
  

Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup 

 EQQARTUUSSUT 

 Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar  

 2018 

 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 

 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 

 Unnerluussisussaatitaasut 

 illuatungeralugu 

 U 

 cpr-nummer […] 

 Suliap matuma suliarineqamerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.  

 Unnerluussissut tiguneciarpoq ulloq 30. juni 2017. 

 U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineciarpoq: 

 Forhold 1 

 Pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaattuliorneq 

 Piffissami ulloq 1. september 2016 aamma ulloq 24. december 2016 

 akornanni Qasigiannguani, najugaqatigiiffimmi Qajaasaq najukkami Juliu- 

 sip Aqq. […],ikorfartortitut sulisuutilluni, I1 kunissimallugu aammalu uppataata  

 iluatungaatigut kigutiminik kiisimallugu. 

 Forhold 2 

 Pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaattuliorneq 

 Ullormi 26. december 2016 piffissami nal. 14:30 aammalu nal. 15:30 

 akomanni Qasigiannguani, najugaqatigiiffimmi Qajaasaq najukkami Juliu- 

 sip Aqq. […], ikorfartortitut sulisuutilluni, I2 attuualaarsimallugu taanna  

 najugaqatigiiffimmut pulaartoq, uppataatigut akulaavatigullu atisaata qaavatigut,  

 assaalu tigoriarlugu pinngittaalillugu usuni tissaqqasoq atisami qaavatigut  

 attuuatissimallugu. 

 Piumasaqaatit 

 Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 - Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiitinneqassasoq ulluni 

 40 -ni. 

 - I1-ip mitagaaneranut 10.000 koruuninik 

 taarsiissuteqassasoq. 

 - I2-ip mitagaaneranut 10.000 koruuninik 

 taarsiissuteqassasoq. 

 - Inussutissarsiutigalugu suliffimmi inulerisutut paaqqutarialinni suli- 
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 sinnaajunnaarsinneqassasoq ukiuni 5 -ni naleqq. Pinerluttulerinermi 

 inatsimmi §164, imm. 2, naleqq. § 165, imm. 1, naleqq. Imm. 2. 

 U pisimasoq 1- aamma pisimasoq 2 -mi pisuunnginnerarpoq. 

 U sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateciarpoq pisunut marlunnut 

 pinngitsuutinneqassasoq. Taarsiullugu pisumut 2 -mut pinngitsuutinnecias- 

 sasoq, pisumullu 1 -mut tunngatillugu kinguartitamik Pineqaatissinneciar- 

 simasunut Inissiisarfimmiissasoq ulluni 40 -ni eqqartuussisut aalajangi- 

 gaannik misiligaaffilerlugu, mitagaarnermut taarsiissasoq 5.000 koruuninik. 

 Pisumut 1 -mut taamaallaat sulisinnaajunnaarsinneqarnissaa. 

 Suliap paasissutissartai 

 Nassuiaatit 

 Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2, I3 aamma I4 nassuiaa- 

 teqarput. 

 Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 14. februar 

 2018. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarnegarpoq.  

 I1, I2, I3, aamma I4 nassuiaateqarput ulloq 14. februar 2018. Nassuiaataat eqqartuussisut 

 suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput. 

 Paasissutissat inummut tunngasut 

 U siornatigut pineqaatissinneqamikuunngilaq. 

 U inuttut atuklcani pillugit nassuiaavoq, massakkut suliffeqan- 

 nginnami isertitaqanngilaq aamma pisortanik pisartagaqanngilaq. Nuliaqar- 

 poq marlunnillu qitornaqarput. Ernertik 17 -nik ukioqalingajalersoq najun- 

 gaqatigivaat, angajulleq paniat meeqqanilu allami ineqarput. Nulia suliffe- 

 qarpoq qaammammullu akileraarut suli ilanngaatiginagu minnerpaamik 

 40.000 koruuninik aningaasarsiaqarluni. Illumi nuliata kingomutaani naju- 

 gaqarput. Qaammammut illumut aningaasartuutit aalajangersimasuupput 

 missiliorlugu 3.-4.000 koruunit, soorlu kiassarnermut, kallerup inneranut 

 aammalu eqqaavilerinermut. 

 Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 Unnerluussut eqqartuussivimmi ulloq 30. juni 2017 tiguneqartoq ullulerne- 

 qarsimavoq ulloq 1. juni 2017 pisimasunut marlunnut piliarineqarsimasunut 

 december 2016-imi. Suliaq suliareriarneqarpoq eqqartuussisumit allamit 

 ulloq 28. september 2017, kinguartinneqarlunilu eqqartuussisooqarsartut 
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 ilaat qanippallaaqimmat. 

 Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 Pisuunermik apeqqut pillugu 

 Pisimasoq 1 

 Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut pisuunnginnerarpoq eqqar- 

 tuussinerlu tamaat nassivaanermini misiarluni, ullut pineqartut eqqaamasa- 

 qarfiginngilai, qanga atorfinitsitaanini eqqaamanngilaa, aammalu piffissat 

 pineqartut eqqaamasaqarfiginagit. 

 Ilisimannittoq I1 ineriartornermigut akornutiliusoq 

 eqqartuussivimmi nassuiaanermini tunuarsimaarsimaarsimavoq aallaqqaam- 

 mut oqaaseqarpiarnani, kisiannili eqqissisariarluni nassuiaavoq najugaqar- 

 fimmi najugaqartutut ikarfartortimit Jonas Hansenimit kiitissimalluni, taan- 

 na tatigisarivaa ilutammigullu uunini takutinniarsimallugit, kisianni kunin- 

 neqarsimanngilaq. I1 nalilerneqarsimavoq eqqartuussi- 

 vimmi ilisimannittutut nassuiaateqarsinnaasutut, eqqartuussisullu upper- 

 nartutut isigivaat, naak taamatut inissisimagaluarluni ersarissumik oqalut- 

 tuarisinnaammagu juulli 2016 sioqqutilaarlugu qanoq pineqarsimanini oqa- 

 luttuarisinnaammagu. Unnerluutigineqartup oqarneratut  

 eqqartuussivimmi nassuiaasimagaluaruni ilumuungitsumik, taava eqqartuussisut  

 qularinngilaat ataqatigiinngitsumik eqqartuussivimmi  

 nassuiaasimassagaluartoq unnerluussummut naapertuutinngitsumik.  

 Akerlianilli I1 eqqartuussivimmi nassuiaateqarpoq unnerluussissummut  

 Naapertuuttumik apeqqutigineqartullu qularani akisarlugit.  

 Eqqartuussisut isumaqarput I1 kannguttaatsuliorfigineqarsimasoq,  

 tamannalu eqqartuussivimmi ersarissumik oqaluttuarivaa. 

 Eqqartuussisut ilisimannittup I3-ip nassuiaataa tunngaviginiarsi- 

 manngilaat, taannami pinerlineqarfiup nalaani sulinngiffeqarsimavoq. 

 Eqqartuussisut maluginiarpaat I3-ip eqqaamanngikka qanga sulin- 

 ngiffeqarsimanerluni. 

 Illersuisoq piumasaqaateqarpoq unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqas- 

 sasoq eqqartuussisarnermi inatsit § 437, imm. 4 malillugu, tassami unner- 

 luussisussaatitaasut uppernarsaasiisussaatitaanertik naammassisimanngim- 

 massuk, qanga pisimasup pisimaneranut atatillugu. Eqqartuussisut isuma- 

 qatiginngilaat unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqassasoq eqqartuussisar- 
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 nermi inatsimmi § 437, imm. 4 malillugu, inatsimmi tassani pinecjarmat 

 allatut aaqqiineq imaluunniit taarsiullugu unnerluussineq. Eqqartuussisut 

 maluginiarpaat illersuisup eqqartugaa tassaammat § 437, imm. 3, nr. 4, 

 tassani pineqarluni unnerluussutip ilusaa. Unnerluussisussaatitaasut unner- 

 luussummi piffissaq pinerliiviusoq oqaatigisimavaat piffissami 1. september 

 2016-ip aamma 24. december 2016 iluani pisimasutut, taamaalillutillu 

 naammassivaat § 437, imm. 4. 

