
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA 

ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

EQQARTUUSSUT 

 

oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 21. maj 2021 suliami suliareqqi-

tassanngortitami 

 

K 102/21 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

T 

(eqqartuussissuserisoq Naja Joelsen, ivertinneqarsimavoq) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 14. de-

cember 2020 (KS-SER-1552-2020).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq atuuttussanngortitsisoqassasoq. 

 

Unnerluutigineqartoq, U, piumasaqaateqarpoq sakkukillisaaffigineqarnissamik imaalillugu, 

mianersoqqussumik nalunaarfigineqarnermik.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Nassuiaatit 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit ilassutitut nassuiaavoq Tassilami najugaqar-

luni. Najugaqatigiiffimmi inuusuttut allat 18-inik ukioqalereersimasut najugaqatigalugit na-

jugaqarpoq. Nujagaqartut peqaatinneqartarput eqqiaanermut, erruinermut aamma namminne-

erlutik nerisassiortarput. Kiffaanngussuteqartinneqarput nammineq inuunermik ingerlatsinis-

saminnut. Maannakkut paasiniarneqarpoq inunnik isumaginninnermi ikiorsiissutinik pisar-

tagaqalissanersoq. Maannakkut isertaqanngilaq nerisassarsinissaminullu aningaasaateqarani. 
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Kammalaatimini nerisarpoq. Majoriamut qinnuteqarnikuuvoq. Sanasutut ilinniagaqarusup-

poq. Sunngiffimmini kammalaatiminut pulaartarpoq. Ilaannikkooriarluni arsartarpoq. Pisi-

masut eqqartuussutigineqartut kingornatigut allanik pinerluuteqaqqinnikuunngilaq. 

Anaanaminut qatanngutiminullu attaveqanngilaq. Ataataminut attaveqarpoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Suliami pigineqartut tunngavigalugit aallaavittut pineqaatissiissut aalajangersarneqar-

tussaavoq, taamanikkut eqqartuussisoqarfiup unnerluutigineqartoq eqqartuussuteqarfigim-

magu taanna 18-it inorlugit ikioqarmat inunnik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisas-

sanngortinneqarnermik pinerluttulerinermi inatsimmi § 152 naapertorlugu. Taamaattorli 

taamaallaat inunnik isumaginnittoqarfiup nakkutilliinissamik annertussusiligaanik 

taamaaliortoqarsinnaalluni.  

 

Kommuneqarfik Sermersuup aallartitaata nassuiaaneratigut eqqartuussisoqarfiup eqqartuus-

sisut suliaanni allassimaffimmi allassimasaat naapertorlugit, nunatta eqqartuussisuuneqar-

fiata imatut paasivaa, kommunip – naak aperineqarsimagaluarluni – apeqqutigineqartoq 

isummerfigisimanngikkaa, kommunip nakkutiginninnermik tigusisinnaanera pillugu. Suliallu 

suliareqqitassanngortinnerani paasissutissat naapertorlugit qanoq iliuuseqartoqarsimanngilaq 

nutaamik oqaaseqaammik nakkutilliinissaq pillugu piniartoqarsimaneranik. Taamaattumik 

unnerluutigineqartup inunnik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaanissanik eqqartuun-

neqarsinnaanera tunngavissaqanngilaq, pissutsit unnerluutigineqartup pisuussutiginngisai 

pissutigalugit.  

 

Taamaattumik suliami paasissutissat naapertorlugit tunngavigineqarsinnaanngimmat, pissut-

sinik immikkut ittoqarnera, eqqartuussutip utaqqisitamik pineqaatissiissutip pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussangortitsinissamik piumasaqaataasoq pigineqanngim-

mat, unnerluutigineqartoq mianersoqqussummik nalunaarfigineqarpoq, tak. pinerluttuleri-

nermi inatsimmi § 125. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumaqatigivaa eqqartuussisoqarfiup mitagaanermut ajunn-

gitsorsiassanik aalajangiinera. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqar-

poq imaalillugu, U mianersoqqussummik nalunaarfigineqarluni. 

 

Eqqartuussisoqarfiup mitagaanermi ajunngitsorsiassat pillugit aalajangigaa atuutus-

sanngortinneqarpoq.  
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Mitagaanermi ajunngitsorsiassat ernialersorneqassapput taarsiissuteqarnissamut akisussaas-

suseqarnermik inatsimmi § 16 naapertorlugu. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

***  

 

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 21. maj 2021 i ankesag 

 

K 102/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(advokat Naja Joelsen, beskikket) 

 

Sermersooq Kredsret har afsagt dom i 1. instans den 14. december 2020 (KS-SER-1552-

2020).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. 

