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Suliami pineqartumi kiffaanngissusermik piiaanermut taarsiiffigitinnissamik piumasaqaataavoq.
Suliaq Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut 15. januar 2015-mi apuunneqarpoq.
unnerluussap
RM-mimi
1/2012-mi
akigitinneqartut
malilllugit
piffissami
kiffaanngissusiaagaaffimminut ulluni 30. juni 2012-miit
27. november 2012-mut
taarsiiffigitinnissani piumasaqaatigaa.
Unnerluussisussaatitaasut pinngitsuutinneqarnissartik piumasaqaatigaat.
Suliami paasissutissat
Unnerluussaq ulloq 30. juni 2012-mi pinngitsaaliissimasutut pasineqarluni tigusaavoq, 1. juli
2012-milu tunngaviusumik killisiorneqarnermini tigummigallagaalerpoq. Tigummigallagaanera
atuutsinneqarpoq ulloq 27. november 2012-mi politiinit iperagaanissami tungaanut.
Unnerluussaq 24. april 2014-mi Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi eqqartuussinerani
pinerluttulerinermi inatsimmik § 77, stk. 1, nr. 2, tk. § 79, tk. § 12 – meeqqqamik 15-nit inorlugit
ukiulimmik
atoqateriaraluarnermut
pinngitsuutitaavoq.
Eqqartuussummi
tulliuttut
tunngavilersuutigineqarput:
” Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu

Pisuunermut apeqqut
Eqqartuussisut isumaqatigiillutik isumaqataaffigisinnaanngilaat unnerluussisussaatitaasut
uppernarsaraat unnerluunneqartup pinerluttulerinermik inatsisit § 77, stk .1, nr. 2 jf. § 79, jf. § 12
unioqqutissimagai.
Unnerluussisussaatitaasut uppernarsaatitut saqqummiussaanni retsmedicinske undersøgelser
uppernarsarpaat pinerlineqartup DNA-va taamaallaat unnerluunneqartup kiinaani
nassaarineqarsimasoq, tamannalu unnerluunneqartut nassuiaanera malillugu majuartarfitsigut
majuarnerani ikioramiuk pisimasinnaarluarpoq, tamannali uppernarsaatissaqanngilaq.
Taassuma saniatigut unnerluunneqartup assaata saamerliup kukiiniit tigusanit DNA-nik
nassaartoqarsimavoq,
uppernarsineqarsinnaanngitsunik
pinerlineqartup
inuttut
sananeqaataaneersimasinnaaneranik. Eqqartuussisut ilimanniorpaat unnerluunneqartup
pinerlineqartup qarlii peersimagaluarunigit unnerluunneqartut kukiisa ataanni unnerluunneqartut
inuttut sananeqaataanik nassaartoqarsimasinnaassagaluartoq, kisiannili aamma tamanna
uppernarsaatissaqanngilaq.
Unnerluunneqartoq
pinerlineqartorlu
tamarmik
unnerluunneqartup
inigisaani
pisimasuusimasinnaasunik eqqaamasaqanngillat.
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Ilisimannittut I aamma S nassuiaapput, unnerluunneqartoq tigusarisimallugu pinerlineqartoq
qiterminiit ammut mattaangammat. Taakku ataqatigiissumik nassuiaateqarput pinerlineqartoq
aalakuungaarami
nammineq
atisaajarsimasinnaanngitsoq.
Tamannali
uppernarsaatissaqartinneqanngilaq. Taamaattorli eqqartuussisut maluginiarpaat ilisimannittup D-p
nassuiaanera, pinerlineqartoq nammineerluni unnerluutigineqartoq malillugu inaanut
iseqatigisimagaa.
Eqqartuussisut maluginiarpaattaaq unnerluussisussaatitaasut uppernarsaatitut saqqummiussaanni
assini pinerlineqartup qarlii, nikorfalluni ammut kivilerneqarsimarpasittutut isikkoqartut, tassami
trussii qarliisa iluaniimmata, tamannalu aamma uppernarsaatissaqanngilaq.
