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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1969 

Advokat Naja Joelsen 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 15. fe-

bruar 2019 (eqqartuussiviup sul.nr. KS-SER-1449/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluussaa-

neratut eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26 

tunngavigalugu mitaanermut ajunngitsorsiassanik piumasaqaateqarput, P1-imut 15.000 kr.-it 

aamma P2-imut 10.000 kr.-it akiliutigineqassasut.  

 

U piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq. U 

pisimasuni 1 aamma 2-mi pisuunnginnerarpoq, pisimasumilu 3-mi pisuunerarluni.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 
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Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami pisimasoq 1-mut atatillugu ersersinneqarpoq, piffis-

saq pinerliiffik piffissalerneqarsimasoq 1. januar 2015-miit 1. september 2017-ip tungaanut.  

 

Suliap pisimasuini 2 aamma 3-mi messengerikkut allaqatigiinnerit ilai uppernarsaasiiffigi-

neqarput, taakkualu aamma imaqarput assinik unnerluussissummi oqaatigineqartutut isik-

kulinnik.  

 

Nassuiaatit 

U nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani oqaaseqartarnissani kissaatigisi-

manngilaa.  

 

Ilisimannittoq P1 nassuiaavoq, unnerluutigineqartoq ilisarisimasaralugu. Eqqaamanngilaa su-

minngaaniit nalunnginnerlugu. Siullerpaamik naapippaa 2014-imi. U-p angerlarsimaffianiin-

nikuuvoq. Eqqaamanngilaa qanga pulaaqqaarnerlugu kisiannili 2014-imiugunarpoq. Pulaar-

tuartarnikuuvaa. Eqqaamanngilaa sooq angerlarsimaffianukartarnerluni. Eqqaamanngilaa U 

pulaartillugu nuanninngitsumik pineqartarsimanerluni. Misiginikuuvaa U-p attoraani nammi-

neq nuannarinngisaminik. Pisartut tamaasa eqqaamanngilai. Aallaqqaammut U-p attuuaneq 

ajorpaani. Naggataatigulli attuuasalerpaani. Usummigut attuaasarpaani. Atisaasa iluatigut at-

tuuasarpaa. Pulaarnermini arlaleriarluni U-mit qarlimmi iluatigut usummigut attuaatittar-

nikuuvoq. Aallaqqaammut nammineq oqarneq ajorpoq sunngitsuusaartarlunilu. Naluvaa sooq 

aallaqqaammut oqarsimannginnerluni. Nuannarinngilaa. Naluvaalu sooq pulaartarnini inger-

latiinnarsimanerlugit.  

 

Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni qupperneq 2, tassa ”pinerlineqartoq 

nassuiaavoq, pisimasup siulliup kingornatigut Arqalumut pulaartuartarsimalluni internetia 

atorniarlugu”, tassunga nassuiaavoq ilumoorsinnaasoq taamatut politiinut nassuiaasimanini. 

Tassa internetia atorusullugu U-mut pulaartarsimavoq.  

 

Pisimasoq nalunaarutiginikuuvaa pisartut nuannarinagit. Arnaata paasinikuuvaa Uqanoq al-

lassimasoq, kingornalu politeeqarfiliarsimapput. Aamma U-p allatut attuuasarnikuuvaani nu-

annarinngisaminik. Aamma ataasiarluni inertinnikuuvaa. Tamanna pivoq U-p angerlarsimaf-

fiani. Ataasiaannarani tamanna pinikuuvoq. Naluvaa qasseriarluni taamatut pisoqarnikuuner-

soq.  

 

Pisimasoq 2-mut ilisimannittoq nassuiaavoq, mobilikkut U allaqatigisarsimallugu. Assimik 

nuannarinngisaminik nassitinnikuunngilaq.  
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Politiit nalunaarusiaanni nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, qupperneq 1, tassa assit nuan-

niigisimallugit, nassuiaavoq, taamatut akinikuulluni. Aamma ilumoorpoq nassuiaanikuugami 

assi nuannarinagu. Assi taanna U-p nassiunnikuuvaa. Messenger aqqutigalugu assi pi-

nikuuvaa.  

