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Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 10. 

september 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. QAA-951-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuut-

tussanngortinneqassasoq.  

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat mitaagaanermut taarsiissutinik kr. 200.000-inik 

P-mut akiliisoqassasoq.  

 

U inaarutaasumik piumasaqaateqarpoq ukiut arfinillit sinnernagit sivisussusiligaasumik inis-

siisarfimmiittussanngortinneqassalluni.  

 

U-p P-mut taarsiisussaatitaani nassuerutigaa, kisianni taarsiissutissat amerlassusissaat nunatta 

eqqartuussisuuneqarfianut aalajangigassanngortipaa.  



 2 

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

Retspsykiatriskimik nalunaarummi 7. maj 2019-imeersumi, nakorsaanermit tarnip pissusaanit 

immikkut ilisimasalimmit X16-mit allanneqartumit, inerniliinermit ilaatigut ersersinne-

qarpoq:  

 

”U-p poqiinnera inuttullu pissutsimigut allaanerussuteqarnera aamma nammineq atoqatigi-

innerup tungaatigut inissisimaffiminik paasisimasaqannginnera pissutigalugu assingusumik 

pinerloqqissinnaaera annikinngitsumik aarlerinartoqarpoq, taamaattumillu pinerluttuler-

inermi inatsimmi § 161 naapertorlugu innersuussutigineqassaaq Kalaallit Nunaanni immikkut 

paarineqartussanngortillugu eqqartuussuteqartoqassasoq.  

” 

 

Tarnip pissusaatigut misiliinermi 10. april 2019-imeersumi eqikkaanermi inerniliinemrilu 

ilaatigut ersersinneqarpoq:  

 

”… 

Pineqartoq tassaavoq angut 54-inik ukiulik (U) pinerluttulerinermi inatsimmik un-

ioqqutitsinermut pasineqartoq, 2016-imiit 2018-imut ukiup aappaata affaata ingerlanerani, 

angerlarsimaffimmini, nuliami erngutaa qulinik ukiulik arlaleriarluni pinngitsaalillugu 

atoqatigisarsimallugu imaluunniit nakuuserluni nakuusernissamilluunniit siorasaaraluni arla-

leriarluni pinngitsaalillugu atoqatigisarsimallugu. Aamma piffissami tamatumanerpiaq 

nakuuserluni nakuusernissamilluunniit siorasaaraluni pinngitsaalillugu arlaleriarluni 

atoqatiginiartarsimallugu iluatsinngitsumik. Aamma piffissami tamatumanerpiaq nuliami 

erngutaa arlaleriarluni kannguttaalliorfigisimallugu. U nassuerpoq siornatigut kinguaas-

siuutitigut pinerluttuliortarsimalluni. Ukiut 15-it matuma siornatigut arnaq pinngitsaalillugu 

atoqatigisimallugu, tamannalu pissutigalugu inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartu-

ussaanikuulluni aamma 2012-imi atuartumut kannguttaalliorfiginninnermut eqqartuussaan-

ikuulluni. U-p poqissusia nalinginnaasumiit appasinnerpaat ilaattut nalilerneqarpoq. U 

inooqataanerup misigissutsillu tungaasigut meerarpaluttuusorineqarpoq, misiginneqataasan-

ngitsuulluni, imminut pingaartilluni atoqatigiinnerullu tungaatigut allannerussuteqarluni. 

Ukiukitsumut kinguaassiuutitigut peqqarniitsumik pinerlunneq nassuerutigigaluarlugu 

peqqissimineranut imaluunniit pinerlineqartoq timimigut tarnimigulluunniit kingunipi-

lutsitsinersoq pillugu ernumaneranut takussutissaqanngilaq. Qulaaniittut tamarmik katik-

kaanni kinguaassiuutitigut pinerloqqissinnaanera annertuumik ernumanartoqarpoq. U-p 
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misissuinerup nalaani piviusorsiortuunnginneranut – tarnimigut napparsimaneranut – ta-

kussutissaqanngilaq aamma naliliisoqarpoq pinerlunnermi nalaani taamaassimanngitsoq.” 

