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oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 17. februar 2022 suliami suli-

areqqitassanngortitami 

 

Sul.nr. K 279/21 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1986 

(advokatfuldmægtig Thomas Wiemann) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq ulloq 18. fe-

bruar 2021 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-QAA-1544-2020).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq pnngitsuutinneqarnissamik. 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

Eqqartuussisuuneqarfimmut takutinneqarpoq usuusap assilineqarnera, aamma U upper-

narsarpaa assimi takutinneqartoq usuusaq pisimasumi pineqartumi atorneqarsimasoq. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq suli ilaqutaani Qaanaami najugaqatigalugit. Januari-

mili […] sulivoq. 
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Nassuiaatit 

Ilisimannittoq P pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatigisami assinganik nassuiaa-

teqarpoq. 

 

U nassuiaavoq P højskoleqatigisimallugu. Qaammatinilu 2-3-it missaanni ilisarisimasariissi-

mallutik. Imminnut qanissimanngillat, kisianni ineeqqami guitareqatigiittarsimapput. In-

naqatigiinneq sioqqullugu sammisimanngillat imaluunniit akunnerminni ajuutiginninnermik 

soqarsimanngilaq. Unnummi pineqartumi imerniartarfimmiissimapput. X1 aamma P ila-

gisimavai. Nal. 2300-ip kingornatigut imerniartarfiliarsimapput. Eqqaamanngilaa P imernia-

rtarfiup tungaanut ingerlaqatiginerlugu imaluunniit aatsaat imerniartarfimmi naapissimaner-

lutik. Immiaaqqat 8-t aamma shotit unnuk taanna imersimavai. Aalakoortorujussuunngilaq. 

Aatsaallu P inaanukarluni silaarussimavoq. P oqaluttuarnikuuvoq aamma nammineq silaarus-

simalluni. Imerniartarfimmiit angerlassallutik X1-kuni P taxanik inniminniisimavoq. Taxanik 

ingerlaqatigiipput. Taxanik ingerlatillutik P oqaluttuarsimavoq misilikkusullugu arnamik 

ilaqarluni, tasiorsimappullu. Højskolemut apuukkamik X1 aamma P pujortartarfiliarput. 

Pujortartarfimmiitillugit nammineq ineeqqaminukarpoq. Nammineq ineeraa aamma P ineeraa 

imminnut ungasipput. Ineeqqaminut isereerluni P arlaleriarluni mobiliminut sianertarpoq. 

Nammineq P ilagerusussimanngikkaluarpaa kisianni P sianeqattaarsimavoq, taamaammat 

majuarfigisimavaa uteriisermat. P oqaarasuaatikkut oqarpoq ineeqqani parnaarnerussaarsi-

mallugu. P ineeraanukarpoq usuusamik nassarluni. Usuusaq amertut qalipaateqarpoq arnat 

atisinnaasaat. P aperinikuuvaa usuusaq nassassanerlugu P akuersisimavoq. Ineeqqamut ise-

rami P siniffimmi innangavoq. P ornippaa sigguisigullu kunillugu. Ataasiaannarnagu ku-

nippaa, eqqaamanngilaali qasseriarlugu kuninnerlugu. P eqqumavoq. Iluamik imminnut 

oqaaseqanngillat, kisianni P akuersaarpoq. P aperivaa truusini peersinnaanerai. P truusini 

peerpai namminerlu usuusaq atillugu. Taamaalinerani P oqaaseqanngilaq. Siullermik attual-

aaqqaarpaa. Taava usuusaq uuliamik taneriarlugu manguppaa. P suli eqqumavoq. Pisup nal-

aani eqqumaannaavippoq. Piffissap ilaani usuusaq P mangoqqatillugu P silattortutut isik-

koqalerpoq illikaqquvaanilu. Taamaammat illikarpoq. Sivikitsumik ilagiipput. Nalunaarusia-

mik allaqatigiissimanermik ulloq 2. marts 2020 issuaaffgineqarpoq (ilanngussaq 1.F-2-1) up-

pernarsarpaalu nalunaarutit pineqartut nammineq P nassiussimallugit. P allaffiginikuuvaa 

pisimasoq pillugu P nuanniilliorpasimmat. Nammineq X2 aapparivaa, taamaammat P X2-mut 

oqaqqusimanngilaa. Utoqqatsinikuuvoq P nuannarerpasinngimmani. Isumaqanngilarlu kuk-

kusumik iliorsimalluni P pisimut akuersaarnikuummat. Tallimanngornermi fiisti alla pillugu 

allaqatigiinnikuupput. Imerniartarfimmiikkamik aqaguaniugunarpoq.  

