Eqqartuussisoqarfik Sermersooq
Den 17. januar 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret i Tasiilaq
offentligt retsmøde. Kredsdommer var Kristine Olsvig. Domsmænd var
[…] og […]. Tolk var […].
Retten
behandlede
K 1255/2017

sagl.nr.

Anklagemyndigheden
mod T
[…]
U nassuiaavoq, taamani nammineq aalakoornermik pisimasoq
ilisimarpiarnagu.
Pisiniarfissuup
eqqaaninngaanniik
imminnukaasimapput, ukuullutik, U nammineq, I1, X1, X2, I3, I2-lu.
I1 imigassaateqanngitsoq ilagisimavaat. Iseramik imilerput.
U
nammineq qasunermik siniffimminnut
innarsimavoq.
I1-p issiavimminiit
masseriarluni
U
innarfigeriarlugu
tunukkut ingeersarfigaa.
Imaassinnaavoq
taanna
U-mut
pileritsannermik
aallartitsisimasoq. Kingornatigut susoqarnersoq, I1 kujannerlugu
eqqaamanngilaa. Kingorna eqqaamallatsiarpaa X1 peqanngitsoq
anisimasoq. U-p qassinik imersimanerluni kisinngilai.
Pisup sivitsornerani massakkut iluamik eqqaamanngilaa. U-p I1
siornatigut ilaginikuunngilaa. Taamaallaat I1-p ataasiarluni, U-p
sanaavi pilerigalugit imminut neqeroorutigisimagaluarpoq.
Tiltalte/U forklarede, at han dengang var så fuld, at han dårligt husker
hvad der skete. Fra omkring butikken, tog de til deres bolig, med
følgende personer, ham selv, V1, X1, X2, V3 og V2. V1 var med uden
at medbringe drikkevare. De begyndte at drikke efter det var kommet
ind.
U
havde været så træt at han havde lagt sig på sengen. V1
havde rejst sig fra sit siddeplads og lagt sig hos U og lavede
samlejebevægelser bagfra, hvor U lå med ryggen til. Det kan have været
årsag til, at han fik lyst. Hvad der skete bagefter, om han havde samleje
med V1, husker han det ikke. Han erindrer kort derefter, at X1 var væk
og var gået. U havde ikke talt op hvor mange genstande han havde
drukket.
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Nu hvor der er gået et stykke tid, husker han ikke rigtigt hvad der
skete. U har på et tidligere tidspunkt ikke haft samleje med V1. Der
var kun et tilfælde hvor V1 tilbyd sig selv, mod at hun få et specifikt
kunstværk fra U som hun ønskede at eje.
[…]
I1 nassuiaavoq, pallorluni sinilersimagami ”I1”rtortoqarnerani iterluni,
U-p siffissamigut illuttut tigutissimalluni tununngasoq jaaqatigaluni
”I1”-rtoraani. I1 iterami annilaangalluni eqqissisimaannarpoq. Taava U
qimagummat
majorteqeriarluni
anillaffigivaa
oqarfigigalugu:
”Nalunngilara qanoq pigimma” Taava I1 anivoq. Ingerlaannaq
napparsimavimmukarpoq taamani.
U-p I1 tigummivaa. I1 annilaangasorujussuuvoq, qanoq iliussalluni
naluaa. Jaaqatigivaani. I1-p U atoqatigissallugu nammineq
iliuuseqarnikuunnilaq, tamanna sioqqullugu imaluunniit kingornatigut.
Illersuisumit apersorneqarluni I1 nassuiaavoq, pisiniarfissuup eqqaaniit
U-kunnit efterlutik. Arlaqalaarput; nammineq, U, nulia I2, X2, X1,
allalu atia naluaa.
Imerput. I1 aalakoortorujussuuvoq
tallimanngornermi aamma unnuaq tamaat imernikuugami. U-kunni
eqqaamasaaruppoq.
Silaarutinnginnermini
eqqaamalaarpaa
X1
perroorutigalugu
(tiinngavigalugu/sammillugu). Kisianni eqqaamasaaruppoq. I1 taamani
ullaassakkut allamik atoqateqareersimavoq. Taanna U-ngilaq.
U-kunni
eqqaamasaqanngilaq
aalakoornermik.
Isersimanini
eqqaamavaa. Illartarlutik imerput. Arlaqarput, tamarmik aalakoorput.
Taava eqqaamasaaruppoq. U imeqataavoq, tamarmik imerput. U
sunersoq I1-p naluaa. Naluaa U qanoq aalakoortigisoq.
Eqqaamasaqarnermini U qimagutinngilaq.
Up nassuiaataanik issuaaffigineqarluni imaattumik: ”U qasunermik
ilanngaasimasoq”, I1p taanna eqqaamasaqarfiginngilaa. Nammineq
Umut iliuuseqarnerluni eqqaamasaqanngilaq.
Eqqartuussisumit aperineqarluni, I1 nassuiaavoq, sinittarfimiit
anillakkami
isersimasut
tamarmik
ilanngaasut
(sinittut).