 

Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut oqaaseqaatiminni 25. juni 2019-imeersumi 

inassutigaat unnerluutigineqartoq immikkut paarineqartussanngortinneqarluni eqqartuunne-

qassasoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 1. Oqaaseqaammit ilaatigut ers-

ersinneqarpoq:  

 

”Tarnikkut misissuisoqarnerani matumani U inuttut pissutsimigut allaanerussuteqarpoq, tas-

sami akisussaassuseqarumanngitsuuvoq, meerarpalulluni eqqarsaqqaaranilu iliuuseqartarner-

minit aqunneqarluni. Tarnikkut misissuinermi misiginneqataannginnerujussua 

eqqarsaatiginnissinnaassusiatalu amigaateqarnerujussua allaaserineqarput. Peqqissiminermik 

pisuusutulluunniit misiginermik ersersitsisanngilaq, kisianni meeqqanut, angerlarsimaffiup 

avataanut inissinneqarsimasunut nikaginnittumik isiginnittaaseqarpoq. U-p atoqateqariaatsini 

pillugu paasissutissiinissaq tunuarsimaarfigaa aamma avaqqutaarerpalaartumik erseqqin-

ngitsuliorpalaartumillu periuseqarpoq. Pasitsaanneqarpoq atoqatigiinnerup tungaatigut al-

laanerussuteqartoq. Kinguaassiuutitigut pinerloqqissinnaanermut ilusilersorluakkamik misis-

suisoqarnerani tamaalioqqissinnaanermut annertuumik aarlerinaateqartutut inissippoq.  

 

Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut isumaqarput U inuttut pissutsimigut allaane-

russuteqartoq, kisianni pinerluttulerinermi inatsisip § 156, imm. 1-iani eqqaaneqartunut ilaan-

ngitsoq. Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut siornatigut maannakkullu pinerluu-

tinik pasisaassutigisaanik kiisalu inuttaa pillugu paasissutissiissutigineqartunik ataatsimut 

nalileereerlutik isumaqarput pineqartoq inuit allat inuunerannut, timaannut, peqqissusaannut 

kiffaanngissusaannullu navianartorsiortitseqqajaasoq aamma navianaat tamanna pitsaa-

liorniarlugu immikkut paaqqutarisassanngortitsinermik atuinissaq, naleqq. pinerluttuler-

inermi inatsimmi § 161, imm. 1, pisariaqartoq, inissiisarfimmiittussanngortitsinissarlu inas-

sutigaat.”  

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, tarnikkut missuinerup kingornali 

ilaqutariittut pissutsit atukkani allannguuteqarsimanngitsut. Paasisimavaa nuliani siulleq 

katisimanikuunngisaannarlugu. Inooqatiginikuusani panitsillu ikuallagussaammatali ataasi-

aannarluni kommunimiit taamaallaat ikiortippoq.  

 

Unnerluutigineqartoq atuartumut kannguttaalliorfiginninnermut Nunatta Eqqartuussisuune-

qarfiata eqqartuussutaani 20. september 2018-imeersumi eqqartuunneqarpoq ulluni 20-ni 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik, aamma pinngitsaaliilluni atoqate-

qarnermut Aasiaat Eqqartuussiviata eqqartuussutaani 4. oktober 2004-meersumi eqqartuun-

neqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.  
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Nassuiaatit 

U siullermik aalajangisuuffimmi nassuiaanermisulli nunatta eqqartuussisuuneqarfianut pin-

gaarnertigut nassuiaateqarpoq.  