 

Tiltalte, T, har påstået formildelse, således at han meddeles en advarsel. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Forklaring 

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han bor i Tasiilaq. Han bor 

på et værested for unge over 18 år med 3 andre beboere. Beboerne bidrager til stedets rengø-

ring, opvask mv. og de laver selv mad. De har frihed til styre deres eget liv. Det er ved at blive 

afklaret, om han kan modtage sociale ydelser. Han har på nuværende tidspunkt ingen indtægt 

og har ikke penge til mad. Han spiser hos sine kammerater. Han har søgt ind på Majoriaq. 

Han vil gerne uddanne sig som tømrer. I sin fritid besøger han sine kammerater. Han spiller 
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sommetider fodbold. Han har ikke begået yderligere kriminalitet siden de pådømte forhold. 

Han har ikke kontakt med sin mor eller sine søskende. Han har kontakt til sin far. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Udgangspunktet for fastsættelse af foranstaltning i en sag som den foreliggende, hvor tiltalte 

ved kredsrettens domsafsigelse var under 18 år, er en dom om tilsyn af de sociale myndighe-

der efter kriminallovens § 152. Dette kan dog kun ske i det omfang, de sociale myndigheder 

har erklæret at ville påtage sig tilsynet. 

 

Efter gengivelsen af forklaringen fra repræsentanten fra Kommuneqarfik Sermersooq i kreds-

rettens retsbog forstår landsretten det således, at kommunen – trods adspurgt – ikke har for-

holdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kunne påtage sig tilsynet. Efter det oplyste 

er der ikke gjort bestræbelser på at indhente en ny erklæring om tilsyn fra kommunen under 

ankesagen. Grundlaget for at idømme tiltalte tilsyn af de sociale myndigheder er herefter som 

følge af forhold, der ikke skyldes tiltalte, ikke til stede. 

 

Herefter, og da det ikke efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at der forelægger sær-

lige omstændigheder, som gør en dom om betinget anstaltsanbringelse påkrævet, meddeles 

tiltalte en advarsel, jf. kriminallovens § 125. 

 

Landsretten tiltræder kredsrettens fastsættelse af tortgodtgørelse. 

 

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

 

Landsretten ændrer kredsrettens afgørelse således, at T meddeles en advarsel. 

 

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes. 

 

Tortgodtgørelsesbeløbet forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

 

 

 

Jakob Julskjær 

 

 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 14. december 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 1552/2020  

Politiit no. 5516-97377-195-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 2003 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 8. oktober 2020. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi §84- Kannguttaatsuliorneq  

 

2019-imi piffissami ilisimaneqanngitsumi Tasiilami Inutsummut B –[…]-imi P1 Sinittoq atisaata 

qaavatigut utsuisa nalaatigut attuaalaaramiuk, taamaalilluni kannguttaatsuliorluni.  

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq U-i ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq utaqqisitamik ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu.  

 

U nassuerpoq pisuunerarluni.  

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitaanissamik, tulliullugu mianersoqqussut, kiisalu inunnik 

isumaginnittoqarfimmit oqartussaasunik nakkutigineqarnissaq.   

 

Unnerluussisussaatitaasut P1 sinnerlugu piumasaqaateqarput U kr. 5.000 -inik taarsiissasoq mita-

gaasimaneq pillugu taarsiissutissatut. 

 

 

U mitagaasimaneq pillugu taarsiissutissat akilerusunngilai, illersuisumit toqqammavigineqarpoq U-i 

18-inik inorlugit ukioqarnera taamaattumillu akiitsoqalernissamut akisussaaffeqarsinnaanngitsoq.  

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U-i nassuiaateqarnissani kissaatiginngilaa.  Kommuneqarfik Sermersuumi 

sulisuminngaanniit U-i pillugu nassuiaassuteqarpoq.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit uppernarsaatitut saqqummiunneqarpoq nalunaarutiginninnermi 

nalunaarusiaq pisimasoq 1 pillugu, ilanngussaq A-1-1, ulloq 24. september 2020-meersoq. Tassan-

nga ersersinneqarluni ulloq 9. juni 2020-mi nalunaarutigineqarsimasoq 
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kanngutsaattuliortoqarsimasoq Inutsummi B […], 3913 Tasiilami, suliami pinerlineqartoq 

taaneqarsimavoq P1-iusoq inuusoq […] 2012-imi, pasillerneqartorlu taaneqarsimalluni U-iusoq inu-

usoq […] 2003-mi.  

