
UDSKRIFT AF DOMBOGEN  

FOR  

QAASUITSUP KREDSRET  

 

Den 21. august 2014 blev af Qaasuitsup Kredsret i Upernavik i sagen 

sagl.nr. QAA-UPE-KS-0060-2014 

       Anklagemyndigheden 

mod 

T 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5514-97431-00461-13. 

 

afsagt 

 D O M: 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 23. oktober 2013 og modtaget i retten den 17. marts 2014.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 31. august 2013 mellem kl. 03.45 og 04.15 ud for Hovedlageret, Umiarsualiviup 

Aqquserna B-28, 3962 Upernavik, at have væltet V omkuld på jorden og tildelt hende 2 

spark i ansigtet samt at have tildelt slag på hendes hoved, hvorved hun pådrog sig skader på 

kæben og løst tand som følge heraf.  

 

Der tages forbehold for et erstatningskrav.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anstaltanbringelse i 30 dage. 

 

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1.  

 



Forsvareren har nedlagt påstand om principalt frifindelse iht. Kriminallovens § 10, nødret 

og § 123, stk. 1, nr. 3. Subsidiært advarsel. 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T og V. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af  

Forhold 1, bilag 5, politiattest: 

 

4. Er der ved undersøgelsen umiddelbart 

fundet tegn på i forvejen tilstedeværende 

sygdom? 

Er der umiddelbare tegn på, at 

tilskadekomne er påvirket af alkohol? 

Er der umiddelbare tegne på, at 

tilskadekomne på påvirket af lægemidler 

Ved undersøgelserne har der ikke fundet 

tegn på i forvejen tilstedeværende sygdom 

eller tegn på lægemiddel eller drog 

påvirkning. 

Ved undersøgelsen den 31/8 tydelige tegn på 

svær påvirkning af akut alkoholforgiftning. 

Ingen tegn på alkoholpåvirkning 18/9-13 

 

5. Det objektive fund: 

Attesten skal udfyldes på dansk 

(ved flere læsioner nummereres de enkelte 

læsioner.) 

For den strafferetlige bedømmelse er det af 

største betydning at få en minutiøs 

beskrivelse med fremhævelse af de for 

læsionen karakteristiske detaljer 

18/9 skråstillet friskt rødfarvet ar på venstre 

side af hagen, målende 2x12 mm. I venstre 

side af underløben en hårdhed målende ca. 5 

mm i diamenter, som efter en bløddelskade 

under udlægning. 

31/8 på indersiden af underlæbens venstre 

del op mod undertænderne en frisk, 

overflødig slimhindeskade. På venstre side 

af hagen et ca. 1 cm langt sår, som 

rengjordes og limedes.   

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er arbejdsløs. Han dyrker sport. Han har gået 

i folkeskolen til 8. klasse. Han har ingen forestilling om sin fremtid. Han føler sig sund. Han 

er ikke tidligere blevet foranstaltet.  

 



Rettens begrundelse og resultat 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte erkendte delvist det, som står på anklageskriftet, og fortalte at han havde skubbet til 

forurettede og tildelte denne spark to gange på dennes ansigt, men ikke at have tildelt denne 

knytnæveslag. Han forklarede at, det var for at stoppe denne i at sparke til sin kusine at han 

havde gjort det. 

 

Vidnet bekræftede at forurettede havde sparket til hende bagfra og det var for at stoppe det, 

at tiltalte havde skubbet til hende og sparkede hende på hendes ansigt. Vidnet forklarede at 

for at standse ham, hev hun tiltalte væk fra forurettede, der blødte fra sit ansigt.   

 

Politiattesten viste forurettedes skader. 

Retten mener derfor at det blev bevist at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 88 – VOLD.  

 

Om foranstaltningen 

Vedrørende foranstaltningen lagde retten mærke til at tiltalte gjorde noget for at stoppe 

forurettede i at sparke på hans familiemedlem. At han sparkede til forurettede for at stoppe 

dennes overfald på hans familiemedlem vurderes som at gå over stregen og som værende 

for voldsom en handling, hvorfor det ikke kan anses som en handling i nødværge. 

 

Derfor mener retten at vedkommende burde foranstaltes som påstået fra 

anklagemyndigheden, i medfør af Kriminallovens § 146, stk. 1 nr. 2, således at han bliver 

foranstaltet til anbringelse i anstalten i 30 dage. 

 

Om omkostningerne 

Forsvarerens salær afholdes af statskassen. 

 

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

 

T idømmes til anbringelse i anstalten i 30 dage.  

 

 

Elisabeth Kruse 
 

 

 


