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oqaatigineqarpoq 

 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa  

 

Siullermeeriffiusumi aalajangiisuulluni Qeqqata Eqqartuussisoqarfia eqqartuussuteqarpoq ul-

loq 16. november 2017. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttuler-

inermi inatsisip § 84-ianik – kannguttaalliorfiginninneq marloriarluni – unioqqutitsinermut 

pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

 

Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussut taanna nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliare-

qqitassanngortippaat, suliarlu uppernarsaateqarluni suliareqqitassanngortitsinertut 

suliarineqarpoq. 

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqartoq eqqartuunneqas-

sasoq eqqartuussisoqarfimmi unnerluussut naapertorlugu, inaarutaasumillu piumasaqaate-

qarput unnerluutigineqartoq eqqartuunneqassasoq ulluni 20-ni inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni utaqqisitamik aamma X1-imut kr. 5.000-inik X2-imullu kr. 10.000-inik mi-

taanermut taarsiisussanngortinneqarluni. 

  

U piumasaqaateqarpoq eqqartuussutaasimasoq atuuttussanngortitsinneqassasoq. 

 

 

Eqqartuussisooqataasut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq 15. december 2017. 

 

Suliamik saqqummeeqqinneq  

 

Suliap paasissutissartaanit ersersinneqarpoq Maniitsumi Napparsimmaviup 1. juni 2017-imi 

politiinut nalunaarutigisimagaa X2 kinguaassiuutimigut atornerlunneqarsimagunartoq (pisi-

masoq 2). 

 

X1-ip arnaa X1-imut kannguttaalliorfiginninneq pillugu politiinut nalunaaruteqarpoq ulloq 6. 

juni 2017. 

  

Nassuiaatit 

 

Unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittoq I2 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassui-

aateqaqqipput. Aammattaaq X1 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut ilisimannittutut nassui-

aateqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq U pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, peeqqani siniffimmiit-

illutik attukulasarlugu aamma imminnut eqissimakulasarlutik. X1 2017-imi unnerluutigi-

neqartukkunni tukkugaangami siniffianni marluuttarissami silittumi qiterliulluni sinittarpoq. 

Misiginikuunngilaa X1 unnuaannaq makittoq, naluaalu aliasussimanersoq. Ullaat ilaanni 

tusaavaa qiasoq, kisianni qiakkajuttarpoq. I1 aperaa: ”Taava”, I1-lu oqarpoq X1 oqaluttuar-

simasoq iviangimigut unnerluutigineqartumit attortissimalluni. Nammineq taamaat-

toqarsimannginnerarpaa. Eqqaamaqqissaanngilaa tamanna qanga pinersoq, kisianni 2017-imi 
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upernaakkuuvoq. Tamanna pillugu I1 oqaloqatigeqqinnikuunngilaa. X1 tamatuma kingorna 

arlalialoriarluni tukkusarpoq aamma X1, I1 namminerlu decembarip qaammataani Nu-

ummeeqatigiipput. Sap. akunnera ataasingajak siniffimmi ataatsimi sineqatigiittarput, 

kisianni tamatuma kingorna X1 nammineq ineeraqalerpoq. Eqqaamanngilaa qanga X1 

kingullermik tukkunersoq, kisianni aalakuualaaraangami ilaannikkut kasuttoriartortarpoq na-

laasaarfimmilu sinittarluni. Juullimi feriap kingorna unnerluutigineqartukkunneeqqinngilaq. 

Attaveqatigiinnerat ullumikkut ajunngitsorujussuuvoq. 