 

Nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, tassa assi nammineq imatut paasisimagini U-ip kingua-

assiutitigut ilagerusussimagaani, taamatut nassuiaasimanerarpoq. Aaamma taamatut paasi-

simavaa assi tigugamiuk.  

 

Allaffigeqatigiinnermik, ilanngussaq 8, qupperneq 1 issuaaffigineqarluni, ilisimannittoq nas-

suiaavoq, messengerimininngaaneersuusoq. Asanninnermut tunngavoq. Nammineq messen-

gerivaa. Nammineq U-ilu allaqatigiinnitik. Allaqatigiinnerit politiinut takutippai anaanani ila-

galugu pisimasoq politiinut nalunaarutigigamikku. Aallaqqaammut akunnerminni attavigiin-

nerat ajorsimanngilaq. Attavigiinnermi naggataatigut U-p attuuasalerpaani. Eqqaamanngilaa 

U-ip ikasarfigisimaneraani.  

 

Aallaqqaammut soqutigisarsimanngilaa attuuatittarnini, naggataatigulli nuannaariunnaarsi-

mallugu. Kisiannili pulaartarnini ingerlaatiinnarsimavaa naak nuannarinngikkaluarlugu. 

Pulaartarpaa internetia atorusullugu.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

P1-ip nassuiaatai tunngavigalugit, eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, U-ip arlaleriarluni 

P1 kinguaassiutaatigut attuuasarsimagaa, atisaata iluisigut aamma qaavisigut, tamannalu 

pisimavoq 2017-ip affaani kingullermi. Taamatullu aamma eqqartuussisuuneqarfiup tunng-

avigaa, taamaakkaluartoq P1-ip U-imik naapitsiniartarnini ingerlatiinnarsimammagu, aam-

malu ilisimatissimanagu attuuannittarneri nuannarinagit.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata qularnarunnaarsinneqartutut isiginngilaa, U pisarialimmik 

piaaraluni siunertaqarsimanera P1-imut kanngunartuliorfiginnissimanera. Taamaalillutik 

eqqartuussisuuneqarfiup annertuumik pingaartissimavaat, P1-ip U-imut orniguttarnini inger-

latiinnarsimammagit, tassani akulikitsumik attuuaneqarsimalluni, aammalu uteqqianermigut 

akuersisutut oqaatigineqartariaqartumik. Taamaalilluni eqqartuussisuuneqarfimmit tunngavi-

gineqarluni illuatungeriit akornanni atassuteqarnerat tiinganertut ilaatigut isikkoqarsimasoq. 

Oqaatigineqassaaq P1-ip nassuiaanermini uteqattaarsimammagu U-imut pulaartarsimalluni 

internetia atorusullugu.  
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Paasissutissat P1-ip silassorissusianut tunngasut, allatut inerniliissutaasinnaanngillat, 

oqaatigineqassammat pineqartoq ilisimannittutut nassuiaateqarnermini ajornartorsiutitaqann-

gitsumik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarmat, nuummilu takkulluni ikor-

fartorteqarani nakkutiginnittuminit.  

 

Taamaalilluni U suliami pisimasoq 1-mi kannguttaatsuliorfiginninnermut pinngitsuutin-

neqassaaq.  

  

Pisimasoq 2-mi P1-ip nassuiaatai tunngavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, 

saqqummiunneqartoq messengerikkut U-ip aamma P1-ip allaffigeqatigiittarsimanerat. 

Eqqartuussisuuneqarfimmit nangaatoqartinneqanngilaq tunngavigissallugu assi nassiun-

neqarsimasoq nalinginnaasumik tigusisussamut kannguttaatsuliorfiginninnertut naleqqut-

tuummat. Eqqartuussisuuneqarfiulli qularnarunnaarsorinngilaa, U-ip piaaraluni siunertaqarsi-

manera P1-ip kannguttaatsuliorfiginissaanik, pingaartumik taamanikkut piffissami imminnut 

atassuteqarnerat isiginiarlugu. Qulaani oqaatigineqareersutut eqqartuussisuuneqarfiup tunng-

avigivaa, akunnerminni tingaqatigiissimammata, taamaalillunilu isumaqarfigineqarani assi 

P1-imik kanngutaatsuliorfiginninnertut. Tamanna tunngavigalugu U pisimasumi tamatumani 

pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Tamatumalu kingunerisaanik P1-ip mitagaaneranut ajunngitsorsiassaq piumasaqatigi-

neqartoq malinneqanngilaq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutaa isumaqatigivaa, 

tassa U pisuutinneqarmat P2 kannguttaatsuliorfigisimagaa pornografiskimik imaqartunik as-

sinik arlalinnik nassittarsimammagu. Oqaatigineqassaaq P2 pinerliinerup nalaani 12-inik 

ukioqarmat.  