 Nalunaarutiginninnermi uppernarsaasiissutigineqartumi piffissaq pinerliiv- 

 iusimasoq ullulerneqarsimavoq 18-12-2016 aamma 24-12-2016-imik, 

 eqqartuussisullu isumaciarput tamanna unnerluussummi piffissaq piner- 

 liiviusoq allannerliugaasoq, imaattussaasimassallunilu 18-12-2016 aamma 

 24-12-2016-ip akornani. Nassuiaatigineqarpoq pisimasoq pisimaneramegar- 

 luni juulli ullualunnik sioqqullugu, tamannalu unnerluussummi taaneqarmat,  

 eqqartuussisut isumaqarput uppernarsineqartoq pisimasoq piffissap taane- 

 qartup iluani pisimasoq, kisianni juulli ullualunnik sioqqullugu. Eqqartuus- 

 sisut isumacjarput I1 ineriartornermigut akornutecjamini 

 pissutigalugu ullunik iluamik eqqaamannissinnaanngitsoq, kisiannili eqqaa- 

 masinnavai qanoq pineqarsimanini. Eqqartuussisut pingaartippaat I1-ip  

 uppernartumik ilisimannittutut nassuiaatai, taamaattumillu 

 uppernarsineqartutut isigineciarpoq, U-ip pinerluttulerinermi 

 inatsimmi § 84, imm. 1 — kannguttaatsuliorfiginninneq unioqqutissimagaa. 

 Eqqartuussisut maluginiarpaat illersuisup oqarneratut I2 

 taannaanngimmat pisimasunik marlunnik nalunaarutiginnittuusoq. Tassami 

 nalunaarutiginninnermi pisimasoq 1 ilanngussaq 1 -mi ersersinnecjarmat 

 suliami I2-imut atatillugu I1 suliamut 

 apersomegarsimasoq, apersuinermilu tamatumani I1 

 nassuiaasimalluni pisimasoq 1 -mi atatillugu, tamatumalu kingorna suliaq 

 nalunaarutigisimavaa U-imut tunngasoq, taamaattumik eqqar- 

 tuussisunit takuneqarsinnaanngilaq pisimasut taalcku qanoq imminnut 

 ataqatigiinnerat. 

 Pisimasoq 2 

 Unnerluutigineciartoq unnerluutigineqamerminut pisuunnginnerarpoq, nas- 

 suiaanerminilu pisimasoq miseraatigivaa eqqartuussinerullu iluani pisima- 

 soq miserratigalugu. 

 Ilisimannittoq I2 eqqartuussivimmi nassuiaateqarpoq 
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 apeqqutinullu qularuteqanngilluinnarluni naak tarnimigut nappaateqara- 

 luarluni. Eqqartuussisut ilisimannittoq uppernartutut isigivaat, tassami 

 ataqatigiinngitsunik nassuiaateqanngimmat qanoq pineqarsimanerminik, 

 aammalu nassuiaatigisai unnerluussummut naapertuuttuullutik. Eqqunngit- 

 sumik nassuiaateqarsimagaluaruni, unnerluutigineqartup oqarneratut, taava 

 nassuiaatigisai ataqatigiissimassanngikkaluarput, taamaattoqanngilarli. I2-ip  

 eqqaamammagu pisimasoq tamaat. 

 Eqqartuussisut maluginiarpaat, ilisimannittoq I4 igaffimmiis- 

 simammat minutsini 10-15-ini, I2 aamma U 

 sofami issianeranni, assinilu uppernarsaatigineqartuni takuneciarsinnaavoq 

 inip igaffiullu akornat iigaqartoq, taannalu assiusimavoq sofap tungaanut, 

 taamaattumillu I4-ip pisimasoq takusinnaasimanagu. 

 Eqqartuussisut ilisimannittup I3-ip nassuiaataa tunngaviginngilaat, 

 tassa ilisimannittoq I2-ip uppernassusia pillugu, eqqar- 

 tuussisut isumaqataannginnamik uppernanngissusia atisalersoraasianik aal- 

 laaveqarsinnaasoq. Kinaluunniit tatigisaalluni najugaqarfimmi sulisoq ikor- 

 fartorti najugaqarfimmi najugalimmut inatsisinik unioqqutitsilluni ilioor- 

 tussaanngilaq, naak taakkua pulaaginnaraluarpataluunniit, tassami najuga- 

 qarfimmi atorfeqartitaagamik. 

