Eqqartuussisoqarfik Sermersooq
Ulloq 17. januar 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersooq suliami sul.nr.
K 1255/2017
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]
Unnerluussisussaatitaasut

journaliata

nr.

5516-97351-00093-15

oqaatigineqarpoq imaattoq
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Unnerluussissut
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ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq
november 2017.
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U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 –
akiuuteriarsinnaanngitsumik atoqatiginninneq
4. juli 2015 nal. 1625-p missaani Tasiilami […] I1, aalakoornermigut
sinilluni pisumut akiuuteriarsinnaasimanngitsoq, atoqatigigamiuk.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit
piumasaqaatigineqarpoq,
qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Mitalliineq pillugu I1-mut kr.40.000-inik taarsiissuteqassasoq.
U pisuunnginnerarpoq.
Illersuisoq piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq.
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Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu U, ilisimannittullu, I1, I2 aamma I3
nassuiaateqarput. Nassuiaatit taakku tamarmik eqqartuussisut
suliaannik allassimaffimmi ulloq 17. januar 2018-imeersumi
issuarneqarpoq.
Std 75285

Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Suliap bilagia F-1-2, retsgenetisk afdeling-imit misissuisinermerit
inernerannik nalunaarut, 7. august 2015-imeersoq, qupp. 2-mi
ersersinneqarpoq imaattoq: ”b) Ifølge fremsender sikret fra: Mistænktes person –
penishoved. Dna-profilen taler for, at den ene del af det undersøgte dna stammer fra I1 frem
for en tilfældig anden person, og at den anden del af det undersøgte dna stammer fra T selv
frem for en tilfældig anden person.
d) Et par trusser fra forurettedes person. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på
ovennævnte effekt, jf. erklæring af 06.08.2015, taler for, at en del af det undersøgte dna i
sædcellefraktionen stammer fra T. e) Ifølge fremsender sikret fra forurettedes person –
vaginal indgangen. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf.
erklæring af 06.08.2015, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T
frem for til tilfældig person. f) ifølge fremsender sikret fra forurettedes person –vagina fornix
post. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring af
06.08.2015, taler for, at den større mængde den større mængde dna i sædcellefraktionen
stammer fra T frem for en tilfældig anden person. g) Ifølge fremsender sikret fra Forurettedes
person omkring anus. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf.
erklæring af 06.08.2015, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T
frem for en tilfældig anden person. Dna-profilen for sædcellefraktioenen blev beregnet til at
være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis sæden stammer fra T, end hvis sæden
stammer fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning.”

Illuatungeriit isumaat
Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigaa,
ilisimannittup
I1-p
nassuiaateqarnera
tutsuiginarluinnartoq,
taamanikkut politiinut nassuiaatitigisimasaanit nikingassuteqaratik.
Dna-mik misissuinerit takutippaat U-p I1 kujassimagaa.
Piumasaqaammut tunngatillugu suliap sivitsornera U-p nammineerluni
illoqarfiit Nuuk Tasiilaq aamma nunaqafiup Isortup akornanni
nooqattaarneranit peqquteqarpoq, aammalu nammineerluni politiinit
qimaaseraarsimaneranik. Taamaattumik suliap sivitsoruttoornera
unnerluussisussaatitaasunit pilersitaanngilaq.
Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigaa,
ilisimannittup I2-p nassuiaatigigaa I1p
U qaninngoorfigalugu innarfigalugu ingeersarfigisimagaa. Aamma I3mit nassuiaatigineqarpoq I1 X1-lu sammillutik X1 usuup puuanik
qinusimasoq. Imaassimasinnaavoq I1 silattorami allasiorsimanini
utoqqatsissutissarsiorlugu
pinngitsaalineqarnerarsimasoq,
taamaalillunilu taarsiissutissanik pissarsinissani siunertaralugu
unnerluutiginilluni.
U-p
nassuiaatigaa
I1
siusinnerusukkut
sanalukkamik pissarsiniarluni imminut neqeroorutigisimasoq.
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Suliaq 2015-imi pisimasuutinneqarpoq. Ullumikkut 2018-iuvoq. Ukiut
2½ ingerlareersimamammata, Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata
qaammatit 18-it
qaangiutereerneratigut pineqaatissiissummik
annikillilerititsinera
tunngavigissagaanni,
unnerluussisut
piumasaqaataat
utaqqisitanngortittariaqassaaq.
Tamakku tunngavigalugit
illersuisoq piumasaateqarpoq,
pinngitsuutitsisoqassasoq.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq

Eqqartuussisut I1-p nassuiaatai tutsuiginartutut nalilerpaat, iterami U-p
uppatimigut tigulluni tunuminiit kujakkaani, annilaangagami
eqqissisimaannarsimalluni. Dna-mik misissukkat takutippaat U-p
peersaa I1-p kinguaassiutaani nassaassaasoq, taamaalillunilu
uppernarsineqarpoq atoqatigiinneq pisimasoq. Taanna uppernarsaat
tapersiutigalugu eqqartuussisut U pisuutippaat pinerluttulerinermik
inatsit § 77, imm. 1, nr. 2 unnerluutigineqarnermisut
unioqqutissimagaa.
Pineqaatissiissut pillugu

Eqqartuussisaaseq
malillugu assingusumik
unioqqutitsisimasut
inissiisarfimmiittussanngortillugit
pineqaatissinneqartarput.
Eqqartuussisut periuseq avaqqutissallugu tunngavissarsinngillat.
Eqqartuussisut
maluginiarpaat
suliap
sivitsortumik
suliarineqarsimanera U-p nooqattaartarneranik, ilaatigullu politiiniit
qimarratiginnissimanermik
pissuteqarsimasut,
taamaalillutillu
unnerluussisut piumasaqaataat naapertuutsippaat, pinerluttulerinermik
inatsit § 77, tak. § 146 tunngavigalugit.
Taarsiissuteqarneq pillugu

Eqqartuussisarnermi
periusaasartut
pinngitsaaliisimasutut
eqqartuussaasimasut
taarsiisussanngortinneqartarput.

aallaavigalugit
mitalliinermut

Eqqartuussisut periusaasoq avaqqutissallugu tunngavissarsinngillat,
taamaalillutillu U mitalliisimasutut I1-mut
40.000
kruuninik taarsiisussanngortinneqarpoq, taarsiissuteqartarnermut
akisussaassuseqarnermik
inatsit
§
26
naapertorlugu.
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Aningaasartuutit pillugit

Eqqartuussisarnermik inatsit § 480, imm. 1 naapertorlugu, suliamut
aningaasartuutit nalagaaffimmit akilerneqartarput.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U qaammatini sisamani
eqqartuunneqarpoq.

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni

U I1-mut 40.000 kruuninik taarsiissuteqassaaq.
Suliamut aningaasartuutit naalagaaffimmit akilerneqassapput.
***
Den 17. januar 2018 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr.K
1255/2017
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]
Anklagemyndighedens journal nr. 5516-97351-00093-15.
afsagt

DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 16. oktober 2017 og modtaget i retten den
13. november 2017.
T er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 77 stk. 1 nr. 2 – tilsnigelse til samleje
Ved den 4. juli 2015, ca. kl. 1625 på adressen [..] i Tasiilaq, at have
plejet samleje med V1, der grundet beruselse sov og derved befandt sig
en tilstand hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.
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Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 4
måneder.
Tortgodtgørelse til V1 på kr. 40.000.
T har nægtet sig skyldig.
Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T og vidnerne V1, V2 samt
V3. Samtlige forklaringer er gengivet i retsbogen af den 17. januar
2018.
Dokumentbeviser

