 

der ikke at være et behov for tilsyn. ” 

 

Der er fremlagt en erklæring fra T´s nuværende chef. Af hans udtalelse, der er dateret den 18. 

april 2017, fremgår bl.a.: 
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”Det har, for os alle, været med stor bekymring at høre, at T muligvis må stoppe sit arbejde her 

på Orpigaq, da der er en gammel ”sag”, der nu skal op til afgørelse. Efter gældende regler, kan 

jeg desværre ikke have ansat T, hvis hun skulle modtage en dom fra retten i denne sag. Jeg, mine 

kollegaer og de unge på stedet, håber på, at T kommer tilbage efter retssagen og genoptager sit 

vigtige og væsentlige relations arbejde med de unge mennesker på Orpigaq. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at at hun er meget glad for sit arbede. Hun laver 

aktiviteter med ungerne. Hun er der mere end 200 timer. Hun vil gerne beholde sit arbejde. Hvis 

de flytter, vil hun fortsat gerne arbejde på en institutuoin. De bor i byen. De skal snart flytte i et 

hus.  

 

Sagsbehandlingstid  

Sagen vedrører et forhold, der fandt sted i juni 2015. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har anført, at biddet mod V1 og hivningen i håret skete i 

nødværge. 

 

Domsmandsretten har hørt forskellige forklaringer om, hvad der skete den pågældende nat.  

 

Domsmandsretten har lagt afgørende vægt på V2´s forklaring, da han var ædru og på arbejde, 

da episoden skete, og da han er uafhængig af sagens øvrige personer. Han har forklaret, at tiltalte 

skubbede V1 på panden, og at V1 derefter gav tiltalte en lussing i ansigtet. Derefter tog V1 og 

tiltalte fat i håret på hinanden. V2 forklarede videre, at han havde lykkedes nogenlunde med at 

skille de to af, da tiltalte bed V1, og at V1 og tiltalte ikke havde længere fat i håret på hinanden 

på det tidspunkt. Senere, da forsvareren foreholdte V2 sin forklaring til politiet om, at” T bed på 

V1’a højre øjenbryn, mens han forsøgte at stoppe dem, V1 begyndte med at bløde kraftig fra sit 

bidesår. De gav slip på hinanden, vidnet oplyste at V1virkede chokeret overfor at hun begyndte 

med at bløde kraftigt” bekræftede vidnet, at han havde forklaret sådan til politiet og at det var 

sådan, at han huskede det idag. V2 vedstog dog også sin forklaring til politiet om, at tiltalte 

efterfølgende på værtshuset viste et stykke hud og sagde, at dette er V1’s hud, og at T virkede 

som om hun spillede smart ved at vise dette hud til flere gæster. 
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Der er fremlagt en politiattest, der viser, at V1 er blevet syet med 6 sting og 2 steri-strip efter 

episoden. Endvidere er fremlagt billeder af V1s ansigt taget efter episoden. 

 

På baggrund af forklaringen fra V2 – og under hensyntagen til den skade, der opstod ved det 

bid, som T har erkendt, at hun gav V1 - finder domsmandsretten ikke, at biddet var nødvendigt 

til at modstå eller afværge et påbegyndt angreb, eller at biddet var rimeligt begrundet i den skræk 

eller ophidselse som tumulten mellem tiltalte og V1 fremkaldte. 

 

Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i at have bidt V1 ved højre øjenbryn, hvorved V1 ved 

højre øjenbryn pådrog sig et ca. 3 cm lang sår ved højre øjenbryn og at dette bid ikke var 

foranstaltningsfrit, jf. kriminallovens § 9. Tiltalte dømmes derfor i det beviste omfang. 

 

Om foranstaltningen 

 

Tiltalte er fundet skyldig i at have bidt en anden person, der som følge heraf måtte sys med 6 

sting og 2 steristrips. Når henses til at forholdet er begået umiddelbart efter, at der havde været 

tumult mellem tiltalte og V1, hvor begge parter havde fat i hinandens hår, og at der er forløbet 

næsten 2 år siden forholdet fandt sted, samt til det oplyste om tiltaltes personlige forhold på 

nuværende tidspunkt, finder domsmandsretten, at tiltalte passende kan foranstaltes med en 

betinget anstaltsdom på 30 dage med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129, jf. § 88. 

 

Om erstatning og tort 

 

Under hensyn til de omstændigheder, hvorunder skaden er opstået, finder retten ikke grundlag 

for at give V1 tortgodtgørelse. Retten frifinder derfor T herfor. 

 

Med hensyn til kravet om erstatning for tøj, er der ikke fremlagt dokumentation herfor. 

Endvidere har der ikke været forkyndt en tabsopgørelse for tiltalte forud for sagen. Retten 

besluttede på den baggrund, at den ikke vil tage påstanden om erstatning for tingsskaden under 

påbedømmelse i denne sag, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2.  

 

Om omkostningerne 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1. 
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 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes 

og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år. 

 

T frifindes for påstanden om tort. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Louise Lindekilde Engberg 

 

 

 