 

Eqqartuussivimmi P1-ip, inuusoq […] 2012-imi video-kut apersorneqarnera takutinneqarpoq, tas-

sani P1 nassuiaavoq atisami qaavatigut utsummigut U-imit attuualaarneqarsimalluni.   

 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.    

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, atuartuunani, Majoriamut qinnuteqarsimalluni tassanilu 

utaqqisut allattorsimaffianniilluni. U suliffeqanngilaq, sulerineq ajorpoq.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Suliami pineqarpoq U-i pinerluttulerinermi inatsit § 84 naapertorlugu kanngutsaattuliorneq pillugu 

unioqqutitsinikkut pisuunersoq. Piffissami ilisimaneqanngitsumi najugaqarfimmi Inutsummut B 

[…] Tasiilami, P1-imut utsuisigit atisaasa qaavatigut sininnerani attuualaarisimasutut.   

 

U-i pisimasumi nassuerpoq pisuunerarluni, taamaattorli oqaaseqarumanani.   

 

U-ip nassuerutiginninnera nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamit saqqummiunneqartumit aamma 

P1-ip videokut apersorneqarneranit taperserneqarput. P1-ip nassuiaataa uppernassuseqarpoq, nas-

suiaallunilu ersarissumik nalasimalluni sinillunilu, aamma itissutigisimallugu U-ip atisami qaava-

tigut utsummigut attuualaaraani.   

P1 nassuiaavoq nilliasimalluni oqarsimallunilu nuannarinagu aamma uneqqusimallugu, kingornalu 

tamannalu pillugu X1-mut oqarsimalluni, taassuma anaanaminut oqaatigalugu ingerlateqqissimavaa 

taava taassuma U naveersimagaa.  

Eqqartuussisut isumaqarput U-ip nassuerutiginninnera aamma P1-ip nassuiaataa naapertorlugit up-

pernarsineqartoq U-i pisuusoq pinerluttulerinermi inatsit § 84 kanngutsaattuliorneq pillugu un-

ioqqutissimagaa tassa unnerluussissummi allaqqasutut.   

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip kanngutsaattuliorneq pillugu aalajanger-

sagaanik unioqqutitsinermut aallaaviusumik tassaasarpoq akiligassiissumminngaaniik sakkortun-

ermik pineqaatissiineq.  

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarniarsimagaluarput inunnik isumaginnittoqarfimmi 

oqartussaasunit nakkutiginninnissamik, kisianni amigaatigisimallugu uppernarsaat taakkunannga 

tassa U-imit nakkutiginninnissaq tigorusunneraat pillugu, aamma eqqartuussivimmut  kom-

muunimit aggersagaasut tamanna tunniussinnaasimanngilaat. Taamaattumik unnerluussisussaati-

taasut piumasaqaateqarput ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngor-

titsineq utaqqisitaq, ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu.   

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq, tulliullugu mianersoqqussummik 

tunineqassasoq, imaluunniit inunnik isumaginnittoqarfimmit oqartussaasunik nakkutigisassanngor-

titsisoqassasoq.  
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Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik pin-

gaartinneqassasoq pissutsit naapertorlugit sakkortusaataammat U-ip meeqqamik aqqanilinnik ukiu-

limmik attuaalaarinnissimanera.  

Pissutsit naapertorlugit U-i siornatigut pineqaatissinneqarsimannginnera sakkukillisaatitut isigi-

neqarpoq.   

 

Eqqartuussisut nalilerpaat U-i pinerluttulerinermi inatsit § 84-i naapertorlugu kanngutsaattuliorneq 

pillugu mianersoqqussummik   tunissallugu sakkukippallaartoq. Eqqartuussisut unnerluussisussaati-

taasulli, kissaatigisimavaat tak. pinerluttulerinermi inatsit § 152 naapertorlugu inunnut isumagin-

nittoqarfimmi pisortanit oqartussaatitanit ikiorserneqarnissaa, tamannali kommuunimit uppernarsar-

neqanngilaq U-imit nakkutiginnissinnaanerlutik, taamaattumik eqqartuussisut periarfissaliissummik 

peqanngillat taamatut pineqaatissiissallutik tak. § 152, imm. 2. 

