NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET

EQQARTUUSSUT

Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani ulloq 20. februar 2020 suliami suliareqqitassanngortitami
Sul.nr. K 263/19
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
Inuusoq ulloq […] 1991
Advokat Naja Joelsen
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 10. oktober 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. 878/2019).
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarneratut eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq. Mitagaanermullu
ajunngitsorsiassanut atatillugu unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq atuuttussanngortitsinissaq.
U piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-mut atatillugu pinerluttulerinermi inatsimmi § 84inngortitsisoqarnissaanik aamma pisimasoq 2-mi pinngitsuutitsinissamik. Taamatullu aamma
piumasaqaateqarluni eqqartuussaassutip pineqaatissiissutitaa sakkukillisaaffigineqassasoq
qaammammi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik
aamma I1-p mitagaaneranut ajunngitsorsiassat appartinneqassasut 4.000 kr.-inngortinneqar-
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lutik. Pisimasoq 1-mi pisuutinneqassaguni I1-p mitagaaneranut ajunngitsorsiassat appartinneqassasut 10.000 kr.-inut. Pisimasoq 2-mi pisuutinneqassaguni I2-p mitagaaneranut ajunngitsorsiassat annerpaamik 2.000 kr.-inut aalajangersarneqassasut.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 18. maj 2019-meersumi ersersinneqarpoq, pisimasoq
1 nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 18. maj 2019-imi nal. 18.27. Pinerliinerup piffissaa
oqaatigineqarluni nal. 17.30-imik.
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 22. maj 2019-meersumi ersersinneqarpoq, pisimasoq
2 aamma nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 18. maj 2019 nal. 18.27. Pinerliinerup piffissaa
aamma taamatut oqaatigineqarluni nal. 17.30-imik.
Nakorsap politiinut uppernarsaataani ilanngusaq normulerneqanngitsumi I1 pillugu ersersinneqarpoq, Sisimiut napparsimmavianni misissorneqarsimasoq ulloq 18. maj 2019 nal. 20:10.
Misissuinermi ajoqusernernik imaluunniit aqqunarnernik nassaarfigineqanngilaq. Uppernarsaatip immikkoortortaani 9-mi ilaatigut ersersinneqarpoq, assammik attornerani amiatigut
ameraasaatigulluunniit allanngornernik takussutissaqanngitsoq.
Nakorsap politiinut uppernarsaataani ilanngusaq normulerneqanngitsumi U pillugu ersersinneqarpoq, Sisimiut napparsimmavianni misissorneqarsimasoq ulloq 18. maj 2019 nal. 21:24.
Misissuinermi ajoqusernernik nutaanik nassaartoqanngilaq.
U suliamut matumunnga soqutiginaatilimmik siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq:
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 19. januar 2015-meersoq, eqqartuunneqarluni utaqqisitamik ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ukiumik ataatsimik misiligaaffilikkamik, ilaatigut nakuusernermut.
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 19. juni 2017-meersoq, eqqartuunneqarluni qaammatini quliangiluani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmniittussanngortinneqarluni ilassutitullu akiligassinneqarluni ilaatigut nakuusernermut.
- Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa 23. august 2018-meersoq, ataatsimoortitamik pineqaatissinneqarluni pisimasunut, Eqqartuussisoqarfik Sermersuup
eqqartuussutaanut ulloq 19. juni 2017-meersumut eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni
qaammatinilu pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik ilaatigut nakuusernermut.
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Nassuiaatit
U aamma ilisimannittut I1 aamma I2 pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatimik assinganik nassuiaateqarput.
U ilassutitut nassuiaateqarpoq, pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup ittuanit akuerineqarsimalluni grillfestemut ilaanissaminut ulloq 18. maj 2019-imi. Taamanikkut ittuusumit
oqarfigineqarpoq pisariaqanngitsoq aneernissaminut noqqaassuteqarnissaa. Anstaltbetjentit
arlallit najuupput, aamma nalunngilaat grillfestemut peqataanissaanut akuerineqarnikuusoq.