 

Pingaartumik pinerlineqartup ukiui isiginiarlugit, aammalu eqqartuussisuuneqarfik tunng-

avissaqanngimmat isumaqassalluni assit kajumissaarneqarnikkut nassiunneqarsimanissaan-

nik, pineqaatissiineq naapertuuttumik sivisussusilerneqartutut isigineqarpoq.  

 

Naak P2 kannguttaatsuliorfigineqarsimagaluartoq, taamaattoq eqqartuussisuuneqarfik isu-

maqarpoq kannguttaatsuliorneq ima peqqarniitsiginngitsoq, allaat tunngavissaqarluni P2-ip 

mitagaaneranut ajunngitsorsialissallugu. Taamaattumik piumasaqaatigineqartoq malin-

neqanngilaq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  
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Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 13. december 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 201/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1969 

Advokat Naja Joelsen 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 15. februar 2019 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-1449/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslo-

vens § 26 på 15.000 kr. til F1 og på 10.000 kr. til F2.  

 

T har påstået kredsrettens dom stadfæstet. T har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2, og erkendt 

sig skyldig i forhold 3.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Af anmeldelsesrapporten vedr. forhold 1 fremgår det, at gerningstidspunktet er angivet er 

perioden fra den 1. januar 2015-1. september 2017. 

 

Der er til sagens forhold 2 og 3 dokumenteret dele af en messengerkorrespondance, der tillige 

indeholder billeder af den i anklageskriftet nævnte karakter.  

 

Forklaringer 
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T har ikke ønsket at udtale sig under landsrettens behandling af sagen.  

 

Vidnet F1 har forklaret, at han kender tiltalte. Han husker ikke, hvorfra han kender ham. Han 

mødte ham første gang i 2014. Han har været hjemme hos T. Han husker ikke, hvornår han 

besøgte ham første gang, men det var vist i 2014. Han har besøgt ham mange gange. Han 

husker ikke, hvorfor han tog hjem til ham. Han husker ikke, om han har været udsat for noget 

ubehageligt under hans besøg hos T. Han har været ude for, at T har rørt ham på en måde, 

som han ikke kunne lide. Han husker ikke alle gangene, hvor det er sket. I starten rørte T ikke 

ved ham. Men til sidst begyndte han at røre ham. Han rørte ham på hans penis. Han rørte ham 

inde under tøjet. Det er sket under flere besøg, at T har rørt ved hans penis nede i hans bukser. 

Han sagde ikke noget til det i starten, han lod som ingenting. Han ved ikke, hvorfor han ikke 

sagde noget til det i starten. Han kunne ikke lide det. Han ved ikke, hvorfor han blev ved med 

at komme på besøg hos tiltalte.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet, s. 2, ”forurettede forklarede, at efter den første episode, 

havde han besøgt T mange gange, for at bruge hans internet”, forklarede han, at det godt kan 

passe, at han har forklaret sådan til politiet. Det var for at bruge hans internet, at han besøgte 

T.  

 

Han anmeldte forholdet, fordi han ikke kunne lide det, der skete. Hans mor fandt ud af, hvad 

T havde skrevet, og derfor tog de på politistationen. T har også rørt ham på andre måder, som 

han ikke kunne lide. Han har også givet ham udløsning en dag. Det skete hjemme hos T. Det 

er sket mere end en gang. Han ved ikke, hvor mange gange, det er sket.  

 

Til forhold 2 forklarede vidnet, at han har skrevet sammen med T over sin mobil. Han har 

ikke fået tilsendt et billede, som han ikke brød sig om.  

