
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani ulloq 12. februar 2020 suliami su-

liareqqitassanngortitami 

 

Sul.nr. K 281/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inussoq ulloq […] 1968 

Advokat Gedion Jeremiassen 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. juli 

2018. (Eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-NUU-KS-183/17).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigi-

neqarneratut eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq.  

 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata atuuttus-

sanngortinneqarnissaanik.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarneqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Sermersuup Kommunia oqaaseqaatikkut ulloq 3. oktober 2018 P pillugu qanoq ittuuneranik 

allaaserisaqarsimapput, tassani ilaatigut ersersinneqarluni nappaataa suussuserneqartoq ineri-
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artornermigut akornutilittut aamma tarnimigut periartarnertigut, qaratsamigut pisumik nukil-

larnikuulluni aamma noqartartuulluni. Taamatullu aamma ersersinneqarpoq, […] inuusunne-

rusunut immikkoortortaqarfiani inissinneqarsimasoq ”[…]”-mi 18. maj 2015-imili, aammalu 

ullup unnuallu ingerlanerani nalunaaquttap akunneri 16-it immikkoortortaqarfimmi ulloq un-

nuarlu sulisunit ikiortarialiulluni, sunullu tamanut ikiugassaasarluni.  

 

Unnerluutigineqartoq suliamut pingaarutilimmi Sermersuup Eqqartuussisoqarfianit 

eqqartuussutikkut ulloq 24. oktober 2014-imi pineqaatissinneqarnikuuvoq ilaatigut unioqqu-

tissimallugit pinerluttulerinermi inatsimmi § 79, tak. § 12, piffissami ulluligaanngitsumi 

2007-ip aasaani, soralussani 12-inik ukiulik kinguaassiutaasigut ilageriaraluarsimallugu.  

 

Unnerluutigineqartup inuttut atugarisani pillugit nassuiaatigivaa 51-inik ukioqarluni. Aap-

paqarpoq taannalu najugaqatigerusukkaluarpaa. Maannakkut suliffeqanngilaq ikiorsiissutin-

illu pisartagaqarluni.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq I1 siullermeeriffiusumi nassuiaatigisami assinganik pingaarnertigut 

nassiutaateqarput. Taamatullu aamma I2 nassuiaatinneqarluni.  

 

U ilassutit nassuiaateqarpoq, taamanikkut qatanngutini angut […] najugaqartoq. Qatanngutaa 

angut tassunga nuuppoq taanna ammaqqammersoq. Qatanngutimi angutip sianerfigitikkaan-

gani […] pulaartarpaa. Immaqa qaammammut arlaleriarluni, imaluunniit qatanngutini X1 

aningaasarsigaangat. X1 aningaasaateqaraangami sianertarpoq.  

 

P ilisarisimanngilaa. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni 

ataasiarluni misigisimallugu P-p saaffigigaani qarlini peeqqullugit, nassuiaavoq, tamatumani 

qanoq iliuuseqarsimanani. Fjernsynertarfimmi nammineq issiaannarpoq taanna isermat qarli-

nilu peerlugit. Tamatuma kingorna ineeqqaminukaanneqarpoq. Immaqa ukiut 5-6 missaat 

qaangiupput. Qangarsuarli tamanna pivoq. Kuninnikuunngilaa imaluuniit eqitaarnikuunngi-

laa. Arnaa ilisarisimavaa, arnaalu atuaqatiginikuullugu. Siusinnerusukkut takunikuunngilaa 

aatsaallu Ippiarsummi takullugu. Oqaloqatiginikuunngilaa, oqalussinnaanngimmammi.  

 

Inoqatiminut ataqqinnittuuvoq, ilisarisimasanilu eqitaarlugillu kuniorusuttarpai. P sumilluun-

niit pinngitsaalillugu iliortinnikuunngilaa, aamma sattaarnikuunngilaa. Eqitaarnikuuvaa kisi-

annili qaninniarfiginikuunngilaa. Ilaannikkut atini taasarpaa qungujullunilu. Inussiarnisaarfi-

giinnarlugu eqitaarnikuuvaa.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, Ippiarsummi sundhedsassistentitut sulisuulluni. U ilisarisimanngi-

laa, takuinnarnikuuvaa. Ippiarsummut isertarnerani takusarnikuuvaa. Takusaqarnikuunngilaq 
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U-p P-mik oqaluussineranik. P ilassisarpaa, siusinnerusukkulli oqaloqatigigaa taku-

nikuunngilaa. P-p takusani tamaasa ilassiortarpai. Kutaartarpoq assammiisarlunilu. Ilaannik-

kut assamiisarpoq ilaannikkullu ilassinnaartarluni.  

