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oqaatigineqarpoq imaattoq  

EQQARTUUSSUT: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 25. ja-

nuar 2019. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq nalu-

naaquttap akunnerini 40-ni inuiatigiinnik sullissisussanngortinneqarluni qaammatinik arfini-

linnik sivisunerpaaffiligaasumik kiisalu ukiumi ataatsimi nakkutigisaassasoq unioqqutitsine-

rmut pinerluttulerinermi inatsimmi § 79 kinguaassiutitigut meeqqamik atoqateqarneq. 

 

Piumasaqaatit 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluussisussaatitaasunit nunatta eqaartuus-

sisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq piumasaqaatigineqarluni pineqaatissiis-

sutip eqqartuussaassutigineqartup sakkortusaaffigineqarnissaanik ulluni 30-ni pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. 

 

U atuuttussanngortitsisoqarnissaanik piumasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 
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Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq kingullermik noqarsimalluni arfininngornermi siuliani. 

Angutaa assut aarlerilersimavoq, anersaartorunnaarsimagaluarami. Noqarsimagaangami 

amerlanertigut pisarpoq qasunermit, aamma suliffimmini ulapinnerminit pisarluni. Nakorsap 

ilisimatissimavaa taamaallaat ullup affaannaa suliasariaqartoq. Pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiitinneqarnissani annilaangagivaa noqartarnini pillugu. Paaqqutarineqar-

tussaavoq. Nakorsarlu oqarsimavoq nakorsaataata sunniuttarnera iluaqutaavallaarunnaarpat 

imaassinnaasoq iisartagai qaffattariaqartut. Tamannali aatsaat pisinnaasoq aammik misissu-

gassamik tigusisoqareerpat. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik inummik misissuisimavoq ulloq 4. januar 2019 eqqikaa-

nermi inerniliinermilu ersersinneqarpoq: 

 

”Pasineqartoq angutaavoq inuusuttoq 22-nik ukiulik angajoqqaamini angerlarsimaffeqartoq, 

pasineqartoq Tasiilami inunngorpoq peroriartorlunilu meeqqallu atuarfianniit anivoq 2012-mi 

efterskolerlunilu 2012-13-imi naammassillugulu. 2016-imi imarsiornermi ilinniarfimmiilerpoq 

december 2016-imilu naammassillugu. 

Pasineqartup eqqaamavaa mikinermini angajoqqaani imerajuttorujussuusut, assut fiistertarlu-

tik, ilaanni aleqanilu anaanartik nassaarinikuuvaat kiilerimi imminut nivinngarsimasoq, to-

qunngilarli. 

Ilaanni angajoqqaavi avingajannikuupput, arnaat ingerlaniarsaraluni, pasineqartullu niuisigut 

qiaatigaluni uninngatillugu tigummisimavaa, arnaalu ingerlasimanngilaq. Avinngillallu. Pasi-

neqartoq ilaqutarinngisaminit kinguaassiutimgut atornerlugaanikuuvoq 16-17-inik ikioqarluni, 

tamannalu ataasiaannarluni pivoq. 

Pasineqartoq tallimanik ukioqarluni noqartalerpoq, nappaat suussusersineqarpoq epilepsiusoq, 

iisartagartuutigivaalu. 

Pasineqartoq kilisaammi qaammat ataaseq sulinikuuvoq, kingornalu sulisimanngilaq, tassa 

noqartaleqqikkami umiarsuarmi suleqqissimanngilaq. Kingullermik pasineqartoq sulivoq 

2017-imi kioskimi, kingornalu suleqqissimanngilaq. 

Pasineqartoq malillugu kinguaassiutitigut atornerlunneqarnera nakkassutigisaanik kinguni-

piloqarsimanngilaq, atornerluisualu nalunaarutigineqarnikuuvoq. Pasineqartoq noqartarnermi-

nut ullormut marloriarluni nakorsaatitortarpoq Delepsine på 300 mg-inik. Pasineqartoq an-

gajoqqaamini najugaqarpoq, taakkualu pilersorpaat, aappaqarpoq najugaqatiginngisaminik.  

Maannakkut pasineqartoq aappani nappikkamiulli imerpiarneq ajorpoq, imeraangamilu immi-

aaqqat 18-it missaat imertarpai. Pasineqartoq ilinniagaqarnissamut qinnuteqarnikuunngilaq 

suliffissarsiortutullu nalunaarsugaanani. Pasineqartoq mikigallarami assut spillertarpoq ullu-

mikkulli taamaagani. 
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Pasineqartup nammineerluni akuerivaa inuiaqatigiinnik sullissinissani, taamatut eqqartuun-

neqassagaluaruni. 

 

…” 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

U eqqartuunneqarpoq niviarsiaqqamik 14-inik ukiulimmik sisamariarluni atoqateqarsimaner-

mik, niviarsiaqqat ukiuinut tunngatillugu pingasoriarluni mianersuaalliorluni ataasiarlunilu 

piaaraluni. Aapparinnerminni pisimasut pineqarput, qaammatialunni aappariissimallutik. 

