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EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI  

EQQARTUUSSUTIP  

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR  

QAASUITSUP KREDSRET 

 

 

Ulloq 12. december 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Aasiaat suliami 

sul.nr. QAA-AAS-KS-0077-2016   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

3950 Aasiaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5509-97431-00226-16 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 13.april 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 4. 

maj 2016. 

 

Frank Siegstad makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 aamma § 91, nr. 1- nakuuserneq aammalu pinngitsaalii-

neq 

12. april 2016 nal. 23.30-p missaani Aasianni Wille Brandtsvejimi aammalu Akunnikasimmi, I1 

kiinaatigut amerlasooriarluni tillugaramiuk aammalu sivikitsukullammik toqqusassillugu, 

saniatigullu oqalulluni politiinut nalunaarutigissappani I1 toqunniarlugu assigisaanniilluunniit, 

taamaalilluni I1 pinngitsaalillugu pisoq pillugu politiinut nalunaaruteqarnaveersaartillugu. 

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

U pisimasoq 1-imi pisuulluni nassuernanilu pisuunnginnerarsinnaasimanngilaq.   

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq kinguartitamik qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissinneqarnissaanut apeqqut kinguartinneqarluni 

misiligaaffilerlugu annerpaamik ukiuni marlunni, misiligaaffiup iluani pinerluuteqaqqinngippat 

atorunnaartussamik. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U, I1 aamma I2 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartup U-ip nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 12. 

december 2016-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittut I1-p aamma I2-ip nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 12. 

december 2016-imeersumi issuarneqarput.  

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Pisimasoq 1-mi ersersinneqarpoq, ilanngussaq E-1-1, pinerlisap I1-ip ajoquserneri pillugit 

allakkiaagallartoq:  

   ”13-04-2016 unitsinneqarpoq nakorsaq RMOJ 

  Unitsinneqarnera 

Arnaq 27-inik ukiulik passusisarfimmut eqqunneqarpoq nal. 01.00 missaani.  Portørit oqarneri malil-

lugit arnaq uiminit peqqarniitsumik nakuuserfigineqarsimavoq. Unnuk taanna aappariit annertuumik 

imigassartorsimapput, pisorlu sioqqutilaarlugu festeriarlutik ingerlaliivissimagaluartik. 

Nakorsiaq sakkortuumik aalassassimoortorujussuuvoq qiallunilu takkunnermini qanorlu pisoqarsima-

neranik nammineq oqaluttuarsinnaanani. Nakorsiaq anniartorujussuugami qiallunilu takuneqarsinnaa-

sunillu misissornissaa ajornarluni, kisianni alleruijarsimanersoq malunnartoqanngilaq. Ilisimajunnaaq-

qasimagunanngilarlu. 

 Takuneqarsinnaasut 

Nakorsiap kiinaa assaalu marlunngorlugit takkunnerani assilineqarput. 

  

     Kiinaa: 

Kiinaa tamarmik pullattorujussuuvoq talerpiatalu tungaa pullattorujussuulluni isaa saamerleq 
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pullannermik matoqqalluni. 

Isaa talerpeq matoqqavoq pullannermik 

Isaata saamerliup ataani aammik sitserneq 3 x 1 cm-itut angitigisoq 

Siggui illuttut pullapput aagasallutik panernikumik. 

Kigutaanik aalasoqanngilaq. 

Tamatuma saniatigut 

Paffia saamerleq pullangaatsiarpoq 

Itumai illuttut panernikumik aagasapput 

Asammini saamerlermi inussamigut malugisaqannginnerarpoq 

Nakorsiap anersaartornera imigassarsunnippoq oqaatigaalu arfinilinnik immiaarartorsimalluni 

Aavata naqitsinera 125/102 

Tillernera 81 

Inerniliineq 

Qaratsamigut sajuppillatsitsisimasungaanngilaq silappaarippoq, unitsipparput alaatsinaanniar-

lugu, kingusinneruskkut aqqunarneri allaaserineqassapput. 