 

Ilassutitut nassuiaaviq, tamanna 2016-inimi pisimanngitsoq. Aatsaat 2017-imi apriilimi/maa-

jimi pivoq. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaataa tassaavoq tallimariarluni pisoqarsimasoq, 

tamataqarani taanna qalleqqasarsimallugu. Siullermik qaliani sinittarfimmi pisoqarpoq. Ati-

saajarpaa. Usuni utsuinut mangunngilaa. Atisai tamaasa peerpai. Taanna atisaajartikkami 

ikiuutinngilaq. Atisat tamaasa peerput. Taanna qisuarinngilaq oqaaseqaranilu. Atisaajaramiuk 

taanna arlaannik iliuuseqanngilaq. Erloqinasaanngilaq. Ilumoorsinnaavoq taanna qulit 

aqqanillit missaannik taamanikkut ukioqarsimasoq. Sinittarfimmi marluullutik tamata-

qanngillat. Utsuisa qaavatigut inerfigiinnarpaa. Qalleqqaannarpaa. Taanna nammineq sinif-

fimmut innarpoq, nammineq taanna tassunga innartinngilaa. Taanna nerfallarluni innanga-

voq. Allaatsippaa qallerlugulu. Taanna qisuarianngilaq. Aliasunngilaq aamma pinaasinngi-

laq. Ima qalleqqavaa usua taassuma utsuisa qaavanniilluni. Qummuttarpoq utsuisalu qaavanni 

inerpoq. Inereermat unipput. Taanna nammineerluni atisalersorpoq. Peersaa equutissiamik al-

larterpaa.  

 

Naluaa sooq taamaaliornerluni. 2017-imi apriilimi taamatut pisoqaqqaarpoq, Eqqaamanngi-

laa qanga tulliani pisoqaqqinnersoq, kisianni 2017-imi apriilip maajillu ingerlanerini tallima-

riarluni taamaaliorpoq. Taamaalioqqinneri taamatorluinnaq pisarput. Aamma ilaannikkut 

igaffimmi inimilu taamatut pisoqartarpoq. Aamma ataasiarluni taanna palloqqavoq. Mar-

luullutik tamaqanngillat. Taanna qalleramiuk nerfallaqqavoq.  

 

Taamanikkut igammi pisoqarmat pisarnermittut iliorput, kisianni nikorfallutik. Taanna un-

nerluutigineqartumiit mikineruvoq, taamaattumik qangattaappaa. Aamma tassani usuni taas-

suma utsuisa qaavaniitippaa. Taamaaliorami nalunngilaa taanna piumanngitsoq. Sooq 

taamaaliornerluni akisinnaanngilaa. Taassuma nammineerluni takusartarnikuuaa. Taamaal-

laat atisaasa qaavisigut attuuasarpaa aamma iviangii attornikuai. Tamanna eqqarsaatigi-

gaangamiuk aliasuttarpoq. Taassuma tamanna ajorisanngilaa. Atisaajaraangamiuk timaa kin-

guaassiuutaaluunniit attortanngilai. Qallertarpaa. Atisaasa qaavisigut attuuanikuuaa. Ivian-

giisigut kinguaassiuutaasigullu attornikuuaa. Attuuagaangamiuk inussani atisaasa iluinut pu-

latittanngilai.  

 

Sanilliussivigineqarluni politiit nalunaarusiaannut ulloq 18. januar 2018-imeersumut pasisa-

assutit ilaannakkortumik tamakkiisumillu nassuerutigisimagai, unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, ilumortoq nassuersimalluni. Nassuerutigaa taamaallaat taassuma utsuisa qaavisigut 
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taamaaliortarsimalluni. Aamma politiinut taamatut nassuiaavoq. Tamannaana ilaannakort-

umik nassuernertut paasineqassasoq.   

 

I4-ilu 2011-mili katisimanikuupput.   

 

P qaqugukkulluunniit siorasaarnikuunngilaa, oqarfiginikuuaali allanut oqassanngitsoq. Paa-

sineqassasoralugu annilaanngassutigaa. Taanna qanorluunniit akissarsitinneqanikuunngilaq. 

Kingullermik iluatsinngitsoorpoq, P erloqinasaarmat. Piumanngilaq. Naaggaarmat unippoq. 

Atisaajarnissartik angumerinngilaat. Kingullermik taamatut pisoqarpoq 2018-imi januaarip 

aallartinnerani. Taamatut katillugit sisamariarluni pisoqarpoq. Tallimassaat januaarimiuvoq, 

iluatsinnani.  

 

Eqqaamanngilaa nakorsaq suna pillugu oqaloqatigisimanerlugu. Eqqaamavaali nakorsaq 

oqaloqatigalugu.  