 

P amerlanerpaatigut ikiugassaasarpoq, kisiannili nammineerluni atisalersorsinnaalluni. Pisin-

naasaasa allattorneqarani takuneqarsinnaapput P qanoq ittuunersoq. Naliliineq nammineq 

taanna suliarinikuuvaa. Naluvaa kia naliliineq suliarisimaneraa, nammineq atuarlugu paasis-

aqarnikuuvoq. Malugisinnaavaa P 2-3-inik ukiulittut pissuseqartoq. Tamanna malunniuttar-

poq soorlu ulluni sammisassaqartikkuminaaffiini, aamma oqalunniarnini ajornartorsiutigivaa.  

 

I2 nassuiaavoq P nammineq panigalugu, aammalu ineriartornermigut akornuteqartoq. 18-inik 

ukioqalerami nammineersinnaajunnaarsinneqarpoq. Namminerlu tassunga nakkutiginnit-

tuuvoq. Ineriartornermigut akornuteqarpoq, pisortatigoortumillu nappaataa suussusersineqar-

nikuuvoq qaratsimigut pisumik nukillarutilittut, noqartartutut, taamatullu aamma autismer-

tutut ilisarnaateqarluni. Ineriartornera arriitsuararsuuvoq. 3-5-inillu ukiulittut killiffeqarluni. 

Inunngorniarnermi ilt-imik amigaateqarnikuuvoq. Nappaasersuutit taakkua pingasut inut-

taanik tamanik oqaluttuartuunngillat, allatuulli periarfissaqanngilaq immikkoortitsisinnaaner-

mik suna eqqortuunersoq sunalu eqqunngitsuunersoq. Suup nuannersuunera aamma suup nu-

annersuunnginnera malugisinnaavaa. Quleqanngitsuuvoq. Sunaluunniit imminut apuun-

neqartoq migissutsit atorlugit malugisarlugu. Imminut neqeroorutigineqartunut itigartitsisin-

naassuseqanngilaq. Timikkut tamakkiisumik inersimasuuvoq kisiannili eqqarsartaatsimigut 

suli meeraarannguulluni. Aalariaasia eqartuuvoq, amerlanertigullu tamanut ikiugassaasarluni. 

Ulloq unnuarlu passunneqarnissamik pisariaqartitsivoq. Neriniaruni perusuersarniaruni 

ikiorneqartussaalluni. Ippiarsuk ammarmat 2015-imi tassunga nuunnikuuvoq. Siusinnerusuk-

kut Ilulissani ukiut qulit najugaqarnikuulluni.  

 

Nakkutigisarivaa aningaasaqarneratigut aamma inuttut. Suliami pisimasoq pillugu qaa-

piartorujussuarmik oqaluttuarsiarinikuuvaa, kisiannili sulisut noqqaavigisimallugit pisimasoq 

pillugu nalunaarutiginneqqullugit misissuisoqarnissaa siunertaralugu.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Unnerluutigineqartup pisuunnginnerarneratigut eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq unner-

luussisussaatitaasut pisarialimmik eqqartuussaassutaasinnaasumik uppernarsaasiissuteqann-

gitsut. Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsinngilaa kanngutaatsuliorfi-

ginninnertut pissusilimmik iliuuseqartoqarsimanera. 

 

Uppernarsaasiinermi nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq U-p P 

eqitaarsimagaa, tamatumali saniatigut qularnarunnaarsinneqanngilaq imatut attualaarsima-

gaa, pinerluttulerinermi inatsisip § 84-iata imarisaa timitalerlugu. Nassuiaatit I1-miit, tassa 
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U-p P qungasiatigut kunissimagaa imaluunniit nuluisigut attualaarsimagaa allatut inerniliis-

sutaasinnaanngilaq.  

 

Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 12. februar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 281/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1968 

Advokat Gedion Jeremiassen 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 5. juli 2018 (kredsrettens sagl.nr. SER-

NUU-KS-183/17).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse.  

 

Tiltalte har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 
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Supplerende oplysninger 

Sermersooq Kommune har i udtalelse af 3. oktober 2018 lavet en beskrivelse af F, hvoraf det 

bl.a. fremgår, at hun er diagnosticeret udviklingshæmmet og har psykomotorisk retardering, 

spastiske lammelser og epilepsi. Det fremgår endvidere, at hun har været anbragt på […] 

yngreafdeling ”[…]” siden den 18. maj 2015, at hun har støtte 16 timer i døgnet ud over 

afdelingens døgnpersonale, og at hun skal have hjælp til stort set alt.  

 

Tiltalte er af betydning for sagen foranstaltet ved Sermersooq Kredsrets dom af 24. oktober 

2014 for overtrædelse af bl.a. kriminallovens § 79, jf. § 12, ved på en ikke nærmere angivet 

dato i sommeren 2007, at have forsøgt at opnå kønslig omgang med sin 12-årige niece.  