 Eqqartuussisut tunngavigivaat ilisimannittup I2-ip upper- 

 nartumik ilisimannittutut eqqortumik nassuiaasussaatitaalluni nassuiataa, 

 taamaalillunilu uppernarsineqarpoq, unnerluutigineqartup U-ip 

 pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1 — kannguttaatsuliorfiginninneq 

 unioqqutissimagaa, tassa I2 taamaaliorfigigamiuk, 

 unnerluussissummi oqaatigineqartutut. 

 Pineqaatissiissut pillugu 

 Eqqartuussisut isumaqarput, kannguttaatsuliorfiginninneq taamatut isikkulik 

 unnerluutigineqartup piliarisimasaa aallaavittut malitseqartinnegariatoq 

 utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsiner- 

 mik. 

 Unnerluutigineqartup pisuussutiginngilaa suliaq ulloq 28. september 2017 

 naammassineqarsimanngimmat eqqartuussisooqataasartup qanippallaarnera 

 pissutigalugu, eqqartuussivimmi periusiuvoq Nunatta Eqqartuussisuune- 

 qarfianit inissiisarfimmiittussanngortitsinerup utaqqisitaanngitsup utaqqisi- 
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 tanngortinneciartarnera sivisunerpaamik ukiunik pingasumik misiligaaf- 

 filiklcamik, inatsinik unioqqutitsinerup peqqarniissusianut akerliunngippat 

 pineqaatissiissutip tamatuma atorneciarnissaanut. 

 Taammaattumik eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat unnerluutigine- 

 qartoq eqqartuunneciassasoq utaqqisitamik ulluni 40 -ni pineqaatissin- 

 neciarsimasunut inissiisarfimmiitinneciarnermik, tak. Pinerluttulerinermi 

 inatsimmi § 129, pineqaatissiinissamut apeqqummut tunngatillugu taanna 

 kinguartinneciarpoq ukiunik pingasunik misiligaaffilikkamik atorunnaassal- 

 lunilu misiligaaffiup iluani inatsisinik unioqqutitsisoqanngippat, tak. Imm. 

 2, innersuussutigalugu imm.1, nr. 1, nalilerneqarmat taanna naammattoq 

 pinerliisup allanik pinerluuteqarnissaanik pinaveersaartitsissutitut, kiisalu 

 imm. 1. nr. 2, inatsisinik unioqqutitsinermut akerliunngimmat pineqaatis- 

 siissutip tamatuma atorneqarnissaa, unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut 

 assigusumik pinerluuteqarsimanngimmat kiisalu piffissaq suliap suliarine- 

 qarneranut atorneqartoq sakkukillisaatitut isigineqarluni, tassami pisimasup 

 pineraniit ukioq ataaseq sinnerlugu ingerlareersimam_rnat unnerluutigine- 

 qartup eqqartuunneqarnerata tungaanut. Eqqartuussisut naapertuuttutut 

 isigivaat ukiunik pingasunik misiligaaffiliinissaq, unnerluutigineqartoq 

 pisimasuni marlunni assigiimmik pissusilersorfiusuni pisuutinneqarmat. 

 Eqqartuussisut isumaqarput mitagaanermut taarsiissutissatut 10.000 kr.-it 

 I1-imut aamma I2-imut naaper- 

 tuuttuusut, eqqartuussisut pingaartimmassuk, unnerluutigineqartoq sulisutut 

 tatigisatut najugagarfimmi ineriartornermildcut innarluutilinnut marlunnut 

 ikorfartortitut atornerluisimanera, taamaattumik politiit dagbefalingiat 

 malillugu 5.000 kr.-iusoq marloriaatinngortinneqarpoq tamarmik immildcut, 

 eqqartuussisut unnerluutigineciartup inatsisinik unioqqutitsinera sakkortu- 

 saatitut isigimmassuk. 

 Eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat unnerluutigineqartoq suliffeqar- 

 fimmi inulerisutut inunnik paaqqutarialinnik angerlarsimaffinnut inissin- 

 neciarsimasunik sulisinnaajunnaarsinneqassasoq ukiuni 5 -ni, tak. Pinerlut- 

 tulerinermi inatsimmi § 164, imm. 2, tak. § 165, imm. 1, tak. Imm. 2, 

 unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarmat. 

 Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu suliami aningaasar- 

 tuutigineciartut naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 
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 Taamaattumik eqqortuutinneciarpoq: 

 U kinguartitamik ulluni 40 -ni Pineqaatissinneqarsimasunut Inis- 

 siisarfimmiittussanngortinnegarpoq. Pineqaatissinneqarnissaanut apeqqut 

 kinguartinnegarpoq ukiuni 3 -ni misiligaaffilerlugu, misiligaafflup iluani 

 pinerluuteqaqqinngippat atorunnaartussamik. 

 U 10.000,00 koruuninik I1-ip mitagaaneranut taarsiissaaq. 

 U 10.000,00 koruuninik I2-ip mitagaaneranut taarsiissaaq. 

 U inuussutissarsiutigalugu suliffinni inulerisutut paaqqutaria- 

 linni sulisinnaajunnaarsinneqarpoq ukiuni 5 -ni. 

 Eleonora Steenholdt Mørch 

 Eqqartuussisoq 

 *** 

 DOM 

 afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 15. februar 2018 

 Rettens nr. 790/2017 

 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 

 Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […] 

 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 Anklageskrift er modtaget den 30. juni 2017. 

 T er tiltalt for overtrædelse af: 

 Forhold 1 

 Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

 Ved mellem den 1. september 2016 og den 24. december 2016 i 

 Qasigiannguit, på bokollektivet Qajaasaq på adressen Juliusip Aqq. […], hvor 

 han er ansat som støtteperson, at have kysset og med tænderne at have bidt 
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 beboer V1 på indersiden af låret. 

 Forhold 2 

 Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

 ved den 26. december 2016 i tidsrummet mellem kl. 14:30 og kl. 15:30 i 

 Qasigiannguit, på bokollektivet Qajaasaq på adressen Juliusip Aqq. […], hvor 

 han er ansat som støtteperson, at have befølt V2, der var 

 på besøg på bokollektivet, på låret og i skridtet uden på tøjet, ligesom han 

 greb fat i hendes hånd og tvang hende til at berøre han erigerede penis uden 

 på tøjet. 

 Påstande 

 Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 - Anbringelse i Anstalten for Domfældte i 40 dage. 

 - Betaling af tortgodtgørelse på 10.000,00 kr. til V1. 

 - Betaling af tortgodtgørelse på 10.000,00 kr. til V2. 

 - Frakendelse af retten til erhvervsmæssigt at udøve virksomhed, der 

 indebærer med personer, der er anbragt på institution i 5 år, jf. 

 kriminallovens §164, stk. 2, jf. § 165, stk. 1, jf. stk. 2. 

 T har nægtet sig skyldig i forhold 1 og forhold 2. 

 På vegne af T har forsvareren fremsat påstand om frifindelse for 

 begge forhold. Subsidær påstand er frifindelse i forhold 2, og for forhold 1 

 er påstanden betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 40 dage med 

 en prøvetid efter rettens skøn, torterstatning 5.000 kr. Krav om 

 rettighedsfrakendelse kun for forhold 1. 

 Sagens oplysninger 

 Forklaringer 

 Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring 

 af V1, V2, V3 og V4. 

 Tiltalte T har afgivet forklaring den 14. februar 2018. 

 Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 Vidnerne V1, V2, V3 og V4 har afgivet forklaring den 14. februar 2018.  

 Forklaringerne er refereret i retsbogen. 

 Personlige oplysninger 

 T er ikke tidligere foranstaltet. 

 T har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke 
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 har indtægt da han ikke har noget arbejde på nuværende tidspunkt, og få 

 ikke kontanthjælp. Han har kone og 2 børn. De bor sammen med deres søn 

 der snart bliver 17 år, deres ældste datter bor et andet sted henne med sine 

 børn. Konen har arbejde, og tjener inden skatten er trukket, ca. 40.000 kr. 

 om måneden. De bor i et hus som hans kone havde arvet. Udgifterne til 

 huset er faste og ligger på ca. 3.-4.000 kr. eksempelvis til varme, el og 

 renovation. 

 Sagsbehandlingstid 

 Anklageskriftet, som modtages i kredsretten den 30.juni 2017, er dateret 1. 

 juni 2017 for 2 forhold begået i december 2016. Sagen blev forsøgt 

 behandlet af en anden dommer den 28. september 2017, men blev udsat 

 grundet inhabilitet hos en domsmand. 