 

Retspsykiatriskimik oqaaseqaammik 7. maj 2019-imeersumik sanilliussivigineqarluni, tas-

sannga ersersinneqarluni P pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu nakorsamut nassuersimasoq, 

unnerluutigineqartoq nassuiaavoq ilumut taamatut nakorsamut nassuiaasimalluni.  

 

Tigummigallagaaneq 

Eqqartuussisuuneqarfiup suliamik suliaqarnerani unnerluutigineqartoq tigummigallagaavoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

U Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaani 10. september 2019-imeersumi 

pisuutinneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip § 77, imm. 1, nr. 1-ianik aamma imm. 2-anik, 

naleqq. § 79 kiisalu ilaatigut misileeriarsimasutut, naleqq. § 12 aamma § 84-ianik, naleqq. § 

79 unioqqutitsinermut, 2016-imi ukiakkumiit 2018-imi januaarip tungaanut nuliami erngutaa 

qulinik ukiulik minnerpaamik 15-eriarlugu pinngitsaalillugu atoqatigisarsimallugu, taamatut-

taaq arlaleriarluni nakuuserluni imaluunniit nakuusernissamik siorasaara-luni taanna pinngit-

saalillugu atoqatiginiartarsimallugu kannguttaattuliorfigisimallugulu.  

 

Kalaallit Nunaannut eqqartuussisarnermik inatsisip allannguutissai aamma Kalaallit Nunaan-

nuti pinerluttulerinermi inatsisip allannguutissai pillugit inatsit nr. 168, 27. februar 2019-ime-

ersoq (kinguaassiuutitigut pinerlunnerit il.il.) naapertorlugu pisimasoq 1 § 77, imm. 1., nr. 3-

mut atatinneqalerpoq aamma pisimasoq 2 § 77, imm. 1, nr. 1-imut aamma imm. 1, nr. 3-mut, 

naleqq. § 12 atatinneqarlerpoq.  
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Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliarineqarpoq pineqaatissiissummik sivisussusili-

inertut, taamaattumillu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatississummik aalajangersaa-

simaneq taamaallaat isummerfigisussaasimavaa.  

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat U immikkut paarineqartussanngortinneqarluni 

eqqartuunneqassasoq. U tamatumani piumasaqaateqarpoq piffissami aalajangikkami inis-

siisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 naapertorlugu immikkut paarisassanngortitsinermik 

atuinissaq pinerlussimasariaqarnermik, navianaatilimmik pinerlussimasariaqarnermik 

aamma pisariaqavissortuunissamik killilerneqartoq.  

 

Nangaanartoqartinnagu tunngaviutinneqarpoq immikkut paarisassanngortitsilluni eqqartuus-

sinissaq pillugu aalajangiinissamut tunngavissatut piumasaqaatit eqqortinneqarsimasut. Nu-

natta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiinissamut tunngavissatut piumasaqaammut siuller-

mut tunngatillugu pinerluuteqarnerup maanna eqqartuussaassutaasussap peqqarniitsuus-

susaa pingaartippaa, tassami pinngitsaaliiluni atoqatiginninnerit 15-it kiisalu arlaleriarluni 

misiliisarnerit pineqarput, aammami atornerluinerit meeqqamut ukiukitsumut, unnerluutigi-

neqartup paarisaanut, pisimapput. Navianartumik iliuuseqarsimanissaq pillugu naliliinermi 

tunngavissatut piumasaqaatit aamma eqqortinneqarsimasorineqarput, eqqarsaatigineqarlutik 

unnerluutigineqartoq pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut kannguttaattuliornermullu siorna-

tigut eqqartuussaareernikuusoq aamma inuttaa pillugu paasissutissat, tamatumunnga ilann-

gullugit nakorsaniit paasissutissat naapertorlugit inuttut pissutsimigut allaanerussuteqartutut 

saqqummersimasoq, misiginneqataanani isumaliutiginnissinnaassuseqarnanilu, taamatuttaaq 

meerarpaluttuulluni eqqarsaqqaaranilu iliuuseqartarnerminit aqunneqarluni aamma peqqissi-

minermik pisuusutulluunniit misigisimanermik ersersitsinani. Tamatumunnga ataatillugu 

maluginiarneqarpoq Nakorsat eqqartuussivinnit isumasiorneqartartut oqaaseqaatiminni 25. 

juni 2019-imeersumi naliliisut taassuma inuit allat inuunerannut, timaannut, peqqissusaan-

nut kiffaanngissusaannullu navianaateqanissaa ilimanartoq.  