Eqqartuussisut unnerluussutitut pisoqarsimasinnaanera ilimanaateqarluarsinnaannaasoq tassa
politiit takkunneratigut unnerluunneqartup iliuuseriniagai iluatsinngitsoorsimasinnaasut
nalilerpaat. Tamannali unnerluunneqartumit, pinerlineqartumik kiisalu ilisimannittunik,
unnerluussisussaatitaasunillu, unnerluunneqartup pisuuneranik, imaluunniit kiap qanorlu
pinerlineqartup qarlii peersimaneranut tikkuussisinnaasunik nassaassaqanngilaq.
Unnerluunneqartup pinerlineqartup ukiui ilisimasimanngilai, aatsaallu politeeqarfimmi tamanna
paasisimanerarlugu.
Unnerluunneqartup pisuusimasinnaaneranik uppernarsaataasinnaasunik kivitsisoqanngimmat,
eqqartuussisut
isumaqatigiillutik
aaliangiuppaat
pisuutitsinissamut
nalornineq
unnerluunneqartumut iluaqutissaatinneqartariaqartoq.

Ulloq 19. maj 2014-mi Kalaallit Nunaanni Politimesterqarfimmut allakkamini unnerluussaq
tunngavissaqanngitsumik tigummigallagaanermut taarsiiffigitinnissamik piumasaqaateqarpoq.
Ulloq 2. juli 2014-mi Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfiup illersuisumut allakkamini
unnerluussaq taarsiiffigitinnissamik piumasaqaataa itigartitsissutigineqarpoq.. Aalajangiineq
tulliuttunik tunngavilersuutinik imaqarpoq:
”Tunngavilersuutit
Eqqartuussisarnermut inatsit § 486, imm. 1 malillugu, tigusaasimasoq imaluunniit
tigummigallagaasimasoq taarsiiffigitinnissamik pisinnaatitaaffeqarpoq, unnerluussut
tunuartinneqarpat
imaluunniit
unnerluutigineqartoq
pinngitsuutinneqarpat.
Eqqartuussisarnermut inatsimmi § 486, stk. 3-mi allaqqavoq, taarsiiffigitinneq
appartinneqarsinnaasoq imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaasoq, pasisaq nammineerluni
tigusaanerminut imaluunniit tigummigallagaanissaminut tunngavissaqartitsisimappat.
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Suliami takuneqarsinnaavoq Illit sullitat ulloq 30. juni 2012-mi takuneqarsimasoq
ukiukitsumik aalakoortorujussuarmik inimut ”kalittoq”, tamanna nalunaaruteqartup
sakkortuumik pasinartissimavaa. Kingunninnguatigut politiit patruljeaat inissiamut apuupput
tassani patruljep niviarsiaraq 15-ninik ukiulik Illit sullitavit inaani sinittoq naammattoorpaat.
Niviarsiaraq uppatiminiit ammut atisaqanngilaq, Illillu sullitavit qarlii ammapput, taakkua
quttoraani atsilaartumiipput. Illit sullitat ilisimatitsivoq, niviarsiaqqap ornissimagaani
atoqatigerusussimagaanilu.
Illit sullitavit niviarsiaqqap qassinik ukioqarnera
oqaatigisinnaasimanngilaa. Patruljep niviarsiaraq itersaraluarpaat iluatsinnaguli
naggataatigullu ambulancet aggersarlugit.
Tamatuma kingorna Illit sullitat tigusarineqarpoq pinerluttulerinermilu inatsimmik § 77-mik
siuliani allaaserineqartumut unioqqutitsisutut pasineqarpoq apersorniarneqaraluarporlu. Illit
sullitat pasineqarnerminut oqaaserusussimanngilaq.
Aalajangiininni pingaartissimavara, Illit sullitavit ulloq taanna takuneqarsimasoq
ukiukitsumik inimut ”kalittoq”. Tamatuma kingorna politiit patruljeaata takuaat niviarsiaraq
taanna Illit sullitavit sofaani aalakoornermik attavigineqarsinnaanani sofaaniittoq qitiminiillu
ammut atisaqarani. Illit sullitavit matu ammarpaa qarliini ammasut siffiaminiillu
ammooqqalaartut. Tamanna tunngavigalugu tigusarineqarpoq pasisaallunilu. Pissutsit qanoq
inneranik oqarfigineqarami politiit pasinartitaminnik oqarfigineqarami oqaaseqarumanngilaq.
