
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

EQQARTUUSSUT 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami suliareqqitassanngortitami oqaatigineqartoq ulloq 

12. juuni 2020.  

 

Sul.nr. K 240/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1956 

(Inatsisileritooq Naja Joelsen) 

 

Sermersuup Eqqartuussisoqarfia siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 17. 

september 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-KS-678-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1 nr. 3-

mik unioqqutitsisimanermut eqqartuussisoqassasoq eqqartuussisoqarfiullu eqqartuussutaa 

sakkortusaavigineqassasoq.  

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat P-mut mitagaanermut taarsiisoqassasoq 80.000 

kr.-nik.  

 

Unnerluutigineqartup tamani pinngitsuutinneqarnissani piumasaqaatigaa.  

 

Eqqartuussisooqataasartut  

Suliaq eqqartuussisooqataasartunit najuuttoqartillugu suliarineqarpoq.  

 

Ilassutitut paasissutissat  
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Nalunaaruteqarnermit nalunaarusiami ulloq 12. marts 2019-meersumi allassimavoq piffissaq 

pinerliiviusoq ulloq 1. januar 2018-ip aamma 12. november 2018-ip akornanni pisimassasoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut P-mik videokkut apersuineq ulloq 12. november 2018-mi 

immiunneqarsimasoq takutinneqarpoq.   

 

U Sermersuup Eqqartuussisoqarfiani ulloq 19. september 2018-mi eqqartuunneqarpoq mar-

loriarluni niviarsiaqqanut ukiukitsunut kannguttaattuliorsimanerminut ulluni 60-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugu.  

 

U inuttut paasissutissat pillugit nassuiaavoq qalipaasutut sulisarnerarluni. Kammalaatimini 

inisimasuuvoq. Inissarsiorpoq inissarsiornerali arreeqaaq. Aasap ingerlanerani qalipaanermik 

ulapputeqarpoq. Ulloq 19. september 2018 pineqaatissiissutigisimasani suli pillaatigalugu 

atorsimanngilaa.   

 

Nassuiaatit  

Pingaarnertut isumaqatiginninniarnermi U-mit aamma ilisimannittumit  I-mit nassuiaasoqar-

poq.  

 

U-p ilassutitut nassuiaatigaa P qaqutikkuinnaq pulaartartoq. P-p aanaava aapparivaa. B […]-

mi najugaqarput. P-p aqqalua inunngormalli pulaarsimavai. Meeqqat kingusinnerpaamik nal. 

20 missaani innartinneqartarput. P ilaanni imminerminni tukkusarsimavoq tamannali qaqu-

tikkuinnaq pisarpoq. U kingulliulluni innarneq ajorpoq. Aappani innaqatigisarpaa. Siniffimmi 

angisuumi sinittarput. Nukappiaraq piumaffiginnikkaangat natermut madrassinik ilioraasar-

put. Sinileraangat siniffimmut angisuumut nuuttarpaat.  

 

Naluaa P qasseriarluni tukkusimanersoq. Immaqa qaammammut ataasiaannarluni. Meeqqat 

silarliullutik sinittarput siniffimmilu ataatsimi tutittarput. Siniffik iikkamut tulanngavoq ma-

drassillu iikkamut tulatsillugit ajanneqarsinnaapput. Nammineq nukappiaraq innartittuaan-

nangajappaa. Aanaajusup eqqaani sinittarpoq taava tulliusarput nukappiaraq niviarsiararlu.  

 

Naluaa sooq P oqarsimanersoq suneqarsimalluni. Aappani tamanna pillugu 

eqqartueqatigisimavaa. P-p anaanaa imminerminut aappaanullu akeqqersimaartuuvoq. Im-

maqa taamaammat eqqunngitsumik oqalussimavoq. Anaanaasoq niviarsiaraq mikisunngu-

usorli inuit akornanni qiasittarsimavaa eqqunngitsunillu oqalutsillugu. Naluaa arnaq taanna 

qanoq siunertaqarsimanersoq.  