 

P ilassutitut nassuiaavoq, atuaqatini allat 5-7-it ilagalugit kukkukuumukarsimallutik. Siuller-

mik […] tusarnaartitsisoq haalimi tusarnaariarsimavaat, taavalu kukkukooq ammarmat kuk-
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kukuuliaasimallutik. Tusarnaartitsineq ullunik marlunnik sioqqullugu imerlutik aallartin-

nikuupput. Unnummi pineqartumi qassinik imersimanerluni eqqaamanngilaa. Immaqa immi-

aaqqat qulit shotillu imersimassavai. Eqqaamanngilaa shotinik qassitornerluni. Aalakoornini 

1-miit 10-mut oqaatigissaguniuk immaqa nammineq 8-9-mik aalakoortigivoq. Eqqaamarpia-

nngilaa qanoq ilillutik imerniartarfimmeereeramik angerlarnerlutik. U taxaqatiginngilaa, X4 

kisiat ilagigamiuk højskolemut uteramik. X4 atuaqatiginikuuvaa. Ullut sisamat imer-

nikuuvoq, U Kukkukuumi ilagigunarpaa. Højskolemut uteramik ineeqqamini X4 marluinnaa-

pput. Oqaloqatigiipput illaqattaarlutik. X4 ineeqqaminut isermat nammineq matup parnaar-

nissaa puigorsimavaa. Tamatuma nalaani nammineq U attaviginikuunngilaa. Aatsaallu im-

maqa nammineq sinilereerluni U attavigilersimavaani. Iterami takusaa siulleq tassaavoq baby 

olie. Eqqaamasani malillugit siusinnerusukkut U takunngilaa. Silattorpoq U atoqatigigaani. 

Sooq-unami tupappoq. Eqqaamanngilaa qanoq iliornerluni. U eqqartueqatiginikuungilaa 

atoqatigiissanerlutik imaluunniit nammineq arnamik misileerusunnerminik. U tasior-

nikuunngilaa. Assimik takutitsivigineqarluni qupperneq 3-mi misissuinermit nalunaarusiamit 

ulloq 2. marts 2020 (ilanngussaq 1.D-1-2). Assi napparsimmavimmi assilisaagunarpoq, kisi-

anni nammineq eqqaamarpianngilaa. Pisimasup kingornatigut iviangimigut takussutissanik 

peqalersimavoq. Assi qupperneq 4-mi qipik toornilik pisimasuminngaaneersimassaaq. Nam-

mineq siniffigivaa, aqaguanilu takuvaa iluminit aanaarluni. Aqaguani U sms-ikkut al-

laqatigiissimanertik eqqaamanngilaa. Ulloq taanna nammineq fiisterpoq. Eqqaamanngilai 

kikkut ilaginerlugit. X1 sianerpoq U nammineq mobilini atorlugu. X1 mobilini marloriarlugu 

atorpaa. Ilinniartitsisuisa innaqquvaat. Arfininngornerugunarpoq. Taamaanikkut oqarasuaa-

taa kode-qanngilaq. U mattunnikuuvaa pisimasup kingornatigut atorfissaqartinnginnamiuk. 

Arfininngornermi U allaqatigiinnertik eqqaamavaa. Ukioq siulleq pisimasup kingunerisaanik 

assut sunnerteqqasimavoq. Suli ulloq manna tikillugu inuunermini ingerlariaqqinnissani 

ajornartorsiutigivaa. Inuit akornaniinnissani annilaangagilernikuuvaa.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Eqqartuusseqataasut marluk isumaqarput qularnaatsumik uppernarsineqanngitsoq eqqartuus-

sutigineqarsinnaasumik U siunertarisimaneraa imminut ikioriarsinnaanngitsumik pinngit-

saaliinissani. Eqqartuuseqataasut taakkua pingaartumik pingaartippaat P nassuiaanermini 

akunnattuungasutut pissuseqarnera, tamannalu pissuteqarsorineqarluni nassuiaataanut ullut 

arlallit pisimasup pineqartup nalaani aalakoorsimanera. U suliap suliarineqarnera tamaat aa-

lajangiusimavaa atoqatigiinneq nammineq piumassutsimik pisimasoq, tamannalu ikorfartuif-

figineqarluni atoqatigiinnerup aqaguani P attavigisimammagu allaffigalugu kajumissaarilluni 

pisimasoq pillugu oqaluutigiissinnaallutik, siullermillu P ajorisimanngeriarlugu, kingorna 