1. juli [2012]-mi tunngaviusumik killisiorneqarnermini Illit sullitavit ilisimatitsissutigaa
silaarussimalluni takorloorsinnaanaaguli, niviarsiaraq pinngitsaalisimassallugu. Illit sullitat
nangilluni nassuiaavoq, qarliimi siittartuat qasungasoq taamaammallu ammartuaannarluni.
Eqqartuussinerup
nalaani
Illit
sullitat
nassuiaavoq
ullormiit
tassannga
eqqaamasaqarpallaarani. Niviarsiaraq sooq qarleqannginnersoq nassuiarsinnaasimanngilaa.
Illit sullitat ingerlaqqilluni nassuiaavoq inimini allanik najuuttoqanngitsoq. Illit sullitat
aamma nassuiaavoq isumaqarluni niviarsiaraq nammineq atisaajarsimassasoq. Illit sullitavit
taamatut niviarsiaqqamik kalilluni iniminukaassineranik takunnittoqarnera, politiit
aggersarneqartut kinguninnguagut takusinnaasimagaat niviarsiaraq taanna aalakoornermik
attavigineqarsinnaangitsoq, niviarsiaraq qitiminiit ammut mattaangasoq Illillu sullitavit
qarliiminik siillugit siffissaminut ammukaartilaarsimanerannik takunnittut, Ilillu sullitavit
qanoq ilisukkulluunniit pissutsit tamakku pillugit nassuiaasinnaasimannginnera, tamakku
tunngavigalugit paasinninnera malillugu Illit sullitat tunngavissiivoq tigusarineqarnissamut,
tamatuma malitsigaa tigummigallagaasimanera eqqartuussivimmilu malitsigisaanik
pisoqarnera, taamaammat taarsiiffigitinnissaanut peqqutissanik nassaarsimanngilanga.
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…”

Illersuisup aalajangiunneqartoq Rigsadvokatimut maalaarutigaa, taassuma 22. september 2014-mi
aalajangiunneqartoq atuuttussanngortippaa innersuussutigalugu Rigsadvokatip Kalaallit Nunaanni
Politimesterimik isumaqataanini tunngavilersuutigalugu.
Illersuisup ulloq 21. november 2014-mi suliap Eqqartuussivitsigoornissaa piumasaqaatigaa.
Illuatungeriit isumaat
Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalulgu oqaatigaa soorunami taarsiisoqartariaqartoq,
Eqqartuussiviup ersarissumik pinngitsuutitsimmat eqqartuussullu ingerlateqqinneqanngimmat.
Unnerluussisussaatitaasut
pisussaaffigaat
uppernarsassallugu
taarsiissoqarnissaanut
tunngavissaqanngimmat. Unnerluussaq niviarsiararlu festerlutik imersimapput niviarsiararlu
nassuiaavoq imerusussinnaasani tamaasa imersinnaasimallugit. Oqaloqatigiipput hashitorniarlultik
unnerluussallu inaanukarsimallutik. Eqqumiiginanngilaq niviarsiaraq aalakoornerminit
sinilersimammat. Nassuiaasoqareerneratigut unnerluussamit kalinneqanngilaq namminerli
iseqatigalugu. Nammineq pisuussutiginngilaa niviarsiaraq isertikkamiuk sofaminilu
sinitsikkamiuk.
Tamanna
inuit
akornanni
nalinginnaasuuvoq.
Nammineq
angerlasimaffimminiippoq qarliimilu attatai peeqqasinnaavai. Qarliisa siittaataat qasungavoq.
Niviarsiaqqap truuseqannginnera unnerluussaq pisuutitsissutaasussaanngilaq. Sofaani meriaqarpoq
taanna misissorneqanngilaq. Niviarsiaqqap qarlii sukumiinerusumik misissorneqanngillat.
