NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Ulloq 25. september 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami
sul.nr. K 073/18
(Qeqqata Eqqartuussisoqarfia sul.nr.
QEQ-MAN-KS-1078-2017)

Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5506-97351-00091-17)
illuatungeralugu
U
Inuusoq ulloq […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 13388)

oqaatigineqarpoq imaattoq
EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussisoqarfiup eqqaruussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 22. marts
2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pisuusutit isigineqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2 pinngitsaalilluni utoqateqarnermut
unioqqutitsisimasutut.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni aammalu P-imut mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut akiliisussanngortinneqarluni 60.000 kr.-inik.
Suliareqqitassanngortitsineq
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Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasnit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata
atuuttussanngortinneqarnissaanik.
U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 25. april 2018.
Paasissutissat inummut tunngasut
Unnerluutigineqartup oqaatigivaa inummik misissuinermi oqaatigineqartut allannguuteqanngitsut.
Nassuiaatit
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut P aamma I.
U ilassutitut ilaatigut nassuiaateqarpoq eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisani taamaannerarpai. Imerniartarfimmiissimapput, namminerli I angerlaqatigisimavaa, taanna oqarmat
immini nangikkiatoqassasoq. Tamatuma nalaani immiaaqqat 3-4-t imigassamillu kimittuumik imersimavoq. I-imiipporlu inuerutingajannissaata tungaanut. Immiaarartorpoq aammalu imigassamik kimittuumik neqeroorfigineqarluni.
Annikitsumik silaarussimavoq, kisianni silaqaanaavippoq. P atoqatigivaa. Nalunngilaa illoqarfimmi ilaquttanilu najugartuusoq, inuttulli ilisarisimanagu. Aatsaat kingorna atia ilikkarpaa. Isumaqarlunilu sakkortuginartillugu assamminik qungasiatigut tigusisimassaguni. Is-

