
  

Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup 

 Udskrift af dombogen 

 EQQARTUUSSUT 

 oqaatigineciarpoq Qaasuitsup Eqqartuussisoprfianit ulloq 12. juni 2019 

 Eqqaartuussiviup no. 732/2018 

 Politiiit no. 5512-97377-00149-17 

 Unnerluussisussaatitaasut 

 illuatungeralugu 

 U 

 cpr-nummer […] 1976 

 Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.  

 Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 18. juni 2018. 

 T makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84 - Kannguttaalliorfiginninneq 

 2017-imi aprilip 14-iata aammalu 17-iata akornanni Ilulissani Seersuit 

 Aqquserna […]-imi, usuni tissaqqasoq p-mut, inuusoq […]  2006, 

nittarsaakkamiuk kiisalu saavani tissassarluni, taamaalilluni 
 P kannguttaalliorfigalugu. 

 Piumasaqaatit 

 Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 1. Ulluni 20-ni Pineqaatissinneqarsimasunut 

 Inissiisarfimmiittussanngortitsineq 

 2. Mitalliineq pillugu P-imut 5.000,00 koruuninik 

 taarsiissuteqassasoq. 

 U pisimasoq 1-imi pisuunnginnerarpoq. 

 U sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateqarpoq 

 pinngitsuutinneqassasoq. Pisuutinneqassappat kinguartitamik ulluni 20-ni 

 Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiittussanngortitsineq, 

 pineqaatissinneqarnissaanut apeqqut kinguartinneqarluni misiligaaffilerlugu 

 eqqartuussiisut aalajangigaannik, misiligaaffiup iluani 

 pinerluuteqaqqinngippat atorunnaartussamik. Mitagaaneq pillugu P-imut taarsiisoqassanngittoq. 

 Suliap paasissutissartai 

 Nassuiaatit 

 

 Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1 nassuiaateqarput. 

 Unnerluutigineqartoq U kiisalu ilisimannittoq I1 

 nassuiaateqarput ulloq 12. juni 2019. 

 Allagartat uppernarsaatit 

 Pisimasoq 1-mi ilanngussaq 6, videokkut pinerlineqartup P-ip 

 killisiorneqarneranit, qupperneq 2, titarneq 25-imiit qupperneq 5-imut 

 titarnerit 9-iannut ersersinneqarpoq: 



 "FF: Sunaana nuanninngitsoq misiginikuusimagit? 

 AN: Angutip usuni attoqqugaa. 

 FF: Kinaagami angut? 

 AN: U. 

 FF: U qanoq kinguliaquteqarpa? 

 AN: U. 

 FF: Sumi tamanna piva? 

 AN: Angerlarsimaffiani. 

 FF: Angerlarsimaffia sumiikkami? 

 AN: Seersuit […] 

 FF: U qanoq utoqqaatigiva? 

 AN: Naluvara. 

 FF: U ilisarisimaviuk? 

 AN: Naamik. 

 FF: Soornguna U-miittutit? 

 AN: Fredericialiartussaallunga allamiiffissaqannginnama, X1-lu 

 tassaniippugut. 

 FF: U-mut arlaatigut attaveqarpit? 

 AN: Naamik. 

 FF: Qanga tamanna piva? 

 AN: Ukioq kingulleq. 

 FF: Eqqaamaviuk qaammat sunaanersoq? 

 AN: Naamik. 

 FF: Asakkut?, ukiukkut il.il.? 

 AN: Ukiuuvoq. 

 FF: Qanoq nalunnginnakku ukiuusoq? 

 AN: Fredericialiartussaalluta aputeqarami. Qiianarlunilu. 

 FF: Oqarputit angutip taassuma usuni takoqqugaa. Qanoq piva? 

 AN: Imerniarlunga eqqanniikkami, taava taamaaliorpoq. 

 FF: Qanoq ililluni? 

 AN: Usuni takutippaa. 

 FF: Usuni takutikkamiuk oqaaseqarpa? 

 AN: Naamik. 

 FF: Oqarfigiviuk? 

