
 

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA 

ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET 

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

Oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 5. februar 2021 suliami suli-

areqqitassanngortitami  

 

Sul.nr. K 249/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […]1974 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 20. ok-

tober 2020 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-KS-881-2020).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussisarnermi inatsimmi § 539, tak. § 550 innersuussis-

sutigineqarluni piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttus-

sanngortinneqassasoq.  

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu pi-

umasaqaatigineqarluni suliap suliarineqaqqaarfianut utertinneqarnissaa.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissiineq 
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Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami ersersinneqarpoq, pisimasut politiinut nalunaarutigi-

neqarsut ullormi 6. Januar 2020, pinerliivillu piffissaq tassaalluni 2013-ip ingerlanerani. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataanit 24. januar 2020-meersumi ersersinneqarpoq unner-

luutigineqartoq nakorsaatitortoq Apydan-inik noqartarnerminut. 

 

Nakorsaatinut pappialami ilanngussami ersersinneqarpoq nalinginnaasumik nakorsaatit kin-

gunipiluutaat ilaatigut tassaasartoq eqqaamanninniarnermik ajornartorsiorsinnaaneq.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq P pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaateqarnermissut nuna-

tta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput. 

 

U ilassutitut nassuiaavoq, 2013-mi inooqatigiinnertik qanoq issimanersoq eqqaamasaqarani. 

Siniffimmi ataatsimmi sineqatigiittuaannarnikuupput. Aamma eqqaamasani malillugit 

atoqatigiinnerup tungaatigut ajunngitsumik ingerlajuaannarnikuullutik. Eqqaamasaqanngilaq 

piffissat ilaanni atoqatigiinnerup tungaatigut ajornartorsiuteqartarsimanerlutik. Namminerlu 

assut allasiortuartarsimavoq. Aappariileqqammerlutik P kinguaassiutitigut nappaammik tu-

nillatsinnikuuvoq. Kingornalu nammineq allasiortalerpoq. Aallaqqaammut aapparmi naluvaa 

allasiortarnini. Eqqaamanngilaa qanoq ililluni paasineraa allasiortarnini.  

 

Eqqaamanngilaa eqqartuussivimmi nassuiaasimanerluni P erninermi kingunerisaanik isu-

matsassimanermik eqqugaaqqasimanersoq, aammalu tamatuma pissutaasimasinnaaneranik 

malersugaasutut misigisimaneranut. Isumaqarporlu P erninermi kingunerisaanik isumatsassi-

manermik eqqugaaqqasimanersoq. 

 

Nalunaarutiginnissimaneq ajuusaarutigivaa, maannakkullu nammineq misigisimalluni ma-

lersugaasutut. P arlaleriarluni ingerlaqqusarnikuuvaani, kisiannili nammineq ingerlavinnini 

aalajangigaralugu. Avinnermi kingornatigut ukiualuit najugaqaannarsimavoq, naggataatigulli 

qanoq iliuuseqarpoq aappani meeqqallu qimallugit. Meeqqat ilagisarusuppai tamanna aamma 

P akuersaarpaa. Avereernermi kingornatigut eqqaamasaqanngilaq atoqatigiittarsimanermin-

nik.  

 

Napparsimalerami noqartarnermut nakorsaatitulernikuuvoq. Eqqaamanngilaa qanga, kisian-

nili suli P naapinngikkallaramiuk. Ukiorpassuarni eqqaamasaaruttarnikuuvoq, tamannalu P 

nalunngilaa. Arlaleriarluni nammineerluni aperisarnikuuvaa ulloq katiffitsik il.il. pillugit, 

nammineq eqqaamannginnamigit. Qaqutigut sukkut tamaana eqqaasaqartarpoq, kisiannilu 

tammaqqittarlutik.  
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Oqqatsillutik imminnut nukersorfiginngisaannarnikuupput.  

 

Eqqaamalluarpaa politiinit apersorneqarnini. Eqqaamanngilaali qanoq nassuiaasimanerluni 

taamatullu aamma eqqaamanngilaa nassuiaatigisimasani atuarsimanerlugu. Politiinut nas-

suiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, nuliani piumanngitsoq atoqatigisimallugu, nas-

suiaavoq taamatut nassuiaasimasinnaanani. Nuliani siorasaarneratigut atoqatiginikuunngilaa.  

 

Aamma eqqaamanngilaa, politiit nalunaarusiaat naapertorlugu nassuiaasimaneragaanini pisi-

masuni pingasuni P pinngitsaalineqarsimanerarsimaneranut, taamaasimasinnaasoq. Taamatut 

oqarnikuunngilaq. Aamma ullumikkut taamatut isumaqanngilaq.  

 

Eqqaamanngilaa qanga ataatsimoorullugu najugarisartik qimassimanerlugu, Nassuiaatigisi-

masaminik eqqartuussisoqarfimmi issuaaffigineqarluni, tassa najugaq qimassimallugu 2019-

imi, nassuiaavoq, ilumoorsinnaasoq. Eqqaamanngilaa qanga avinnerlutik.  