3

suaaffigineqarluni ilanngussaq C-1-1, qupperneq 2, immikkoortut sisamaannik unnerluutigineqartoq nassuiaavoq eqqaamasaqarani imertarfimmiit I-ip najugaanukarnerminnik.
Qaqutigut imertarpoq imikkaminillu assut sunnertisimaarsimalluni.
Atoqatigiinneq inimi sofami pivoq. Igalaap saaniittumut sofamut nuukkamik P qulliuvoq. Allanik inimiittoqanngilaq. I angutaalu qalianiipput, pulaartullu sinneri ingerlanikuullutik.
Pulaartut ingerlammata P isussuffigivaa, kisiannili eqqaamanngilaa atoqatigiinnissartik
qanoq aallartisarnersoq. Imminnut attualaarput. Atoqatigiinnerat sivikippoq ataasiaannarlutillu atoqatigiillutik. Kingorna P nammineq atisalersorpoq. Namminerlu piumanngitsunut
pinngitsaaliilluni atoqateqarnavianngilaq.
Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, soorlumi isumaqatigiippasillutik atorqatigiillutik. Nammineq timaatigut attualaarpaa, taassumalu qungatsimigut attualaarpaani atoqatigiinnissaminnut aallartisarnerminni. Atoqatigeereeramik nerriviup eqqaani
immiaarartoqatigiipput. Tamaanik eqqartuipput, ilanngullugu ukiutik aamma ukiumikkut nikinganertik, ilaquttatik il.il.
P ilassutitut nassuiaateqarpoq, pisimasoq eqqaamasaqarfigerpiarnagu, aalakoortorujussuugami. Imertarfimmiissimavoq. Najukkamukaleramillu immiaaraalunnik nassarpoq. Immiaaqqat 15-it imersimagunarpai. Tassanilu najukkamiippoq nal 0300-io missaaniit 0600-ip
missaata tungaanut. I angutaalu ilisarisimavai. Aallaqqaammut amerlariarlutik taava inuit
inuit ingerlakaapput. Piffissap ilaani inimi sofami sinilerpoq. Aalakoorpoq qasullunilu sofamilu sinilerpoq atisani tamaasa jakkenilu atorlugit. Iterami unnerluutigineqartup qalleqqavaani atoqatiginiarsaralunilu. Sulilu nammineq aalakoorpoq. Allamillu eqqaamasaqarpianngilaq. Atisalersorpoq angerlarlunilu. Iterami isumaqanngilaq qarleqaranilu truuseqarani,
eqqaamajuminaatsippaali. Tupappoq tuaviinnarlu ingerlalluni. Iterami assamminik unnerluutigineqartoq taliisigut immaqalu qungasiatigut ajallugu peersinniarsarivaa.Illikarpoq.
Naluvaa usuni utsumminut pulatissimaneraa. Issuaaffigineqarluni ilanngussaq D-1-1, qupperneq 2 qullerpaaq immikkoortor siulleq ilisimannittoq nassuiaavoq, taamatut nassuiaasimanini
eqqaamallugu kisianni iluamik eqqaamasaqanngilaq tupaqqanermik. Annikitsualunnik
eqqaamasaqarpoq. Issuaaffigineqaqqilluni aamma tassannga immikkoortut aappaannik ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut nassuiaasimanerarluni kisiannili annikitsuinnarmik eqqaamavaa ukioq ataaseq qaangiutereermat tamanna pimmat. Iluamik eqqaamasaqanngilaq. Issuaaffigineqarluni aamma tassannga immikkoortut pingajuannik ilisimannittoq nassuiaavoq
nassuiaanini eqqaamangu. Ullumikkut eqqaamasaqarfiginngilaa. Unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut ilisarisimanikuunngilaa.
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I ilassutitut nassuiaavoq eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini taamaannerarlugit. Imminermini
nangiakkiartoqaalussimavoq. Namminerlu piffissap ilaa inarpoq suli kingulliit aninngitsut.
Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartoq suli tamaaniissimanersoq nammineq innarami. Eqqaamanngilaa P nangiakkortunut ilaasimanersoq, kingornali ilisimannittoq oqarifiginikuuvaa.
Ilisimannittoq akuerisaqarnikuunngilaq inimi tukkusoqarsinnaaneranik. Makikkami inimiittoqanngilaq. Nammineq qaliani inimi sinippoq, ataatanilu inimi sinilersimavoq.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq nassuiaallunilu imminnut akueralutik atoqatigiissimallutik.
P nunatta eqqartuussisuuneqarfianut ilaatigut nassuiaateqarpoq, taamaallaat unnerluutigineqartup atoqatiginiarsarisimagaani nassuiaanermilu sinnerani assut nalorninartumik
amigartumillu nassuiaasimalluni arlaleriarlunilu oqarluni iluamik qanoq pisoqarsimanera
eqqaamanagu. Passusisarfimmi misissornearnermi ulloq 5. september 2017 timimigut kinguaassiutimigullu takussutissanik kimillannernillu nassaarfigineqanngilaq. Tamanna tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq uppernarsineqanngitsoq eqqartuussutaasinnaasumik qularnaallisillugu unnerlugu pisuutinneqarfigisinnaasaanik, taamaattumillu
pinngitsuutinneqarpoq.
Pingitsuutinneqareermat tunngavissaqanngilaq P mitagaaneranut ajunngitsorsiassalissallugu.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ
Unnerluutigineqartoq U pinngitsuutinneqarpoq.
Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertitamut advokat […]-ip aningaasarsiassai aalajangersarneqarput 7.700 kr.-inut.
Aningaasarsiat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