Aneereerluni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut uterami ineeqqaminut iserpoq. I2
alakkaarpaa ineeraanullu iserluni. Tamatuma nalaani taanna tassaniippoq. Nalinginnaasunik
oqaloqatigiipput. Tuiatigut tigugamiuk oqaaseqanngilaq. Taava ilutaatigut attorpaa. Tamatuma nalaani oqarpoq kamarujussuartinnani unitseqqulluni. Tassa oqaasituaa. Ingerlaannaq
unippoq I2-p uneqqummanani. I2-p uneqqummani ineeqqaminut uterpoq. I2-mut nalinginnaasorujussuarmik pissuseqarpoq, kisiannili allaanerulaartumik imminnut pisarnerat tassa qeerleraattarnertik. Aamma I2-p inissiisarfimmiittut allat kalaallisut ikasarfigisarpai qeerleraannermik taaneqartartumik. Assersuutigalugu X2 aamma X1 taamaaliorfiginikuuvai. Nalinginnaasuuvoq sisamaallutik imminnut taamatut attortarnerat. Eqqaamanngilaa I2 qanoq sivisutigisumik inissiisarfimmeeqatiginikuunerlugu.
Ineeqqamiitilluni I1 takkuppoq. Naluvaa I1 suniarnersoq. Alakkaatiinnarpoq uninngallunilu.
Quujasaaqatigivaa – taamaaliortarnini nuannarivaa. Quujasaaqatigiittillutik taassuma aperivaani sammerujoorneraani. Namminerlu aperivaa: ”sooq?”. Akivorlu atoqatigiinnissamut piumassuseqaleqqalluni. Taava nammineq iperarpaa oqarlunilu ikasarnerarluni. Atianut I1
naleqquttunik taagortarpaa. Tuiatigut tiguvaa oqarlunilu: ”kuni – sooruna piumanngikkimma
allat tamarmik piumagaannga?”. Ikasarnerinnaavoq. Taannalu aperivoq sooq allanut taamaattannginnersoq. Taanna allanit allaanerulaartumik pisarpaa, ikasaqatigalugu nuannarigamiuk.
Aallaqqaammut allakkut attunngilaa. Eqqaamanngilaa kingornatigut qanoq pisoqarnersoq.
Aneertilluni imigassartulaarnikuuvoq, taamaammat aalakuualaarpoq. Tamatuma nalaani immaqa immiaaqqat sisamat missaat imernikuullugit. Piffissap sivisuup ingerlanerani immiaaqqat imerneqarnikuupput. Imigassaq aalakoornartulik sapilersimagunarpaa. ”Silaaruttarami”. Taamaallaat ikasaqatigerusuinnarpaa. Ineeraanniit anillammat iterpoq. Eqqaamavaa
ineeqqaminiit anisoq. Kissaatiginikuunngilaa I1 kanngutaatsuliorfiginissa, imaassinnaavoq
killissaminik qaangiisoorsimasoq, aperimmammi, sammineraani, taava imatut paasisimavaa
perusukkaani. Ulloq taanna hashimik pujortarnikuunngilaq. Nakorsamut oqarnikuuvoq hashimik atuisuulluni, kisiannili ulloq taanna hashimik pujortarsimanani. I1 inissiisarfimmeeqatigivaa immaqa qaammatini pingasuni. Imminnut ilasarisimapput atuaqatigiinnikuugamik. Takugamini nuannaarpoq eqippaanilu. Ikinngutigiikkaluarput pulaarpaanilu. Arlallit
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ineeqqaminut iserput pisiniarlutik. Pinngitsaaliisartut maajugivai, I1-lu pinngitsaalinngisaannassavaa. Nammineq meeraalluni pinngitsaalineqarnikuuvoq. Taamaammanuna siullerpaamik inissiisarfimmiissutigigaa. Imaasinnaavoq ikasarnini ingasaassimagaa, kisianni pinngitsaaliisartuunngilaq. I1-mut periarfissaqarsimasuuguni utoqqatsisimassagaluarpoq.