 

Nuliakunilu akunnerminni pisimasunik eqqaasassaqanngilaq. Isumaqaranilu arlaatigut al-

lannguuteqarsimanngitsoq. Taamanikkut P eqqartuussisoqarfimmi nassuiaateqarnera eqqaa-

manngilaa. Aamma eqqaamanngilaa qanga eqqartuussisoqarfimmiissimanerlutik. Juullik-

kunni P attaveqarfiginikuunngilaa. Meeqqat imminut takkussimapput taamaammat P-mukar-

nikuunngilaq. Isumaqarlunilu P-mukarsimalluni naqqup ataani sakkunik aallerluni. Eqqaa-

manngilaa illersuisunilu siusinnerusukkut ullumi suna eqqartorsimaneritsik.  

 

Naluvaa annilaangagaangami eqqaasaatini sunnerneqartarnersut. Nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani inerniliutassaa annilaangagivaa.  

 

Eqqaamasaqanngilaq nuliani pinngitsaalillugu atoqatigisimanerlugu.  

 

Inuttut atukkani pillugit ilassutitut nassuiaavoq, nunatta eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuun-

neqassagaluaruni suliffini annaassallugu. Taamaallaat panini nukarliup tullia takusarpaa. Nu-

karlequtaa, ernera, ilassisarpoq pulaassaarnikuuvorli. Angujulliup tulliata facebokkikkut mo-

biliikkullu mattunnikuuvaani, kisiannili imminnut ilasseqqittalernikuupput. Taassuma siusin-

nerukkut allaffiginikuuvaani ataataanerlunnerarluni. Nuliakuata avereernermi kingornatigut 

assut uumissortarsimavaani.  
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P pappialat tunniukkamigit angajoqqaatut oqartussaassusermik nuussinermut tunngatillugu, 

oqaluttuarpoq neriussimagaluarluni maannakkut aapparisaminut atatillugu isummani al-

lanngortissimassagaa. Siulliulluni allagartaq uppernarsaat atsioriarlugu neriussimavoq nam-

mineq isummani allanngortissagini. 

 

P ilassutitut nassuiaateqarpoq, atini P atortarlugu, P-ngitsoq. 2013-imi U aappariinnertik ilun-

gersunarsimavoq. Ernerat nukarleq milutsittuagassaavoq anaanaqartorujussuullunilu. 

Meeqqami sinnerinut piffissaqarpiarsimanggilaq, aamma taamatut U. Ernerat marts 2013-imi 

inunngorpoq. Annermik unnuami pisarput. Nalinginnaasumik siniffimmiittarpoq erneralu sa-

nianiittarluni. Namminerlu ernermi U-illu akornanni innangasarluni. 

 

Pisimasoq siulleq pimmat eqqumavoq, U qalleqqavaani assamminillu eqissimasumik sio-

rasaarluni. Annersartarnikuuvaani kisiannili tamanna ukiut arlallit tamatuma siornatigut pisi-

masimalluni. Ulloq taanna sinikkusunneruvoq, ernera unnuakkut arleriarluni itertarami pif-

fissami tamatumani. Oqarfigivaa ”Naamik, ullumikkuunngitsoq”, taava U isumalulerpoq. 

Qallerpaani assanilu tungiminut eqillugu. Periarpaani kisiannili eqqorani. Tigunngilaani. Isik-

kua amiilaarnarluni.  Arlaleriarluni sakkortuumik annersartarnikuuvaani, aamma meeqqat isi-

gisut. Tamanna ukiut arlallit matuma siornatigut pinikuuvoq. Tunniutiinnarpoq akiuuk-

kusunnginnami. Eqqaamasaqanngilaq arlaannik oqaaseqarfigineraani.  

Atoqatigineqarnini eqqaamasaqarfigivallaanngilaa, kisianni pereermat imminut maajuun-

nartutut misigisimalluni. Naameeqqinngilaalu annilaangagami. Annilaangagivaa annersa-

qinammani meeqqatillu iterteqinammagit. Eqqaamanngilaa pisimasup tulliata tungaanut pif-

fissaq qanoq sivisutigisoq ingerlanersoq, kisianni pisimasut pingasut tamarmik qaammatip 

ataatsip iluani pigunarput.  

 

Pisimasuni kingullerni marlunni kiinaa mersernartorujussuuvoq. Timini suanngarlugu nam-

minerlu ersigilerlugu. Taamaattumik tunniutiinnarpoq atoqatigitilluni. Oqaluuppaani arnaq 

imminissarsiortuunerarluni aamma anaanaq imminissarsiortuunerarluni. Taakkunanilu 

aamma ernera inorlaaq sanimini innangavoq.  

 

Isumaqarpoq atoqatigitissimanngikkaluaruni annersarneqarsimassagaluarluni. Immaqalu ki-

innamigut kusanaatsunik takussutissaqalersimassagaluarluni. Takusareernikuuvaa naluna-

gulu annersarneqaraangami siorasaarneqaraangami kiinaata kamappasittutut isikkua. 

 

Tamatuma kingornatigut nammineq U asanninneerukkiartuinnarpoq. Kisiannili piumassutsi-

minik aamma kingorna atoqatigisarnikuullugu.  
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2020-mi aalajangerpoq nalunaarutiginiarlugu. Tamannalu pivoq tarnip pissusaanik ilisimasa-

limmik oqaloqateqartalereerluni, tassani nalunaarutiginninnissaminut nukissaqalerami. BFA 

aqqutigalugu psykologimk oqaloqateqartarpoq, taanna aamma ilaqutariinnik katsorsaasutut 

ilinniagaqartuuvoq. Oqaloqatiginnittarnerminilu paasilernikuuvaa atornerlugaasimanini. Psy-

kologip nassuiaannikuuvaani atornerluinerusoq nammineq piumanngikkaluarluni atoqatigi-

neqartarsimanera. 2016-imi psykologimik oqaloqateqartarnikuuvoq.  