 



 3 

I-p nassuiaatigaa U aappariunnaarsimallugu. Nammineq U-lu P ilagisarsimavaat. P qaqutik-

kuinnaq tukkusarsimavoq. Ataani sinittarsimapput. P pulaaraangat tamakkerlutik taak-

koorujoortarsimapput. U P-lu kisimiinnikuunngillat. Ilaanni pulaartarpoq ilaannilu inger-

laqqittarluni. P ataatanilu sinittarfimmiittarsimapput ataataa taakkunaniikkaangat. U-p P-llu 

akornanni arlaannik nalinginnaanngitsumik misigisaqarnikuunngilaq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutai inerniliineralu  

Uppernarsaasiinerup kingorna eqqartuussisuuneqarfiup nalilerpaa unnerluussisussaatitaasut 

oqaatigisaattut U-p P-mik kinguaassiuutitigut kannguttaattuliorsimaneranik eqqartuussinissa-

mut uppernarsaatissat pisariaqartinneqartut amigartut.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup matumuuna tunngavilersuutigaa, P-p apersorneqarnermini nammi-

neq piumassutsiminik kannguttaattuliornerit pillugit oqaluttuanngimmat utsummigullu attor-

neqarsimanini pillugu nassuiaanera, eqqartuussisuuneqarfiup paasinninnera malillugu politiip 

apersuisup tamatumunnga tunngatillugu aqutsisumik toqqaannartumillu apeqquteqarneranit 

tunngavilimmik pinngorsimasut. Taamaalilluni videokkut apersuinermi P nassuiaavoq unner-

luutigineqartup assani qanoq poorsimaneraa assanilu qipiup qaavanut inississimagaa, tas-

sanngaanniillu apersuisup apeqqutiminik paaserusuppaa unnerluutigineqartup assani utsuanut 

manngunniarsarimmagu P qanoq iliorsimanersoq. Eqqartuussisuuneqarfiup nalilerpaa video-

kkut immiussami arlaleriarluni naaggaagassanik anngaaginnagassanillu apeqquteqartoqartoq 

matumanilu P-p aalajangersimaqqissaartumut pissunnissaa siunertarineqarsimasoq. Apersui-

neq  eqqunngitsumik nassuiaanermik pilersitsinissamut tulluartumik ingerlanneqarsimavoq.  

 

Ilanngullugu maluginiarneqarpoq P videokkut apersorneqarnermi tassanerpiaq pisumut un-

nerluutigineqartumut allamut tunngasumut apersorneqarsimasortaaq apersuinerillu tulleriisi-

innarlugit ingerlanneqarsimammata tamanna naapertuutinngitsoq.  

 

Suliami unnerluussisussaatitaasut piumasaannut tapersiisunik teknikkikkut uppernarsaateqar-

tinnagu videolu immiunneqarsimasoq qulaani allassimasut tunuliaqutaralugit upper-

narsaatigineqarsinnaanngimmat, U pinngitsuutinneqassaaq.   

 

T AAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai.  

 

 

Mette Munck Grønbæk  
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*** 

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 12. juni 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 240/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T  

Født den […] 1956 

(Advokat Naja Joelsen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 17. september 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

SER-KS-678-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 

1, nr. 3 og skærpelse af kredsrettens dom.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betaling af tortgodtgørelse til F på 80.000 kr.  

 

Tiltalte har påstået frifindelse i det hele.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapporten af 12. marts 2019, at gerningstidspunktet angives til 

mellem den 1. januar 2018 og den 12. november 2018.  

 

Der er for landsretten afspillet en videoafhøring af F, der er optaget den 12. november 2018.  

 

T blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 19. september 2018 idømt anbringelse i anstalt i 60 

dage for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over mindreårige piger.  
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T har om sine personlige forhold forklaret, at han arbejder som maler. Han er logerende hos 

en ven. Han er boligsøgende, men det går meget langsomt. Henover sommeren har han travlt 

med at male. Han har ikke afsonet den foranstaltning han blev idømt den 19. september 2018.  