 

X1 iviangiisigut attuuasinnaanngilaa, taassuma nassuiaaneratut, assani iloqiaammata. Tikini 

kullunilu taamaallaat atorsinnaavai, inuaasa sinneri isivissinnaanatik itumaata tungaanut 

peqeqqapput. Assai ukiorpassuarni iloqiaapput. X1 attorsimaguniuk sinimmini taamaaliorsi-

massaaq. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 2 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, X2 ukiup kingulliup iluani 

nammineerluni anartarfiliartalernikuusoq. Siullermik eqorlugu ikiortarnikuuaat. X2p arnaa 

X2-mik attuaanninnernik pasilliutit pillugit oqaloqatiginikuunngilaa, kisianni I1 tama-

tuminnga oqaloqatiginikuuaa, taannalu oqarnikuuvoq mikisoq akisermik aalatitsigaangat 

patittartarsimallugu. Nammineq tamanna takunikuunngilaa. X2 maanna 7-inik ukioqarpoq, 

kisianni ineriartornermigut kinguarsimalaartuuvoq, mikisuulluni perulunnikuugami. Ta-

manna malugineqarsinnaavoq. X2a kingullermik takuaa ippassaq unnukkut, tassani nam-

mineq, I1, X2, X2p arnaa nukaalu nereqatigiipput. 

 

Sap. akunnerisa naaneri tamaasa imertarnerarlugu misissuisimanermi allassimasut 

ilumoorput. X1 X2-lu ajunngitsumik attaveqarfigai asasorujussuuaalu. Ajunngitsumik pisar-

pai. Suliaq una assut nuanniilliutiginikuuaa. 

 

I2 pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, X1-p unnerluutigineqartoq qaqutikkut ta-

kusaraa, kisianni taanna aananilu Nuummi juullisioqatiginikuugai, unnerluutigineqartup 

kammalaataata siunnersuutaa malillugu. X1 aatami toqunerata kingorna Maniitsumi juul-

lisiorusuttanngilaq aamma Nuummukaarusuttorujussuusimavoq. 

 

Ilisimannittoq pisimasoq 2 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, X2kinguaassiuutimi eqqaatigut 

sivikitsumik aappilleqqanikuusoq. X2 tamatumuuna ungillerinerarami oqanngilaq sooq, 

kisianni napparsimmaviliarput misissortipporlu. Angerlaramik X2 apersorpaa. Oqarfigaa an-

nilaangassanngitsoq aamma arlaata ajortumik pisimaneraa. X2 aliasuppoq assanilu peqiutiga-

lugu oqarpoq Uip utsummigut sakkortuumik attorsimagaani. X2 anartarfiliaraangami 

quereersimatilluni piffissami kingullermi eqortanngilaq. Napparsimmavimmi nakorsap 

misissuinerani paasitinneqarpoq nalikkaavini aappillerneq eqqiluisaannginnermik pissute-

qartoq. 
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X2 maanna 7-inik ukioqarpoq aamma kinguarsimalaartuuvoq, PPR-imit misissorneqarnikuu-

voq nalilerneqarlunilu oqlaunnermigut kinguarsimasuusoq. Arlaannik oqaaseqaraangat 

qanoq oqarnersoq tamatigut paasissaasanngilaq aamma oqaatsit akulerussuuttarpai. Ukiup 

ataatsip matuma siorna paatsoorneqarsinnaasunik oqarsinnaasarpoq. Paasineqannginnini 

kamassutigisarpaa. 

 

X1 nassuiaavoq, maannakkut 15-inik ukioqarluni. Isumaa malillugu pisimasussaanngkkalu-

artumik pisoqarnikuuvoq. Aanamini tukkuvoq taassumalu siniffiani sinilluni. Qiterliulluni in-

nangavoq. Iterpoq unnerluutigineqartup iviangini sakkortuumik attuuagai, annernartumik. 