I1 ilassutitut nassuiaavoq, U-p ineeraanut iseqqammerluni taassuma imminut nukini atulersimagai. Siullermik siniffimminut ingeqquvaani. Siniffimmut innarami nammineq nissumi
akornisigut seeqqummerluni innangavoq. Namminerlu peerniarsarigaluarpoq. Kivilerniarsarivaani, kisiannili nammineq assani illuttut atorlugit najummivai. Mersornera siippoq. Qarlii piinngilai, kisiannili assani qarliisa iluinut pulatippaa. Naluvaa assaa sorliunersoq. Nalikkaavisigut minutsit 2-3-t missaani atuuavaa. Iluaatsorujussuarmik attuatippoq. Utsuisa
oqaasaatigut attuuavaa assani aalatiutigalugu. Oqarpoq ”Qaa”, kisianni nammineq oqarpoq
piumanani. Nalikkaavisigut atisaasa qaavisigut aluttorpaa. Politiinut oqaluttuarnikuunngilaq
aluttoraani, politiit illaatiginninniartutut isikkoqarmata. Aatsaallu U unippoq qialerluni unitseqqummat. Tamanna pivoq nalunaaquttap 18.00 aamma 19.30-ip missaata akornani.
I2 ilassutitut nassuiaavoq, uppatimigut Titsimit attuuaneqarluni, nalikaami seeqqumilu akornatigut. Nalikkaavisigut attunngilaa. Eqqaamanngilaa oqaloqatigiinnerlutik attuuanninnginnerani. U-p pulaarneq ajorpaani. Aamma nammineq U pulaarneq ajorpaa. Takunertik nuannaraat, aamma bordtenniseqatgiittarput. Imminut ikasarfigisarput eqitaartarlutillu. Uppatimigut attormani pissusia ikinngutinnerpasissumik pivoq, tamanna ajortutut eqqarsaatiginngilaa.
Iviangimigut attormani iluaalliutigilaarpaa.

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu
I1-p nassuiaareerneratigut eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigisinnaavaa U-p ullormi 18. maj
2019 iviangiatigut aamma nalikkaavisigut utsuisa oqaasaatigut attuaasimagaa assani aalatiutigalugu. Taamatullu aamma tunngavigineqarsinnaavoq I1 piumanngitsoq attuaaneqarsimanera, oqaatsini aamma timini atorlugit U iliuuserisaanit unitsitsiniaasimammat. Anstaltbetjentip nassuiaaneratigut, U inissiisarfimmut utersimavoq nal. 17:00 aamma U-p nassuiaaneratigut, I2 pulaarsimavaa I1 ineeqqaminut isertinnagu, sanilliunneqarluni I1-p nassuiaattaa U
iserfigisimallugu nalunaaqutap 18:00-ip misaani aammalu naalunaarutiginninnermi nalunaarusiami paasissutissat piffissaq nalunaarutiginninnermik piffissaa tunngavigineqartariaqarpoq, pisimasoq Sisimiuni inissiisarfimmi pisimammat nalunaaqutaq 18:00 aamma 18:27-ip
akornani.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq I1-p nassuiaataa uppernarsineqanngitsoq, tassa
nalikkaavisigut attuuanninneq kinguaasiutitigut allatut atoqatiginninnerusoq. I1-p nassuiaa-
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neratigut attuuanninneq pillugu sanilliullugu nassuiaataa pissutsit pillugit, tassunga ilanngullugu attuuanninneq qanoq pisimasoq, eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq naammattumik
qularnaallisitamik uppernarsineqanngitsoq kinguaassiutaatigut sattaassisoqarsimasoq.
Taamatullu aamma nassuiaatigivaa utsumminut inussaminik mangussisimanngitsoq.
Taamaalilluni eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq uppernarsineqanngitsoq kinguaassiutitigut naapertuilluanngitsuliorneq atoqatigiinnermut assingusumik pisimanera imaluunniit
atoqatigiinnermut qanillattuiffiusimanera, taamaattumillu pisimasoq attuumassuteqartinneqarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninnermut.
Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai pisimasoq 2-mi pisuunermik apeqqummi, eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Pingaartumik I1-mut kannguttaatsuliorfiginninnerup peqqarniissusia isiginiarlugu pineqaatissiissut qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik aalajangersarneqarpoq. Pineqaatissiissut taamaallaat atuuppoq suliami matuamani, tak.
pinerluttulerinermi inatsimmi § 147, imm. 2, uniffik kingulleq, pingaartumik pissutigalugu
U-p suliami matumani pinerluutaa eqqartuussutigineqartoq annertuumik assigiinngissuteqarmat 2017-imi aamma 2018-mi eqqartuussaassutigisaanut.
I1-mut kannguttaatsuliorfiginninnerup peqqarniissusia naapertorlugu U-p tassunga akilissavaa mitagaaneranut ajunngitsorsiassaa 15.000 kr.-iusoq. I2-mut kannguttaatsuliorfiginninnerup peqqarniissusia naapertorlugu eqqartuussisoqarfiup mitagaasimaneranut ajunngitsorsiassaanik aalajangiisimanera atuuttussanngortinneqarpoq.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
U-p akilissavai 15.000 kr.-it I1-mut mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut aamma 5.000 kr.-it
I2-mut miagaaneranut ajunngitsorsiassatut.
Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
DOM
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afsagt af Grønlands Landsret den 20. februar 2020 i ankesag
Sagl.nr. K 263/19
Anklagemyndigheden
mod
T
Født den […] 1991
Advokat Naja Joelsen
Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 10. oktober 2019 (kredsrettens sagl.nr.
878/2019).
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten
rejste tiltale og skærpelse. For så vidt angår tortgodtgørelse har anklagemyndigheden påstået
stadfæstelse.
T har påstået forhold 1 henført under kriminallovens § 84 og frifindelse i forhold 2. Han har
endvidere påstået formildelse af den idømte foranstaltning til 1 måneds anstaltsanbringelse
og tortgodtgørelsen til V1 nedsat til 4.000 kr. Findes han skyldig efter tiltalen om voldtægt i
forhold 1 påstår han tortgodtgørelsen til V1 nedsat til 10.000 kr. Findes han skyldig i forhold
2 påstår han tortgodtgørelsen til V2 nedsat til højst 2.000 kr.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Supplerende oplysninger
Det fremgår af anmeldelsesrapport af 18. maj 2019, at forhold 1 er anmeldt den 18. maj 2019
klokken 18:27. Gerningstidspunktet er angivet til klokken 17:30.
Af anmeldelsesrapport af 22. maj 2019 fremgår, at sagens forhold 2 ligeledes er anmeldt den
18. maj 2019 klokken 18:27. Gerningstidspunktet i forhold 2 er ligeledes angivet til klokken
17:30.
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Det fremgår af udateret politiattest vedrørende V1, at hun er blevet undersøgt på Sisimiut
Sygehus den 18. maj 2019 klokken 20:10. Der er ikke fundet skader eller læsioner ved undersøgelsen. Det fremgår endvidere af attestens punkt 9 blandt andet, at berøring med hånd ikke
nødvendigvis efterlader mærker i hud eller slimhinder.
Af udateret politiattest vedrørende T fremgår, at han er undersøgt på Sisimiut Sygehus den
18. maj 2019 klokken 21:24. Der er ikke fundet friske skader ved undersøgelsen.
T er tidligere foranstaltet af relevans for sagen ved:
- Sermersooq Kredsrets dom af 19. januar 2015, hvor han er idømt 30 dages betinget
anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år for blandet andet vold
- Sermersooq Kredsrets dom af 19. juni 2017, hvor han er idømt anstaltsanbringelse i 9
måneder og en tillægsbøde for blandt andet vold
- Grønlands Landsrets dom af 23. august 2018, hvor han som en fælles foranstaltning
med de forhold, der er omfattet af Sermersooq Kredsrets dom af 19. juni 2017 blev
idømt anstaltsanbringelse i 2 år og 3 måneder for blandet andet vold

Forklaringer
T og vidnerne V1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.