Kiinaa tarrarsorneqarpoq 

Assaa saamilleq tarrarsorneqarpoq 

Tarrarsorneqarnerani napisaqarsimarpasinngilaq aqaguli isumasioqatigiinnermi 

misissorneqassaaq 

Naqitsinera tillineralu nalunaaquttap akunneranut sisamariarlugu missorneqartarpoq nalunaaqut-

tap akunnerini marluk qaangiummata nalunaaquttap akunneranut ataasiarluni missorneqarta-

lerpoq.”  

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq E-1-2, nakorsap politiinut uppernarsaataa pinerlisaq I1 pillugu: 

Immikkoortoq 6:  

”kiinaata saarnga aamma assaa saamerleq tarrarsorneqarpoq napisimasumik takusassaqanngilaq.” 

Immikkoortoq 10a:  

”Aap, qaangiuttussamik ajoqusernerit aamma anniarneq – pingaartumik kiinnamigut assammigullu 

saamerlikkut. Sulisinnaassagunanngilaq sapaatit akunneri 3-4” 

Immikkoortortaq 10b:  

”maannakkuugallartoq nalilersorneqarsinnaanngilaq, kisianni taamaassagunanngilaq.” 

Immikkoortoq 5: Ilanngusaq takuuk:  

”Niaqqup saarnga:  

Niaqqup saarngata talerpiata aamma saamiata tungaani tullerani annerisaanik annikitsumik pullan-
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neqarpoq, kaajallallugu 2 cm-imik anginerunngilaq. Aanaarsimanngilaq ikeqaranilu. Kiinaata 

saarngata misissornerani ersaata saarngi, niaquata saarnga isaata eqaa alleruilu napisimanngillat. 

Passutaq aatsarsinnaavoq tamuasinnaallunilu.Nangaanartoqarlunili isaata nalai pullappallaaqim-

mata misissorniarnera ajornakusoorluni. 

Kiinaa: 

Isaa talerperleq: Uisorissaatai qulliit alliillu annertuumik pullapput, kiisalu isaasa eqqaa allaat 

passutap isini uisissinnaanagit. Pullannera ersaata saarnga ammut 2 cm sinneqqavaa. Tamaani amia 

sukaqqavoq aappilleqqallunilu.  

Isaa samerleq: ingasanngitsumik isaata eqqaa pullappoq, passutap isini saamerleq ammalaar-

sinnaavaa. Oqaatigivaalu isiminik taassuminnga isigisani nalinginnaasuusoq. 

Qingaa: takuneqarsinnaavoq, samminera takuneqarsinnaasuni ajoquteqarpasinngilaq aamma amia. 

Qinngami saarnga naqinneqarmat annerivaa. Sorluisigut misissorneqarpoq, aammik sitserneqan-

ngilaq sorluisalu iigaa (septum) equnganani. 

Siggui: affaa talerperleq siggui qulaani ataanilu annertuumik pullapput tilluusarluni – iluatun-

gaatigut silataatigullu. 

Sigguata ataatungaani annikitsumik ikkattumik kilerneqarluni. Annerusunik itisuunik kilerneqan-

ngilaq, iluatungaatigut silataataluunniit tungaatigut. Ikkii qulaani ataanilu tilluusaqarput. 

Kigutai: Kigutai amiganngillat aalasoqaranilu. 

Talia assaalu talerperleq: 

Tuiata talerperliup tunuatungaani 2x2 cm-itut angitigisumik aappillerneq/tilluusaq aammillu sitser-

neq. Ikusiata saarngata aniinganerata nalaa annikitsumik amiialatersimavoq pullalluni tilluusaqar-

porlu 5x3 cm-itut angitigisumik. Saarnganik napisimasoqarneranik pasinartoqarani. 

Inuai: ersitsumik ajoqusersimanngillat. 

Talia assaalu saamerleq: 

Ikusia: Ikusiata saarngata aniinganerata nalaa 5x1 cm-itut angitigisumik pullanneqarpoq tilluusar-

lunilu annikitsumillu kimillanneqarluni. 

Assaa: assaata saamerliup qaava pullappoq tilluusarluni. Kilerneqanngilaq, inuai misissorneqarput 

napisimasoqarneranillu takusassaqanngilaq. 

Niua saamerleq: seeqquata ataani 4x6 cm-itut angitigisumik annertuumik aappillerneq aammillu 

sitserneq. 