Aanaminut oqarpoq, taassumalu unnerluutigineqartoq oqarfigaa, taannalu oqarpoq sinnar-

torsimasoq. Iviangimigut atisami qaavisigut – immaqa tujuuluaqqap – unnerluutigineqartumit 

attuuaneqarpoq – taassumami assani illuttut atorlugit iviangiisigut tiguaa arlaleriarlunilu eqit-

taarpai. Nammineq nerfalavoq, kisianni taanna qivianngilaa. Annilaangavoq sinittuusaar-

lunilu, kingornatigullu inimukarpoq, tassanilu qiaatigaluni aanani pissarsiaraa. Unnerluutigi-

neqartup qanoq iliorsimaneranik aanani oqaluttuuppaa, aanaatalu unnerluutigineqartoq 

oqarfigimmagu taanna oqarpoq sinilluni illuanut saaginnarsimalluni. Pisoq qanga pinersoq 

eqqaamalluanngilaa. 2015-imi Qaqortumiinnertik sioqqulluguuvoq. 

 

Ilumoorpoq unnerluutigineqartoq aananilu Nuummi jullisioqatiginikuugai. Tamanna ajun-

ngitsumik ingerlavoq. Nammineq ineeqqamini sinittarpoq, tikeqqamminnerminniit unnuat 

marluk eqqaassanngikkaanni, tassani unnerluutigineqartoq aananilu ineeqqami ataatsimi si-

neqatigisarpai. Nammineq aananilu siniffimmi ataatsimi sinittarput unnerluutigineqartorlu 

siniffimmi allami. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

 

Pisimasoq 1 

X1-ip qularani uppernartumillu nassuiaanerata kingorna eqqartuussisut marluk uppernarsar-

neqarsimasoraat unnerluutigineqartup X1 iviangiisigut atisaasa qaavisigut attuuasimagaa, 

taanna taassuma aanamilu akornanni taakkua siniffianni sinitsillugu, tamatumalu kingorna 

X1 qianngarmi inimukarsimavoq, tassanilu aanani attuualaarinninnernik oqaluttuullugu. 

Taassuma nassuiaataa uppernarnerulersinneqarpoq I1 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatimini 

uppernarsaanikuummat X1 qialluni oqaluttuarnikuusoq unnerluutigineqartumit iviangimigut 

attuuatissimalluni, unnerluutigineqartullu aamma uppernarsarnikuuaa X1-p tamanna pillugu 

paasissutissiissutaanik kinguninngua ilisimatinneqarnikuulluni. Unnerluutigineqartup assani 

illuttut atorlugit iviangimigut tigusimagaani arlaleriarlunilu eqittaarsimagai pillugu X1-ip 

nassuiaanerata kingorna eqqartuussisut marluk taakku attuuanninnerit sinitsilluni pisimanis-
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saat tunuartippaat. Unnerluutigineqartup assaasa iloqiaaneri naliliinerup allanngortinne-

qarneranik kinguneqarsinnaanngilaq. Eqqartuussisut taakku uppernarsarneqartutut isigaat 

attuuanninnerit piaaraluni pisimasut. Piffissaq eqqoqqissaartoq nalornissutigineqaraluartoq 

unnerluutigineqartup nassuiaataa naapertorlugu ilimanarnerpaatut isigineqarpoq pisimasoq 

2017-imi upernaakkut pisimasuusoq, X1 14-inik ukioqartoq. Oqaatigineqartutut tunngavil-

ersuuteqarlutik eqqartuussisut taakku marluk taasipput unnerluutigineqartoq pisimasoq 1-imi 

pisuutinneqassasoq, imali allannguuserlugu atisat qaavisigut attuuannittoqarsimalluni.  

 

Taasisup ataatsip pinerluttulerinermi suliami pisariaqartumik qularnaarlugu uppernarsar-

neqartutut isiginngilaa unnerluutigineqartup X1 iviangiisigut piaaraluni attuuasimagaa. Un-

nerluutigineqartup assaasa iloqiaaneri attuaanninnerillu unnuakkut pisimanerarneqarneri 

taasisup taassuma ingammik pingaartippai. Taamaattumik taasisup taassuma unnerluutigi-

neqartup pinngitsuutinneqarnissaa taasissutigaa. 

 

Taasisut amerlanerussuteqarnerat naapertorlugu unnerluutigineqartoq pisimasoq 1-imi unner-

luussummut, pinerluttulerinermi inatsisip § 84-ianik- kannguttaalliorfiginninneq – un-

ioqqutitsinermut pisuutinneqarpoq, ima allannguuserlugu atisat qaavisigut attuuannit-

toqarsimalluni. 