 AN: Oqarfigaara naamik. 

 FF: Imaappa arlaannik oqaaseqarmat? 

 AN: Naamik. 

 FF: Qanoq ungasitsigalugu qeqarpit? 

 AN: Ungasinneruvara. 

 FF: Qanoq takugakku? 

 AN: Oqarpoq: TAKUUK. 

 FF: Allamik oqaaseqarpa? 

 AN: Naamik. 

 FF: Qanoq oqarfigiviuk? 

 AN: Oqarpunga naamik. 

 FF: Suna takuviuk? 



 AN: Usuk. 

 FF: Usuk takugakku, assamminik tigumiaqarpa? 

 AN: Naamik. 

 FF: Nalunngilarput angutaagutta. Usuk tissaqqasinnaavoq imaluunniit 

 tissaqqanngissinnaavoq. Eqqaamaviuk qanoq isikkoqartoq (FF-ip isumaa 

 unaavoq, tissaqanersoq tissaqaannginnersorluunniit) 

 AN: Naamik. 

 FF: Usuni tigummivaa imaluunniit tigumminngilaa? 

 AN: Tigummivaa. 

 FF: Tigummivaa, imaluunniit qanoq? 

 AN: Tigummivaa. 

 FF: Tigummiinnarpaa imaluunniit tissassarpa? 

 AN: Tissassarpoq. 

 FF: Allanik isersimasoqarpa? 

 AN: Naamik. 

 FF: Ullup qanoq ilinera piva? Ullaakkut, ullukkut imaluunniit unnukkut? 

 AN: Ullukkut. 

 FF: Piffissap ilaani unittussaavoq, taamaaliornera qanga unippa? 

 AN: Illumiit anivoq. 

 FF: Ingerlagami oqaaseqarpa? 

 AN: Oqarpoq arlaannut oqassanngitsunga. 

 FF: Atisaanik eqqaamasaqarpit? 

 AN: Naamik. 

 FF: Atisaqanngivippa imaluunniit atisaqarpa? 

 AN: Atisaqarpoq. 

 FF: Taamanikkut taamatut pisoqarmat qanoq misigisimavit? 

 AN: Nuannarinngilara. 

 FF: Kingorna allamut oqaluttuarnikuuit? 

 AN: Naamik. Aatsaat utereerlunga. 

 FF: Sumi? 

 AN: Qeqertaq." 

 Quppemerit tallimaanniit, titarnerit 19-ianiit quppernerit arfernanni 

 titarnerit aqqaneq aappaannut: 

 "FF: Allanik apeqqutissaqarpunga. Amerlanngillat. Usuni takutimmagu. 

 Aamma usugut takutissagaangatsigit kivilertussaavugut imaluunniit 

 singittartua ammoortittussaavarput. Eqqaamaviuk qanoq innersoq? 

 AN: Ammoortinnikuuvai. 

 FF: Suna ammoortinnikuuvai? 

 AN: Qarlini. 

 FF: Qanoq amoortitsigalugit? 



 

 AN: Seeqqumi tungaanut. 

 FF: Paasivara U oqarsimasoq; allamut oqassanngilatit. Tamanna 

 ilumoorpa? 

 AN: Aap. 

 FF: Akilerneqarpit? 

 AN: Aap. 

 FF: Sumik tunisikkavit? 

 AN: Aningaasat. 

 FF: Qanga aningaasanik tunigamisit? 

 AN: Aallartussaallunga. 

 FF: Taamaalioqqammerluni, imaluunniit qanga? 

 AN: Taamaattoqaqqammersoq. 

 FF: Illumiit aninngilaarluni, imaluunniit qanga? 

 AN: Illumiit anereerluni uterami. 

 FF: Ataasiaannarluni oqarpa ; allamut oqassanngilatit? 

 AN: Ataasiarluni. 

 FF: Qanga taamatut oqarpa? 

 AN: Anilerluni." 

 Paasissutissat inummut tunngasut 

 U siornatigut assigusumik  pineqaatissinneqarnikuuvoq 

 nammineq nassuiaanini malillugu, sulialli iluani takussutissaqanngilaq. 