   

Isumaqanngilaq erninermi kingunerisaanik isumatsassimanermik eqqugaaqqasimalluni. 

Jumooq aperinikuuvaa erninermi kingunerisaanik isumatsassimanermik eqqugaaqqasimasin-

naanerluni, kisianni jumooq taamatut isumaqarsimanngilaq.  

 

U takussaavinnikuuvaa. Attaveqanngillat. Meeqqat sisamat tamarmik imminiipput. U 

taamaallaat nukarliup tullia attaveqarfigivaa.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Aallaqqaasiullugu oqaatigineqassaaq, suliami paasissutissat malillugit tunngavigineqarmat 

piffissaq pinerliiffik piffissami majimiit julimut 2013-imi pisimammat, illuatungeriit ernerat 

marts 2013-imi inunngorsimammat, pisimasullu pisimallutik nukappiaraq marlunnik aamma 

sisamanik qaammateqartoq.  

 

Uppernarsaasiisoqareerneratigut eqqartuussisuuneqarfimmit uppernarsineqarpoq, unner-

luutigineqartup ataasiarluni siorasaaraluni nakuusernertalimmik nuliakuni, P, pinngitsaalil-

lugu atoqatigisimagaa. Eqqartuussisuuneqarfimmit pingaartinneqarpoq P qularnaalluin-

nartumik ataqatigiissumillu nassuiaateqarmat, tassunga ilanngullugu nassuiaateqarluni, 

qanoq unnerluutigineqartup nammineq qasunini pissutigalugu itigartitsigaluarluni, qallerluni 

innarfigisimagaani assani eqillugit annersarniarluni siorasaarluni, nakuuserfigineqarnissa-

minillu annilaanganini pissutigalugu atoqatigitissimalluni. Tamatumani eqqartuussisuunner-

nit uppernarsineqarpoq U-p P pinngitsaalillugu atoqatigisimagaa nakuuserfiginissaanik sio-

rasaarlugu, pisuutinneqarporlu pinngitsaaliinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 

1, nr. 1 tunngavigalugu.  

 

Kisiannili eqqartuussisut isumaqanngillat unnerluutigineqartoq pisimasuni tulliuttuni mar-

lunni pisuusoq pinngitsaaliinermut unnerluussisussaatitaasunit oqaatigineqartutut. Pissutsillu 

imaannerat, tassa U P siorasaarsimagaa assani eqillugu atoqatiginninnissaq anguniarlugu, 

aammalu kiinnami isikkuatigut takutitsinera kamanerminik, tamanna P-p nassuiaatigivaa er-

sigisimallugu, namminermi naammanngilaq nakuusernissamik siorasaarinertut takutitsinia-

rsimanertut.  
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P nassuiaavoq, pisimasuni taakkunani pingasuni unnerluutigineqartoq siorasaarutitut ni-

peqarsinnaasumik paasineqarsinnaasutut oqaaseqarsimanngitsoq. Nassuiaaneralu naapertor-

lug suliami taanneqartut atoqatigineqarsimanerit ukiut arlallit sioqqullugit nakuuserfigi-

neqarsimanerata saniatigut, oqaatigineqarpoq nakuusersimaneq alla, taamaattumik upper-

narsineqartutut isigineqanngilaq, U P pinngitsaaliilluni atoqatiginnissaq siunertaralugu 

nakuusernissamik sioranartuliorsimanera. Taamaattumik unnerluutigineqartoq unnerluus-

sutigineqartup taannartaanut pinngitsuutinneqarpoq. 

  

Qulaani oqaatigineqartut P nassuiaatai tunngavigalugit uppernarsineqartutut isumaqarfigi-

neqarpoq, unnerluutigineqartoq pisuusoq pinngitsaaliinermi ataatsimi. Pisimasullu aatsaat ja-

nuar 2020-mi nalunaarutigineqarsimanera allatut inerniliissutaasinnaanngilaq. Tassunga ata-

tillugu oqaatigineqassaaq, P aatsaat psykologimik oqaloqatiginninnerminut atatillugu paasi-

lersimammagu 2013-mi tamakkiisumik kinguaassiutitigut pinngitsaalineqarsimalluni, taman-

nalumi pissutaavoq kingusinnerusukkut nalunaarutiginninneranut.  

 

U piumasaqaatini sulleq pisinnaanngippat tulliullugu piumasaqaateqarpoq, suliaq nutaamik 

eqqartuussisoqarfimmi suliareqqinnissaanut utertinneqassasoq, eqqartuussisooqataasut kati-

terneri pissutigalugit. Unnerluutigineqartullu tamatumunnga tapersiutitut atuuttus-

sanngortippaa, eqqartuussisooqataasut marluk ilisimannittup apersorneqarnerani qullipissi-

maneri.  

 

Paasissutissat naapertorlugit tunngavissaqanngilaq isumaqassalluni eqqartuussisoqarfimmi 

eqqartuussisooqataasut piumasaqaatigineqartunik suliap kimulluunniit kalluusimanani aala-

jangersaaffiginissaanut naammassinnissimanngitsutut isumaqarfigissallugit, taamaattumik 

nunatta eqqartuussisuuneqarfia tunngavissarsisimanngilaq suliap siullermeeriffiusumut uter-

tinneqarnissaanut. Paasissutissat, tassa eqqartuussisooqataasut marluk suliap pingaarnertut 

isumaqatiginninniutigineqarnerani attortissimasimaneri namminermi allatut inerniliissutaa-

sinnaanngilaq.  