 

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af T og af vidnet V.  

 

T har supplerende forklaret, at F kun sjældent kommer på besøg. Han er kæreste med Fs 

bedstemor. De bor på B […]. Siden Fs lillebror blev født, har han været hjemme hos dem. 

Børnene bliver lagt i seng senest omkring kl. 20. F har sovet hos dem nogle gange, men det 

er kun sket sjældent. Han plejer ikke at gå i seng som den sidste. Han plejer at gå i seng 

samtidig med sin kæreste. De sover i den store seng. Hvis den lille dreng beder om det, så 

ligger de nogle madrasser ned på gulvet. Når han falder i søvn flytter de ham til den store 

seng.  

 

Han ved ikke, hvor mange gange F har sovet hos dem. Det er måske kun en gang om måneden. 

Børnene sov yderst og de sov i samme seng. Sengen står op ad væggen og madrasserne kan 

skubbes op af væggen. Det er næsten altid ham, der ligger drengen i seng. Han sover ved 

siden af bedstemoren, og derefter kommer drengen og så pigen.  

 

Han ved ikke, hvorfor F har sagt, at han har gjort noget ved hende. Han har talt med sin 

kæreste om det. Fs mor har en fjendtlig indstilling over for ham og hans kæreste. Det er måske 

derfor, at hun har fortalt noget, der er usandt. Hendes mor har lige siden pigen har været helt 

lille, fået hende til at græde ude blandt mennesker og fået hende til at fortælle om ting, der er 

usande. Han ved ikke, hvilke hensigter den kvinde har haft.  

 

V har forklaret, at hun ikke længere er kærester med T. Hende og T plejede at være sammen 

med F. Det skete kun sjældent, at F kom for at sove hjemme hos dem. De plejede at sove 

nedenunder. Når F var hjemme hos dem, plejede de at være sammen alle sammen. T og F har 

ikke været alene. Nogle gange besøgte hun dem og andre gange gik hun igen. F plejer at være 

hos sin far i soveværelset, når hendes far er hos dem. Hun har aldrig oplevet noget usædvanligt 

mellem T og F.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter bevisførelsen finder landsretten det ikke med den til domfældelse nødvendige sikkerhed 

bevist, at T har krænket F seksuelt som påstået af anklagemyndigheden.  

 

Landsretten har herved lagt vægt på, at F under sin afhøring ikke af egen drift fortæller om 

de påståede krænkelser, og at forklaringen om berøring af hendes vagina, efter landsrettens 
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opfattelse, alene er afstedkommet på baggrund af den afhørende polititjenestemands ledende 

og direkte spørgsmål herom. Således fremgår det af videoafhøringen, at F forklarer, hvordan 

tiltalte pakker sin hånd ind, at han lagde sin hånd oven på dynen, og at afhøreren i sit spørgs-

mål herefter ønsker oplyst, hvad F gjorde, da tiltalte forsøgte at putte sin hånd ind i hendes 

vagina. Landsrettens finder, at der i gentagne tilfælde i videoen er tale om spørgsmål af le-

dende karakter, hvilket har til formål at lede F i en ganske bestemt retning. Afhøringen er 

således sket på en sådan måde, at den er egnet til at fremkalde en ikke sandfærdig forklaring.  

 

Det bemærkes videre, at F i samme videoafhøring er blevet afhørt til et forhold, der vedrører 

en anden tiltalt, at afhøringerne er foretaget umiddelbart efter hinanden, hvilket forekommer 

uhensigtsmæssigt.  

 

Uden tekniske beviser i sagen, der understøtter anklagemyndighedens påstand, og da videoen 

på baggrund af ovenstående ikke kan tillægges nævneværdig bevismæssig værdi, vil T være 

at frifinde.   