 

 

Pisimasoq 2 

Isumaqatigiissutigineqarpoq I2-ip X2-mit qanoq oqarfigineqarsimalluni nassuiaataa taa-

maallaat tunngavigalugu unnerluutigineqartup pisuunera uppernarsarneqanngitsoq. Taamaat-

tumik unnerluutigineqartoq pisimasoq 2-mi pinerluttulerinermi inatsisip § 84-ianik – kan-

nguttaalliorfiginninneq – unioqqutitsinermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pineqaatissiissut 

Isumaqatigiissutigineqarpoq unnerluutigineqartoq eqqartuunneqassasoq ulluni 20-ni inissi-

isarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartu-

ussuteqarneraniit ukiumi ataatsimi misiligaaffilerneqarluni. Nunatta Eqqartuussisuune-

qarfiata ingammik pingaartippai pisimasup qanoq ittuunera aamma unnerluutigineqartup 

inuttut atugai, ilanngullugu pingaartillugu unnerluutigineqartoq taassumalu inooqataata ern-

gutaa X1 suli attaveqatigiittartut. 

 

Unnerluutigineqartoq X1-imut mitaanermut taarsiissutinik kr. 5.000-inik akiliissaartaaq. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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Unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq ulluni 20-ni inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarluni.  

 

Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassaarlu nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaaniit ukiumi ataatsimi misiligaaffiliussaq qaangiup-

pat, unnerluutigineqartoq piffissap misiligaaffiliussap iluani inatsisinik unioqqutitseqqin-

ngippat. 

 

Unnerluutigineqartoq X1-imut mitaanermut taarsiissutinik kr, 5.000-inik akiliissaaq. 

 

 

 

 

Den 23. januar 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 280/17 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-MAN-KS-0148-2017) Anklagemyndigheden 

 (J.nr.5506-97377-00077-17) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1957 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. G-K-280/17) 

 

afsagt  

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 16. november 2017. Ved dommen 

blev tiltalte T frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse – i 

2 tilfælde.  

 

Anke 

 

Anklagemyndigheden har anket dommen til landsretten, der har behandlet sagen som en be-

visanke. 
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Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte dømt i overensstemmelse med tiltalen for kredsret-

ten, og har nedlagt endelig påstand om, at tiltalte dømmes til betinget anbringelse i anstalt i 

20 dage, og at han skal betale en tortgodtgørelse på 5.000 kr. til X1 og 10.000 kr. til X2. 

  

T har påstået stadfæstelse. 

 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 15. december 2017. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at Sygehuset i Maniitsoq den 1. juni 2017 anmeldte til 

politiet, at X2 muligvis havde været udsat for et seksuelt overgreb (forhold 2). 

 

X1s mor indgav den 6. juni 2017 anmeldelse til politiet om blufærdighedskrænkelse mod X1. 

  

Forklaringer 

 

Tiltalte T og vidnet V2 har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Endvidere har X1 

afgivet forklaring som vidne for landsretten. 

 

Tiltalte T har supplerende forklaret om forhold 1, at han ofte tager om sin kæreste i sengen, 

og at de ofte holder om hinanden. Når X1 i 2017 sov hos dem, sov hun i midten i deres seng, 

som er en bred dobbeltseng. Han har ikke oplevet, at X1 en nat var stået op, og han ved ikke, 

om hun var ked af det. Han hørte en morgen, at hun sad og græd, men det gjorde hun tit. Han 

spurgte V1: ”Hvad nu”, og V1 sagde, at X1 havde fortalt, at han havde rørt ved hendes bryster. 