Niua talerperleq: seeqquata qaavani aammik sitsernerit annikitsut marluk. Tunua: sakiaa naavilu 

aamma takuneqarput ersitsunillu ajoqusernernik takusassaqanngilaq, passutarlu tamaana ippgisaqa-

rani” 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq E-2-1, nakorsap politiinut uppernarsaataa, pasisamut U-imut tunngasoq: 

Immikkortortaq. 5: ”asaa saamerleq: asaata qaavatigut naguaasigullu annertuumik pullanneqarpoq aappiler-

simasunik.” 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-1, assit pinerliivimmeersut isaarissami, uffarfimmi, inimi, qalianut 

majuartarfinni kiisalu sinittarfimmi natermi aaqarpoq. 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-2, assit I1-imut tunngasut nalunaarummi oqaatigineqartunut 

ilanngussaq E-1-2-mut naapertuuttut. 
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Pisimasoq 1, ilanngussaq F-2-1, assit U-ip assai nakorsap politiinut uppernarsaataani 

paasissutissanut ilanngussaq E-2-1-mut naapertuuttut. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq suliamut matumunnga pingaarutilimmik.  

 

U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, katissimavoq. Nulianilu meeraqanngillat, namminerli 

marlunnik qitornaqarpoq. Ernera 2004-mi inuusoq anaanamini Qasigiannguani najugaqarpoq. 

Pania 2010-mi inuusoq Kangaatsiami anaanamini najugaqarpoq. Maanna aalisartuuvoq, nammineq 

saarullinnut licens-ini atorlugu aalisarluni inuuniutigivaa. Nulianilu aningaaserivimmut 

akiitsoqarput missiliorlugit 30.000 koruuninik, taakku akilersorpaat. Maanna ineqarnermut 

akiliutaat 7.619 koruuninik akeqarpoq kiassarneq ilanngullugu, kallerullu inneranut akiligassaq 

saniatigut qaaammammoortumik tigusarpaat. Siornatigut pineqaatissinneqarsimanngilaq. 

 

Tigummigallagaaneq  

U tigusarineqarpoq ulloq 13. april 2016 eqqartuussivimmillu 3x24 tiimini tigummigallagaanera 

atortinneqarluni ulloq 13. april 2016 aallarnerfigalugu nal. 14.06-miit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq. 

Eqqartuussiviup suliaq suliareriaraluarpaa ulloq 2. august 2016, suliarli kinguartinneqarpoq tusar-

lerneqarsimanngimmat. Pisimasoq ulloq 12. april 2016 pivoq suliarlu eqqartuussivimmi tigune-

qarluni ulloq 4. maj 2016. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

 

U pisumut eqqaamasaqannginnami nassueruteqarnanilu pisuunnginnerarsinnaanngilaq baajanik 

imigassanillu kimittuunik imersimanini pissutigalugu.  Isertitsivimmi qaatukkami assami illua 

ippigisimavaa nalulluguli susoqarsimanersoq. Iperagaareerluni nuliani napparsimavimmut 

alakkaramiuk nuliami isikkua pillugu oqarpoq, uppernarsaatitut saqqummiunneqartuni assinut 

nuliami isikkua naapertuuttoq. 

 

Ilisimannittup I1-ip uppernarsarpaa uini kamalermat qimaareerluni iniminnut uterami aqqusinermi 

Wille Brandtsvejimi uini naapillugulu, uimi tassanngannaq kiinnaami qinnguatigut tillummani 

silaarussimalluni imigassartorsimanerup pianik. Qaatuaqinermi ilaani uiata nilliaffigivaa 

nikuinngippat toqussasoq, naluaalu qanoq amerlatigisunik tillunneqarsimanerluni. Qaatoqqinnermi 
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ilaani paasivaa kiinnani suli pullaqqinnerulersimasoq.  Aamma ingerlatillutik uiata toqqusassivaa 

sivikitsumik nilliaffigalugulu politiinut nalunaaruteqassappat toqunniarlugu, taamaattumik 

nalunaarsimanngilaq ernumalluni oqaatsini ilumoorutissanasoralugit, inuulli allap pisoq politiinut 

nalunaarutigivaa. Aamma tillunneqaqqikkami kiinnani assammiinik saamillermik assersortarpaa, 

taamaasilluni assammigut saamillikkut tillunneqarpoq. Aassimagamilu qaniannit aaviak angisooq 

katassimavoq.  