 

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

 

T frifindes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 17. september 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 678/2019  

Politiit no. 5516-97351-00165-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1956-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 27. maj 2019. 
 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 
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Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 - § 79 ukiukitsumik pinngitsaaliilluni 

atoqatiginninneq 

12. November 2018 sioqqullugu piffissami ilisimaneqanngitsumi Tasiilami Napparngummut B-

[…]-mi, ataasiarluni arfinilinnik ukiulik P truusiisa iluatigut nalilkkaavisa nalaatigut attuualaar-

amiuk aammalu assani utsuisigut uteqattaartillugu, taamaalilluni P-p utsui tissassarlugit. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 84-imik marloriarluni unioqqutitsisimasutut 

ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussasnngortillugu Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi 19. september 

2018 pineqaatissinneqarpoq. 

 

Eqqartuussummi suliani taaneqarumi matumanilu unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit 

taaneqartut aalaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 147 imm. 3 naapertorlugu, tak. § 2, un-

nerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqatissiisoqassasoq. 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup pineqaatissiissutaata 19. september 2018-imeersup atorun-

naarsinneqarnissaa aammalu 

 

Unnerluutigineqartoq qqaamatini arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq. 

 

Aammattaaq unnerluutigineqartoq mitalliisimasutut pinerlineqartumut P-mut kr.. 80.000,- inik 

taarsiisussanngortinneqassaaq. 

 

U pisuunnginnerarpoq.  

 

U pinngitsuutinneqarnissaminik piumasaqaateqarpoq. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

17. september 2019-imeersumi issuarneqarpoq.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Video-kut P-mik apersuineq saqqummiunneqarpoq.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik 19. september 2018 kanngut-

taatsuliorfiginnissimasutut ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, taamatullu taarsi-

isussanngortinneqarsimalluni. 

 

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa, P-p 

videokkut apersorneqarnerani oqaatsimigut ussersornermigullu uppernarsaraa U-p assani P-p 

trussiata iluatungaatigut pulatillugu utsuisigut assani aalatillugu attualaarsimaga. Inussani pulatis-
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simanngilaa, kisianni utsuisigut attuugasimavaa. Aataajusutut inissisimanermini ilaqutariittut ernut-

tamut asanninneq toqqissisimanerlu misigititassaraluani innarlersimavaa. Taamaattumik pi-

umasaqaat malillugu pineqaatissinneqartariaqarpoq. 

 

Illersuisoq U-ip piumasaqaataanut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutitaa, qularalugu P un-

nerluussissummi allassimasutut 12. november 2018 sioqqullugu arfiniliinnarnik ukioqarsimassasoq. 

Suminngaanniik taanna paasissutissaq pisimanerlugu saqqummersinneqanngilaq. P-p videokkut 

nassuiaanermini matumani unnerluussut sioqqullugu pisimasoq alla eqqartornerani qulingiluanik 

ukioqarnerarpoq. Piffissaq ukiuunersoq aasaanersoq unnukkuunersoq taasinnaanngilaa, naak 

siullermut tunngatillugu ersareqqinnaamik taasinnaasimagaluarlugu. Unnerluussissut sakkortooq 

imaannaanngitsumik U-mut sunniuteqarsimavoq. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Eqqartuussisut P-p videokkut apersorneqarneranit tutsuiginartumik nassuiaateqarnera tunngaviga-

lugu uppernarsivaat, U-p siniffimmi P trussiisa iluatigut utsuisigut attulaaarsimagaa, tamanna oqal-

unnermigut ussersornermigullu takutikkaa. Taakku tunngavigalugit eqqartuussisut unnerluussissutip 

qulequtaa allanngortillugu U pisuutippaat pinerluttulerinermik inatsimmi kanngut-

taatsuliorfiginninnermik inatsit § 84, tak. ukiukitsumik kinguaassiutitigut allatut atoqatiginninneq § 

79 unioqqutissimagai. 

 

P nassuiaavoq U-p inussani utsuinut pulatissimanngikkai, taamaalilluni U unnerluutigineqarnermi 

ilaanut tissassaasimasutut unnerluutigineqaataanut uppernarsisinneqanngimmat tassunga pin-

ngitsuutinneqarpoq.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Eqqartuussisut unnerluutigineqaatip qulequtaata allanngortinnera, unnerluutigineqaatillu ilaanut 

pinngitsuutitsineq tunngavigalugu qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsinermik 

pineqaatissiissut naapertuutsippaat. 