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er 51 år gammel. Han har en kæreste, 

som han gerne vil bo sammen med. Han har ikke noget arbejde nu, og han lever af bistand.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne V1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Der er 

endvidere afgivet forklaring af V2.  

 

T har supplerende forklaret, at hans bror på daværende tidspunkt boede på […]. Broren flyt-

tede dertil, lige da stedet åbnede. Han besøgte sin bror på […], når han ringede efter ham. Det 

var nok nogle gange om måneden, eller når hans bror X1 fik løn. Når X1 havde penge, så 

ringede han.  

 

Han kender ikke F. Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at han en gang har oplevet, at 

F henvendte sig til ham og tog sine bukser af, forklarede han, at han ikke foretog sig noget i 

den anledning. Han sad bare i fjernsynsstuen, da hun kom ind og tog bukserne af. Hun blev 

efterfølgende bragt ind på sit eget værelse. Det er nok omkring 5-6 år siden. Det er i hvert 

fald længe siden. Han har ikke kysset eller krammet hende. Han kender hendes mor, og han 

har gået i skole med hendes mor. Han har ikke set hende før end han så hende på […]. Han 

har aldrig talt med hende, for hun kan ikke tale.  

 

Han respekterer andre mennesker, men han krammer og kysser gerne dem han kender. Han 

har ikke tvunget F til noget, og han har ikke gramset på hende. Han har krammet hende, men 

har ikke været nærgående over for hende. Nogle gange siger hun sit navn og smiler. Det er 

kun af venlighed, at han har krammet hende.  

 

V1 har supplerende forklaret, at hun arbejdede som sundhedsassistent og plejer på […]. Hun 

kender ikke T, hun har bare set ham. Hun har set ham, når han kom ind på […]. Hun har ikke 
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set T tale med F tidligere. Han plejer at hilse på F, men hun har ikke set ham tale med hende 

tidligere. F hilser på alle dem hun ser. Hun siger goddag, og giver hånd. Nogle gange giver 

hun hånd, og nogle gange hilser hun bare.  

 

F skal have hjælp til det meste, men hun kan selv tage tøj på. Der står i funktionsbeskrivelsen 

af F, hvordan hun er. Det er en vurdering, der er lavet af hende. Hun ved ikke, hvem der har 

udarbejdet vurderingen af hende, så det er bare noget hun har læst sig frem til. Hun kunne 

godt mærke på F, at hun fungerede som en 2-3 årig. Det kom til udtryk ved, at hun f.eks. 

havde dage, hvor hun var meget svær at aktivere, og hun havde svært ved at tale.  

 

V2 har forklaret, at F er hans datter, og at hun er udviklingshæmmet. Da hun fyldte 18 år blev 

hun umyndiggjort. Han er hendes værge. Hun er udviklingshæmmet, og hendes officielle di-

agnose er spastiker, epileptiker, ligesom hun har nogle autistiske træk. Hun udvikler sig meget 

langsomt. Hun er på et udviklingsstadie som en 3-5 årig. Hun manglede ilt under fødslen. De 

tre diagnoser forklarer ikke alt ved hende, og hun har ikke som andre muligheden for at skelne 

mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Hun kan forholde sig til, hvad der er rart, og hvad der 

ikke er rart. Hun har ikke noget filter. Al det input, som hun får ind, er noget hun føler, at hun 

skal forholde sig til. Hun har så at sige følere ud alle vegne, og hun kan ikke sortere i de input, 

som hun får. Hun kan ikke sige fra over for ting, der bliver budt hende. Rent fysisk er hun 

fuldt udvokset, men hun er som et lille barn mentalt. Hendes motorik er grov, og hun skal 

have hjælp til det meste. Der er håndtering af hende døgnet rundt. Hun skal have hjælp til 

mad og toiletbesøg. Hun flyttede ind på […], da det åbnede i 2015. Hun har tidligere boet i 

Ilulissat, hvor hun har boet i ti år.  

 

Han er værge for hende både økonomisk og personligt. Han har kun fået den i sagen omhand-

lende episode fortalt ganske overfladisk, men har bedt personalet anmelde episoden med hen-

blik på efterforskning.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Mod tiltaltes benægtelse finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til dom-

fældelse nødvendige bevis. Landsretten har således ikke fundet det bevist, at der har fundet 

en handling sted, som var egnet til at krænke blufærdigheden.  

 

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at T har givet F et kram, men finder det 

derudover ikke godtgjort, at han har befølt hende på en sådan måde, at gerningsindholdet i 

kriminallovens § 84 er realiseret. Forklaringen fra V1 om, at T skulle have kysset F på halsen 

eller befølt hendes baller, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

På den baggrund stadfæstes kredsrettens dom.  
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Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

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

 

T frifindes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

 