 U inuttut atukkani  pillugit nassuiaavoq, aalisartuuvoq 

 nammineq umiatsiaqarluni. Pisup nalaani aalisarsimanngilaq. Una suliaq 

 pissutigalugu ulluni makkunani aalisariarluni aallarsimanngilaq, 

 kingullermik suliarineqariaraluarmat tassanngaannaq aggeqqusaanikuugami 

 eqqartuussinissaq utaqqeqqaaramiuk. Ukioq kingulleq 400.000 koruunit 

 sinnerlugit akileraarut peereerlugu isertissimavai. Najugarisaa Seersuit […] 

 kommunep iniutaa INI A/S-p ataani attartugarivaa. Tassunga qaammammut 

 ineqarnermut akiliutigisarnikuuvai 6.000 koruunit sinnerlugit, maannali 

 4.000 koruuninut sinnerlugit apparnikuuvoq. Kallerup inneranut 300-400 

 koruuninik qaammammut akiliisarpoq. Kisimiilluni najugarpoq. 

 Angallatitaarami taarsigassarsinikuuvoq, ajutooraangami 

 taarsigassarseqqittarnikuugami maannamut akiitsui missiliorlugit 166.000 

 koruuniupput. Siornatigut assigusumik arnanut marlunnut 

 tunngassutigitilimmik qanga eqqartuussaannikuuvoq. 

 Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 Pisimasoq pisimavoq april 2017- imi, kisiannili aatsaat 

 nalunaarutigineqarsimalluni november 2017-imi. Unnerluussissut 18. maj 

 2018-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 18. 

 juni 2018. Suliaq suliareriarneqarsimavoq ulloq 8. maj 2019, 

 kinguartinneqarsimallunilu eqqartuussinissaq unnerluutigineqartumut 

 nalunaarutigineqarsimanngimmat. 

 Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 Pisuunermik apeqqut pillugu 



 Unnerluutigineqartoq unnerluussissummut pisuunnginnerarpoq, 

 pinerlineqartup P-ip nassuiaatai eqqunngimmata. 

 Eqqartuussisunit ilisimannittup I1-p nassuiaatai 

 tunngavigisimanngilaat, allatigut tusakkat pineqarmata. 

 Eqqartuussisut tunngavigivaat pinerlineqartup P-ip videokkut 

 killisiorneqarnera, taanna pisimasoq 1-mut atatinneqartoq, ilanngussaq 6, 

 videokkut killisiuinermi nalunaarusiaq. Suliami allanik 

 uppenarsaateqanngilaq, taamaallaat nukapiaqqap videokkut 

 killisiorneqamera. 

 Illersuisoq pinngitsuutitsinissamik piumasaqaateqarpoq, tassa 

 unnerluutigineqartoq angajoqqaaminiissimammat aamma 

 qaqugukkulluunniit P kisimeeqatigisimanngimmagu, 

 P-ip unnerluutigineqartoq kinaassusersinngimmagu, aamma 

 videokkut killisiuinermi politiip apersuisup P-imut oqaatsit 

 oqaaserisitai soorlu "Usuk" aamma "Tissassarneq", P-ip 

 nammineerluni oqaatiginngimmagit. Illersuisup uparuarpaa P 

 nassuiaasimammat tunumini tissassarsimasoq, tamannalu 

 unnerluussissummut naapertuutinngilaq, tassani pitinneqarmat 

 pinerlineqartup saavata tungaani, taamaattumillu 

 pinngitsuutitsisoqartariaqarluni. Illersuisoq isumaqarpoq pinerlineqartup 

 P-ip pisai tassaasut pisimasut assigiinngitsut marluk imminut 

 piliarineqarsimasut, aammalu unnerluutigineqartuusinnaanngitsoq 

 pinerlisamik kannguttaatsuliorfiginnittoq, aamma ilisimannittup I1-ip 

 oqaluttuarimmagu ulloq 13. april 2017,  

 tassani nukappiaraq 

 qianngarmi sianersimavoq angerlarserluni misigisimallunilu toqungajalluni, 

 unnerluussissummut naapertuutinngilaq, piffissaq pinerliivik 

 ullulerneqarsimammat pisimaneragaalluni 14. aamma 17. april akornani 

 2017- imi. 