 

Eqqartuussisut sukannernerulersitsinissamut pissutissaqarput, 19. september 2018-imi eqqartu-

ussutaasoq suliluunniit atuutilersinneqanngitsoq U assingusumik unioqqutitseqqimmat, taamatullu 

meeqqap pineqartup ukiui aallaavigalugit. 

 

Pineqaatissiissutip aalajanersarneqarnera pinerluttulerinermik inatsit § 84, tak. § 79, tak. § 146 tun-

ngavigalugit. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut an-

ingaasartuutit akilissavai.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 19. september 2018-imeersoq atorunnaarsinne-

qarpoq.  

 

U qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 
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*** 

 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 17. september 2019 

 

Rettens nr. 678/2019  

Politiets nr. 5516-97351-00165-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]1956 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 27. maj 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Kriminallovens § 77 stk. 1 nr. 2 - § 79 voldtægt af mindreårig 

Ved på ukendt tidspunkt i tiden forud for den 12. november 2018 på adressen Napparngummut B-

[…] i Tasiilaq, i et tilfælde at have befølt den 6-årige F i skridtet under trusserne og under berørin-

gen, at have ført sin hånd frem og tilbage på hendes kønsdele og derved masturberet F-s kønsdele.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om  

 

Ved Sermersooq Kredsret den 19. september 2018 er tiltalte for overtrædelse af 2 forhold om over-

trædelse af kriminallovens § 84 idømt anbringelse i anstalt i 60 dage. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede lovovertrædel-

ser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 147, stk. 3, jf. stk. 2, påstand om, 

 

at den af 19. september 2018 af Sermersooq kredsret idømte foranstaltning ophæves, og 

 

at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 8 måneder. 

 

Tiltalte skal tillige betale kr. 80.000,- i tortgodtgørelse til F 

 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 17. sep-

tember 2019. 
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Dokumenter 

Der blev afspillet videoafhøring af F. 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Sermersooq Kredsrets dom af den 19. september 2018 idømt 

60 dages anbringelse i anstalt og tortgodtgørelser for blufærdighedskrænkelser.   

 

 

Parternes synspunkter 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden blandt andet lagt til grund, at F under videoafhø-

ringen har med ord og gestikulation godtgjort at T under hendes trusser havde befølt hendes vagina 

med sin hånd. Han har ikke indført sine fingre, men havde befølt hendes vagina. Hans bedstefarlig-

nende familieforhold til pigen som barnebarn, som burde være kærlig og tryg, havde han tilsidesat 

ved sin handling. Derfor bør han idømmes som påstået af anklagemyndigheden. 

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand blandt andet lagt til grund, at det er tvivlsomt at F som be-

skrevet i anklageskriftet før den 12. november 2018 var 6 år gammel. Det blev ikke godtgjort hvor-

ledes denne oplysning var fremkommet. I forbindelse med Fs videoafhøring om den forrige epi-

sode, nævnte hun at hun på det tidspunkt var 9 år gammel. Hun kunne ikke oplyse om tidspunktet 

var om vinteren, om sommeren eller om det var aften, selvom hun i til den forrige episode var ikke 

tvivl om tidspunktet. Den alvorlige anklage har haft en stor påvirkning på T.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

Retten har lagt Fs troværdige forklaring ved videoafhøring til grund, at T har befølt Fs kønsdele ind 

under hendes trusser, som hun verbalt og ved gestikulation har vist. På baggrund heraf har retten 

henført anklagemyndighedens tiltaleoverskrift og fundet T skyldig i overtrædelse af kriminallovens 

§ 84 blufærdighedskrænkelse, jf. § 79 anden kønslig omgang til børn.  

 

F har forklaret at T ikke havde indført sine fingre, hvorfor T frifindes til dele af anklagepunktet om 

at have masturberet kønsdelene. 