 

Eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummik aalajangersaasimanera atuuttussanngortinneqar-

poq, tassami unnerluutigineqartoq siullermeeriffiusumiit piumasaqaatigineqartumit sakkort-

unerusumik akulerunnertalimmik pineqaatissinneqarsinnaanngimmat. Taanna kisimi suli-

areqqitassanngortitsisuummat, tak. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 550. 

 

Unnerluussisussaatitaasut P sinnerlugu piumasaqaateqarput mitagaanermut ajunngitsorsias-

samik 60.000 kr.-it ataannagit.  
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Isiginiarneqarpoq tamakkiisumik kinguaassititigut pinngitsaaliinerunera aamma ajunngitsor-

siassat annertussusiat naapertuuttutut isigineqarmat eqqartuussisoqarfiup tamatumani 

eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, U pisuutinneqarluni pinn-

gitsaaliinermut ataatsimut toqqaannartumik nakuusernissamik siorasaarinertalimmik.  

 

Sinnerini eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2021 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 249/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1974 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 20. oktober 2020 (kredsrettens sagl.nr. 

SER-KS-881-2020).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har med henvisning til retsplejelovens § 539, jf. § 550 påstået stadfæ-

stelse af kredsrettens dom.  

 

T har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 
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Supplerende oplysninger 

Af anmeldelsesrapporten fremgår det, at forholdene er anmeldt til politiet den 6. januar 2020, 

og at gerningstidspunktet angives til at være i løbet af 2013.  

 

Det fremgår af lægeattest af 24. januar 2020, at tiltalte får præparatet Apydan mod epilepsi.  

 

Af medicinens indlægsseddel fremgår det, at almindelige bivirkninger ved medicinen bl.a. er 

hukommelsesforstyrrelser.  

 

Forklaringer 

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

 

T har supplerende forklaret, at han ikke husker, hvordan deres samliv var tilbage i 2013. De 

har altid sovet i samme seng. Som han husker det har de altid haft det godt sammen seksuelt. 

Han husker ikke, at de i perioder skulle have haft svært ved at finde hinanden seksuelt. Han 

har altid været meget utro. Han fik en kønssygdom af F kort tid efter, at de var begyndt at 

være et par. Derefter begyndte han at være utro. Hun vidste ikke i begyndelsen, at han var 

utro. Han husker ikke, hvordan hun fandt ud af, at han var utro.  

 

Han husker ikke, at han i kredsretten har forklaret, at F har haft en fødselsdepression, og at 

dette skulle være årsag til, at hun skulle føle sig forfulgt. Han mener, at F havde en fødsels-

depression.  

 

Han er ked af anmeldelsen, og på nuværende tidspunkt er det ham, der føler sig forfulgt. F 

har bedt ham om at gå nogle gange, men det var hans beslutning endeligt at gå. Han blev 

boende nogle år efter skilsmissen, men derefter fik han taget sig sammen til at gå og forlod 

hende og børnene. Han ville gerne være sammen med børnene, og F var indforstået med det. 

Efter skilsmissen husker han ikke, at de har haft et seksuelt forhold.  

 

Han begyndte at tage epilepsimedicin da han blev syg. Han husker ikke, hvornår det var, men 

det var inden han mødte F. Han har haft hukommelsestab i mange år. Det ved F også godt. 

Han har flere gange spurgt hende om deres bryllupsdag osv., for han husker det ikke. En 

sjælden gang imellem kommer der ting frem, men de forsvinder igen.  

 

De har aldrig været fysiske, når de har skændtes.  

 

Han kan godt huske, at han blev afhørt hos politiet. Han husker dog ikke, hvad han har for-

klaret, ligesom han ikke husker, at han har gennemlæst sin forklaring. Foreholdt sin forklaring 
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til politiet om, at han mod hendes vilje har tvunget sig til sex med sin ekskone, har han for-

klaret, at han ikke at have forklaret sådan. Han har ikke truet sig til samleje med sin ekskone.  

 

Han husker heller ikke, at han ifølge politirapporten skulle have forklaret, at de tre episoder, 

hvor Karla har påstået sig voldtaget, godt kan passe. Det er ikke noget han har sagt. Det er 

heller ikke udtryk for hans holdning i dag.  

 

Han husker ikke, hvornår han fraflyttede den fælles bolig. Foreholdt, at det af hans forklaring 

for kredsretten fremgår, at han fraflyttede adressen i 2019, har han forklaret, at det godt kan 

passe. Han husker ikke, hvornår de blev skilt.  

 

Han har ingen erindring om nogle episoder mellem ham og hans ekskone. Han mener ikke, at 

hun har været anderledes på nogen måde. Han husker ikke dengang F afgav forklaring i kreds-

retten. Han husker heller ikke, hvornår de var i kredsretten. Han har ikke haft kontakt til F 

henover julen. Børnene kom ned til ham, så han har ikke været forbi F. Han mener, at han har 

været forbi F hus for at hente værktøj i kælderen. Han husker ikke, hvad han har talt med sin 

forsvarer om tidligere d.d.  