aalakoorunnaarami aliasulaalersimanera. Aatsaallu pisimasup kingornatigut ullut sisamat 

qaangiunneratigut P malugitissimallugu qanoq pisimasoq nuanniilliuutigitigalugu. 
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Eqqartuusseqataasoq ataaseq isumaqarpoq naak P akunnattuungalluni pisut pillugit pis-

suseqaraluarluni pisup tungaanut kingornalu, aalajangersimasumik allanngortitaqaranilu nas-

suiaateqartoq piffissakkut qaqugukkulluunniit oqaatiginikuunagu U kinguaasiutitigut 

atoqatiginissaa. Tamannalu nassuiaanera ikorfartuiffigineqarpoq U nassuiaaneranit, tassa 

pisimasoq taanna sioqqullugu atoqatigiinnissaq pillugu oqaloqatigiinnikuunatik. Taamatullu 

aamma tamanna ikorfartuiffigineqarluni P nassuiaaneranit, tassa nammineq eqqumasimanani 

U atoqatigaluni aallartimmani, aamma U nassuiaammat P atoqatigiinnermi nalaani itertutut 

pissuseqarsimasoq. Eqqartuusseqataasoq taanna isumaqarpoq eqqarsarnartoqanngitsoq U 

nassuiaanera qaangiinnarneqarsinnaasutut, nassuiaammat P atoqatigiinnissamik aallartit-

tuusimasoq, nassuiaaneq taanna aatsaat saqqummermat nunatta eqqartuussisuuneqarfiani 

pingaarnertut isumaqatigiinniarneq aallartereersoq aamma suliami uppernarsaatitut saqqum-

miunneqartunit ikorfartuiffigineqanngimmat. 

 

Amerlanerussuteqartut isumaat malillugu eqqartuussut oqaatigineqarpoq, taamaattumillu un-

nerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarluni. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 17. februar 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 279/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1986 

(advokatfuldmægtig Thomas Wiemann) 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 18. februar 2021 (kredsrettens sagl.nr. KS-

QAA-1544-2020).  
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Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

Tiltalte har påstået frifindelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været vist et foto af en dildo, og T har bekræftet, at fotoet viser den 

dildo, der er brugt under den omhandlede episode.  

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at hun stadig bor med sin familie i Qaanaaq. Siden 

januar har hun arbejdet som […]. 

 

Forklaringer 

Vidnet F har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har forklaret, at hun og F gik på højskole sammen. De havde kendt hinanden i omkring 2 – 

3 måneder. De havde ikke haft et tæt forhold til hinanden, men de havde spillet guitar sammen 

på værelset. Der havde ikke været flirteri eller noget romantisk imellem dem, før de var i seng 

med hinanden. Den omhandlede aften var de på værtshus. Hun var sammen X1 og F. Hun tog 

på værtshus efter klokken 23.00. Hun husker ikke, om hun fulgtes med F til værtshuset, eller 

om de først mødtes på værtshuset. Hun havde drukket omkring 8 øl og et shot i løbet af afte-

nen. Hun var ikke meget fuld. Først da hun gik over til F værelse, fik hun lidt black out. F har 

fortalt, at hun også havde fået black out. Enten havde X1 eller F bestilt taxa hjem fra værts-

huset. De fulgtes i taxaen. Mens de kørte med taxaen fortalte F, at hun godt kunne tænke sig 

at prøve en pigekæreste, og de holdt hinanden i hånden. Da de kom frem til højskolen, gik X1 

og F ud i rygerummet. Mens de var i rygerummet, gik hun hen til sit værelse. Der var langt 

mellem hendes og F værelse. Da hun var kommet ind på sit værelse, ringede F flere gange til 

hendes mobil. Hun ville ellers ikke være sammen med F, men F blev ved med at ringe, og 

derfor tog hun op til hende, måske fordi hun plagede. F fortalte i telefonen, at hun havde låst 

døren op til sit værelse. Hun gik hen til F værelse og tog en dildo med. Det er en hudfarvet 

dildo, som kvinder kan tage på. Hun havde spurgt F, om hun skulle tage dildoen med, og det 

sagde F ja til. F lå i sengen, da hun kom ind på værelset. Hun gik hen til F og kyssede hende 

på læberne. Hun kyssede hende mere end en gang, men hun husker ikke, hvor mange gange. 