 Rettens begrundelse og afgørelse 

 Om skyldspørgsmålet 

 Forhold 1 

 Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen og har under sin forklaring været 

 benægtende under retsmødet, og havde svært ved at huske datoer, som 

 hvornår han blev ansat, og huskede heller ikke meget om tidspunkter. 

 Vidnet V1 var grundet sin tilstand som 

 udviklingshæmmet lidt tilbageholdende og fåmælt under sin forklaring i 

 retten, men efter at have sundet sig, forklarede hun, at hun som beboer i 

 bokollektivet var blevet bidt af støtten T, som hun havde tillid 

 til, da hun ville vise sit brændemærke i inderlåret, men hun var ikke blevet 

 kysset. V1 var blevet vurderet til at kunne afgive 

 vidneforklaring i retten, og retten finder hende som troværdigt, da hun trods 

 sin sindstilstand var i stand til at afgive en klar gengivelse af, hvad hun blev 

 udsat for nogle dage før julen 2016. Hvis hun som påstået af tiltalte havde 

 anmeldt en falsk anklage, er retten ikke i tvivl om, at hun ville have afgivet 

 en usammenhængende forklaring i retten, som ikke passede med anklage- 

 skriftet. V2 afgav derimod en forklaring samstemmende 

 med anklageskriftet og svarede på spørgsmål uden tvivl. Retten er af den 

 opfattelse, at V1 er blevet udsat for noget krænkende, 

 som hun gengiver tydeligt i retten. 

 Retten har ikke lagt vidnet V3s forklaring til grund, da hun var 

 under ferie på gerningstidspunktet. Retten har bemærket, at V3 ikke 

 husker hvornår hun holdt ferie. 
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 Forsvareren har påstået frifindelse i forhold 1 i medfør af retsplejelovens § 

 437, stk. 4, da anklagemyndigheden ikke har løftet bevisbyrden om, hvornår 

 episoden er sket. Retten er ikke enig i, at tiltalte skal frifindes i forhold 1 

 efter retsplejelovens § 437, stk. 4, da denne paragraf handler om alternativ 

 eller subsidiær tiltale er tilladt. Retten bemærker, at det som forsvareren 

 refererer til er § 437, stk. 3, nr. 4, som handler om opbygning af 

 anklageskriftet. Anklagemyndigheden har i anklageskriftet beskrevet 

 gerningstidspunktet til mellem 1. september 2016 og 24.december 2016, og 

 har opfyldt således § 437, stk. 4. Ifølge det dokumenterede anmeldelse i 

 forhold 1 er gerningstidspunktet angivet til mellem 18-12-2016 og 24-12- 

 2016, og det er rettens opfattelse, at gerningstidspunktet i anklageskriftet er 

 en skrivefejl, og at det burde have været mellem 18-12-2016 og 24-12-2016. 

 Det er blevet forklaret, at episoden skete nogle dage før jul, og da det er 

 indenfor anklageskriftets tidsangivelse, har retten fundet det bevist, at 

 episoden skete indenfor denne tidsrum, men nogle dage før jul. Retten er af 

 den opfattelse, at V1 som udviklingshæmmet har svært 

 ved at huske datoer, men husker hvad hun blev udsat for. Retten har lagt 

 vægt på V1s troværdige vidneudsagn og har således 

 fundet det bevist, at T har overtrådt kriminallovens § 84, stk. 1 — 

 blufærdighedskrænkelse. 

 Retten har bemærket, at det ikke er V2, der i begge 

 forhold er anmelderen som påstået af forsvareren. Det fremgår nemlig af 

 anmeldelsen i forhold 1, bilag 1, at man under efterforskning af sagen mod 

 V2 blev V1 afhørt til sagen, og under 

 denne afhøring havde V1 forklaret episoden i forhold 1, 

 og at hun herefter anmeldte sagen mod Jonas Hansen, så retten kan ikke se 

 sammenhæng i de to forhold. 

 Forhold 2 

 Tiltalte har nægtet sig skyldig i tiltalen og har under sin forklaring været 

 benægtende under retsmødet. 

 Vidnet V2 afgav en klar forklaring i retten, uden at være i 

 tvivl om noget på spørgsmål på trods af sin sindssygdom. Retten finder 

 vidnet troværdigt, da hun ikke afgav en usammenhængende forklaring af, 

 hvad hun er blevet udsat for, og da hendes forklaring stemmer med 

 anklageskriftet. Hvis hun havde angivet en falsk anklage som påstået af 
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 tiltalte, ville hendes forklaringer havde været meget usammenhængende, 

 men dette er ikke tilfældet. V2 husker nemlig episoden 

 fuldt ud. 