 Eqqartuussisut illersuisup uparuataa isumaqatiginngilaat, oqarmat politiip 

 killisiuisup P oqaasissioraa, videomi killisiuinermi aamma nalunaarusiami,  

 ilanngussaq 6-mi ersarimmat P 

 oqaasissiorneqanngitsoq. Eqqartuussisut qularutiginngilaat P-ip  

 eqqortumik oqalunnera, tassami P-ip nammineq 

 akimmat unnerluutigineqartoq taallugu kannguttaatsuliorfiginnissimasutut, 

 ilisarisimanngisani, kisiannili unnuffigineranut atatillugu 

 ilisarisimalersimasani taamanikkut meeqqat allat peqatigalugit 

 Fredericialiarami arnap inersimasup X1-p ingerlaqatigigaatsik. 

 Eqqartuussisut isumaqarput illersuisup oqaatsitigut kulturimik 

 tunngassuteqartumik nukappiaqqap nassuiaataa paatsorsimagaa, 

 nukappiaraq nassuiaammat unnerluutigineqartoq ilisarisimanagu, 

 unnerluutigineqartup videokkut killisiuinermi nalunaarusiaq qallunaatut 

 allanneqarsimasoq taamaallaat naliliiffigisinnaammagu, taamaalillunilu 

 nukapiaqqap kalaallisut nassuiaateqarnera tusarnagu. P-ip 

 nammineq oqaatsini atorlugit nassuiaatigiva pinerliiffimmi 2017-imi 

 ukiukkut qanoq pineqarsimanini. Imerniarluni unnerluutigineqartup 

 oqarfigimmani "takuuk", tunumut qiviarami takuaa unnerluutigineqartup 

 qarliini seeqqumi tungaanut kivilersimallugit usuni tissassaraa. Tamatuma 

 nalaani P-ip unnerluutigineqartoq kisimeeqatigivaa, 

 taamaattumillu P assut ersilersimavoq qiasimallunilu, 

 anaanaminut sianersimavoq angerlarserluni misigisimallunilu soorlu 

 toqulerluni. Unnerluutigineqartoq I1-ilu assigiinnik 

 oqaasertalinnik nassuiaateqarput, tassa P qialluni 



 anaanaminut sianersimasoq oqarsimasorlu angerlarsernerarluni. Meeraq 

 paquminartumik iliorfigineqartoq P-itut 

 pissusissamisoortumik qisuariartarpoq. Eqqartuussisut paasinnerat 

 malillugu ilisimannittup I1-ip ulloq eqqaamanerliulaarpaa, 

 pisormi ukiut marluk qaangilaarlugit matuma siornatigut pisimammat. 

 Pisimasoq pisimaneragaavoq 14. aamma 17. aprilip akornani, I1-illu taavaa  

 ulloq 13. april 2017. Eqqartuussisut isumaqanngillat uani 

 pineqartut tassaasut pisimasut marluk P-ip oqaluttuarisai, 

 tassami P qaqugukkulluunniit taasaqanngilaq inunnik allanik 

 aamma pisimasunik allanik. 

 Taamaalillutik eqqartuussisut, P-ip videokkut 

 killisiorneranera aamma ilanngussaq 6, videokkut killisiuinermi 

 nalunaarusuiaq tunngavigalugit, uppernarsivaat unnerluutigineqartup U-ip  

 unioqqutissimagaa pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 — 

 kannguttaatsuliorfiginninneq. 