Eqqarsarnarpoq imminut meriarfigisimassasoq, taamaammallu qarlini peersimagai. Truusiini
quumik nassaartoqarpoq tamannalu peqqutaasinnaavoq truusiminik peersineranut. Atisai aamma
imaassimapput politiinit aserorterneqarsimallutik. Niviarsiaqqap misissornerani politiit
eqqunngitsuliorfigineqarsimaneranut tikkuutaasinnaasumik nassaanngillat. Politiit ulloq taanna
paasissutissaq pigamikku naliliisussaasimagaluarput unnerluussamik tigummigallaanissamut
tunngavissaqaratik. Dna-mit misissuinerit 1. august 2012-mi tiguneqarput. Misissuinerup
uppernarsarpaa pinerluttuliortoqarsimanngisoq. Kingusinnerpaamik piffissami tassanili
unnerluussaq iperagaasussaasimagaluarpoq.
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutitut oqaatigaat, tunngaviatigut
isumaqarlutik pinngitsuutitsineq taarsiiviginninnermik malitseqartariaqartoq, uanili suliami
tamanna avaqqunneqartariaqartoq. Unnerluussaq niviarsiaraq 14-ninik ukiulik iniminut isertippaa.
Sofaani qarleqarani nalavoq politiillu takkunneranni nammineq qarlii ammapput. Tigusaanerminut
atatillugu oqarpoq niviarsiaraq 20-nik ukioqartoq ilagerusussimagaanilu. Politiinit
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apersorneqarnermini oqaaseqarusunngilaq. Tunngaviusumik apersorneqarnermini naatsuinnarmik
nassuiaateqarpoq. Distriktslægip ilitsersuusiaatut nalunaarusiamini ulloq 5. juli 2012-mi nutaamik
nassuiaateqarpoq. Eqqarsartaasianik misiisuinermit nalunaarummit 28. november 2012-meersumik
aammaarluni allamik nutaamik nassuiaateqarpoq Eqqartuussinermilu allamik nutaamik aamma
nassuiaateqarluni.
Sooq
niviarsiaraq
mattaanganeranut
peqqutaasinnaasumik
nassuiaateqarnikuunngisaannarpoq. 59-nik ukioqarpoq nalornissutiginikuunngivippaalu iniminut
iseramik niviarsiaraq sakkortuumik aalakoormat. Politiit takkutinnginnerani malunnaatilimmik
sunniutaasinnaasumik imersimasinnaanngilaq. Pisut ingerlasimaneri nassuiaataasalu nikerarneri
pissutigalugit nammineerluni kiffaanngissusiiagaanissani tunngavissaqartilerpaa.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Unnerluussaq nammineq iliuutsimigut tunngavissiisvoq ulloq 30. juni 2012-mi pinngitsaaliissutut
pasisaanerminut tigusaanerminut tamatumalu kingorna tigummigallagaanerminut. Eqqartuussiviup
tamatuma kingorna pingaartippaa unnerluussap niviarsiaraq inuusuttumik iniminut
qaaqqusisimanera ilisimaaralugu sakkortuumik aalakoortoq. Eqqartuussiviuttaaq pingaartippaa
nassuiaatigisinnaasimanngimmagu kinguninnguatigut sooq niviarsiaraq sofami qarleqarani
nalanersoq unnerluutigineqartullu nammineq qarliini ammatillugit. Peqatigitillugu malitsigisaanik
misissueqqissaanermi
uppernarsaatissanik
saqqummertoqanngilaq
pinngitsaaliinermut
pasilliinermut tapertaasussanik. Eqqartuussivik isumaqarpoq politiit kingusinnerpaamik 1. august
2012-mi
dna-nik
misissuinerit
inernerisa
pissarsiassaalernerini
unnerluussamik
iperaasimasariaqaraluartut. Taamaammat tunngavissaqanngitsumik piffissami 1. augustimiit 27.
november 2012-mi iperagaanissami tungaanut tigummigallagaasimavoq. Eqqartuussiviup
taamaammat ulluni 119-ni kiffaanngissusiiartissimanerata malitsigisaanik eqqartuussisarnermut
inatsit § 486, stk. 1, jf. stk. 3 malillugu , unnerluussaq aningaasaqarnermut
tunngassuteqanngitsumik ajoqusiinermut taarsiiffigisussanngortippaa. Taarsiiffigitinnissamik
piumasaqaat naatsorsorneqarput RM 1/2012 malillugu døgnimut siullermut 6.000 kr.-nit
døgninullu tulliuttunut 750 kr.-nit katillugit 94.500 kr.-ninik.