 

Navianartoq qulaani eqqaaneqartoq pitsaaliorniarlugu immikkut paarisassanngortitsilluni 

eqqartuussissagaanni tamatuma pisariaqartuunissaa pingaartuuvoq, naleqq. § 161, imm. 1, 

nr. 3.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sivisussusilikkamik inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq 

pitsaaliuilluni pineqaatissiissutigissallugu naammattuusorinaguluunniit tulluartuusorinngim-

magu aamma nakorsat suliami paasissutissiissutaat tunngavigalugit uppernarsarneqarsorim-

magu taamatorluinnaq inatsisinik unioqqutitseqqinnissaq pitsaaliorniarlugu unnerluutigi-

neqartup immikkut paarisassanngortinneqarluni eqqartuunneqarnissaa pisariaqartoq, 

piuumasaqaatit § 161, imm. 1, nr. 3-miittut aamma eqqortinneqarsimasorineqarput.  
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata oqaatigaa nakorsat ilisimasallit unnerluutigineqartumik 

naliliinerannik tunuartitsinissaminut eqqartuussisuuneqarfik tunngavissaqarsimanngitsoq 

aamma Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut oqaaseqaataat eqqartuussisuuneqar-

fiup suliamik naliliinerani annertuumik pingaartinneqartoq.  

 

Immikkut paarisassanngortitsilluni eqqartuussinissamut piumasaqaatit eqqortinneqarsima-

sorineqarmata pineqaatissiissut, eqqartuussisoqarfimmisut, sivisussusiligaanngitsumik Inis-

siisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersarneqarpoq.  

 

Tamanna Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaanut 20. september 2018-imeer-

sumut ilaatinneqarpoq.  

 

Mitagaanermut taarsiissutit pillugit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata mitagaanermut taarsiissutit 125.000 koruuninut naleqqut-

tumik aalajangersarneqarsinnaasorai, taakkulu U-p akilertussaavai. Nunatta Eqqartuus-

sisuuneqarfiata taakkuninnga aalajangersaanermini pingaartippai atornerluinerit amerlas-

susaat, atornerluinerit piffissap sivisuup ingerlanerani pisarsimanerat kiisalu pinerlineqartup 

ukiukiunnera.  

 

Mitagaanermut taarsiissutit qulaani eqqaaneqartutut allannguuserlugit eqqartuussisoqarfiup 

eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.    

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq, mitagaanermut taarsiis-

sutit kr. 125.000-inut appartinneqarnerannik allannguuserlugu.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

*** 

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 30. januar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 258/19 
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Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1964 

Advokat Ulrik Blidorf 

 

Qaasuitsup Kredsret afsagde dom i 1. instans den 10. september 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

QAA-951-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om godtgørelse for tort til F på 200.000 kr.  

 

T har nedlagt endelig påstand om, at han idømmes en tidsbestemt anbringelse i anstalt på ikke 

over 6 år.  

 

T har erkendt erstatningspligten over for F, men har overladt det til landsretten at fastsætte 

godtgørelsens størrelse.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Af den retspsykiatriske erklæring af 7. maj 2019, udarbejdet af ledende overlæge, speciallæge 

i psykiatri X16, fremgår bl.a. følgende under konklusionen:  

 

”På baggrund af Ts ringe begavelse og personlighedsmæssige afvigelse og manglende indsigt 

i egen seksualitet findes der at være en ikke ubetydelig risiko for ny ligeartet kriminalitet, 

hvorfor der i henhold til kriminallovens § 161 skal anbefales en dom til forvaring i Grønland.  