 Pineqaatissiissut pillugu 

 Eqqartuussisut isumaqarput kannguttaatsuliornermik taamatut isikkulimmik 

 unioqqutitsineq unnerluutigineqartup ataasiarluni piliarisimasaatut, 

 aallaavittut utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut 

 inissiisarfimmiittussanngortitsinermik kingunqgartinnegartariaqartoq, tak. 

 pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 1, unnerluutigineqartup 

 inatsisinik unioqqutitseqqinnginnissaa pinaveersimatinniarlugu, 

 pingaartumik unnerluutigineqartoq nammineerluni nassuiaateqarmat 

 siusinnerusukkut ukialuit matuma siornatigut assingusumik 

 pinerluuteqarsimalluni, tamatumanilu unnerluussisussaatitaasut 

 uppernarsaasiinngillat. Eqqartussisut imatut paasivaat taamanikkumiit ukiut 

 5-10-it qaangiutereersimassasut, tassami pillagaasimanermut uppernarsaat 

 suliamut ilanngunneqarsimanera takussutissaqanngimmat. 

 Eqqartuussisut suliami sakkukillisaataasinnaasumik takusassaqanngillat 

 suliap isikkua pissutigalugu, naak piffissap suliami suliarineqarneranut 

 atorneqartup ukiut marluk sinnilaarsimagaluarai, pinerlineqartormi 

 sakkortuumik qisuariaateqarsimavoq, pingaartumillu unnerluutigineqartoq 

 siusinnerusukkut assingusumik pinerluuteqartareersimammat. Pingaartumik 

 sakkortusaatitut isigineqarpoq meeqqat taamatut 

 kanngutaatsuliorfigineqamermikkut inuunermi sinnerani 

 sunnerteqqasarneri. 

 Unnerluutigineqartoq pisuutinneqarmat kannguttaatsuliorfiginninnermut 

 eqqartuusseriaaseq malillugu pinerlineqartup P-ip 

 mitagaaneranut taarsiissutissaq 5.000 kr.-iusoq naapertuuttutut 

 isigineqarpoq, taamaattumillu unnerluutigineqartup aningaasat P-imut akilissavai. 

 Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup 

 karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 Taamaattumik eqqortuutinneciarpoq: 

 U ulluni 20-ni Pineqaatissinneqarsimasunut 

 Inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. 

 P-ip mitagaameranut U 5.000,00 koruuninik 

 taarsiissaaq. 

 Naalagaaffiup suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 



 Eleonora Steenholdt Mørch 

 Eqqartuussisoq 
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 D 0 M 

 afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 12. juni 2019 

 Rettens nr. 732/2018 

 Politiets nr. 5512-97377-00149-17 

 Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […] 

 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 Anklageskrift er modtaget den 18. juni 2018. 

 T er tiltalt for overtrædelse af 

 Kriminallovens § 84 - Blufaerdighedskrænkelse 

 Ved mellem den 14. og 17. april 2017 på adressen Seersuit Aqquserna […] i 

 Ilulissat, at have forevist sit erigerede lem for samt onaneret foran F født 

 […] 2006, hvilket var egnet til at krænke Fs blufærdighed. 

 Påstande 

 Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 1. Anbringelse i Anstalten for Domfældte i 20 dage. 

 2. Betaling af tortgodtgorelse på 5.000,00 kr. til F. 

 T har nægtet sig skyldig i forhold 1. 

 På vegne af T har forsvareren fremsat påstand om frifindelse. 

 Subsidiært betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 20 dage, 

 foranstaltningsspørgsmålet udsættes med prøvetid efter rettens skøn, som 

 bortfalder såfremt tiltalte ikke begår en ny lovovertrædelse i prøvetiden. 

 Ingen torterstatning til F. 

 Sagens oplysninger 

 Forklaringer 

 Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og 

 vidneforklaring af V1. 

 Tiltalte T og vidnet V1 har afgivet forklaring den 

 12. juni 2019. 

 Dokumenter 

 Det fremgår af forhold 1, bilag 6, videoafhoring af forurettede F, side 2, fra 25. linie til side 5, 9. linie: 

 "FF: Hvad var det du havde oplevet som ikke var sjovt? 



 

 AN: En mand ville have at jeg skulle røre ved hans penis. 

 FF: Hvem er ham manden? 