 Retten har bemærket, at vidnet V4 var i køkkenet i 10-15 minutter, 

 mens V2 og T sad på sofaen, og efter det 

 dokumenterede foto er der en væg mellem stuen og køkkenet, som 

 skæmmer for udsigten til sofaen, så V4 kunne ikke se episoden. 

 Retten har ikke lagt vidnet V3s forklaring om vidnet V2s troværdighed til grund,  

 da retten er ikke enig i, at hun skulle være utroværdig grundet  sin påklædning.  

 Enhver betroet ansat/støtteperson i 

 bokollektivet må ikke udsætte personer i Bokollektivet for noget ulovligt, 

 selvom disse kun var på besøg, da de er ansatte i institutionen. 

 Retten har lagt vidnet V2s troværdige vidneforklaring 

 under sandhedsanvar til grund og har dermed fået det bevist, at tiltalte T har overtrådt  

 kriminallovens § 84, stk. 1 — blufærdighedskrænkelse, 

 ved at udsætte V2 for det, der er beskrevet i 

 anklageskriftet. 

 Om foranstaltningen 

 Det er rettens opfattelse, at blufærdighedskrænkelse, af den karakter, som 

 tiltalte har begået, som udgangspunkt bør medføre idømmelse af ubetinget 

 anstaltsanbringelse. 

 Det er ikke tiltaltes skyld, at sagen ikke blev færdigbehandlet den 28. 

 september 2017 grundet inhabilitet i rettens medlemmer, og det er 

 retspraksis, at landsretten gør en ubetinget anstaltsdom til betinget med 

 prøvetid op til max 3 år, såfremt overtrædelsens grovhed ikke taler imod at 

 anvende denne foranstaltning. 

 Retten finder det derfor mere passende, at tiltalte idømmes betinget 

 anbringelse i Anstalten for Domfældte i 40 dage, jf. kriminallovens § 129, 

 foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 3 år og bortfalder, 

 såfremt han i prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse, jf. stk. 2, med 

 henvisning til stk. 1, nr. 1, da det skønnes tilstrækkeligt til at afholde 

 gerningsmanden fra yderligere lovovertrædelser, samt stk. 1 nr. 2, da 

 hensynet til lovovertrædelsens grovhed ikke taler imod at anvende denne 

 foranstaltning, da tiltalte ikke ses tidligere foranstaltet for ligeartet 

 kriminalitet samt sagsbehandlingstiden som den formildende omstændighed,  
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 da der nu er gået over 1 år efter episoden, før tiltaltes dømmes. Retten finder 

 det passende med en prøvetid på 3 år, da tiltalte er fundet skyldig i 2 forhold 

 af samme karakter. 

 Retten finder en torterstatning på 10.000 kr. til V1 samt 

 10.000 kr. til V2 passende, da Retten har lagt vægt på, at 

 tiltalte som betroet støtteperson i bokollektivet misbrugte de to 

 udviklingshæmmede piger, hvorfor taksten efter politiets dagbefaling på 

 5.000 kr. blev fordoblet, til 10.000 kr. for hver person, da retten finder 

 tiltaltes overtrædelse som en skærpende omstændighed. 

 Retten finder også det passende, at tiltalte frakendes retten til 

 erhvervsmæssigt at udøve virksomhed, der indebærer samvær med personer,  

 der er anbragt på institution i 5 år, jf. kriminallovens § 164, stk. 2, jf. § 165, 

 stk. 1, jf. stk. 2, da han er fundet skyldig i tiltalen. 

 Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger 

 Thi kendes for ret: 

 T idømmes betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 40 

 dage. Foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 3 år og som 

 bortfalder, såfremt han i prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse. 

 T skal betale torterstatning på 10.000 kr. til V1. 

 T skal betale torterstatning på 10.000 kr. til V2. 

 T frakendes retten til erhvervsmæssigt at udøve virksomhed, der 

 indebærer samvær med personer, der er anbragt i institution i 5 år. 

 Eleonora Steenholdt Mørch 

 Kredsdommer 

  