 

Han ved ikke om det påvirker hans hukommelse, når han bliver nervøs. Har er nervøs for 

udfaldet af landsrettens behandling af sagen.  

 

Han husker ikke, at han skulle have tvunget sin ekskone til sex.  

 

Han har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han vil miste sit arbejde, hvis 

han bliver dømt i landsretten. Han ser kun sin næstyngste datter. Den yngste, sønnen, hilser 

han på, men sønnen besøger ham ikke længere. Den næstældste har han blokeret på facebook 

og på mobilen, men de er begyndt at hilse på hinanden igen. Hun har tidligere skrevet til ham, 

at han er en dårlig far. Hans ekskone har chikaneret ham meget efter skilsmissen.  

 

Da F gav ham papirerne med overførsel af forældremyndighed fortalte hun ham, at hun havde 

håbet på, at han havde skiftet mening i forhold til sin nuværende ægtefælle. Hun underskrev 

dokumentet først og håbede, at han ville ombestemme sig.  

 

F har supplerende forklaret, at hun bruger fornavnet F, og ikke F. Hendes og T forhold var 

lidt anstrengt i 2013. Deres yngste søn skulle hele tiden ammes og var meget morsyg. Hun 

havde ikke megen tid til de andre børn og heller ikke til T. Deres søn blev født i marts 2013. 

Det meste foregik om natten. Hun befandt sig typisk i sengen og hendes søn ved siden af 

hende. Hun lå imellem sønnen og T.  
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Hun var vågen ved den første episode, hvor T lå oven på hende med knyttet hånd og truede 

hende. Han har tidligere slået hende, men det ligger flere år tilbage. Den pågældende dag ville 

hun hellere sove, for hendes søn vågnede flere gange om natten i den periode. Hun sagde 

”Nej, ikke i dag”, hvorefter T blev sur. Han lagde sig oven på hende og løftede sin knyttede 

hånd mod hende. Han lavede en bevægelse ned mod hendes ansigt, men han ramte hende 

ikke. Han tog ikke fat i hende. Han så uhyggelig ud. Han har slået hende flere gange hårdt, 

også mens børnene har set det. Det ligger flere år tilbage. Hun overgav sig til ham, for hun 

ville ikke slås på. Hun husker ikke, om han sagde noget til hende. Hun husker bare hans 

ansigtsudtryk. Selve samlejet husker hun ikke meget om, men hun følte sig ulækker bagefter. 

Hun sagde ikke nej til ham igen, fordi hun var bange. Hun var bange for, at han ville slå hende 

og vække deres børn. Hun husker ikke, hvor lang tid der gik indtil den næste episode, men 

alle tre episoder skete formentlig i løbet af 1 måned.  

 

Ved de to sidste episoder havde han et meget truende udtryk i sit ansigt. Hans krop pustede 

sig op, og hun blev bange for ham. Hun overgav sig derfor og havde samleje med ham. Han 

fortalte hende, at hun var en egoistisk kvinde og en egoistisk mor. Også disse gange lå deres 

nyfødte søn lige ved siden af hende.  

 

Hun tror, at hun ville være blevet slået, hvis hun ikke havde haft samleje med ham. Hun ville 

måske have fået nogle grimme mærker i ansigtet. Hun kender hans ansigtsudtryk når han 

bliver sur, for hun har set det før, når han har slået hende og truet hende.  

 

Efterfølgende forsvandt hendes kærlighed til T mere og mere. Hun har dog haft frivillige 

samlejer med ham efterfølgende.  

 

Hun besluttede sig til i 2020, at hun ville anmelde det. Det var efter hun begyndte at have 

nogle psykologsamtaler, at hun fik kræfter til anmeldelsen. Det er igennem BFA, at hun har 

haft samtaler med en psykolog, der også er uddannet familieterapeut. Det var under samta-

lerne, at det gik op for hende, at hun var blevet misbrugt. Det var psykologen, der forklarede 

hende, at det var misbrug, når hun blev tvunget til samleje selvom hun ikke havde lyst. Det 

var i 2016, at hun havde samtalerne med psykologen.  

   

Hun mener ikke, at hun havde en egentlig fødselsdepression. Hun spurgte jordemoderen om 

hun mon havde en fødselsdepression, men det mente jordemoderen ikke.  

 

Hun ser slet ikke T mere. De har ingen kontakt. Alle fire børn bor hos hende. T har kun 

kontakt med det næstyngste barn. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 
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Indledningsvist bemærkes, at det ud fra oplysningerne i sagen må lægges til grund, at ger-

ningstidspunktet er perioden fra maj-juli 2013, idet parternes yngste søn er født i marts 2013, 

og idet episoderne fandt sted da han var mellem 2 og 4 måneder gammel.  

 

Efter bevisførelsen finder landsretten det godtgjort, at tiltalte i ét tilfælde ved trussel om øje-

blikkelig anvendelse af vold har tiltvunget sig samleje med sin ekskone, F. Landsretten har 

herved lagt vægt på, at F har afgivet en særdeles sikker og sammenhængende forklaring om 

det passerede, herunder at hun har forklaret, hvordan tiltalte, da hun på grund af træthed afvi-

ste at have samleje med ham, lagde sig hen over hende og med knyttet næve truede med at 

slå hende, og at hun på grund af frygten for at blive udsat for vold, havde samleje med ham. 