  

Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluussisussaatitaasut isumaqatigivai aallaavittut pineqaatissi-

inermi pinerluttulerinermi inatsimmi § 79-ip unioqqutinneqarnerani utaqqisitaanngitsumik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussangortitsinermik aalajangersaasoqartari-

aqarnera, unnerluutigineqartoq pinerliinerup nalaani 22-nik ukioqarpat tassanngaluunniit 

utoqqaanerulluni. 

 

Eqqartuussisoqarfik assigalugu eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq, suliami matumani aal-

laavigineqartartoq saneqqunneqartariaqartoq, ilaatigut pissutigalugu U ukiuminut naleqqut-

tutut isikkoqanngimmat. Taamaalilluni eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutigisaanut sanil-

lunneqarlutik inuttut atugarisaasa pitsaasuuneri, eqqartuussisoqarfiup inuiaqatigiinni sulisi-

taanissamik eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa attuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

***   

 

 

Den 10. april 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 049/19 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

9/2019) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5516-97361-00042-18) 
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 mod 

 T 

 Født den […] 1996 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. G-K-049-19) 

 

afsagt  

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 25. januar 2019. Ved dommen 

blev tiltalte T idømt samfundstjeneste i 40 timer, med en længstetid på 6 måneder samt tilsyn 

i 1 år for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn.  

 

Påstande 

Kredsrettens dom er anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse 

af den idømte foranstaltning til 30 dages anbringelse i anstalt. 

 

T har påstået stadfæstelse. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Personlige forhold 

T har supplerende forklaret, at han senest fik et epilepsi anfald forrige lørdag. Hans far blev 

meget bekymret, fordi han holdt op med at trække vejret. Når han har fået anfald, har han de 

fleste gange været træt og haft travlt på arbejdet. Han har fået oplyst fra lægen, at han kun bør 

arbejde på halv tid. Han er bange for at skulle opholde sig i anstalten på grund af sin epilepsi. 

Der skal være nogen, der kan passe på ham. Lægen har sagt, at hvis medicinen ikke virker så 

godt længere, kan det være, at doseringen skal sættes op. Det kræver, at der først bliver taget 

en blodprøve. 

 

I Kriminalforsorgens personundersøgelse af 4. januar 2019 fremgår under resume og konklu-

sion: 

 

”Sigtede er en 22 årig ung mand der er hjemmegående hos sine forældre, sigtede er født og 

opvokset i Tasiilaq og kom ud af folkeskolen 2012 og kom på efterskole i 2012-13 og blev 

færdig med. Og i 2016 kom han på søfartsskolen og blev færdig med det i december 2016. 
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Sigtede husker som små at forældrene drikker meget, de festede meget, engang fandt han 

sammen med sin storsøster deres mor som har hængt sig selv nede i kælderen, hun døde ikke. 

Forældrene blev næsten skilt engang, hvor moren skulle til at gå, hvor sigtede holdt fast i 

hende på benene og græde og holdt hende tilbage, hun gik ikke. De blev ikke skilt. Sigtede er 

blevet misbrugt seksuelt engang af en ikke familiemedlem, det var da sigtede var 16-17 år, 

og det var kun den ene gang. 

Sigtede begyndte at få krampe da han var 5 år, og har fået diagnosen epilepsi, og han tager 

medicin for det. 

Sigtede har arbejdet engang i en trawler, i en måneds tid, og har ikke arbejdet siden, det var 

da han begyndte at få krampe igen har han ikke arbejdet i et skib siden. Sigtede arbejdede 

sidst i 2017 i en kiosk, og har ikke arbejdet siden. 

Sigtede ifølge ham, at han blev misbrugt seksuelt har ikke påvirket ham sådan at han bryd 

sammen, den der har misbrugt ham seksuelt er blevet anmeldt. Sigtede bruger epilepsi medi-

cin Delepsine på 300 mg to gange om dagen. Sigtede bor hos sine forældre og de forsørger 

ham, han har en kæreste, de bor ikke sammen. 

Sigtede drikker ikke så tit nu, efter han mødte sin kæreste, og drikker når han drikker cirka 

18 øl. Sigtede har ikke søgt uddannelse og er ikke registreret arbejdssøgende. Sigtede har 

spillet meget som lille, men det gør han ikke nu. 

 

Sigtede accepterer, hvis han skulle få dom til samfundstjeneste. 

 

…” 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er dømt for fire tilfælde af samleje med en 14 årig pige, hvor han havde optrådt uagtsomt i 

forhold til pigens alder i tre tilfælde og forsætligt i et tilfælde. Der var tale om et kærestefor-

hold, som bestod i nogle måneder. 

 

Landsretten er enig med anklagemyndigheden i, at foranstaltningen for overtrædelse af kri-

minallovens 79 som udgangspunkt bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse, når tiltalte 

på gerningstidspunktet var 22 år eller ældre. 

 

Landsretten finder ligesom kredsretten, at udgangspunktet bør fraviges i denne sag, blandt 

andet fordi T ikke fremtræder alderssvarende. Herefter, og af de grunde, der er anført af kreds-

retten sammenholdt med hans gode personlige forhold stadfæstes kredsrettens dom om sam-

fundstjeneste  

 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 
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Sermersooq Kredsrets dom stadfæstes. 

 

Sagens omkostninger betales af statskassen. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 