F var vågen. De sagde ikke rigtig noget, men F accepterede det. Hun spurgte F, om hun ville 

tage sine trusser af. F tog sine trusser af, og hun tog dildoen på. F sagde ikke noget på det 
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tidspunkt. Hun kælede først lidt med hende. Så tog hun olie på dildoen og stak den ind. F var 

stadig vågen. Hun var vågen under hele episoden. På et tidspunkt, mens hun havde dildoen 

inde i f, så det ud som om, at F komme til sig selv, og bad hende om at flytte sig. Så flyttede 

hun sig. De var sammen i kort tid. Hun blev foreholdt rapport om tekstbeskeder af 2. marts 

2020 (bilag 1.F-2-1), og hun bekræftede, at hun havde sendt de beskrevne beskeder til F. Hun 

skrev til F, fordi det så ud til, at F havde det ubehageligt med det, der var sket. Hun var kæreste 

med X2, og det var derfor, at F ikke måtte sige noget til X2. Hun sagde undskyld, fordi F så 

ud som om, at hun ikke var glad for hende. Hun mente ikke, at hun havde gjort noget forkert, 

fordi F havde accepteret det, der foregik. Om fredagen skrev de sammen om en anden fest. 

Det var vist nok dagen efter, at de havde været på værtshus.   

 

F forklarede supplerende, at hun tog hen til Kukkukooq sammen med 5-7 af sine skolekam-

merater. Først var de til koncert i hallen med […], og derefter tog de til Kukkukooq, da den 

åbnede. De var begyndt at drikke to dage før koncerten. Hun ikke husker, hvor mange gen-

stande, hun havde drukket den omhandlede aften. Hun havde måske drukket omkring 10 øl 

og shots. Hun husker ikke, hvor mange shots hun fik. På en skala fra 1 – 10 lå hendes beruselse 

omkring 8 – 9. Hun husker ikke rigtig, hvordan de kom hjem fra byen, efter de havde været 

på værtshus. Hun tog ikke en taxa sammen med T, for hun var alene sammen med X4, da de 

kom tilbage til Højskolen. X4 er en tidligere skolekammerat. Hun havde drukket i 4 dage, og 

hun var vist nok kun sammen med T i Kukkukooq. Da de kom tilbage til Højskolen, var hun 

og X4 alene på hendes værelse. De talte sammen og grinede sammen. X4 gik ind på sit væ-

relse, og hun glemte at låse døren. Hun have ikke været i kontakt med T på det tidspunkt. Det 

var vist nok først efter, at hun var faldet i søvn, at T begyndte at kontakte hende. Det første 

hun så, da hun vågnede, var baby olien. Så vidt hun husker, havde hun ikke set T før det. Da 

hun kom til sig selv, var T i gang med at have samleje med hende. Hun blev selvfølgelig 

forskrækket. Hun husker ikke, hvad hun gjorde. Hun har ikke talt med T om, at de skulle have 

samleje eller om, at hun gerne ville prøve at have en pigekæreste. Hun har ikke holdt T i 

hånden. Hun blev foreholdt foto af bryster på side 3 i besigtigelsesrapport af 2. marts 2020 

(bilag 1.D-1-2). Fotoet er vist nok taget på sygehuset, men hun kan ikke helt huske det. Hun 

fik nogle mærker på brysterne efter episoden. Fotoet på side 4 af dyne med pletter må også 

stamme fra episoden. Det er hendes seng, og dagen efter så hun, at hun blødte fra sit underliv. 

Hun husker ikke SMS korrespondancen med T dagen efter. Hun festede den dag. Hun husker 

ikke, hvem hun var sammen med. Det var X1, der ringede til T fra hendes mobiltelefon. X1 

lånte telefonen to gange. Deres lærere bad dem om at gå i seng. Det var vist nok lørdag. Der 

var ikke nogen kode på hendes telefon dengang. Hun blokerede T, fordi hun ikke havde brug 

for hende efter det, der var sket. Hun husker korrespondancen med T om lørdagen. Episoden 

påvirkede hende meget det første år. Hun har stadig vanskeligt ved at komme videre med sit 

liv. Hun har fået social fobi. 
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Landsrettens begrundelse og resultat 

To dommere finder, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at 

T havde forsæt til voldtægt ved tilsnigelse. Disse dommere har navnlig lagt vægt på, at P 

forklaring fremtræder usikker, hvilket må antages at hænge sammen med hendes forklaring 

om, at hun var beruset flere dage i træk i den omhandlede periode. T har gennem hele sagen 

fastholdt, at samlejet skete frivilligt, hvilket understøttes af, at hun dagen efter samlejet kon-

taktede F via en tekstbesked og opfordrede hende til at tale om det, der var sket, hvortil F i 

første omgang oplyste at det var i orden, men at hun var blevet lidt ked af det, fordi hun nu 

var ædru. Først fire dage efter episoden gjorde F opmærksom på, at hun havde det dårligt med 

det, der var sket.  

