EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Sermersuup Eqqartuussisoqarfia ulloq 20. Aggusti 2019
Eqqaartuussiviup no. 614/2019
Politiit no. 5516-97351-00001-19
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
Cpr-nummer […] 1967
Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq .
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 - Akiuuteriarsinnaanngitsumik pinngitsaaliilluni
atoqatiginninneq 1. januar 2019 nal. 0450-ip missaani Tasiilami Napparngummut BNR […]-imi, P
qarleeriarlugu utsuatigut attuualaaramiuk kiisalu P atoqatigalugu, naak P qasoqqanini aammalu
imigassamik aalakoornartulimmik imersimanini pissutigalugu pisumut
akiuuteriarsinnaasimanngitsoq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
Qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Mitalliineq pillugu P-imut kr. 60.000,-inik taarsiissuteqassasoq.
U pisuunnginnerarpoq.
U piumasaqaateqarpoq
Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut P aamma I nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartoq nassuiaateqarpoq ulloq 20. august 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik
allassimaffimmi issuarneqarpoq.
P aamma I nassuiaateqarput ulloq 20. august 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik
allassimaffimmi issuarneqarpoq.
Allagartat uppernarsaatit

Paasissutissat inummut tunngasut
U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Pisuunermik apeqqut pillugu

Pineqaatissiissut pillugu
Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146, aamma § 77, imm. 1, nr.2
malillugit taamaattumillu qaammatini sisamani isertitsivimmiittussanngortinneqarpoq.
Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq.
P-imut, najugaqartoq Ittimiini BNR […], 3913 Tasiilaq koruuninik 30.000 kr-nik akiliissaaq.
Naalagaaffiup karsiata-ip suliamut aningaarsartuutit akilissavai.

Eqqartuussisuugallartoq

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 20. august 2019
Rettens nr. 614/2019
Politiets no. 5516-97351-00001-19
Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr-nummer […] 1967

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den .

T er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 - Voldtægt ved tilsnigelse til samleje
Ved den 1. januar 2019, kl. ca. 0450, på adressen Napparngummut BNR […], i Tasiilaq, at have
afklædt Fs benklæder og herefter at have plejet samleje med F, uagtet at F befandt sig i en tilstand
hvor hun grundet træthed og spiritusindtagelse, ikke var i stand til at modsætte sig handlingen.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om:
Anbringelse i anstalt i 4 måneder.
Tortgodtgørelse til F på kr. 60.000,T har erkendt sig delvis skyldig.
T har fremsat påstand om 2 måneders anstaltsanbringelse samt tortgodtgørelse omkring 10.00020.000 kr.
Anklagemyndigheden har på vegne af F påstået, at T skal betale 60.000 kr. i erstatning
T har anerkendt erstatningspligten.
T har ikke anerkendt erstatningskravets størrelse.
Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F og V.
Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 20. august 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen.
F og V har afgivet forklaring den 20. august 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen.
Dokumenter
Af anmeldelsesrapporten fremgår det at F havde anmeldt voldtægten 1. januar 2019, umiddelbart
efter voldtægten.
Af bilag F-1-1, fremgår det at F er blevet undersøgt af en læge den 1. januar 2019. Hun havde ikke
nogen synlige skader, og der blev taget prøver fra hendes vagina og anus.
Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser viser, at der var blevet fundet DNA materiale af
F i Ts penisrod. Hvorimod der blev ikke fundet biologiske spor af T i penishovedet.
Der blev ikke fundet biologiske spor af T i Fs vagina eller vagina indgang, men der blev fundet spor
af Ts biologiske spor i Fs trusser.

Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
T erkender sig delvis skyldig.
Retten har lagt vægt på den tiltaltes forklaring, idet han forklarede at han havde brugt sine hænder
til at stikke fingre op i hendes skede, mens han rørte ved sig selv og prøvede at få erektion.
Hans forklaring støttes op af DNA undersøgelser, hvoraf det fremgår at Fs DNA var til at finde i
den tiltaltes penisrod, samt at tiltaltes DNA var til at finde i Fs trusser.
Hvorfor han findes skyldig, dog med den ændring, at retten finder ham skyldig for tilsnigelse ved
anden kønslig omgang, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2

Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om
voldtægt ved tilsnigelse som udgangspunkt som anbringelse i anstalten.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at
Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, og derfor som anbringelse i
anstalt i 4 måneder, jf. kriminallovens § 146.
Ved fastsættelsen af tortgodtgørelsen har retten lagt vægt på, at det er praksis at der ved tilsnigelse ti
anden kænslig omgang gives en tortgodtgørelse på 30.000 kr.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i anstalt i 4 måneder.
T skal inden 4 uger betale 30.000 kr. til F, Ittimiini BNR […], 3913 Tasiilaq.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Sikkerninnguaq H. Lorentzen
Midlertidig kredsdommer