Taarsiiffigitinnissamik piumasaqaatigineqartoq piumasaqaatigineqartup allakkatigut 19. maj 2014mi saqqummiunneqarneraniit ernialersorneqassaaq.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Ullut 14-nit qaangiutsinnagit naalagaaffiup karsia unnerluussamut 94.500 kr.-ninik 19. maj 2014miit suliassiinermut ernialiunneqartartut tapiliullugit.
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Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
Den 9. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen
sagl.nr. SER-NUU-KS 0030-2015
Tiltalte
3900 Nuuk
Anklagemyndighedens journal nr. 55pm-30184-00015-14.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Sagens baggrund
Sagen drejer sig om et krav om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse.
Sagen er indbragt for retten af Politimesteren i Grønland den 15. januar 2015.
Tiltalte har nedlagt påstand om, at han tilkendes erstatning efter taksterne i RM 1/2012 for
frihedsberøvelse i perioden 30. juni 2012 til 27. november 2012.
Anklagemyndigheden har påstået frifindelse.
Oplysningerne i sagen
Tiltalte blev anholdt som mistænkt for voldtægt den 30. juni 2012, og i et grundlovsforhør den 1.
juli 2012 blev han tilbageholdt. Tilbageholdelsen blev opretholdt, til han blev løsladt af politiet den
27. november 2012.
Tiltalte blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 24. april 2014 frifundet for overtrædelse af
kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 79, jf. § 12 – forsøg på tilsnigelse til samleje med et barn
under 15 år. Dommen indeholder følgende præmisser:
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”Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen
En enig domsmandsret kan ikke tiltræde, at anklagemyndigheden har løftet bevisførelsen, i at
tiltalte har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 jf. § 79, jf. § 12.
Det fremgår i anklagemyndighedens dokumenterede retsmedicinske undersøgelser, at
forurettedes DNA ikke findes i tiltalte, på nær i tiltaltes ansigt, og dette kunne muligvis
stamme fra, da tiltalte hjalp forurettede på vej op til lejligheden, som tiltalte selv har forklaret
retten. Men dette var der ikke noget bevis for.
Udover DNA fra forurettede i tiltaltes ansigt, findes der fra negleskrab fra tiltaltes venstre
negle, noget DNA materiale, der hverken taler for eller imod om det er forurettedes DNA,
som retten skønner ellers ville findes, hvis tiltalte havde hevet bukserne af forurettede, men
dette var der heller ikke bevis for.
Tiltalte og forurettede husker ikke noget om hvad der foregik i tiltaltes lejlighed.
Vidnerne I og S forklarede, at de anholdt tiltalte fordi forurettede var nøgen fra livet og
nedefter. Vidnerne forklarede sammenhængende, at forurettede var så beruset, at de ikke var
i stand til at vække hende samt at forurettede næppe kunne selv have taget sine bukser og
trusser af selv. Dette var der heller ikke noget bevis for, men retten bemærkede vidnet D´s
forklaring, at forurettede selv gik bag tiltalte og gik ind i tiltaltes lejlighed.
Retten bemærkede yderligere, i anklagemyndighedens dokumenterede fotomappe
forurettedes bukser og trusser som så ud til at være trukket ned ovenfra, idet trusserne ligger
inde i bukserne. Men dette kan heller ikke være bevis for, at forurettede tog selv sit tøj af.
Retten skønner, at der var sandsynlighed for at det kunne være sket som det i
anklagemyndighedens påstand, at forsøget mislykkedes da politiet kom til stedet, men
hverken tiltalte, forurettede og vidnerne samt anklagemyndigheden kunne fremkomme med
bevis, der kan indikere noget at det var sket som påstået, eller om hvordan forurettedes
bukser og trusser var taget af, eller af hvem og hvordan.
Det fremgår i tiltalte og forurettedes forklaringer, at tiltalte ikke kendte forurettedes alder, og
fik det først at vide hos politiet.
Idet der ikke findes beviser der peger på tiltaltes skyld, finder en enig domsmandsret at
tvivlen skal komme tiltalte til gode.”

I et brev af 19. maj 2014 til Politimesteren i Grønland krævede Tiltalte erstatning for uberettiget
tilbageholdelse.