 

En dommer finder, at uanset at F forklaring fremtrådte usikker om omstændighederne op til 

og efter episoden, har hun afgivet en fast og vedholdende forklaring om, at hun ikke på noget 

tidspunkt havde givet udtryk for, at hun ønskede at have et seksuelt forhold til T. Denne for-

klaring støttes af T forklaring om, at de ikke før denne episode havde talt om at have et sek-

suelt forhold. Endvidere støttes F forklaring om, at hun ikke var vågen, da T begyndte sam-

lejet af T forklaring om, at det så ud som om, at F kom til sig selv under samlejet. Denne 

dommer finder, at det er ubetænkeligt at tilsidesætte T forklaring om, at det var F, der tog 

initiativ til det seksuelle forhold, da denne forklaring først er fremkommet under hovedfor-

handlingen i landsretten og ikke understøttes af sagens øvrige bevismateriale. 

 

Der afgives dom efter stemmeflertallet, og derfor frifindes tiltalte. 

 

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

 

T frifindes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

 

E Q Q A R T U U S S U T 

 

Oqaatigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 18. februar 2021 

 

Eqqaartuussiviup no. 1544/2020  
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Politiit no. 5508-97351-00043-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 27. oktober 2020. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77 stk. 1 nr. 2 aamma § 96 stk. 1 nr. 1 - pingitsaaliilluni 

atoqatiginninneq aamma angerlarsimafimmi eqqissiviilliortitsineq 

28. februar 2020, unnuami tallimanngorninngortoq nal. 0200-ip aamma nal. 040-ip akornanni, najuk-

kami Knud Rasmussenip Højskoliani, Aqqusinersuaq 99-mi, inimi […]-mi Sisimiuni, pisussaanani P 

inaannut iserluni P imigassartorsimanini tunngavigalugu iliuutsimut akerlileeriarsinnaanngitsoq 

kinguaassiutitigut atoqatigigamiuk, unnerluutigineqartup usuusamik atiseriarluni P utsuinut man-

gukkamiuk. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussan-

ngortitsineq  

 

P narrunarsarneqarneranut ajunngitsorsiassiineq koruuninik 60.000,- 

 

U pisuunnginnerarpoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut P nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 18. februar 2021.  

 

P nassuiaateqarpoq ulloq 18. februar 2021.  

 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaanni ulloq 18. februar 2021-meersumi issuarneqarput. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

A-2-1 Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, tassannga ersersinneqarluni nalunaarutiginnittoqarsi-

masoq ulloq 2. marts 2020 nal. 14.10. Iliuuseqarnermi piffissaa nalunaarutigineqarsimavoq 

tassaasoq 28. februar 2020 nal. 01.30-02.30.  

  

E-1-1 Napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiisutaanit imm. 5-imi ersersinneqarpoq 5: 

”Taaneqartutut 1 centimeterisut atsigisoq aagialitserneq iviangiata saamiata tungaani.  

Ilumigut misissortinnerani innarlernernik soqanngilaq. Ilukkut misissortinnermi sukangaatsiartarpoq. 

Ilumigut aanaanngilaq imaluunniit pullannertaqanngilaq.” 
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F-1-1 Mappi assitalik, tassannga ersersinneqarpoq U ineeraani usuusaq nassaarineqarsimasoq.  

 

F-2-1 Pasineqartup pinerlineqartullu akunneranni allaaserisap oqaasertaa – nalunaarutillu pillugit 

nalunaarusiaq.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq suliffeqarani. Meeraqanngilaq, ilaquttaminik illoqateqarpoq. 

Siornatigut assigusunik eqqartuussaanikuunngilaq. Taarsiissutissatut piumasaqaatigineqartut taarse-

rusunngilai, P nammineerluni akuersereernikuummat.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluussaq pinngitsuunerarpoq, nassuiaateqarusunganili. 

 

P ersarissumik nassuiaatigaa 28. februar 2020 unnuakkut imigassartorsimalluni silaaruttarlunilu, in-

imini silattorsimalluni takullugulu nerrivimmi babyolie, ippigisaqarluni ilumigut annialerami takuaa 

unnerluussap usuusamik strap-on-imik atoqatigigaani. Unnerluussaq naammassigami anilerluni pi-

nerlineqartoq oqarfigaa allanut oqassanngittoq. 