 

Foreholdt sin forklaring til politirapporten, s. 1, at han havde fundet billederne ubehagelige, 

forklarede han, at det er sådan, han har svaret. Det er også rigtigt, at han har forklaret, at han 

ikke kunne lide billedet. Han kunne ikke lide billedet. Det var et billede, som T havde sendt 

til ham. Han havde fået billedet på messenger.  

 

Foreholdt sin forklaring om, at han havde opfattet billedet som en invitation til seksuelt sam-

vær med T forklarede, at det er sådan han forklarede. Det var også sådan, at han opfattede 

det, da han fik billedet.  

 

Foreholdt korrespondancen, bilag 8, s. 1, forklarede vidnet, at det er fra messenger. Det ved-

rører kærlighed. Det er hans messenger. Korrespondancen er mellem ham og T. Han viste 
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korrespondancen til politiet, da han sammen med sin mor anmeldte forholdet. Forholdet mel-

lem dem var godt i starten. Til sidst i deres forhold begyndte T at røre ham. Han husker ikke, 

om T jokede med ham.  

 

Han var i begyndelsen ligeglad med at blive befølt, men til sidst brød han sig ikke om det. 

Han fortsatte dog med at komme på besøg selvom han ikke kunne lide det. Han kom på besøg 

på at bruge hans internet.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Landsretten lægger på baggrund af F1s forklaring til grund, at T ved flere lejligheder har 

berørt F1 på kønsdelene, både under og uden på tøjet, og at dette fandt sted i andet halvår af 

2017. Landsretten lægger endvidere til grund, at F1 desuagtet blev ved med at opsøge T, og 

at han ikke gjorde ham bekendt med, at han ikke brød sig om berøringerne.  

 

Landsretten finder det ikke godtgjort, at T har haft det fornødne forsæt til at krænke F1s blu-

færdighed. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på, at F1 blev ved med at opsøge T, at 

berøringerne hyppigt fandt sted, og at han ved sin gentagne tilbagevenden må siges at have 

accepteret dette. Landsretten lægger således til grund, at relationen mellem parterne til dels 

har været af seksuel karakter. Det bemærkes, at F1 har forklaret sine gentagne besøg hos T 

med, at han ville låne hans internet.  

 

Oplysningerne om F1s intellekt, kan ikke føre til et andet resultat, idet det her bemærkes, at 

pågældendes vidneforklaring blev afgivet uden problemer i landsretten, og at han gav møde i 

Nuuk uden bistand fra eventuelle værger.   

 

T vil herefter være at frifinde for blufærdighedskrænkelse i sagens forhold 1.  

 

I forhold 2 lægger landsretten på baggrund af F1s forklaring til grund, at den fremlagte kor-

respondance er en korrespondance mellem T og F1 på Messenger. Landsretten finder det ube-

tænkeligt at lægge til grund, at det fremsendte billede generelt er egnet til at krænke blufær-

digheden hos modtageren. Landsretten finder det dog ikke godtgjort, at T konkret har haft 

forsæt til at krænke F1s blufærdighed, navnlig henset til den relation, der var imellem dem på 

daværende tidspunkt. Landsretten har som nævnt ovenfor lagt til grund, at der eksisterede et 

seksuelt forhold mellem dem, og at billedet således ikke kan antages at have krænket F1s 

blufærdighed. På den baggrund vil T ligeledes være at frifinde i dette forhold.  

 

Som følge heraf tages påstanden om tortgodtgørelse til F1 ikke til følge.  
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Landsretten tiltræder med samme begrundelse som kredsretten, at T er fundet skyldig i at 

have krænket F2s blufærdighed ved at have sendt en række billeder med pornografisk indhold 

til ham. Det bemærkes, at F2 på gerningstidspunktet var 12 år gammel.  

 

Navnlig under hensyn til forurettedes alder, og da landsretten ikke har grundlag for at antage, 

at billederne er fremsendt på opfordring, findes foranstaltningen passende udmålt. 

 

Uanset den skete krænkelse af F2, finder landsretten, at krænkelsen ikke er af en sådan grov-

hed, at der er grundlag for at tilkende F2 en godtgørelse for tort. Påstanden herom tages derfor 

ikke til følge.  

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 