Sinittarfiliarsimanini eqqaamanngilaa.
V1 forklarede, at hun lå på maven og sov og at hun vågnede ved nogen
kalde ”V1”. T holdt om begge hendes hofter og havde samleje med
hende bagfra og kaldte ”V1”. Efter at V1 var vågnet, forblev hun rolig
fordi hun var bange. Efter at T havde forladt stedet, havde hun trukket
sine benklæder op og var gået ud til T og sagde til ham ”Nalunngilara
qanoq pigimma (Jeg ved hvad du gjorde ved mig)”. Så gik T fra stedet.
Hun gik straks til sygehuset dengang.
T holdt om V1. V1 var meget bange, at hun ikke anede hvad hun
skulle. T havde samleje med hende. V1 har aldrig gjort tilnærmelser til
T, hverken før gerningstidspunktet eller derefter.
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Afhørt af forsvareren forklarede V1, at de tog fra butiksområdet til
efterfest hos T’. De var flere; hende selv, T, dennes kone V2, X2, X1,
og én hun ikke kender navnet på. De drak. V1 var meget fuld, idet hun
var begyndt at drikke fredag aften og natten igennem. Hun fik blackout
hos T. Lige før hun fik blackout, husker hun at hun flirtede med X1.
Derefter fik hun blackout.
V1 havde haft samleje med en anden mand den forudgående nat/ tidlig
morgen. Manden var ikke T.
Hun husker ikke opholdet hos T’ fordi hun var meget fuld. Hun
husker at være kommet ind. De drak og hyggede sig. De var flere, og
alle var fulde. Så fik hun blackout. T drak også, alle drak. V1 ved ikke
hvad T foretog sig. Hun ved ikke hvor fuld T var. Så vidt hun husker,
forlod T ikke stedet. Foreholdt T’ forklaringer som følger:
”T havde været så træt at han havde lagt sig på sengen”, erindrede V1
ikke dette. Hun erindrede ikke om hun gjorde noget overfor T.
Adspurgt af en dommer, forklarede V1, at da hun gik ud af
soveværelset, lå alle og sov. Hun husker ikke da hun gik til
soveværelset.
[…]
Illersuisumit apersoqqaarneqarluni I2 nassuiaavoq, taamani nammineq
isersimasut taakku ilagivai, uini ilanngaasoq. I1p U ilanngaaniartoq
orneriarlugu innarfigalugu tunuaniit ingeersarfigalugu aallartippaa.
Dobbeltsengimi taanna pivoq. I2-p I1 saneqqummat malugerpianngilaa
inoqarnermik.
Aatsaat
aalasoqariarmat
qiviaramiuk
takuaa
ingeersartoq. Inimi pivoq ataatsimoorput. Aamma isersimapput X3, I3,
X4 aamma X1. Pisimasup sivitsornerani I2-p eqqaamarpiarunnaaraa.
I2-p misigerpainngilaa. Nalunaaqutaq naluaa, immaqa marluk miss.
Pisiniarfik matoriarmat kingornatigut imminnukarput. Ullua julip
sisamaaniuvoq.
I1-p innarfigisimammani U ingerlaannaq makeqqippoq, I2-p eqqaanut
pivoq. I2-p iluamik eqqaamasaqarfiginngilaa aalakoornermik.
Pisoqareermat
ilisimajunnaarpoq.
Eqqaamallatsiarpaa
I1-p
oqaluppalunneranik itertinneqarluni, aatsaat sinittarfimmiit anillattoq,
politiinut oqaatigissagaatsik, jaaqatigisimagaanigooq. I2-kut uinilu I3lu
inimiipput, aatsaat tamarmik iterlutik. Ilani qiviarpai aatsaat massittut.
I2-p naluaa I1 qanoq ililluni sinittarfiliarsimanersoq.
Unnerluussisumit apersorneqarluni I2 nassuiaavoq, taamani I1
aneriarmat, I2 qasunermik ilanngaaqqilerluni. Politiit isermata
annilaarnermik
qanoq
oqassalluni
naluaa.
I2
politiinit
apersorneqanngilaq.
Ulloq 04.06.2017, nal. 19.00 najugaqarfimmini politiinit
apersorneqarsimalluni, nangippoq annilaarnermik qanoq oqarnerluni
nalullugu.
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Eqqartuussisumit aperineqarluni I2 nassuiaavoq, sinittarfimmi
siniffeqanngitsoq. Dobbeltsengi inimiippoq, inimiinnaq ilanngaasarput.
Sinittarfik madrasseqanngilaq. Qerititsivik kisimi sinittarfimmiippoq.