Pinerlineqartoq qanoq iliuuseqanngilaq unnerluussaq peertinniarlugu, aatsaallu ullut 3 kingusinneru-

sukkut nalunaarutiginnippoq, oqaqqusaannginnini pissutigalugu sapileqqaaraluarami. 

Nassuiaat uppernartutut nalilerneqarpoq, taamaattumillu U pisuutinneqarpoq Pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, stk. 1, nr. 2, akiuuteriarsinnaanngittumik atoqatiginninneq, unioqqutissimagaa. 

 

Nassuiaammit ersersinneqanngilaq, ilumut U akuerineqarani P-ip inaanut isersimanersoq, taamaat-

tumik unnerluussissutip ilaanut angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsinermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pineqaatissiissummut: 

Inatsisinik unioqqutitsinerni taamatut ittuni aallaaviusumik pineqaatissiissutigineqartarpoq eqqartu-

unneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarneq. 

 

Suliami matumani pineqaatissiissummut sakkukillisaataasinnaasunik annertunerulersitsisunilluunniit 

saqqummiussisoqanngilaq, taamaattumik pineqaatissiissut aaliagerneqarpoq unnerluussisussaati-

taasut piumasaqaataat malillugu qaammatini arfinillini eqqartuunneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarnermik.  

 

Angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsinermut pinngitsuutinneqaluartoq, taamaattoq tamanna immini 

immikkut pineqaatissiissummut sunniuteqanngilaq.  

 

Mitangaanermut ajunngitsorsiassat aaliagersarneqarput 40.000 kr.-nut. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut an-

ingaasartuutit akilissavai. 

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U akiuuteriarsinnaanngittumik atoqatiginninnermut pisuutinneqarpoq.  

U unnerluussutip ilaanut angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsinermut pinngitsuutinneqarpoq. 

U qaammatini 6-ni eqqartuunneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.  
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P-ip mitangaaneranut ajunngitsorsiassat 40.000 kr. U akilissuai. 

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit aningaasartuutigineqassapput. 
 

 

 

Elisabeth Kruse 

eqqartuussisoq 

 

*** 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 18. februar 2021 

 

Rettens nr. 1544/2020  

Politiets nr. 5508-97351-00043-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 27. oktober 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af. 

 

Kriminallovens § 77 stk. 1 nr. 2 og § 96 stk. 1, nr. 1 - Voldtægt - husfredskrænkelse 

Ved natten til fredag den 28. februar 2020 i tidsrummet mellem kl. 0200 og kl. 04  på adressen Knud 

Rasmussen Højskolia, Aqqusinersuaq 99, værelse […], i Sisimiut, uberettiget at have skaffet sig ad-

gang til F værelse, hvor hun skaffede sig kønslig omgang med F som pga. beruselse befandt sig i en 

tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen, idet tiltalte havde iført sig en på-

spændingsdildo som hun indførte i F vagina. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 6 måneder. 

Samt tortgodtgørelse på 60.000 kr. til F.  

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 18. februar 2021. 
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F har afgivet forklaring den 18. februar 2021.  

 

Forklaringerne er refereret i retsbogen af den 18. februar 2021.  

 

Dokumenter 

A-2-1 Anmeldelsesrapport, hvoraf fremgår at der skete anmeldelse den 2. marts 2020 kl. 14.10. 

Gerningstidspunktet anmeldtes til at være 28. februar 2020 kl. 01.30-02.30.  

  

E-1-1 Politiattest, hvoraf fremgår af punkt 5: 

”Som anført et 1 centimeter stort blodunderløbent område på venstre bryst. 

Ingen ydre læsioner ved gynægologisk undersøgelse. Ved intern undersøgelse spænder hun en del. 

Ingen indre blødning eller udfyldninger.” 

 

F-1-1 Fotomappe, hvoraf fremgår at der hos T værelse blev fundet en påspændingsdildo. 

 

F-2-1 Rapport tekst- beskeder mellem sigt. og forurettede. 

 

Personlige oplysninger 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at hun ikke har noget arbejde. Hun har ingen børn, bor i 

hus sammen med sin familie. Hun er ikke tidligere dømt for lignende forhold. Påstand om tortgodt-

gørelse vil hun ikke betale, da F selv har indvilget i det.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men vil ikke afgive forklaring. 