” 

 

 

 

Af psykologisk testrapport af 10. april 2019 fremgår det under sammenfatning og konklusion 

bl.a.:  

 

”… 



 9 

Konkluderende er der tale om en 54-årig mand (T) sigtet for overtrædelse af kriminalloven 

ved i en periode på 1,5 år fra 2016-2018 i sit hjem, flere gange at have udsat sin kones 10-

årige barnebarn for voldtægt ved vold eller trusler om vold at have tiltvunget sig samleje med 

hende. Og ved i samme periode i flere tilfælde under anvendelse af vold eller trusler om vold 

at have forsøgt at tiltvinge sig samleje uden at det lykkes. Og ved i samme periode i flere 

tilfælde at have udsat konens barnebarn for blufærdighedskrænkelser. T erkender, at han i 

tidligere tilfælde har begået sædelighedskriminalitet. Både voldtægt mod en kvinde for 15 år 

siden, for hvilken han fik en dom til anstaltsanbringelse, og i 2012 en dom for blufærdigheds-

krænkelse mod et skolebarn. Ts begavelse vurderes svarende til allerlavest i normalområdet. 

T findes socialt og følelsesmæssig umoden, uindfølende og selvoptaget og seksuelt afvigende. 

På trods af erkendelse af grov sædelighedskriminalitet mod mindreårig findes ingen tegn på 

anger eller bekymring for hvorvidt forurettede lider fysiske eller psykiske mén. Tilsammen 

udgør ovenstående risikofaktorer en høj risiko for sædelighedskriminalitet. I undersøgelses-

situationen vurderes T ikke at være præget af svigtende realitetstestning – sindssygelighed, 

og vurderes ej heller at have været det i gerningsøjeblikket.” 

 

Retslægerådet anbefaler i deres udtalelse af 25. juni 2019, at tiltalte idømmes forvaring, jf. 

kriminallovens § 161, stk. 1. Det fremgår af udtalelsen bl.a.:  

 

”Ved aktuelle mentalundersøgelse findes T personlighedsmæssigt afvigende, idet han er an-

svarsfralæggende, selvcentreret, umoden og impulsstyret. Ved psykologisk undersøgelse er 

beskrevet alvorlig mangel på empati og refleksionsevne, han udtrykker ingen anger eller 

skyldfølelse, men præsenterer et nedladende syn på børn, der er anbragt uden for hjemmet. T 

er tilbageholdende med oplysninger vedrørende sin seksualitet og har en afglidende og und-

vigende stil. Han mistænkes for at være seksuelt afvigende. Ved en struktureret undersøgelse 

for risiko for recidiv til ny sædelighedskriminalitet placerer han sig i gruppen med en høj 

risiko.  

 

Retslægerådet finder T personlighedsmæssigt afvigende, men ikke omfattet af kriminallovens 

§ 156, stk. 1. Retslægerådet har ved en samlet vurdering af oplysninger om den tidligere og 

nu påsigtede kriminalitet, samt det om hans person oplyste, vurderet, at han frembyder en 

nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred og frihed, og at anvendelse af forvaring, jf. 

kriminallovens § 161, stk. 1, er påkrævet for at forebygge denne fare, og anbefaler anbringelse 

i anstalt.”  

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at der siden mentalundersøgelsen ikke er 

sket ændringer i hans familieforhold. Han har fundet ud af, at han aldrig har været gift med 

sin første kone. Han modtog kun hjælp fra kommunen i et enkelt tilfælde, efter at hans tidli-

gere samlever og deres datter brændte inde.  
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Tiltalte blev ved Grønlands Landsrets dom af 20. september 2018 idømt tyve dages betinget 

anbringelse i anstalten for blufærdighedskrænkelse over for et skolebarn, og blev ved Aasiaat 

Kredsrets dom af 4. oktober 2004 idømt 6 måneders anbringelse i anstalt for voldtægt.  