 AN: T. 

 FF: Hvad hedder T til efternavn? 

 AN: T. 

 FF: Hvor skete det henne? 

 AN: I hans hjem. 

 FF: Hvor var hans hjem? 

 AN: Seersuit […] 

 FF: Hvor gammel er T? 

 AN: Jeg ved det ikke. 

 FF: Kender du T? 

 AN: Nej. 

 FF: Hvorfor var du hos T? 

 AN: Jeg skulle til Fredericia, jeg havde ikke andre steder at bo, jeg var 

 sammen med X1. 

 FF: Har du noget forhold til T? 

 AN: Nej. 

 FF: Hvornår skete dette? 

 AN: Sidste år. 

 FF: Kan du huske, hvilket måned det var? 

 AN: Nej. 

 FF: Var det en sommer, vinter osv.? 

 AN: Det var en vinter. 

 FF: Hvordan ved du, at det var vinter? 

 AN: Der var sne, da vi skulle til Fredericia. Og der var koldt. 

 FF: Du sagde, at en mand ville have at hans penis skal ses. Hvordan skete 

 det? 

 AN: Jeg skulle drikke, hans stod ved mig, så gør han det. 

 FF: Hvordan gør han det? 

 AN: Han fremviste sin penis. 

 FF: Sagde han noget til dig, da han fremviste sin penis? 

 AN: Nej. 

 FF: Sagde du noget til ham? 

 AN: Jeg sagde nej til ham. 

 FF: Er det fordi han havde sagt noget? 

 AN: Nej. 

 FF: Hvor langt stod du i forhold til ham? 

 AN: Jeg var længere væk fra ham. 

 FF: Hvordan så du det? 

 AN: Han sagde: SE. 

 FF: Sagde han noget andet? 

 AN: Nej. 

 FF: Hvad sagde du til ham? 



 AN: Jeg sagde nej. 

 FF: Hvad så du? 

 AN: Penis. 

 FF: Da du så penis, holdt han noget i sin hånd? 

 AN: Nej. 

 FF: Vi ved, når vi er mænd. Penis der er erigeret, eller ikke erigeret. Kan 

 Du huske, hvordan den ser ud? (FF mente, om den var erigeret eller ikke 

 erigeret) 

 AN: Nej. 

 FF: Holdt han på sin penis, eller ikke holdt på den? 

 AN: Han holdt på den. 

 FF: Holdt han på den, eller hvordan? 

 AN: Han holdt på den. 

 FF: Holdt han bare på den, eller onanere? 

 AN: Han onanerer. 

 FF: Var der andre personer tilstede? 

 AN: Nej. 

 FF: I Hvilket tidspunkt af dagen skete dette? Morgen, dag eller aften? 

 AN: Om dagen. 

 FF: På et tidspunkt, så skulle hændelsen standse. Hvordan standsede 

 handlingen? 

 AN: Han gik ud af huset. 

 FF: Sagde han noget, da han gik? 

 AN: Han sagde, at du skal ikke sige det nogen. 

 FF: Kan du huske om hans tøj? 

 AN: Nej. 

 FF: Var han helt nøgen eller havde han tøj pa? 

 AN: Han havde tøj pa. 

 FF: Hvordan føltes for dig, dengang da dette skete? 

 AN: Jeg havde det ikke godt med det. 

 FF: Har du fortalt dette til nogen efterfølgende? 

 AN: Nej. Først efter jeg kom tilbage. 

 FF: Hvor? 

 AN: Qeqertaq." 

 Og fra side 5, fra 19. linie til side 6, 12. linie: 

 "FF: Jeg har flere spørgsmål. Der er ikke mange. Da han fremviste sin 

 penis. 

 Og når vi skal fremvise penis, skal vi trække bukserne ned, eller trække 

 lynlåsen ned. Kan du huske, hvordan det var? 

 AN: Han havde fået det ned. 

 FF: Hvad havde han fået det ned? 

 AN: Sine bukser. 

 FF: Til hvor meget ned? 

 AN: Til knæet. 