 

 

Om foranstaltningen 

Retten har på baggrund af henføring af tiltaleoverskriftet, og i forhold til frifindelse til dele af ankla-

gepunktet, fundet at anbringelse i anstalt i 5 måneder som passende foranstaltning.  

 

Retten har som skærpende omstændighed tillagt, at før T nåede at afsone dommen af den 19. sep-

tember 2018, har gjort sig skyldig i lignende forhold, samt i forhold til barnets alder.  

 

Foranstaltningen fastsættes jf. kriminallovens § 84, jf. § 79, jf. § 146. 

 

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

 

 

Thi kendes for ret: 

 

Sermersooq kredsrets dom af den 19. september 2018 ophæves. 
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T idømmes anbringelse i anstalt i 5 måneder. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Kristine Olsvig 

Kredsdommer 

 
 

 

Den 17. september 2019 kl. 09.00 blev retten sat af kredsdommer Kristine Olsvig med domsmæn-

dene [….] og […]. Tolk var […]. 

 

Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens §§ 52, stk. 2, og 42 er overholdt. 

 

Rettens nr. 678/2019 

Politiets nr. 5516-97351-00165-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T 

cpr-nummer […]1956-[…] 

 

[…] 

 

U nassuiaavoq, P-p aanaava X1 2011-imiilli aapparalugu. P allami najugaqarami qaqutigut takkut-

tarpoq. P pulaaraangami qaqutigorujussuaq aanakkumini sinittarpoq. Tukkugaangami aqqalussani 

tutillugu sinittarpoq.  

Politiinit apersorneqarnerminit, bilag C-1-1, qupp. 2-mi ima allassimasunik sanilliussiffigineqarpoq: 
”Sigtede forklarede, at forurettede i sagen har været på besøg hos dem men ikke så tit. Adspurgt forklarede sigtede, at han havde so-

vet sammen med forurettede i samme seng men hans kæreste og forurettedes lillebror ukendt antal gange.” U nassuiaavoq 

ilumoortoq. 

Aamma ima allassimasunik sanilliussiffigineqarluni: ”Sigtede forklarede, at når han sov sammen med forurettede 

var afhørtes kæreste og lillebroderen i mellem dem således at de ikke havde kontakt.” U nassuiaavoq sanileriillutik innan-

ganngisaannarlutik.  

U nangippoq, P-p sooq pasillerneraani nammineq nassuiaatissaqartippiarnagu. Aaqqigiinngis-

suteqarnikuunngillat. Nalunaarutiginninnerup kingorna qaqutigorujussuaq anaananilu isertarput. Ja-

nuarip kingorna takkunnikuunersoq ilisimasaqanngilaq.  

 

T forklarede, at han danner par med F-s bedstemor siden 2011. F bor på et andet sted og kommer 

kun sjældent på besøg. Når hun er på besøg, overnatter hun sjældent hos bedstemoderen. Når hun 

gør det, sover hun sammen med sin lillebror. 

Foreholdt afhøringsrapport, bilag C-1-1, side 2 som følger: ”Sigtede forklarede, at forurettede i sagen har været 

på besøg hos dem men ikke så tit. Adspurgt forklarede sigtede, at han havde sovet sammen med forurettede i samme seng men hans 

kæreste og forurettedes lillebror ukendt antal gange.” forklarede T at det er rigtigt. 

Og foreholdt følgende: ”Sigtede forklarede, at når han sov sammen med forurettede var afhørtes kæreste og lillebroderen i 

mellem dem således at de ikke havde kontakt.” forklarede T, at de aldrig lægger sig til at sove ved siden af hin-

anden.  

T forklarede videre, at han ikke kan forklare, hvorfor F havde anmeldt ham. De har ikke haft uover-

ensstemmelser. Efter anmeldelsen kommer pigen meget sjældent sammen med sin mor. Han var 

ikke klar over om pigen var kommet siden januar måned.  

 

[…] 
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Sagen sluttet. 

Retten hævet kl. 10.45 

 

Kristine Olsvig 

 

 