Det benægtede han. Han husker ikke præcist, hvornår det skete, men det var engang i foråret 

2017. Han har ikke talt med V1 om det siden. X1 har overnattet hos dem nogle gange siden, 

og X1, V1 og han har sammen været i Nuuk i hele december måned. I en uges tid sov de alle 

i samme seng, men derefter havde X1 sit eget værelse. Han husker ikke, hvornår X1 senest 



 8 

har overnattet hos dem, men hun er nogle gange kommet og har banket på, når hun var halv-

fuld, og har så sovet på sofaen. Hun har ikke været hos dem siden juleferien. De har et meget 

fint forhold i dag. 

 

Det er ikke muligt for ham at berøre X1s bryster, som hun har forklaret, fordi hans hænder er 

deforme. Han kan kun bruge pege- og tommelfinger, mens resten af fingrene er fastlåst, så de 

ligger ind mod håndfladen. Hans hænder har været deforme i mange år. Hvis han har rørt X1, 

må han have gjort det i søvne. 

 

Tiltalte har forklaret supplerende om forhold 2, at X2 inden for det sidste års tid har kunnet 

klare toiletbesøg selv. Før har de hjulpet hende med at tørre sig. Han har ikke talt med X2s 

mor om beskyldningerne om, at han skulle have berørt X2, men han har talt med V1 om det, 

og hun har sagt, at hun gav den lille smæk, når hun gjorde bevægelser med puden. Han har 

ikke selv set det. X2 er 7 år nu, men hun er lidt bagefter i udvikling, fordi hun var meget syg 

som lille. Det kan man godt mærke. Han så senest X2 i går aftes, hvor han, V1, X2, X2s mor 

og hendes lillesøster spiste sammen. 

 

Det er ikke rigtigt, som det står i personundersøgelsen, at han drikker hver weekend. Han har 

det godt med X1 og X2 og elsker dem meget. Han behandler dem godt. Sagen har været meget 

ubehagelig for ham. 

 

V2 har supplerende forklaret om forhold 1, at X1 sjældent ser tiltalte, men at hun har holdt jul 

sammen med ham og sin mormor i Nuuk efter forslag fra tiltaltes kammerat. Siden hendes 

bedstefar døde, har X1 ikke ønsket at holde jul i Maniitsoq, og hun ville meget gerne med til 

Nuuk. 

 

Vidnet har supplerende forklaret om forhold 2, at X2 i kortere tid havde fået rødme ved køns-

delen. Da X2 sagde, at det kradsede, sagde hun ikke noget om hvorfor, men de tog på syge-

huset, hvor hun blev undersøgt. Da de kom hjem, udspurgte hun X2. Hun sagde, at X2 ikke 

skulle være bange, og om nogen havde gjort hende noget ondt. X2 var ked af det og sagde, at 

Ui havde rørt hende hårdt ved tissekonen, og samtidig knyttede hun hånden. Når X2 er på 

toiletbesøg, er hun på det seneste begyndt ikke at tørre sig bagi, når hun har tisset. Ved lægens 

undersøgelse på sygehuset fik hun at vide, at rødmen i skridtet skyldtes, at hun ikke var renlig. 

 

X2 er 7 år nu, og hun er lidt bagud i udvikling. Hun er undersøgt af PPR, der vurderer hende 

til at være tilbage i personlig udvikling med hensyn til sprog. Når hun siger noget, er det ikke 

altid, man kan forstå, hvad hun siger, og hun blander ord sammen. For et år siden kunne hun 

godt finde på at sige noget, der kunne misforstås. Hun bliver vred over ikke at blive forstået. 
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X1 har forklaret, at hun nu er 15 år. Der er sket noget, som hun ikke synes burde ske. Hun 

overnattede hos sin bedstemor og sov i hendes seng. Hun lå i midten. Hun vågnede ved, at 

tiltalte befølte hendes bryster på en hård måde, der gjorde ondt. Hun sagde det til sin bedste-

mor, der sagde det til tiltalte, der sagde, at det var noget, hun havde drømt. Tiltalte befølte 

hendes bryster uden på tøjet – måske en t-shirt – idet han med begge hænder tog fat om hendes 

bryster og pressede på dem gentagne gange. Hun lå på ryggen, men så ikke på ham. Hun var 

bange og lod, som om hun sov, og gik bagefter ind i stuen, hvor hun grædende fik fat i sin 

bedstemor. Hun fortalte bedstemoren, hvad tiltalte havde gjort, og da bedstemoren sagde det 

til tiltalte, sagde han, at han bare havde vendt sig om i søvne. Hun husker ikke rigtigt, hvornår 

episoden fandt sted. Det var før de var i Qaqortoq i 2015. 