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Politimesteren i Grønland afslog i et brev af 2. juli 2014 til forsvareren Tiltalte krav om erstatning.
Afgørelsen indeholder følgende begrundelse:
”Begrundelse
Efter retsplejelovens § 486, stk. 1, har den, der har været anholdt eller tilbageholdt, krav på
erstatning, hvis påtale opgives eller tiltalte frifindes. Det følger af retsplejelovens § 486, stk.
3, at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis den sigtede selv har givet anledning til
anholdelsen eller tilbageholdelsen.
Det fremgår af sagen, at Deres klient den 30. juni 2012 blev observeret ”slæbende” på en
meget beruset mindreårig ind i en lejlighed, hvilket anmelderen fandt meget mistænkeligt.
Kort efter ankom en politipatrulje til lejligheden, hvor patruljen fandt en 15-årig sovende
pige liggende i Deres klients lejlighed. Pigen var afklædt fra livet og ned, og Deres klient
havde åbne bukser, der sad lidt nede på lårene. Deres klient oplyste, at pigen havde opsøgt
ham, og at hun ville være sammen med ham. Deres klient kunne ikke fortælle hvor gammel
pigen var. Patruljen forsøgte uden held at vække pigen, og endte med at tilkalde en
ambulance til hende.
Efterfølgende blev Deres klient anholdt og sigtet for overtrædelse af kriminallovens § 77 som
ovenfor beskrevet, og han blev forsøgt afhørt. Deres klient nægtede at udtale sig til sigtelsen.
Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at Deres klient den pågældende dag blev observeret
slæbende på en mindreårig pige ind i hans lejlighed. Kort tid efter konstaterede en tilkaldt
politipatrulje, at samme pige lå ukontaktbar af beruselse på Deres klients sofa, og at hun var
afklædt fra livet og ned. Deres klient åbnede døren med bukserne åbne og let trukket ned på
hofterne. Han blev på denne baggrund anholdt og sigtet. Foreholdt omstændighederne, som
politiet fandt mistænkelige nægtede han at udtale sig. Ved grundlovsforhøret den 1. juli
[2012] oplyste Deres klient, at han havde mistet hukommelsen, men at han ikke kunne
forestille sig, at han havde voldtaget pigen. Deres klient forklarede videre, at lynlåsen i hans
bukser er slap, og at den derfor hele tiden åbner sig. Under hovedforhandlingen forklarede
Deres klient, at han ikke husker særlig meget fra den pågældende dag. Han kunne ikke
forklare, hvorfor pigen ikke havde bukser og trusser på. Deres klient har videre forklaret, at
der ikke var andre tilstede i hans lejlighed. Deres klient har videre forklaret, at han mener, at
pigen selv må have taget tøjet af. Ved at Deres klient på denne måde observeres slæbende en
meget ung pige hen til hans lejlighed, hvor en tilkaldt patrulje kort tid efter konstatere, at
samme pige er ukontaktbar på grund af beruselse, at pigen er nøgen fra livet og ned samtidig
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med at Deres klient har åbne bukser der er trukket let ned på hoften samt det faktum, at Deres
klient på intet tidspunkt har været i stand til at forklare sig nærmere omkring disse
omstændigheder, er det på denne baggrund min opfattelse, at Deres klient selv har givet
anledning til anholdelsen, den efterfølgende varetægtsfængsling og retsforfølgning, hvorfor
jeg ikke har fundet anledning til at tilkende ham erstatning herfor.
…”
Forsvareren påklagede afgørelsen til Rigsadvokaten, som den 22. september 2014 stadfæstede
afgørelsen med henvisning til, at Rigsadvokaten var enig i Politimesteren i Grønlands begrundelse.
Forsvareren har den 21. november 2014 anmodet om, at sagen indbringes for retten.