 

Ilisimannittup I2-ip uppernarsarpaa imminniit takullugu angutip arnaq sivikitsumik 

toqqusasseriarlugu aperingaa toqurusunnersoq, imminnullu taakku iseramik angutip arnaq ilummut 

milorujukkaa, tusaavaalu arnap nillialluni anniarpalunneratigut arnaq unatarpalukkaa. Arnaq 

tununngammat kiinaa takunngilaa aannersorlu aamma takunagu. 

 

Ilisimannittut I1-ip aamma I2-ip nassuiaanerisigut, unnerluussissaatitaasullu assitigut 

pappilissatigullu uppernarsaatitut saqqummiussaannut nassuiaatigineqartut unnerluussummullu 

naapertuummata, eqqartuussisut uppernarsivaat U-ip pinerluttulerinermi inatsit § 88 aamma § 91, 

nr. 1 – nakuuserneq aamma pinngitsaaliineq ilumut naammassingai.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Kinguartitamik qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiissasoq misili-

gaaffilerlugu annerpaamik ukiuni marlunni pinerluuteqaqqinngippallu atorunnaartussamik iller-

suisup piumasarisaa eqqartuussisut tamarmik pisup sakkortussusaa pillugu annikigivaat, akuer-

saagiinnagassaannginnami U-ip nuliani I1 imminut illersoriarsinnaanngittoq taama 

sakkortutigisumik pissutissaqarani persuttariarlugu politiinut nalunaassappat toqunniarlugu 

oqaluukkamiuk, taamaasiornermigut ersiortillugu politiinut nalunaartinngittoormagu. Assit 

namminneq oqaluttuarput pisup qanoq sakkortutigisimaneranut, nakorsallu missuinermini 

ajoqusernerit nassaavi ersiutaapput U-ip nuliani I1 arlaleriarlugu tilluarsimagaa, 

minnerunngitsumillu U-ip assaa saamilleq assitigut ersimmat assani peqillugu tilluaasimanera, 

taamaatsumik inuttut atugarisaat qiviaraanni siumut saassimagaluartut eqqartuussisut 

millisaanissaminnut tunngavissaqanngillat.   

 

Sakkortuumik persuttaasimagaanni naliginnaasumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiinermik 

kinguneqartarpoq, tamannalu U-ip avaqqussinnaanngikkaa eqqartuussisut isumaqarput, ilaatigut 

eqqartuussisut maluginiarmassuk pisoq inunnik allanik naluaarutigineqarsimanngitsuuppat immaqa 

ajornerusumik pisoqarsimassagaluartoq nassuiaatigineqartut malillugit, illummi iluani suli 

persuttaraa inunnik tusaaneqarmat, assillu saqqummiunneqartut malillugit illup silataanit init 

tamapajaamik sinittarfik ilanngullugu aattaqarmata. Eqqartuussisut taamaasillutik tulluarsorivaat 

qaammatini 6-nilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiissasoq, tak. Pinerluttulerinermi 
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inatsit § 146 aallaavigalugu.  

 

Taarsiissutissanik piumasaqartoqassappat inuinnaat saqittaattarfianut innersuunneqarumaarput. 

 

Aningaasartuutit pillugit 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffimmit akilerneqasapput eqqartuussiarnermi inatsit § 480, imm. 

1 malillugu. 

 

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pineqaatissinneqarpoq pineqaatissinneqarsimasunut inissiissarfimmiissasoq qaam-matini 

arfinilinni. 