 

Det er rigtigt, at hun har holdt jul sammen med tiltalte og sin bedstemor i Nuuk. Det gik fint. 

Hun sov i sit eget værelse bortset fra to nætter lige efter ankomsten, hvor hun sov i samme 

værelse som tiltalte og bedstemoren. Hun og bedstemoren sov i én seng og tiltalte i en anden. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Forhold 1 

Efter X1s sikre og troværdige forklaring anser to dommere det for bevist, at tiltalte har befølt 

hende på brysterne uden på tøjet, mens hun lå mellem ham og sin bedstemor i deres seng, og 

at hun derefter gik grædende ind i stuen, hvor hun fortalte sin bedstemor om befølingerne. 

Hendes forklaring bestyrkes af, at V1 i sin deres forklaring for kredsretten har bekræftet, at 

der har været en situation, hvor X1 grædende har fortalt, at tiltalte havde befølt hendes bryster, 

og tiltalte har tillige bekræftet, at han kort efter blev konfronteret med X1s oplysninger herom. 

Efter X1s forklaring om, at tiltalte tog om hendes bryster med begge hænder og pressede dem 

flere gange med sine hænder, udelukker disse to dommere, at befølingerne kan være sket i 

søvne. Det forhold, at tiltaltes hænder er deforme, kan ikke føre til en ændret vurdering. Disse 

dommere anser det herefter for bevist, at befølingerne er sket forsætligt. Selv om der er en vis 

usikkerhed om det præcise tidspunkt, må det i overensstemmelse med tiltaltes forklaring anses 

for mest sandsynligt, at forholdet er begået i foråret 2017, hvor X1 var 14 år. Med den anførte 

begrundelse stemmer disse 2 dommere derfor for at anse tiltalte for skyldig i forhold 1 med 

den ændring, at befølingerne er foretaget uden på tøjet. 

 

En voterende anser det ikke for bevist med den sikkerhed, der er nødvendig i en kriminalsag, 

at tiltalte forsætligt har befølt X1 på brysterne. Denne voterende har navnlig lagt vægt på 

tiltaltes deforme hænder og på, at befølingerne skal være sket om natten. Denne voterende 

stemmer derfor for at frifinde tiltalte. 
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Efter stemmeflertallet er tiltalte herefter skyldig i tiltalen i forhold 1 for overtrædelse af kri-

minallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse – med den ændring, at befølingerne er foretaget 

uden på tøjet. 

 

 

Forhold 2 

Der er enighed om, at det ikke er bevist alene ved V2s forklaring om, hvad X2 har sagt til 

hende, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. Tiltalte frifindes derfor i forhold 2 for overtræ-

delse af kriminallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse. 

 

Foranstaltning 

Der er enighed om at idømme tiltalte betinget anbringelse i anstalt i 20 dage med en prøvetid 

på 1 år fra landsrettens dom. Landsretten har navnlig lagt vægt på forholdets karakter og på 

tiltaltes personlige forhold, herunder at der fortsat er kontakt mellem tiltalte og X1, der er 

hans samlevers barnebarn. 

 

Tiltalte skal endvidere betale en tortgodtgørelse til X1 på 5.000 kr. 

 

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

 

Tiltalte T idømmes anstaltsanbringelse i 20 dage.  

 

Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra lands-

rettens dom, hvis tiltalte i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse. 

 

Tiltalte skal betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse til X1. 

 

 

Lisbeth Parbo  
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