Under disse omstændigheder anser landsretten det for bevist, at T tiltvang sig samleje med F 

ved trussel om vold og derfor er skyldig i voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1.  

 

Landsretten finder imidlertid ikke, at tiltalte ved de to efterfølgende episoder har gjort sig 

skyldig i voldtægt som påstået af anklagemyndigheden. Det forhold, at T tidligere har truet F 

med sin knyttede hånd for at opnå et samleje, og at han med sit ansigtsudtryk forud for de to 

andre samlejer signalerede, at han var vred, hvilket F har forklaret skræmte hende, er ikke i 

sig selv tilstrækkeligt til at statuere en underliggende voldstrussel.  

 

F har forklaret, at tiltalte i ingen af de tre situationer har sagt noget, der kunne opfattes som 

truende. Da der ikke i øvrigt, ud over den vold som ifølge hendes forklaring blev udøvet flere 

år forud for de i sagen omhandlende samlejer, er oplyst om anden voldsudøvelse, kan det ikke 

anses for bevist, at T havde forsæt til at tiltvinge sig samleje med F ved en underliggende 

trussel om vold. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.  

 

Som anført ovenfor finder landsretten det på baggrund af forklaringen fra F for bevist, at 

tiltalte har gjort sig skyldig i ét tilfælde af voldtægt. Det forhold, at episoden først er anmeldt 

i januar 2020 findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at F først i 

forbindelse med psykologsamtaler har forstået, at hun i 2013 var udsat for en fuldbyrdet vold-

tægt, og at det var dette, der afstedkom den senere anmeldelse.  

 

T har som sin subsidiære påstand påstået sagen hjemvist til fornyet behandling i kredsretten 

på grund af domsmandsrettens sammensætning. Til støtte herfor har tiltalte gjort gældende, 

at to af rettens medlemmer havde tårer i øjnene under vidneafhøringen.  

 

Da der efter det oplyste imidlertid ikke er grundlag for antage, at domsmandsretten i kreds-

retten ikke opfyldte betingelserne for at kunne pådømme sagen neutralt, har landsretten ikke 

fundet grundlag for at hjemvise sagen. Oplysningerne om, at to af rettens medlemmer var 

berørte under hovedforhandlingen kan ikke i sig selv føre til et andet resultat.  
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Kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen stadfæstes, idet tiltalte ikke kan idømmes en 

mere indgribende foranstaltning end i 1. instans, da det kun er ham, der har anket, jf. retsple-

jelovens § 550.  

 

 

Anklagemyndigheden har på vegne F nedlagt påstand om godtgørelse for tort på ikke under 

60.000 kr.  

 

Henset til, at der er tale om en fuldbyrdet voldtægt findes godtgørelsens størrelse passende, 

hvorfor også denne del af kredsrettens dom stadfæstes.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres således, at T alene findes skyldig i voldtægt i ét tilfælde begået ved 

en direkte trussel om vold.  

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 20. oktober 2020. 

 

Rettens nr. 881/2020  

Politiets nr. 5516-97351-00003-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 29. maj 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 
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Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1- voldtægt 

ved i perioden fra medio marts 2013 til primo juli 2013 på adressen Gentoftevej B-[…], 

3913 Tasiilaq, tre gange at have voldtaget F, idet tiltalte den første gang truede F med vold 

ved at holde sin knyttede næve over hovedet på F som for at slå hende, hvorefter han, mod 

hendes vilje, tiltvang sig samleje med hende, og de efterfølgende to gange at have udnyttet 

den i situationen underliggende trussel om vold, der blandt andet stammede fra den første 

voldtægt og tidligere voldsepisoder, til at tiltvinge sig samleje med F mod hendes vilje. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

Anbringelse i anstalt i 1 år. 

 

Tortgodtgørelse til F på 60.000 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om  

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

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

givet i retsbogen af den 20. oktober 2020.  

 

Dokumenter 

 

 

Personlige oplysninger 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han har 4 børn, er epileptiker, og er gift. Hu-

sker ikke hvornår han blev gift, men det er i år. At han er […]. At han er […]. Uddannet 

[…]. Månedslønnet på […] kr. pr. måned. Bor hos sin nuværende kone i lejlighed via Iserit. 

Drikker ikke alkohol, ingen hash. Ryger cigaretter.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

En dommer udtaler. 

Efter bevisførelsen hvor der ikke foreligger DNA beviser, finder jeg, på baggrund af vidnets 

forklaring, og dokumenterede sygemeldinger i perioden 2016 frem til 2020, som vidnet for-

klarede var på grund af depression og angst, at anklagemyndigheden ikke uden for rimelig 

tvivl har bevist, at tiltalte har begået voldtægt. Hvorfor jeg stemmer for at tiltalte frifindes.   
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To dommere udtaler.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han ikke kan huske episoderne på grund af hukommel-

sestab, forårsaget af epilepsimedicinen. Det er for retten dokumenteret en lægeudtalelse, at 

medicinen efter længere tids brug, har bivirkninger, blandt andet hukommelsestab. Tiltalte 

har ligeledes overfor retten forklaret, at han ikke kan huske, at han blev afhørt af politiet den 

24. januar 2020, hvor han blandt andet havde erkendt overfor politiet, og forklaret at han 

mod vidnets vilje tvang sig til sex med hende. Dette har tiltalte ikke afvist, men kan ikke hu-

ske det.   