***

Den 25. september 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 073/18
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(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.
QEQ-MAN-KS-1078-2017)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5506-97351-00091-17)
mod
T
Født den […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 13388)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 22. marts 2018. Ved dommen blev
tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 – voldtægt.
Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalten i 1 år og 6 måneder og dømt til at betale 60.000 kr.
i tortgodtgørelse til F.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.
T har påstået frifindelse.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 25. april 2018.
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Personlige forhold
Tiltalte har oplyst, at hans personlige forhold er uændrede i forhold til det i personundersøgelsen anførte.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne F og V.
T har supplerende forklaret blandt andet, at han kan vedstå forklaringen fra kredsretten. De
havde været på værtshus, og han var gået med hjem til V, da hun havde sagt, at der var efterfest hos hende. Han havde på det tidspunkt nok drukket 3-4 øl og noget spiritus. Han var hos
V, indtil der næsten ikke var flere gæster. Han drak øl og blev også tilbudt spiritus. Han havde
nogle helt korte black-outs, men var hele tiden ved bevidsthed. Han havde samleje med F.
Han vidste, at hun boede i byen og kendte til hendes familie, men kendte hende ikke personligt. Det er først bagefter, at han har lært hendes navn at kende. Han synes, at det lyder voldsomt nok, at han skulle have haft sin hånd om hendes hals. Foreholdt bilag C-1-1, side 2, 4.
sidste afsnit forklarede tiltalte, at han ikke kan huske noget fra de gik fra værtshuset til Vs
adresse. Han drikker sjældent og blev meget påvirket af det, han drak.
Samlejet fandt sted på sofaen i stuen. Da de flyttede over til en sofa ved vinduet, lå F øverst.
Der var ikke andre til stede i stuen. V og hendes far var ovenpå, og de andre gæster var gået.
Han havde hvisket til F, da de andre gæster gik, men han husker ikke optakten til samlejet
nærmere. De befølte hinanden. Samlejet var kortvarigt, og de havde kun samleje én gang. F
tog selv sit tøj på bagefter. Han ville aldrig tvinge nogen til samleje mod deres vilje.
Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at det virkede som om, at de var enige om at have
samleje. Han befølte hende på kroppen, og hun befølte ham på halsen som optakt til samlejet.
Efter samlejet sad de ved et bord og drak en øl. De talte om alt muligt, herunder om deres
alder og aldersforskellen, deres familier m.v.
F har supplerende forklaret, at hun ikke rigtig kan huske episoden, da hun var meget fuld.
Hun havde været på værtshus. Hun tog nogle øl med, da de gik videre til adressen. Hun havde
nok drukket 15 øl. Hun var på adressen fra ca. kl. 03.00 til ca. kl. 06.00. Hun kender V og
hendes far. I begyndelsen var de mange, men folk gik efterhånden. Hun faldt på et tidspunkt
i søvn på sofaen i stuen. Hun var fuld og træt og faldt i søvn med alt sit tøj og sin jakke på.
Da hun vågnede, lå tiltalte oven på hende og forsøgte at have samleje med hende. Hun var
stadig fuld. Hun husker ikke rigtig mere. Hun tog sit tøj på og gik hjem. Hun tror ikke, at hun
havde bukser og trusser på, da hun vågnede, men det er svært at huske. Hun var forskrækket
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og skyndte sig at gå. Da hun vågnede, forsøgte hun med sine hænder at skubbe tiltalte væk på
hans arme og måske på halsen. Han flyttede sig. Hun ved ikke, om han havde sin penis inde
i hendes skede. Foreholdt bilag D-1-1-, side 2 øverst, 1. afsnit forklarede vidnet, at hun husker
forklaringen sådan, men hun husker ikke rigtig noget, da hun var forskrækket. Hun husker
kun noget glimtvist. Foreholdt samme sted, 2 afsnit, forklarede vidnet, at hun forklarede sådan, men husker kun lidt, da der er gået et helt år, siden det skete. Hun kan ikke rigtig huske
det. Foreholdt samme sted, 3. afsnit, forklarede vidnet, at hun ikke husker forklaringen. Hun
kan ikke huske noget om det i dag. Hun kendte ikke tiltalte i forvejen.
V har supplerende forklaret, at hun kan vedstå forklaringen fra kredsretten. Der var en del
mennesker med til efterfesten hos hende. Hun gik selv i seng på et tidspunkt, inden de sidste
var gået. Hun husker ikke, om tiltalte var der, da hun gik i seng. Hun husker ikke, at F var
med til efterfesten, men det har hun efterfølgende sagt til vidnet. Vidnet havde ikke givet
nogen lov til at overnatte i stuen. Da hun stod op, var der ikke nogen i stuen. Hun sov ovenpå
i sit værelse, men hendes far var faldet i søvn i stuen.
Landsrettens begrundelse og resultat
Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at samlejet fandt sted efter fælles accept.
F har for landsretten blandt andet forklaret, at tiltalte kun forsøgte at have samleje med hende
og har i øvrigt afgivet en meget usikker og mangelfuld forklaring og har flere gange sagt, at
hun ikke nærmere kan huske, hvad der skete. Ved undersøgelse på skadestuen den 5. september 2017 blev der ikke fundet mærker eller rifter på hendes krop eller ved hendes kønsdele.
På denne bagrunde finder landsretten det ikke bevist med den til domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte er skyldig, hvorfor han frifindes.
Efter frifindelsen er der ikke grundlag for at tilkende F godtgørelse for tort.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Tiltalte T frifindes.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer, advokat […] fastsættes til 7.700 kr.
Salæret afholdes endeligt af statskassen.
Vivi Sønderskov Møller