Afhørt af forsvareren, forklarede V2, at hun dengang var sammen med
gæsterne, fordi manden sov. V1 var gået over til den sovende T og lagt
sig ved siden af ham og lavet samlejebevægelser bagfra, hvor T lå med
ryggen til. Det skete på dobbeltsengen. V2 havde knap nok lagt mærke
til da V1 gik forbi, fordi der var så mange gæster. Først da hun
bemærkede noget uro og kigget efter, så hun, at V1 lavede
samlejebevægelser. Det skete på stuen hvor alle var samlet. X3, V3, X4
og X1 var også tilstede. Da episoden skete for et stykke tid siden, husker
hun ikke rigtigt længere. V2 husker dårligt grundet stærkt beruselse.
Hun ved ikke hvad klokken var, måske omkring kl. 14.00 tiden. Da
butikken lukkede, tog det videre til bopælen. Dagen var 4. juli. Fordi V1
havde lagt sig hos T, stod T straks op, og sat sig ved V2. V2 husker ikke
rigtigt fordi hun var stærkt beruset. Derefter fik hun blackout. Hun
erindre svagt at hun blev vækket af V1s tale, at hun netop var gået ud af
soveværelset og at hun vil melde dem til politiet, at han havde haft
samleje med hende. V2, hendes mand og V3 var på opholdsstuen, og
var netop vågnet. V2 kiggede efter de andre og så, at de rejste sig fra
deres sovepladser. V2 ved ikke hvordan V1 var havnet på soveværelset.
Afhørt af anklageren forklarede V2, at da V1 var gået fra stedet, at hun
lagde sig til at sove igen, fordi hun var træt. Da politiet kom ind, blev
hun så forskrækket, at hun ikke vidste hvad hun skulle sige. V2 blev
ikke afhørt af politiet.
Foreholdt, at hun den 04.06.2017, kl. 19.00 var blevet afhørt af politiet
på bopælen, forklarede V2 videre, at hun var så forskrækket, at hun ikke
vidste hvad hun sagde.
Adspurgt af en dommer forklarede V2, at der ikke var seng på
soveværelset. Deres dobbeltseng lå på opholdsstuen, og de sover kun i
opholdsstuen. Der var ingen madras på soveværelset. En kummefryser
var det eneste effekt på soveværelset.
[…]
Illersuisumit apersorneqarluni I3 nassuiaavoq, taamani U, nulialu I2
pingasuullutik atisaqaannarlutik siniffimmi ilanngaallutik. Matu
kasuttoriarmat aatsaat iterput, sunaaffa politiit.
Taamani
tassani
imeqatigiit
arlaqarput,
kikkuunersut
eqqaamarpianngilaa. Nammineq, U, nulia aamma […] ernerat X1
inuusuttuararrajuillu. Aamma ilagivaat I1. Politiit isermata nammineq
iterpoq, naluaa kingorna susoqarnersoq.
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Ullup-qeqqata siorna pisiniarfissuup eqqaaniit festeriarlutik
Ukunnukarput.
Nuannisarput,
imerujoorput
illartarlutik,
ajortoqanngilaq. Nal. 14-15 miss. nammineq sinilerpoq. Politiit
kasuttornerannik iteqqippoq. U politiinut tigusaammat nammineq
angerlarpoq. Paasisaqanngilaq suna pineqarnersoq.
I1 aamma putumasorujussuuvoq. I1-kkut X1-lu sammerujoorput. I3-p
naluaa U-p I1 sammisimaneraa. Eqqaamasaminik U sinippoq. Matu
kasuttormat pingasuullutik iterput, nammineq, U, nulialu I2.
Sinngutilersimapput atisatik atuinnarlugit. I3-p naluaa U qanga
innarsimanersoq. I3 nammineq siulliulluni sinilerpoq.
I1-kut X1-ilu sinittarfimmiipput. X1 nuillattaavoq usu puumik
qinulluni.
Afhørt af forsvareren forklarede V3, at hun dengang sammen med T og
dennes kone V2 sov alle 3 på sengen iført tøj. De vågnede først da der
blev banket på døren. Det viste sig at være politiet.
Dengang var de flere personer der drak sammen. Hun husker ikke
nøjagtigt hvem det var. Det var hende selv, T, dennes kone, […] søn X1
og nogle teenagere. Deriblandt var også V1. V3 vågnede da politiet kom
ind, hun ved ikke hvad der ellers skete bagefter.
På daværende tidspunkt ved frokosttid gik de videre fra det stor butiks
område til T’ for at feste. De hyggede sig, drak og grinte uden at der
skete noget dårligt. Kl. var omkring 14-15 da hun selv faldt i søvn. Hun
vågnede ved politiets banken på døren. T blev anholdt af politiet og hun
gik hjem. Hun fandt ikke ud af hvad det drejede sig om.
V1 var også meget fuld. V1 og X1 flirtede med hinanden. V3 ved ikke
om T havde gjort tilnærmelser til V1. Så vidt hun husker, sov T. De
vågnede alle 3 af banken på døren, hende selv, T og konen V2. De sov
med tøj på. V3 ved ikke hvornår T havde lagt sig til at sove.
V3 faldt i søvn som den første.
V1 og X1 var på soveværelset. X1 kom til syne et par gange og bad
om kondom. […]