 

 

*** 

 

Den 12. december 2016 blev af Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat i sagen 

sagl.nr. QAA-AAS-KS- 0077-2016   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

3950 Aasiaat 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5509-97431-00226-16 

 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 13. april 2016 og modtaget i retten den 4. maj 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 88 og § 91, nr. 1- vold og ulovlig tvang. 
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Ved den 12. april 2016, ca. kl. 23.30, på adressen Wille Brandtsvej og Akunnikasik, i Aasiaat, at 

have tildelt V1 adskillige knytnæveslag i ansigtet og taget kortvarigt kvælertag på hende, samtidig 

med at tiltalte udtalte, at han ville dræbe V1 eller lignende, hvis hun anmeldte ham til politiet, 

hvorved tiltalte tvang V1 til at undlade at anmelde forholdet til politiet.   

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i Anstalten for Domfældte i 6 måneder. 

 

T kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig i forhold 1.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 3 måneder. 

Foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på højest 2 år og som bortfalder, såfremt T 

ikke begår ny lovovertrædelse i prøvetiden. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

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

 

Forklaringen fra tiltalte T er gengivet i retsbogen af den 12. december 2016. 

 

Forklaringen fra vidnerne V1 og V2 er gengivet i retsbogen af den 12. december 2016. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af forhold 1, bilag E-1-1. foreløbig beskrivelse af forurettede V1s skader: 

    ”13-04-2016 indlæggelse Læge RMOJ 

  Indlæggelse 

27. årig kvinde indbringes til skadestuen omkring kl 01:00. i følge portøerne er patienten 

angiveligt blevet udsat for grov vold af sin ægtefælle. parret havde til aften drukket en større 

mængde alkohol og var egentligt på vej til fest umiddelbart før voldsepisoden. 

patienten er i voldsom affekt og grædende ved ankomst og kan ikke selv bidrage til anamnesen. 

pt. er så smerteforpint og grædende at objetiv undersøgelse mere eller mindre er umulig men der 

 mærkes ikke umidelbart brud ved palp. af kæben. der har angiveligt ikke været bevidsthedstab 

 Objektivt 

 der er taget fotografier af pt ansigte og hænder ved ankomst i 2 plan. 

 Ansigtet: 

 der ses udtalt hævelse af hele ansigtet med tydelige asymetri på hø. side pga. hævelse 

 venstre øje er lukket pga. hæevlse 

 højre øje er lukket pga. hævelse 
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 hæmatom under ve. øje målende 3 x 1 cm 

 hævelse af begge læber med størknet blod. 

 ingen løse tænder. 

 øvrige 

 udtalt hævelse på ve. håndled 

 pt. håndflader har store plamager med størknet blod 

 angiver at ikke kunne mærke noget på fingerne på ve. hånd. 

 pt har udtalt alkohol ånde og angiver at have drukket 6 øl 

 bt 125/102 

 p81 

 Konklusion/Plan 

 der mistænkes ikke comotio. pt er orienteret og bevidsthedklar. vi indlægger hende til 

 observation, pæne værdier, nærmere læsionsbeskrivelse følger. 

 rp. rgt ansigtet 

 rp. rgt ve. manus 

rgt billeder viser umiddelbart ikke tegn til fraktur men kræver nærmere gennemgang i mogren 

ved konf 

 rip. værdier x 4/time de første 2 timer efter værdier x 1/time” 

 

Forhold 1, bilag E-1-2, politiattest vedr. forurettede V1: 

Pkt. 6: ”Der er taget røntgenbilleder af ansigstskelet og venstre hånd og der ses ingen knoglebrud.” 

Pkt. 10a: ”Ja, forbigående men i for af smerter og ømhed fra de pådragede læsion – især fra ansigt og 

venstre hånd. Vil formodentlig være uarbejdsdytgtigt i 3-4 uger.” 

Pkt. 10b: ”Ikke muligt at vurdrere på nuværende tidspunkt, men formodenligt ikke.” 

Pkt 5: ”se venligst vedlagt udskrift:  

Beskrivelse af læsioner:  

Kranie:  

På selve kraniet findes ved højre og venstre tinding en mindre øm bule, ikke større end 2 cm i diater. Ingen 

blødning eller sår. Ved undersøgelse af ansigtsskelettet findes ingen brud på kindben, kranie omkring øjne 

eller kæbeben. Patienten er i stand til at gabe og tygge sammen. Der tages dog forbehold for, at der i 

øjenomgivelserne er meget hævelse hvilket besværliggør den kliniske undersøgelse.  