 

F har klart og tydeligt forklaret at hun havde drukket og fik blackouts om natten den 28. februar 2020, 

og at hun kom til sig selv inde på sit værelse og så babyolie på bordet, hvor hun følte ømhed og da 

det begyndte at gøre ondt i underlivet, så så hun at tiltalte plejede samleje med hende med brug af en 

strap-on dildo. Da tiltalte var færdig hvor hun skulle til at gå ud sagde hun til forurettede at hun ikke 

måtte siget til andre.  

Forurettede gjorde ikke noget for at få tiltalte væk, og anmeldte først 3 dage senere, i det første om-

gang turde hun ikke, da hun ikke måtte sige noget. 

Forklaringen vurderes for at være troværdigt, derfor findes T skyldig for overtrædelse af Kriminallo-

vens lov § 77, stk. 1, nr. 2, samleje med en der er ude af stand til at modsætte sig handlingen.  

 

I forklaringen fremgår det ikke klart, om T var gået ind til F værelse uden at have fået lov, derfor 

frifindes hun for den del af tiltalen, der vedrører husfredskrænkelse.  

 

Om foranstaltningen 

 

Udgangspunktet for lovovertrædelseIse af den karakter er anbringelse i anstalten.  

 

I denne sag er der ikke fremlagt noget, som kan tillægges at være af formildende eller skærpende 

omstændighed, derfor fastlægges foranstaltningen efter anklagemyndighedens påstand om anbrin-

gelse i anstalt for domfældte i 6 måneder.   
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Trods tiltalte er frifundet vedrørende husfredskrænkelse, vil denne i sig selv ikke have nogen virkning 

vedrørende foranstaltningens fastsættelse.   

 

Tortgodtgørelsen fastlægges til 40.000 kr. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

 

T findes skyldig for samleje med en, der er ude af stand til at modsætte sig handlingen.  

T frifindes vedrørende delen af anklageskriftet der vedrører husfredskrænkelse. 

T anbringes i anstalten for domfældte i 6 måneder.  

 

T skal betale tortgodtgørelse på 40.000 kr. til F. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Elisabeth Kruse 

Kredsdommer 

 

 

 

Den 18. februar 2021 kl. 13.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Ilulis-

sat. Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1544/2020 

Politiets nr. 5508-97351-00174-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

Unnukkut imerlutik aallartipput. Sisimiuni højskoleme atuaqatigiiullutik imerput Kukkukuumut ni-

kinniarlutik isumaqatigiipput. Imereerlutik P qasulerpoq, taava kammalaatini X4 majuaqatigaa. Høj-

skolemut iserlutik P inaaneeqqaarput, eqqartuipput illaqattaarlutillu. Kingorna P innarniartoq, X4 ini-

minukarpoq.  

U P-mut sianerpoq, allaqattaanngikkuni. P sinileraluarluni silaarutillattaavoq, assut imernikuugamik. 

Taava sinilillatsiartoq U mobilianut allaqattaalerpoq, taavalu iserluni. Eqqaamanngilaa P isertinner-

lugu. U iserneraniik eqqaamasaqarpianngilaq. P qaatulluni takuaa nerrivimmiittoq babyolie. Taava 

tupalluni ingerlaannaq ilumigut annialerpoq. Qummut qinivarpoq takullugulu U qaaminiilluni 
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atoqatigalugu aallartereersimasoq, dildo atorlugu P kapputeqqallugu. Oqarpoq: ”Sooruna qaatuppit 

nipit nuannerseruttortoq”. P iviagii ilualu annernarsereersimapput. U naammassigami babyolie dild-

olu puussiamut ilivai atisalersorlunilu, oqaqqunagulu, taava anivoq. P iterami atisaqarnerluni eqqaa-

manngilaa, kisianni eqqaamavaa iviangequteqarluni. U animmat P innaqqiinnarpoq amaartoruju-

ugami. 

P qaangiiffigitilluni misigivoq, aqaguanili aatsaat eqqarsaatigilerpaa politiinut sianissalluni.  

Kukkukuumiimmata U aamma ilaavoq, unnuk taanna imeqatigaat. P kammalaatini imeqatigai, U 

akuuvoq.  

U Sisimiuni januarimiit majimut højskoleqatigaa. P aqaguani ilinniartitsisuminnut oqaluttuarpoq, 

taava napparsimavimmi ilusiortippoq, assilitippoq aammalu politeeqarfiliarluni.  

Kingorna P ilumigut assut anniarpoq, taamaammat ullut qassit qaangiummata U allaffigaa nuanna-

rinagu anniartimmani. U allaqattaarfigileraluarpaa, kisianni P blokererpaa.  