T har supplerende forklaret, at han havde fået accept fra anstaltslederen til at deltage i grillfesten den 18. maj 2019. Han fik oplyst fra den daværende leder, at det ikke var nødvendigt, at
han lavede en anmodning om udgang. Der var flere anstaltsbetjente til stede, og de vidste
godt, at han havde fået tilladelse til at deltage i grillfesten. Han gik ind på sit værelse, da han
kom tilbage til anstalten efter udflugten. Han kiggede ind til V2 og gik ind på hendes værelse.
Hun var der på det tidspunkt. De talte om almindelige ting. Hun sagde ikke noget, da han tog
fat omkring hendes skuldre. Derefter berørte han hende på inderlåret. På det tidspunkt sagde
hun, at han skulle stoppe, før hun fik et raseriudbrud. Det var det eneste hun sagde. Han stoppede med det samme, da V2 bad ham om det. Han gik tilbage til sit værelse, da V2 havde bad
ham om at stoppe. Hans forhold til V2 var meget normalt, men det der var lidt anderledes var,
at de legede ”qeerleq” med hinanden. V2 havde også berørt nogle af de andre i anstalten for
sjov efter den grønlandske leg, der kaldes ”qeerleq”. Det havde hun for eksempel gjort mod
X2 og X1. Det var normalt mellem de fire, at de rørte ved hinanden på den måde. Han husker
ikke, hvor længe han var i anstalten sammen med V2.
Mens han var på sit værelse kom V1. Han ved ikke, hvad hun ville. Hun kom bare for at
kigge, og hun blev der. Han pjattede med hende – det kan han godt lide. Mens de pjattede,
spurgte hun ham, om han flirtede med hende. Han spurgte: ”Hvorfor?” Hun svarede, at hun
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fik lyst til sex. Så slap han hende og sagde, at han bare pjattede. Han kaldte hende forskellige
navne, der rimede på V1. Han tog hende om skulderen og sagde: ”kys – hvorfor vil du ikke
have mig, når andre vil have mig?”. Det var bare pjatteri. Hun spurgte, hvorfor han ikke gjorde
sådan mod andre. Han behandlede hende lidt anderledes, fordi han syntes, at det var sjovt at
pjatte med hende. I første omgang rørte han hende ikke andre steder. Han kan ikke helt huske,
hvad der skete senere. Han havde fået lidt at drikke, da han var på udgang, så han var lidt
småberuset. Han havde måske drukket omkring 4 øl på det tidspunkt. Øllene var drukket over
længere tid. Han kan nok ikke tåle alkohol mere. Han får ”black out”. Han ønskede kun at
pjatte med hende. Da hun gik ud fra værelset, vågnede han. Han kan huske, da hun forlod
værelset. Han har ikke ønsket at krænke V1, men han er måske gået over grænsen, fordi hun
spurgte, om han flirtede med hende, og han havde fået opfattelsen af, at hun gerne ville have
ham. Han havde ikke røget hash den dag. Han havde sagt til lægen, at han var bruger af hash,
men ikke at han havde røget den dag. Han var måske i anstalten sammen med V1 i 3 måneder.
De kendte hinanden, fordi de havde gået i skole sammen. Hun var glad for at se ham og gav
ham et knus. De var venner, og hun besøgte ham. Der var flere, der kom på hans værelse for
at købe. Han afskyr voldtægtsmænd, og han vil aldrig voldtage V1. Han har selv været udsat
for voldtægt som barn. Det var derfor, han kom i anstalten første gang. Han er måske gået for
vidt med sit pjatteri, men han er ikke en voldtægtsmand. Han ville gerne have sagt undskyld
til V1, hvis han havde fået muligheden.