 

Forklaringer 

T har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

Han har supplerende forklaret, at det ikke skete i 2016. Det skete først i april/maj 2017. Det 

han har forklaret om i kredsretten, som er sket 5 gange, er at han har ligget nøgen oven på 

hende. Den første gang foregik det ovenpå i soveværelset. Han tog hendes tøj af. Han førte 

ikke sin penis ind i hendes vagina. Han tog alt hendes tøj af. Hun hjalp ikke selv med at tage 

tøjet af. Han tog også selv sit eget tøj af. Det var al tøjet. Hun reagerede ikke, og hun sagde 

ikke noget. Hun gjorde ikke noget, da han tog tøjet af hende. Hun var ikke besværlig. Det kan 

godt passe, at hun var omkring 10 eller 11. De var begge nøgne i soveværelset. Han fik bare 

udløsning oven på hendes vagina. Han lå bare oven på hende. Hun lagde sig selv i sengen, 

han har ikke lagt hende der. Hun lå på ryggen. Han spredte hendes ben og lagde sig oven på 

hende. Hun reagerede ikke. Hun var ikke ked af det, og hun strittede heller ikke imod. Han lå 

således, at hans penis lå oven på hendes vagina. Han lavede samlejebevægelser og fik udløs-

ning oven på hendes vagina. Efter han fik udløsning stoppede de. Hun tog selv sit tøj på. Hun 

tørrede sæden af med toiletpapir.  

 

Han ved ikke, hvorfor han gjorde det. Det skete første gang i april 2017. Han husker ikke, 

hvornår det skete næste gang, men i løbet af april og maj 2017 gjorde han det fem gange. De 

andre gange foregik det på samme måde. Der var også nogle af gangene, hvor det foregik i 

køkkenet og stuen. Der var også en gang, hvor hun lå på maven. De var begge to nøgne. Da 

han lagde sig oven på hende lå hun på ryggen.  

 

Dengang da det skete i køkkenet gjorde de som det plejede, men det foregik stående. Hun var 

noget lavere end han er, så han løftede hende op. Hans penis var også i det tilfælde oven på 

hendes vagina. Da han gjorde det, vidste han godt, at hun ikke ville. Han kan ikke svare på, 

hvorfor han gjorde det. Hun har ikke selv opsøgt ham. Han har kun rørt hende uden på tøjet, 

og har rørt på hendes bryster. Han er ked af det når han tænker på det. Hun har ikke haft noget 

imod det. Han har ikke rørt ved hendes krop eller hendes kønsdele, når han har taget tøjet af 

hende. Han har lagt sig oven på hende. Han har befølt hende uden på hendes tøj. Han har rørt 

hende på både brysterne, og på hendes kønsdele. Han har ikke stukket sine fingre ind under 

hendes tøj, når han har berørt hende.  
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Foreholdt, at han til politirapporten den 18. januar 2018, har erkendt sigtelserne både helt og 

delvist, forklarede han, at det er rigtigt, at han erkendte det. Han erkendte, at det kun skete 

uden på hendes vagina. Det forklarede han også til politiet. Det er det, der skal forstås med 

den delvise erkendelse.   

 

Han er gift med V4, og det har han været siden 2011.   

 

Han har ikke truet F på noget tidspunkt, men har sagt til hende, at hun ikke må sige det til 

nogen. Han var bange for, at det ville blive opdaget. Hun har aldrig modtaget nogen former 

for belønning. Den sidste gang lykkedes det ikke for ham, for F var besværlig. Hun ville ikke. 

Hun sagde bare nej, og var besværlig. Hun sagde nej, og at hun ikke ville. Han stoppede, da 

hun sagde nej. De havde ikke nået at få tøjet af på det tidspunkt. Den sidste gang det skete, 

var i begyndelsen af januar 2018. Der har i alt været 4 gange. Den 5. gang var i januar, hvor 

det ikke lykkedes.  

 

Han husker ikke, hvad han talte med lægen om. Han husker dog, at han har talt med lægen.  

 

Foreholdt den retspsykiatriske erklæring af 7. maj 2019, hvoraf fremgår, at han over for lægen 

har erkendt, at han har voldtaget F forklarede han, at det er rigtigt, og at det er sådan han har 

forklaret til lægen.  