 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput U-i pineqaatississallugu eqqartuussummik utaqqisitamik 

ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu naapertuuttoq, eqqartuussut aalajangerneqarpoq ullunut 

14-inut, U-i siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngimmat.   

 

U-i eqqartuunneqarpoq ulluni 14-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussannngorlu 

utaqqisitamik ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu, tak. pinerluttulerinermi inatsit § 129, imm. 

1, aamma nr. 1 aamma nr. 2, pinerluttulerinermi inatsit § 84 naapertorlugu kanngutsaattuliorneq 

pillugu unioqqutitsisimasutut.    

 

U-i p1-imut kanngutsaattuliorsimasutut pisuutinneqarpoq, unnerluussisussaatitaasunillu mita-

gaasimaneq pillugu 5.000 koruunit piumasaqaataat, matumani suliami naapertuuttutut isigi-

neqarpoq, atisat qaavatigut attuualaarinninneq pineqarmat.   

Taamaattumik U-i eqqartuunneqarpoq P1-imut mitagaasimaneq pillugu akiliisussanngorlugu, tak. 

Taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsit § 26, imm. 1.  

 

 

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

ingaasartuutit akilissavai.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq ulluni 14-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugu. 

Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukioq ataaseq 

misilinneqarfiusoq qaangiuppat. 

 

U-ip akilissavai 5.000 koruunit P1-imut mitagaasimaneq pillugu taarsiissutitut.   

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 14. december 2020 
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Rettens nr. 1552/2020  

Politiets nr. 5516-97377-195-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 2003 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 8. oktober 2020. 

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

Kriminallovens § 84 - blufærdighedskrænkelse. 

Ved på et ukendt tidspunkt i 2019 på adressen Inutsummut B –[…] i Tasiilaq , at have befølt F1 på 

Vagina uden på tøjet mens hun sov, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om at T idømmes betinget anbringelse i anstalten for 

domfældte i 30 dage med en prøvetid på et år.  

 

T har erkendt sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse, subsidært en advarsel og at der idømmes tilsyn fra de sociale 

myndigheder.  

 

Anklagemyndigheden har på vegne af F1 påstået at T skal betale 5.000 kroner i godtgørelse for tort.  

 

T har nægtet at skulle betale tortgodtgørelse, det blev begrundet af forsvareren med at tiltalte T er 

under 18 år og derfor ikke kan påtage sig et gældsansvar.  

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

T har under sagen ikke ønsket at afgive forklaring. Der blev afgivet en forklaring fra medarbejdere 

fra Kommuneqarfik Sermersooq omkring T.  

 

Dokumenter 

Der blev fra anklagemyndigheden dokumenteret anmeldelsesrapport forhold 1, bilag A-1-1, af den 

24. september 2020. Hvoraf det fremgår at der den 9. juni 2020 blev anmeldt en blufærdigheds-

krænkelse på Inutsummut B […], 3913 Tasiilaq, forurettet i sagen er angivet som T født […] 2012, 

og mistænkte er angivet som T født […] 2003.  

 

Der blev i retten fremvist videoafhøring af F1, født den […] 2012, hvori F1 forklarer at hun er ble-

vet befølt udenpå tøjet på sin vagina af T.  

 

Personlige oplysninger 

T ses ikke tidligere foranstaltet.  
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T har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke går i skole, han har søgt ind på Majoriaq og 

er på venteliste dertil. T har ikke noget arbejde, han laver ikke noget. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Sagen omhandler hvorvidt T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdighedskræn-

kelse. Ved på et ukendt tidspunkt på adressen Inutsummut B […] i Tasiilaq, at have F1 på hendes 

vagina uden på tøjet mens hun sov.  

 

T har erkendt sig skyldig i forholdet, men ellers nægtet at udtale sig.  

 

Ts erkendelse støttes op af den dokumenterede anmeldelsesrapport og den fremviste videoafhøring 

af F1. F1s forklaring er troværdig, og hun forklarer tydeligt at hun har ligget og sovet, og er vågnet 

ved at T befølte hende udenpå hendes tøj på hendes vagina.  

F1 forklarer at hun havde råbt og sagt hun ikke kunne lide det og at han skulle stoppe, og at hun ef-

terfølgende havde sagt det til en X1, som har sagt det videre til sin mor som så skal have skældt T 

ud.  