V1 har supplerende forklaret, at T begyndte at være fysisk overfor hende kort tid efter, at hun
kom ind på hans værelse. Først bad han hende om at sætte sig på sengen. Da hun lå på sengen
lå han på knæ mellem hendes ben. Hun forsøgte at komme fri. Han forsøgte at trække hendes
bukser ned, men hun holdt fast i dem med begge sine hænder. Syningen knækkede. Han fik
ikke bukserne af hende, men stak sin hånd ned i hendes bukser. Hun ved ikke, hvilken hånd
det var. Han berørte hende i skridtet i omkring 2- 3 minutter. Han rørte hende på en meget
ubehagelig måde. Han rørte ved hendes klitoris, og han bevægede sin hånd imens. Han sagde
”kom nu”, men hun sagde, at hun ikke ville. Han slikkede hende også i skridtet uden på bukserne. Hun fortalte ikke til politiet, at han havde slikket hende, fordi det virkede som om, at
politimanden ville grine af hende. T stoppede først, da hun begyndte at græde, og igen bad
ham om at stoppe. Det skete i tidsrummet fra omkring klokken 18.00 til omkring klokken
19:30.
V2 har supplerende forklaret, at hun blev berørt af T oven på låret, midt mellem skridtet og
knæet. Han berørte hende ikke i skridtet. Hun husker ikke, om de talte sammen før han rørte
hende. T plejede ikke at besøge hende. Hun besøgte heller ikke ham. De var glade for at se
hinanden, og de spillede bordtennis sammen. De plejede at pjatte lidt med hinanden og
kramme hinanden. Da han rørte hende på låret var det mere venskabeligt, og hun tænkte ikke
dårligt om det. Da han berørte hende på brystet var det lidt ubehageligt.
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Landsrettens begrundelse og resultat
Efter forklaringen fra V1 finder landsretten, at det kan lægges grund, at T den 18. maj 2019
befølte hende på brysterne og i skridtet ved klitoris, mens han bevægede sin hånd. Det kan
endvidere lægges til grund, at befølingerne skete mod V1s vilje, og at hun både verbalt og
fysisk forsøgte at få T til at stoppe sine handlinger. Efter anstaltsbetjentens forklaring om, at
T kom tilbage til anstalten efter klokken 17:00 og Ts forklaring om, at han besøgte V2 før V1
kom ind på hans værelse sammenholdt med V1s forklaring om at hun gik hen til T omkring
klokken 18:00 og anmeldelsesrapportens oplysning om anmeldelsestidspunktet lægges til
grund, at episoden skete i anstalten i Sisimiut på et tidspunkt mellem cirka klokken 18:00 og
18:27.
Landsretten finder, at det ved V1s forklaring ikke kan anses bevist, at befølingen i skridtet
udgjorde et andet seksuelt forhold end samleje. Efter V1s forklaring om berøringen sammenholdt med hendes forklaring om de omstændighederne, hvorunder berøringen skete, finder
landsretten, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed er bevist, at der skete manipulation af
hendes kønsdele. Hun har endvidere forklaret, at han ikke stak en finger op i hendes skede.
Herefter finder landsretten, at det ikke er bevist, at det seksuelle overgreb havde samlejelignende karakter eller nærmede sig til samleje, og forholdet henføres derfor under kriminallovens § 84 om blufærdighedskrænkelse.
Af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i forhold 2.
Navnlig henset til grovheden af blufærdighedskrænkelsen overfor V1 fastsættes foranstaltningen til 3 måneders anstaltsanbringelse. Foranstaltningen gælder alene de forhold, der er
omfattet af denne sag, jf. kriminallovens § 147, stk. 2, sidste punktum, navnlig fordi er er
betydelig forskel på karakteren af den kriminalitet, som T er dømt for i denne sag og den
kriminalitet, han blev dømt for i 2017 og 2018.
Efter grovheden af blufærdighedskrænkelsen af V1 skal T betale en tortgodtgørelse til hende
på 15.000 kr. Efter grovheden af blufærdighedskrænkelsen af V2 stadfæstes kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse til hende.

T H I K E N D E S F O R R E T:
T idømmes anbringelse i anstalt i 3 måneder.
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T skal betale 15.000 kr. i tortgodtgørelse til V1 og 5.000 kr. i tortgodtgørelse til V2.
Statskassen betaler sagens omkostninger.

Kirsten Thomassen