 FF: Jeg ved det nu, at T havde sagt; du må ikke sige det nogen. Er dette 

 rigtig?  



 

 AN: Ja. 

 FF: Blev du betalt for dette? 

 AN: Ja. 

 FF: Hvad fik du? 

 AN: Penge. 

 FF: Hvornår havde han givet dig penge? 

 AN: Da jeg skulle rejse. 

 FF: Lige efter handlingen skete, eller hvornår? 

 AN: Lige efter dette skete. 

 FF: Inden han gik ud af huset, eller hvornår? 

 AN: Da han kom tilbage, efter han havde forladt huset. 

 FF: Havde han sagt kun én gang, da han sagde; du må ikke sige det nogen. 

 AN: en gang. 

 FF: Hvornår sagde han det? 

 AN: Da han skulle ud." 

 Personlige oplysninger 

 T er tidligere foranstaltet for ligeartet kriminalitet efter sin 

 egen forklaring, men der ses ikke straffeattest vedlagt i sagen. 

 T har om sine personlige forhold forklaret, at han er fisker og 

 har sin egen båd. Under tidspunktet havde han ikke fisket. På grund af 

 nærværende sag var han ikke taget ud for at fiske, for ved sidste forsøg på 

 behandling af sagen blev han med kort varsel indkaldt, derfor ventede han 

 på retssagen. Sidste år var hans indtægt over 400.000 kr. efter skat. Hans 

 bopæl i Seersuit […] er kommunalejet, som han havde lejet gennem INI A/S. 

 Tidligere havde han betalt over 6.000 kr. for leje, men er nu reduceret med 

 over 4.000 kr. Han betaler 300-400 kr. i el udgifter pr. måned. Han bor 

 alene. Han fik et lån i forbindelse med køb af båd, for når det gik galt, havde 

 han lånt yderligere, så hans gæld er på ca. 166.000 kr. i dag. Han er tidligere 

 dømt for noget lignende i forbindelse med 2 kvinder. 

 Sagsbehandlingstid 

 Episoden er sket april 2017, men anmeldes først den 22.november 2017. 

 Anklageskriftet dateret den 18. maj 2018 modtages af kredsretten den 

 18.juni 2018. Sagen blev forsøgt behandlet den 8. maj 2019, men blev udsat 

 grundet manglende forkyndelse.  

 Rettens begrundelse og afgorelse 

 Om skyldsporgsmålet 

 Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen, da forurettede Fs 

 forklaringer ikke er sande. 

 Retten har ikke lagt vidnet V1s forklaring til grand, da der er tale 

 om anden hånds viden. 

 Retten har lagt videoafhøringen af forurettede F til grund, 



 der refererer til forhold 1, bilag 6, rapport om videoafhøring. Der er ikke 

 andre beviser i sagen, på nær videoafhøringen af drengen. 

 Forsvareren havde påstået frifindelse, idet tiltalte var hos sine forældre og 

 havde ikke været alene med F på noget tidspunkt, da 

 F ikke har identificeret tiltalte, og da den afhørende betjent 

 lagde ord i munden på F under videoafhøringen, såsom ord 

 som "penis" og "onanere", og som ikke blev nævnt af F 

 selv. Forsvareren har påpeget, at F havde fortalt, at tiltalte 

 onanerede bag ved ham, og det stemmer ikke med anklageskriftet, hvor det 

 skete foran forurettede, hvorfor der bor ske frifindelse. Det er forsvarerens 

 opfattelse, at forurettede F taler om 2 forskellige episoder, 

 som han havde været udsat for, og at det ikke kan være tiltalte, der havde 

 udsat forurettede for blufærdighedskrænkelse, også da vidnet V1 

 fortalte om den 13. april 2017, hvor drengen havde ringet grædende og 

 havde hjemve og følte, at han var ved at dø, stemmer ikke med 

 anklageskriftet, da gerningstidspunktet er dateret til at være sket mellem 14. 

 og 17. april 2017. 