U unnuk taanna taamaallaat imeqatigaa. Sisimiuniikkami U kammalaatitut isiginngilaa. siornatigut U 

P ineeraanut isertarnikuuvoq atorniarluni.  

Ullut 4 qaangiummata P aatsaat oqarpoq, siooragami, U oqarfigineqarami oqassanngilatit. Pisoq sioq-

qullugu U attaveqatigiittanngillat. Kingorna P atuarumajunnaaraluarpoq, takkutissaaraluarpoq.  

U isernera eqqaamatallappaa, eqqaamanngilaa arlaannik oqarnerluni.  

P qaatuppoq paatsuungalluni susoqarneranik, taava U nammineq peerpoq. Qaatunneraniik U peernis-

saata tungaanut eqqaamanngilaa qanoq sivisutiginersoq, U nammineq naammatseqqaarpoq. U P ivi-

angiatigut tigooqqarpaa, P assut anneraa. Siornatigut U atoqatiginikuunngilaa, aamma attaveqatigi-

inneq ajorput.  

Dansk: 

De begyndte at drikke om aften. De gik i samme klasse på Sisimiut højskole, de var klassekammerater 

der sammen, de blev enige om at tage til Kukkukooq. Efter de havde drukket, blev F træt, så gik hun 

op sammen med sin kammerat X4. Da de kom ind til Højskolen, var de i første opgang inde på F 

værelse, de talte sammen og grinte meget. Senere gik F for at gå i seng, X4 tog hen til sit værelse.   

T ringede til F, hvis ikke hun skrev beskeder mange gange, F faldt ellers i søvn hvor hun indimellem 

fik kort varige blackout, det er fordi de havde drukket meget. Derefter hvor hun var faldet i søvn i 

kort øjeblik, var T begyndt at skrive mange gange til hendes mobil, og derefter kom hun ind. Kan 

ikke huske om F fik hende ind, siden T kom ind, kan hun ikke rigtig huske noget, da F kom til sig 

selv, så hun babyolie på bordet. Så blev hun forskrækket og fik straks smerter i underlivet. Hun kig-

gede op og så at T var oven på hende og var allerede begyndt at have samleje med hende, hun brugte 

dildo og havde stukket den ind i F. Hun sagde: ”Hvorfor vågnede du op din stemme begyndte ellers 

at lyde godt”. F bryster og underlivet var allerede begyndt at gøre ondt. Da T var færdig, lagde hun 

babyolie og dildo i posen og tog tøjet på, og sagde at hun ikke måtte sige noget, så gik hun ud. Da F 

vågnede op, husker hun ikke om hun havde noget tøj på, husker dog at hun havde brystholder på. Da 

T gik ud lagde F bare sig i sengen igen, da hun var meget fuld.  

F følte at hendes grænser blev overskredet, og det var først dagen efter at hun tænkte på at ringe til 

politiet.   

Da de var på Kukkukooq, var T også med, de drak sammen med hende den aften. F drak sammen 

med sine kammerater, T var i blandt.   

Hun var på højskolen i Sisimiut sammen med T fra januar til maj. F fortalte over for sin lærer dagen 

efter, så blev hun undersøgt i underlivet på sygehuset, der blev taget billeder af hende og hun tog til 

politistationen.   

Efterfølgende havde F stærke smerter i underlivet, og hun ved ikke hvor mange dage efter skrev hun 

derfor til T om at hun ikke kunne lide, at T havde udsat hende for smerter. T begyndte ellers at skrive 

til hende mange gange, men F blokerede hende.  

Det var kun den aften hun drak sammen med T. Da hun var i Sisimiut betragtede hun ikke T som en 

kammerat.  Tidligere plejede T at komme ind til F værelse for at låne noget.  

Efter 4 dage havde F først sagt noget, fordi hun havde været bange, da T havde sagt til hende om at 

hun ikke måtte sige noget. Forinden episoden har hun og T ikke haft kontakt til hinanden. Efterføl-

gende havde F mistet lysten til at komme i skolen, hun begyndte ellers at udeblive.   
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Hun husker i glimt da T kom ind, hun husker ikke om hun sagde noget.   

F kom til sig selv, hvor hun var forvirret om hvad det var der var sket, så kom T selv væk. Fra hun 

kom til sig selv, indtil T kom væk, husker hun ikke om hvor lang tid der gik. T tilfredsstillede sig selv 

først, T tog først fat i F bryster, det gjorde så ondt på F. Hun har ikke tidligere haft samleje med T, de 

plejede heller ikke at have kontakt med hinanden.   

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 15.15. 

 

 

Elisabeth Kruse 

kredsdommer 