Retten finder det udfra Ts erkendelse og F1s forklaring for bevist at T er skyldig i overtrædelse af 

kriminallovens § 84 blufærdighedskrænkelse som beskrevet i anklageskriftet.  

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

blufærdighedskrænkelse med foranstaltning strengere end bøde.  

 

Anklagemyndigheden har villet nedlægge påstand om tilsyn fra de sociale myndigheder, men har 

manglet en erklæring fra disse om at de vil påtage sig et tilsyn af T, dette kunne de indkaldte fra 

kommunen heller ikke give i retten. Derfor nedlagde anklagemyndigheden påstand om betinget 30 

anbringelse i anstalten for domfældte, med en prøvetid på 1 år.  

 

Forsvareren nedlagde påstand om at der sker frifindelse, subisdært at der idømmes en advarsel, eller 

at der idømmes tilsyn fra de sociale myndigheder. 

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at det er af 

skærpende omstændigheder at T har befølt et barn på 11 år.  

Af formildende omstændigheder ses det at T ikke er tidligere foranstaltet.  

 

Retten har vurderet at det er for mildt at idømme T en advarsel for overtrædelse af kriminallovens § 

84 blufærdighedskrænkelse. Retten har ligesom anklagemyndigheden, ønsket at kunne idømme en 

foranstaltning jf. kriminallovens § 152, hjælpeforanstaltninger fra de sociale myndigheder, men det 

blev ikke erklæret fra kommunen om de kunne påtage sig et tilsyn af T, hvorfor retten ikke har 

hjemmel til at idømme en sådan foranstaltning jf. kriminallovens § 152, stk. 2. 

 

Retten finder det derfor passende at idømme T en betinget dom med en prøvetid på 1 år, dommen 

fastsættes til 14 dage, da T ikke ses at være tidligere foranstaltet.  
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T idømmes 14 dages betinget anbringelse i anstalten for domfældte med et års prøvetid, jf. krimi-

nallovens § 129, stk. 1, og nr. 1 og nr. 2, for overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdigheds-

krænkelse.   

 

T er fundet skyldig i at have krænket F1s blufærdighed, og den nedlagte påstand om tort fra ankla-

gemyndigheden på 5.000 kroner, findes at være passende i denne sag, da der tale om beføling 

udenpå tøjet.  

Hvorfor T idømmes at skulle betale 5.000 kroner i godtgørelse for tort til F1, jf. Erstatningsansvars-

lovens § 26, stk. 1.  

 

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

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes 14 dages anbringelse i anstalten. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfal-

der efter en prøvetid på 1 år.  

 

T skal betale 5.000 kroner i godtgørelse for tort til F1.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 14. december 2020 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i 

Tasiilaq.  

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1552/2020 

Politiets nr. 5516-97377-195-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 2003 

 

[…] 

 

U nassuiaateqarnissani kissaatiginngilaa. 

T ønskede ikke at afgive forklaring i retten.  
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Fra Kommuneqarfik Sermersooq V1, forklarede at hun arbejder med plejeforældre. Hun kan oplyse 

at T har været anbragt udenfor hjemmet siden han var lille. Forskellige sagsbehandlere har haft for-

skellige sager med T.  

T plejer at være ved unge rådgiverne og når der åbner en døgninstitution her i byen, så arbejder man 

på at T skal anbringes der.  

T har været i systemet længe.  

Anklageren oplyste at anklagemyndigheden har sendt en forespørgsel til Kommuneqarfik Sermer-

sooq om en udtalelse vedrørende T, til dette svarerede medarbejderen at det kender hun ikke noget 

til, muligvis er det sendt til deres fagchef.  

Adspurgt af dommeren om hvorvidt det er rigtigt forstået at Kommuneqarfik Sermersooq ikke kan 

tilbyde nogen handlingsplan for T i retten i dag, det blev oplyst at det er korrekt.  

Der kunne således ikke gives en erklæring på at man fra de sociale myndigheder, vil kunne påtage 

tilsyn af T sådan som det fremgår af kriminallovens § 152, stk. 2.  

 

Da det ikke fremkom fra medarbejderen fra Kommuneqarfik Sermersooq at de kunne påtage sig til-

syn af T, anmodede anklagemyndigheden om en pause på 10 minutter.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 14.58.  

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 