 Retten er ikke enig med forsvarerens bemærkninger om, at den afhørende 

 betjent lagde ord i munden på F, da det klart fremgik af 

 videoafhøringen og rapporten, bilag 6, at der ikke blev lagt ord på munden 

 af F. Retten er ikke i tvivl om, at F taler 

 sandt, da F selv svarede og nævnte tiltalte som den person, 

 som havde udsat han for blufærdighedskrænkelse og som han ikke kendte 

 som person, men kun havde stiftet bekendtskab med, da han overnattede hos  

 ham, dengang han var på vej til Fredericia med andre børn og den voksne 

 kvinde X1, som rejste med dem. Det er rettens opfattelse, at 

 forsvareren sprogkulturmæssigt har misforstået drengens forklaring om, at 

 han ikke kendte tiltalte, da tiltalte kun kunne vurdere den på dansk skrevne 

 rapport fra videoafhøringen, og dermed ikke hørte selve drengen forklare på 

 grønlandsk. F forklarede med egne ord om gerningsstedet, at 

 det var om vinteren i 2017 og om, hvad han blev udsat for. Han skulle 

 drikke vand, da tiltalte sagde til ham "se", hvorfor han vendte tilbage og så, 

 at tiltalte onanerede med sit lem med bukserne nede ved knæene. På det  

 tidspunkt var F alene med tiltalte, hvorfor F 

 tilsyneladende var blevet voldsomt bange og græd, så han havde ringet til 

 sin mor og havde hjemve og havde følt, at han var ved at dø. Både tiltalte 

 og vidnet V1 havde forklaret enslydende, at F 

 havde ringet grædende til sin mor og havde sagt, at han havde hjemve. Det 

 er helt naturligt for et barn, der bliver udsat for noget tabukrænkende at 

 reagere, som F gjorde. Det er rettens opfattelse, at vidnet 

 V1 huskede datoen lidt forkert, da der er gået lidt over 2 år siden 

 episoden. Episoden er oplyst til at være sket mellem 14. og 17. april 2017, 

 og V1 nævnte den 13. april 2017. Det er ikke rettens opfattelse, at 

 der er tale om 2 episoder, som F fortæller om, da F på intet tidspunkt havde nævnt 

 andre personer og andre episoder. 

 Retten har således ud fra videoafhøringen af F og bilag 6, 

 rapport om videoafhøring, faet det bevist, at tiltalte F har 

 overtrådt kriminallovens § 84 — blufærdighedskrænkelse. 

 Om foranstaltningen 

 Det er rettens opfattelse, at overtrædelse af blufærdighedskrænkelse af den 

 karakter, som tiltalte har begået i enkeltstående tilfælde, som udgangspunkt 



 bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse i medfør af kriminallovens § 146, 

 stk. 1, nr. 1, for at forebygge, at tiltalte begår yderligere lovovertrædelser, 

 navnlig fordi tiltalte selv havde forklaret, at han tidligere havde være tiltalt 

 for ligeartet kriminalitet for nogen år tilbage, som ikke er dokumenteret af 

 anklagemyndigheden. Det er rettens opfattelse, at der må være gået mere 

 end 5-10 år siden dengang, hvorfor straffeattesten ses ikke vedlagt i sagen. 

 Retten kan ikke se formildende omstændigheder i sagen trods 

 sagsbehandlingstiden på lidt over 2 år, grundet sagens karakter, da 

 forurettede havde reageret voldsomt, og navnlig da tiltalte tidligere havde 

 været tiltalt for ligeartet kriminalitet. Det er især skærpende, at børn bliver 

 mærket for livet ved disse krænkelser. 

 Da tiltalte er fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, anses påstanden om 

 torterstatning på. 5.000,00 kr. til forurettede F passende efter 

 retspraksis, hvorfor tiltalte skal betale beløbet til F. 

 Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 Thi kendes for ret: 

 T idommes anbringelse i Anstalten for Domfældte i 20 dage. 

 T skal betale torterstatning pd 5.000,00 kr. til F. 

 

 Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 Eleonora Steenholdt Morch 

 Kredsdommer 

  


