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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET
Den 27. maj 2014 blev af Sermersooq Kredsret i sagen
sagl.nr. SER-AMM-KS 0021-2014

Anklagemyndigheden
mod
T
3913 Ammassalik

Anklagemyndighedens journal nr. 5516-97351-00026-13.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 22. april 2013 og modtaget i retten den 27. januar 2014.
Suulunnguaq Simonsen er tiltalt for overtrædelse af
1
Kriminallov for Grønland § 77, stk. 1 nr. 2 – tilsnigelse til samleje –
Ved den 31. marts 2013, om eftermiddagen før kl. 1545, i kolligieværelset Eertasimappimmut B-, 3913 Tasiilaq
Tasiilaq, at have skaffet sig samleje med V, der på grund af træhed, og/eller pga. sprituspåvikrning var ude af
stand til af modsætte sig handlingen.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 4 måneder.
På vegne af forurettede nedlægges der påstand om tortgodtgørelse på kr. 40.000,Der tage i øvrigt forbehold for eventuelle erstatningskrav.
T har erkendt sig skyldig i forholdet.
Den beskikkede forsvarer Oktavia Taunajik har nedlagt påstand om betinget anstalt i 4 måneder
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med prøvetid på 2 år.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1 og V2.
Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 27. maj 2014.
Forklaringen fra vidnerne, V samt V2, er gengivet i retsbogen af den 27. maj 2014.
Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold oplyst, at han ikke arbejder og har ikke fast bopæl. Indenfor de
nærmeste dage forventer han at høre noget fra de private som han har søgt arbejde hos. Han har
ikke drukket i 14 dage og er begyndt at dyrke sport igen og går igen lange ture på fjeldet.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte har til retten forklaret, at han ikke husker at have sneget sig til samleje med V1, der var på
grund træthed eller pga spirituspåvirkning var faldet i søvn. Tiltalte husker ikke hændelsen idet han
havde mistet hukommelsen på grund af beruselse.
V1 der har afgivet en troværdig forklaring, har oplyst, at hun de alle tre ikke havde været så
berusede, men hun at V2 havde lagt sig på sengen, da tiltalte ville tilberede noget mad, men at hun
og V2 åbenbart var faldet i søvn. V1 vågnede ved at tiltalte havde trukket hendes gamacher ned og
skaffet sig sig sameje med hende.
V2 har bekræftet V1s forklaring om, at V1 lå i sengen med hende, men at hun selv var faldet i
søvn på grund af træthed. Og at det var meningen at tiltalte ville tilberede noget mad.
Om foranstaltningen

Vedrørende foranstaltningsspørgsmålet, er det rettens opfattelse af overtrædelse af denne karakter
er anstaltsanbringende.
Dog har tiltalte ventet med en rettergang i over 1 år, og da det ikke er tiltaltes skyld, skønner retten
at kunne følge retspraksis, at kunne halvere foranstaltningen på den baggrund, hvorfor tiltalte
idømmes anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 måneder jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. og
nr. 2.
Tiltalte idømmes ligeledes efter retspraksis at tilpligtes til at betale tortgodtgørelse til V1 på
40.000,00 kr.
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Da det overfor retten ikke er dokumenteret andre erstatningskrav, har retten ikke taget stilling
til dette.
THI KENDES FOR RET:
Tiltalte T idømmes anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 måneder.
Domfældte tilpligtes at betale tortgodtgørelse på 40.000,00 kt. til V1.

Johanne Banke Thorup