Ansigt:  

højre øje:Der ses svær hævelse ved øvre-og nedre øjenlåg, samt øjenomgivelserne i en sådan grad at 

patienten ikke er i stand til at åbne øjet. Hævelsen strækker sig 2 cm under kindbenet. Huden i området er 

spændt og rødligt misfarvet.  

Venstre øje: Moderat-svær hævelse omkring øjen, patienten er netop i stand til at åbne det venstre øje. 

Angiver at have normalt syn på dette øje.  

Næse: ses lige, ingen synlig fejlstilling eller hudlæsion. Meget øm ved tryk ved næsebenet. Næsebor 

undersøgt, der ses ingen hæmatomer eller skævhed af skillevægen (Septum).  

Læber: Højre halvdel af over-og underlæbe ses svært hævede og misfarvede – både på inder-og ydersiden. 

Der er på underlæben en mindre, overfladisk hudlæsion. Ingen større eller dybe flænger, hverken på inden-

eller ydersiden. Tandkødet ses desuden blåligt misfarvet i over- og undermunden.  
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Tænder:Ingen manglende tænder, ingen løshed i tænderne.  

Højre arm og hånd:  

Bag på højre skulder ses et område på 2x2 cm med blå-rødlig misfarvning og hæmatomdannelse. Ved det 

ydre knogle fremspring på albuen/lateralt epikondyl findes en overfladisk hudafskrabning og hævelse samt 

misfarvning i et område på 5x3 cm. Ingen mistanke om knoglebrud.  

Fingre: Ingen synlige skader.  

Venstre arm og hånd:  

Albue: ved der ydre knoglefremspring findes et omtåde på 5x1 cm med hævelse og misfarvning samt lille 

hudafskrabning.  

Hånd:Venstre håndryg ses svært hævet og rød-blålig misfarvet. Der er ikke hudlæsion, fingerne undersøgt 

nærmere og der findes ikke oplagte knoglebrud.  

Venstre ben: Lige under knæskallen ses et område på 4x6 cm som er kraftig rødlig misfarvet hæmatom.  

Højre ben: På ydersiden af knæet ses 2 mindre områder med samme rødlige misfarvet hæmatom. Ryggen: 

brystkassen og maven er desuden gennem set og der findes ingen synlige skader og patient har heller ikke 

klager herfra.”  

 

Forhold 1, bilag E-2-1, politiattest vedr. sigtede i sagen T:  

Pkt. 5: ”på venstre hånd: udtalt hævelse og rødme på håndryggen og ved knoerne.” 

 

Forhold 1, bilag F-1-1, fotos af gerningsstedet viser blod på gulvene indgangen, badeværelset, 

køkkenet, stuen, trappen op til 1. sal samt soveværelset. 

   

Forhold 1, bilag F-1-2, fotoene af V1 stemmer med oplysningerne på attesten, bilag E-1-2.   

 

Forhold 1, bilag F-2-1, fotos af sigtede Ts hænder stemmer med oplysningerne på politiattesten, 

bilag E-2-1.  

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er gift. Han og konen har ingen børn, men selv har 

han 2 børn. Hans søn, der er født i 2004, bor hos sin mor i Qasigiannguit. Og hans datter født i 

2010, bor hos sin mor i Kangaatsiaq. På nuværende tidspunkt er han fisker, og ernærer sig med sin 

egen torskelicens som fisker. Han og konen har en gæld til banken på omkring 30.000 kr. og dem 

afdrager de på. Huslejen er på 7.619 kr. inklusive varme, derudover modtager de en elregning hver 

måned. Han er ikke tidligere foranstaltet.  

  

 

Tilbageholdelse  

T blev anholdt den 13. april 2016 og anholdelsen blev af retten opretholdt i 3x24 timer tilbageholdt 
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af retten fra den 13. april 2016 kl. 14.06. 

 

Sagsbehandlingstid  

Retten forsøgte at behandle sagen den 2. augsut 2016, men udsatte sagen grundet manglende 

forkyndelse. Episoden skete 12. april 2016 og sagen modtages af retten den 4. maj 2016. 