Retten lagde vægt på vidnets meget påvirkede og troværdige samt detaljerede forklaring, at 

hun boede sammen med tiltalte i 17 år frem til 2019. Hvilket tiltalte har bekræftet. Tiltalte 

har for retten forklaret, at deres seksuelle forhold stoppede fra dag til dag. Vidnet har for ret-

ten ligeledes forklaret, at hun, da sønnen var 4 måneder gammel og ammede meget, på 

grund af træthed, var begyndt at afvise tiltaltes seksuelle tilnærmelser. At det 3 anmeldte 

samlejer skete imod hendes vilje. At tiltalte blandt andet truede hende med knytnæveslag 

rettet mod hendes ansigt, havde truende ansigtsudtryk og kropssprog, hvorfor vidnet har 

overgivet sig. At vidnet først har fået kræfter til at anmelde sagen, efter hun har gået til pro-

fessionelle samtaler på grund af depression og angst. Det er for retten dokumenterede en del 

sygemeldinger i perioden 2016 frem til 2020, som vidnet forklarede var på grund af depres-

sion og angst. Efter vidnets forklaring findes det uanset tiltaltes benægtelse bevist, at tiltalte 

er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Der afsiges dom efter flertallet.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmel-

ser om parforholdsvoldtægt i denne karaktær som udgangspunkt med anstaltsanbringelse 1 

år, hvorfor anklagemyndighedens påstand findes passende.  

 

Det bemærkes, at sagens forhold er angivet til at være sket fra medio marts 2013 til primo 

juli 2013. Sagen er blevet anmeldt den 22. marts 2020. Tiltalte har i den mellemliggende pe-

riode ingen domme og har gode personlige forhold, hvorfor det burde tillægges formildende 

omstændighed efter kriminallovens § 123, nr. 9. Det bemærkes dog, at forholdets karakter 

ikke kan føre til, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at 

undlade at idømme nogen foranstaltning for dette forhold, da det normalt må anses for på-

krævet ved en lovovertrædelse af den omhandlede karaktær, at der idømmes en foranstalt-

ning, herunder ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.  

 

Henset til ovennævnte findes foranstaltningen herefter undtagelsesvist at burde fastsættes i 

medfør af kriminallovens § 129, jf. § 77, stk. 1, nr. 1, til betinget anstaltsanbringelse i 1 år 

med en prøvetid på 2 år. Tiltalte må ikke begå ny lovovertrædelse inden for den fastsatte 

prøvetid.   

Efter retspraksis fastsættes tortgodtgørelse som politiets dagsbefaling på 60.000 kroner til F 

 

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

 

Thi kendes for ret: 
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T 1 års anstaltsanbringelse. Foranstaltningen skal ikke fuldbyrdes og bortfalder efter en prø-

vetid på 2 år på betingelse af, at T ikke begår ny lovovertrædelse i prøvetiden. 

  

T skal til F i tortgodtgørelse betale 60.000 kr.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Virna Kromann  

Kredsdommer 

 

 

 

 

 

Den 20. oktober 2020 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygnin-

gen i Tasiilaq. 

Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 881/2020 

Politiets nr. 5516-97351-00003-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han ikke har behøvet at voldtage hende, hvis ikke han 

kunne have noget fra hende, så havde han haft sex med en anden. At hans ekskone har haft 

en fødselsdepression, og at det kan være derfor, hun havde haft følt sig forfulgt. At deres 

seksuelle forhold stoppede fra dag til dag. Foreholdt bilag C-1-1, side 2 4. afsnit hvor tiltalte 

har erkendt sigtelsen, forklarede tiltalte, at han ikke husker at have erkendt sig skyldig. At 

han kan ikke komme i tanker om det. I tiltaltes forklaring under Afhøring i afsnit 5, husker 

tiltalte ikke at have forklaret sådan. Foreholdt sin forklaring i side 3 afsnit 1. forklarede til-

talte, at det passer, at han har hukommelsestab. Lidt for meget syntes han.  

Ægteskabet var egentlig godt men han var meget utro. At han mente at han flyttede ud i 

2019. Hvilken måned kunne han ikke huske. De havde boet sammen i to til tre år efter skils-

missen. De boede sammen på grund af børnene. De delte sengen sammen med yngste søn-

nen mellem sig. I perioden frem til han flyttede delte de sengen. Han har ikke sagt at han 
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ville voldtage hende. Hun fik huset fordi hun sagde hun skulle have den, og hele indboet, 

han tog båden og snescooteren, hun brokkede sig meget over det. Hun sagde at han skulle 

bare tage sit tøj og gå. De har 4 børn sammen. Ældste hilser han på, den anden ældste har 

han ikke rigtig kontakt med, kun via sms, de to yngste har han meget kontakt med. Den æld-

ste er jo voksen og passer sig selv. Den næstældste har han ikke rigtig lyst til at have kon-

takte med. Fordi hun skriver negativt blandt andet, at han er en dårlig far og skriver kun når 

hun vil have noget. Han betaler børnepenge til de tre yngste. At ekskonen har søgt om for-

højelse af bidrag.  

Foreholdt side 3, 2. afsnit, forklarede tiltalte, at han ikke kan huske at have forklaret sådan.  

Tror årsagen er rent forfølgelse, fordi hun vil have flere penge. At han ikke kan finde på at 

voldtage en kvinde.  