Parternes synspunkter
Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at det er oplagt, at der skal ydes erstatning, når
kredsrettens afgørelse var en klar frifindelse, og dommen ikke blev anket. Det påhviler
anklagemyndigheden at bevise, at der ikke er grundlag for at yde erstatning. Tiltalte og pigen
havde drukket sammen i festligt lag, og pigen har forklaret, at hun kunne drikke alt det, hun havde
lyst til. De talte sammen om at ryge hash og gik op i tiltaltes lejlighed. Det er ikke påfaldende, at
pigen faldt i søvn i sin berusede tilstand. Efter forklaringerne blev hun ikke slæbt ind af tiltalte,
men gik selv med ham. Han har ikke udvist egen skyld ved at tage pigen med ind og lade hende
sove på sofaen. Det er normalt socialt samvær. Han er i sit eget hjem, hvor han gerne må gå rundt
med bukserne knappet op. Lynlåsen i gylpen var løs. At pigen ikke havde trusser på, kan ikke
lastes tiltalte. Der var bræk på sofaen, som ikke er undersøgt. Pigens bukser er heller ikke
undersøgt nøjere. Det er nærliggende, at hun har brækket sig på sig selv, og derfor taget bukserne
af. Der blev fundet urin i trusserne, og det kan være grunden til, at hun også har taget dem af. Tøjet
var i en sådan tilstand, at det er blevet destrueret af politiet. Ved undersøgelse af pigen fandt
politiet intet, som indikerede en krænkelse. Den information havde politiet samme dag, hvor
politiet burde have vurderet, at der ikke var grundlag for at tilbageholde tiltalte. Resultatet af dnaundersøgelsen kom den 1. august 2012. Undersøgelsen bekræftede, at der intet kriminelt var
foregået. Senest på det tidspunkt burde Tiltalte have været løsladt.
Anklageren har til støtte for påstanden anført, at udgangspunktet om, at en frifindelse medfører ret
til erstatning, skal fraviges i denne sag. Tiltalte har taget en meget beruset 14-årig pige med ind i
sin lejlighed. Hun ligger uden bukser på i hans sofa og hans egne bukser er åbne, da politiet
kommer. Han sagde i forbindelse med anholdelsen, at pigen var 20 år gammel og ville med ham.
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Under afhøringen hos politiet ville han ikke udtale sig. I grundlovsforhøret kom han med en helt
kort forklaring. I distriktslægens vejledende erklæring af 5. juli 2012 kom han med en ny
forklaring. I mentalerklæringen af 28. november 2012 er han igen kommet med en ny forklaring og
under hovedforhandlingen atter en ny. Han er aldrig kommet med forklaring på, hvorfor pigen var
halvnøgen. Han var 59 år gammel og har ikke været i tvivl om, at pigen var kraftigt beruset, da de
gik hen til hans lejlighed. Hun har ikke kunne nå at drikke noget af betydning, før politiet ankom.
På baggrund af forløbet og hans skiftende forklaringer, har han selv givet anledning til
frihedsberøvelsen.
Rettens begrundelse og resultat
Tiltalte har ved sin adfærd selv givet anledning til, at han den 30. juni 2012 blev sigtet for voldtægt
og anholdt og efterfølgende tilbageholdt. Retten har herved lagt vægt på, at Tiltalte inviterede en
ung pige med ind i sin lejlighed velvidende, at hun var kraftigt beruset. Retten har endvidere lagt
vægt på, at han ikke kunne give nogen forklaring på, hvorfor hun kort efter blev fundet på hans
sofa uden bukser på, samtidig med at tiltalte havde knappet sine bukser op. Imidlertid fremkom der
ikke under den efterfølgende efterforskning beviser, som støttede sigtelsen for voldtægt. Retten
finder, at politiet senest den 1. august 2012, da resultatet af dna-undersøgelserne forelå, burde have
løsladt tiltalte. Han har derfor været uberettiget tilbageholdt i perioden fra den 1. august til
løsladelsen den 27. november 2012. Retten tilkender derfor i medfør af retsplejelovens § 486, stk.
1, jf. stk. 3, Tiltalte erstatning for ikke-økonomisk skade som følge af frihedsberøvelse i 119 dage.
Erstatningskravet opgøres i overensstemmelse med RM 1/2012 til 6.000 kr. for det første døgn og
750 kr. for de efterfølgende døgn, i alt 94.500 kr.
Erstatningskravet forrentes fra kravets fremsættelse i brev af 19. maj 2014.
THI KENDES FOR RET:
Inden 14 dage skal statskassen til tiltalte betale 94.500 kr. med tillæg af procesrente fra 19. maj
2014.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Jan Strange
midlertidig kredsdommer