 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

 

T kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig, fordi han ikke kunne huske noget efter druk af øl 

og spiritus. Da han kom til sig selv i detentionen, havde han gener i den ene hånd og vidste ikke, 

hvad der var sket. Da han blev løsladt, besøgte han sin kone på sygehuset og sagde om hendes 

udseende, at udseendet svarede til det, der blev fremlagt som bevisførelse. 

 

Vidnet V1 bekræftede, at hun flygtede, da hendes mand blev sur, og at hun mødte sin mand på 

Wlle Brandtsvej, da hun gik tilbage, hvor manden pludselig tildelte hende et knytnæveslag på 

hendes næserod, hvor hun fik blackout grundet druk. På et af de tidspunkter, hvor hun kom til sig 

selv, skreg manden ad hende, at hvis hun ikke kom op at stå, så kunne hun dø, og hun har ingen 

anelser om, hvor mange gange han tildelte hende knytnæveslag. På et af de tidspukter, hvor hun 

kom til sig selv, erfarede hun, at hendes ansigt var endnu mere hævet. Og mens de gik, tog manden 

kvælertag på hende og skreg ad hende, at hvis hun anmeldte ham til politiet, så ville han slå hende 

ihjel, og derfor havde hun ikke anmeldt ham, fordi hun var ræd for, at han kunne gøre alvor af sine 

ord, men der var en anden person der havde anmeldt episoden. Og da hun fik et knytnæveslag igen, 

havde hun skærmet sit ansigt med sin venstre hånd, hvormed hun har fået et mærke i venstre hånd. 

Og hun havde haft næseblod, hvor der efterfølgende kom størknet større blod ud af hendes mund. 

 

Vidnet V2 bekræftede, at han hjemme fra sig selv så en mand, der tog kortvarigt kvælertag på en 

kvinde og spurgte hende om hun vil dø, og da de kom hjem til sig selv, så smed manden kvinden 

indad, og han hørte ad kvindens råb og smerter, at han tævede kvinden. Da kvinden stod med 

ryggen til, så han ikke hendes ansigt og så heller ikke, om hun havde næseblod. 

 

Efter vidnerne V1s og V2s forklaring, samt anklagemyndighedens dokumentation i form af fotos 

samt bilag, der svarer til tiltalten, så finder retten det for bevist, at T har gjort sig skyldig i 

overtrædelse af kriminallovens § 88 og § 91, nr. 1 – vold samt ulovlig tvang. 
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Om foranstaltningen 

 

Retten finder, at forsvarerens påstand om betinget anbringelse i anstalten i 3 måneder med højst 2 

års prøvetid er for mild i forhold til kriminalitetens grovhed, for man kan ikke stiltiende acceptere, 

at T uprovokeret udøvede vold mod sin forsvarsløse kone, og truede med hendes liv, såfremt hun 

anmeldte ham, dermed gjorde han hende så bange, at hun ikke anmeldte ham til politiet.  

Billederne viser, hvor grov volden havde været, og lægeattesten viser, at T adskillige gange havde 

tildelt sin kone V1 knytnæveslag, og ikke mindst viser fotoet af Ts venstre hånd, at han havde 

tildelt slag med knyttet hånd, og til trods for, at det er begyndt at gå fremad hvad angår hans 

personlige forhold, så kan retten ikke få øje på formildende omstændigheder. 

 

Grov vold foranstaltes normalt med en anstaltsanbringelse, og retten finder, at T ikke kan gå 

udenom sådan en afgørelse, dels fordi, at sagen måske kunne være endt endnu værre efter 

forklaringerne, hvis andre personer ikke havde anmeldt sagen, som hørte, at tiltalte tævede også 

hende indendørs, som understøttes af de fremlagte billeder i samtlige rum i huset, at der er blod, 

inklusive soveværelset. Dermed finder retten det for passende, at tiltalte anbringes i anstalten i 6 

måneder jf. kriminallovens § 146. 

 

Eventuelle erstatningskrav vil blive henvist til civilt søgsmål. 

 

Om omkostningerne 

Staten betaler sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1. 

 

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

 

T idømmes anbringelse i Anstalten for Domfældte i 6 måneder. 

 

 

 

Eleonora St. Mørch 

 

 