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T blev ved Qaasuitsoq Kredsrets dom af 10. september 2019 fundet skyldig i overtrædelse af 

kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. § 79, samt til dels forsøg herpå, jf. § 12, og § 

84, jf. § 79 ved i en periode fra efteråret 2016 og til januar 2018 at have voldtaget sin kones 

10-årige barnebarn mindst 15 gange, ligesom han i flere tilfælde ved brug af vold eller trusler 

om vold forsøgte at tiltvinge sig samleje med hende og udsatte hende for blufærdighedskræn-

kelser.  

 

Forhold 1 skal efter lov nr. 168 af 27. februar 2019 om ændring af kriminallov for Grønland 

og retsplejelov for Grønland (seksualforbrydelser m.v.), henføres til § 77, stk. 1, nr. 3, og 

forhold 2 til § 77, stk. 1, nr. 1 og stk. 1, nr. 3, jf. § 12.  

 

Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke, hvorfor landsretten alene 

har skullet tage stilling til foranstaltningsfastsættelsen.  
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Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes forvaring. T har heroverfor ned-

lagt påstand om en tidsbestemt anbringelse i anstalt.  

 

Anvendelsesområdet for forvaring efter kriminallovens § 161 afgrænses af et kriminalitets-

krav, et farlighedskriterium, og af en nødvendighedsbetingelse.  

 

Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at de to første kriterier for idømmelse af forva-

ring er opfyldt. Landsretten har for så vidt angår det første kriterium lagt vægt på grovheden 

af den kriminalitet, der nu er til pådømmelse, idet der er tale om 15 tilfælde af voldtægt 

samt adskillige forsøg herpå, og idet krænkelserne skete over for et mindreårigt barn som 

var i tiltaltes varetægt. Farlighedskriteriet findes tillige opfyldt henset til tiltaltes tidligere 

domme for voldtægt og blufærdighedskrænkelse, og til oplysningerne om hans person, her-

under at han ifølge de lægefaglige oplysninger i sagen fremstår personlighedsmæssigt afvi-

gende, uden empati og refleksionsevne, ligesom han er umoden og impulsstyret og ikke ud-

trykker nogen anger eller skyldfølelse. Det bemærkes i den forbindelse, at Retslægerådet i 

deres udtalelse af 25. juni 2019 vurderer, at han frembyder en nærliggende fare for andres 

liv, legeme, helbred og frihed.  

 

For at idømme forvaring er det herefter afgørende, at dette skal være nødvendigt for at fore-

bygge ovennævnte fare, jf. § 161, stk. 1, nr. 3.  

 

Da landsretten ikke finder, at en tidsbestemt anbringelse i anstalten vil udgøre et tilstrække-

ligt eller hensigtsmæssigt grundlag for en foranstaltning med forebyggende sigte, og da det 

på baggrund af de lægefaglige oplysninger i sagen synes godtgjort, at det for at forebygge 

yderligere lovovertrædelser af ligeartet karakter er nødvendigt at tiltalte idømmes forvaring, 

findes også betingelsen i § 161, stk. 1, nr. 3, opfyldt.  

 

Landsrettens bemærker, at landsretten ikke har haft grundlag for at tilsidesætte den lægefag-

lige vurdering af tiltalte, og at Retslægerådets udtalelse er indgået med betydelig vægt i 

landsrettens vurdering af sagen.  

 

Da betingelserne for at idømme forvaring herefter må anses for opfyldt, fastsættes foran-

staltningen, ligesom i kredsretten, til tidsubestemt anbringelse i Anstalten for domfældte.  

 

Det har sit forblivende med Grønlands Landsrets dom af 20. september 2018.  

 

Ad tortgodtgørelse 
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Landsretten finder, at tortgodtgørelsen passende kan fastsættes til 125.000 kr., som det på-

hviler T at afholde. Landsretten har ved fastsættelsen lagt vægt på antallet af overgreb, på 

den tidsmæssige udstrækning af overgrebene, samt på forurettedes ganske unge alder.  

 

Med den ovenfor nævnte ændring af størrelsen på godtgørelsen for den lidte tort, stadfæstes 

kredsrettens dom.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring at tortgodtgørelsen nedsættes til 125.000 kr.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

 

 