 

[…] 

 

F forklarede på dansk blandt andet, at sønnen var to til 4 måneder, da det første voldtægt 

skete for første gang. Det skete, fordi jeg var træt og afviste ham. Så placerede han sig hen 

over mig og truede mig med knytnæveslag rettet mod mit ansigt. Jeg gemte mit ansigt og 

skærmede over min søn, jeg ammede ham jo i den tid. Jeg huskede mest hans ansigtsudtryk 

og truende kropssprog. Vores yngste datter sov i samme værelse og to ældste i det andet og 

sønnen sov med os i sengen. Jeg overgav mig bare til sidst, fordi jeg var bange, og bange for 

at børnene blev vækket og gjort bange. Jeg husker ikke om hvad der blev sagt.  

De sidste to hændelser husker jeg mest, men de skete også lige efter hinanden. Jeg afviste 

ham igen. Fordi min søn ammede meget, sov ikke ret meget, og jeg havde ikke rigtig kræf-

ter og afviste ham fordi jeg var træt. Så blev han sur og sagde at jeg er en egoistisk kvinde 

og mor. Ansigtet var sur og truende, jeg kender det udtryk, han har truet mig før og slået 

mig flere gange, derfor er jeg bange for ham og overgav mig igen. Jeg havde ellers sagt nej. 

Tredje gang da jeg afviste ham igen så sagde han at jeg har fundet en anden og elskede ham 

ikke længere og at det var derfor jeg sagde nej til ham. Så kom udtrykket igen, så overgav 

jeg bare. Fordi jeg ikke ville vække vores børn. Det er mest stemmen og ansigtsudtryk der 

gør mig bange. Jeg vil ikke opleve det igen og overgav mig. Jeg har været sygemeldt mange 

gange. Det startede i 2016, at jeg fik depression og angstanfald. Jeg kunne ikke komme ud 

og blev bange for at være blandt flere mennesker. Da jeg fik det bedre gik jeg til sygehuset 

for at blive sygemeldt. Jeg fik samtaler via PFA. Efter samtalerne fandt jeg ud af at jeg var 

blevet misbrugt, jeg troede det var normalt. Der var mange sygemeldinger i 2016 og 2017. 

Jeg begyndte psykologsamtaler sidste år, så stoppede psykologen med at komme, jeg fik 

kun 3 samtaler. Jeg skulle ellers til samtale i år igen, men på grund af Corona blev det af-

lyst. Jeg fandt så også ud af at X1 psykologen var stoppet, så jeg ved ikke hvem jeg skal be-

gynde hos. Adspurgt hvorfor hun anmeldte det først nu, forklarede vidnet, at det er fordi hun 

skulle samle masser af kræfter først. Det var efter samtalerne jeg fik kræfter til at anmelde 

det. Den 27. december 2019 gik jeg ellers til politiet for at anmelde det men stationen var 

lukket. Først i år ville jeg ikke finde mig i det mere og anmeldte det. Samtalerne har hjulpet 

meget, jeg får lidt angstanfald endnu, men kan styre det bedre nu. 

Opvæksten var god, rigtig god, det meste. Min far var dranker dengang. Der har været vold 

mellem far og mor, som jeg har set. Men kun én gang så jeg min far slå min mor, men de 

skændtes meget. Det har givet mig styrke, selvom det var hårdt dengang. Jeg har båret me-

get maske og gemt det da jeg var barn. Jeg har oplevet frygt og utryghed da jeg var barn.  

T og jeg var sammen i 17 år. At de holdt op med at leve som ægtepar i 2017, og han flyttede 

først ud sidste år. Han fik ellers sit eget hus men sov hos dem.  
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Sygemeldingerne var på grund af depression og angstanfald, men det vidste jeg ikke før jeg 

fandt ud af det i samtalerne. Terapeutsamtalerne startede i 2016.  

Adspurgt fra tiltaltes forsvarer, om sygemeldingerne i blandt andet 31 januar 2018, side 12. 

Hvorfor der ikke var bemærkninger på dem, svarede vidnet, at hun ikke ved hvorfor be-

mærkningerne er noteret, og i andre ikke, men at hun har forklaret sin arbejdsgiver om hvor-

for hun har været sygemeldt.  

At de har delt indboet, og han har fået dem han vil have. Hun har stoppet forholdet fordi hun 

ikke vil opleve mere vold mod hende og børnene. Hun har ikke meldt ham fordi hun øn-

skede og håbet at han vil ændre sig, og fordi hun elskede ham og ønskede at børnene skulle 

have en far. At hun godt ved, at T har epilepsi, og at medicinen har bivirkninger, blandt an-

det hukommelsestab.  

 

[…] 

 

Forsvareren påstod frifindelse. 

 

T havde lejlighed til at udtale sig, han forklarede, at da de begyndte at snakke om at de 

skulle skilles sagde hun at de skulle dele alt. Men efter han flyttede, fik han brev om at han 

skulle betale børnebidrag og at det skulle være hende der har myndigheden. At han var 

uenig, men det endte med at hun fik forældremyndigheden og han skulle betale. At han ef-

terfølgende fik efterfølgende sms, at han ikke kunne bruges som far. At børnene eller kom i 

weekender men de havde ikke plads. At ekskonen har generet ham så meget som muligt, 

hvorfor han var nødt til at blokere hende. At han blev chikaneret så meget, at han gik helt 

ned.  

 

Efter votering afsagde retten dom. 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 12.04 

 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 

 

 