Det fremgår af sagens bilag F-1-2, erklæring fra retsgenetisk afdeling af
den 7. august 2015, hvor af det fra side 2 fremgår følgende: ”b) Ifølge
fremsender sikret fra: Mistænktes person – penishoved. Dna-profilen taler for, at den ene del
af det undersøgte dna stammer fra V1 frem for en tilfældig anden person, og at den anden
del af det undersøgte dna stammer fra T selv frem for en tilfældig anden person. d) Et par
trusser fra forurettedes person. Dnaprofilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte
effekt, jf. erklæring af 06.08.2015, taler for, at en del af det undersøgte dna i
sædcellefraktionen stammer fra T. e) Ifølge fremsender sikret fra forurettedes person –
vaginal indgangen. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennænvte effekt, jf.
erklæring af 06.08.2015, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T
frem for til tilfældig person. f) ifølge fremsender sikret fra forurettedes person –vagina fornix
post. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring af
06.08.2015, taler for, at den større mængde den større mængde dna i sædcellefraktionen
stammer fra T frem for en tilfældig anden person. g) Ifølge fremsender sikret fra Forurettedes
person omkring anus. Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf.
erklæring af 06.08.2015, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T
frem for en tilfældig anden person. Dna-profilen for sædcellefraktioenen blev beregnet til at
være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis sæden stammer fra T, end hvis sæden
stammer fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning.”

Parternes synspunkter
Anklageren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at vidnet V1s
forklaring er troværdig, at hun dengang også har forklaret præcis det
samme til politiet. Dna-undersøgelserne beviser, at T har haft samleje
med V1.
Den forholdsvis lange sagsbehandlingstid, skyldes Ts flytterier i
mellem byerne Nuuk og Tasiilaq, samt bygden Isortoq, og ikke mindst
hans egen undvigelse af politiet. Anklagemyndigheden kan derfor ikke
bebrejdes om den lange sagsbehandlingstid.
Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at vidnets
V2 har forklaret, at V1 har gjort tilnærmelser til T, ved at lægge sig ned
ved ham og lavet samlejebevægelser. V3 har i øvrigt forklaret, at V1 og
X1 har flirtet med hinanden, at X1 har bedt om en kondom. Det er
muligt, at efter V1 var blevet ædru og fortrød sin utroskab, at hun har
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brugt voldtægt som undskyldning og for økonomisk vinding skyld
anmeldt forholdet til politiet. T har forklaret, at V1 på et tidligere
tidspunkt havde tilbudt sig selv mod at få en kunsthåndværk. Sagen
angives at være sket i 2015. I dag skrives 2018. Efter som der er gået
2½ år og med henvisning til Grønlands Landsrets kompensation af
foranstaltning efter 18 måneders sagsbehandlingstid, bør
anklagemyndighedens påstand gøres betinget. På disse baggrund
nedlagde forsvareren om frifindelse.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Retten finder V1s forklaringer troværdigt, idet hun forklarede at hun
vågnede ved at T holdt fast om hendes hofter og har samleje med hende
bagfra, og at hun havde forholdt sig rolig fordi hun var bange. Dnaundersøgelserne har påvist, at Ts sæd forefandtes i V1s kønsdele, og
derved bevises at der har været samleje. Med støtte af denne erklæring,
finder retten T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr.
2 som beskrevet i anklageskriftet.
Om foranstaltningen

Ifølge retspraksis foranstaltes lignende overtrædelser med anbringelse i
anstalten.
Retten fandt ikke anledning til at fravige praksis.
Retten bemærker at den lange sagsbehandlingstid skyldes Ts mange
flytninger, og herunder undviget fra politiet, hvorfor
anklagemyndighedens påstand om 4 måneders anbringelse i anstalt
findes passende, jf. kriminallovens § 77, jf. § 146.
Om erstatningsspørgsmålet

Det er retspraksis, at den idømte skal betale tort erstatning for voldtægt.
Retten har ingen grundlag for, at tilsidesætte retspraksis, og dermed skal
T betale torterstatning til V1 på 40.000 kr. jf. erstatningsansvarslovens
§ 26.
Om omkostningerne

Udgangspunktet efter retsplejelovens § 480, stk. 1 er at statskassen
betaler sagens omkostninger.
THI KENDES FOR RET:
T idømmes anbringelse i anstalt i 4 måneder.
T skal til V1 betale 40.000 kr. i erstatning.
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Statskassen betaler sagens omkostninger.

Kristine Olsvig

