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 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QAASUITSUP KREDSRET 

 

Ulloq 26. april 2017 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Aasianni suliami 

sul.nr. QAA-AAS-KS-0140-2016   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3950 Aasiaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5509-97377-00128-14 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 31. august 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni 

ulloq 14. september 2016. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 79, tak. § 12 aammalu 84 - Meqqaamik 15-it inorlugit 

ukiulimmik kinguaassiutaatigut allatut atoqatiginninneq kiisalu kannguttaattuliorfigin-

ninneq 

2014-mi majip aappaata aammalu pingajuata akornanni piffissami erseqqissumik 

taaneqanngitsumi Aasianni […]-mi, siniffimmut P-p 12-nik ukioqartup siniffigisaanut 

nallariarluni atisat ilorlii nuluisa tungaanut ammoorteriarlugit P kinguaassiutaatigut allatut 

atoqatigeriaramiuk kiisalu P kannguttaalliorfigalugu,  
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tamannali unitsinneqarpoq P itermat qimaalluni. 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiit-

tussanngortitsineq. 

 

U pisimasoq 1-imi miserratiginnippoq eqqaamasaqannginnini pissutigalugu.  

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq qaamatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittusanngortinneqassasoq. Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa 

kinguartinneqarpoq ukiullu ataatsip misilinneqarfiup ingerlanerani pineqartoq inatsisinik 

unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U, I1, I2 nassuiaateqarput. 

 

Aamma video-kut P-ip nassuiaanera takuneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartup, U, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 26. april 

2017-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittut, I1, I2, nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 26. april 

2017-imeersumi issuarneqarput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq P-ip video-kut nassuiaanera. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq suliamut matumunnga pingaarutilimmik. 

 

U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, fabrik-mi sulilersimallunui. Meeraqanngilaq, GU-

aallartikkaluarnikuuvaa. Terminalarbejder-itut atualernissani eqqarsaatigivaa. Maanna aappani 

ineqatigivaa. Siusinnerusukkut eqqartuussaanikuunngilaq. 

     

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

Pisoq pisimavoq ulloq 2. maj 2014 aamma 3. maj 2014 akornanni, unnerluussut 
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ullulerneqarsimavoq 31. august 2016, tiguneqarsimallunilu eqqartuussivimmi ulloq 14. 

september 2016. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

Unnerluutigineqartoq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami. Pinerlineqartoq P videokut 

nassuiaavoq erseqqissumik, tukkusimalluni X-kunni. X-lu tutillutik innarsimapput 

sinilerlutillu. P iterpoq U qeqqaminnut innarsimalluni trusseni peerniarsarigai, P iterami 

taamaartorpoq, kisianni U piniinnarpoq, piniinnarmallu X itersaraluarpaa, naggataatigullu 

itertippaa inimullu qimaallutik. U-p malinniarsarigaluarpai amaaramili uniinnarpoq. 

Eqqartuussisut P-p video-kut nassuiaataa toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 79. tak. § 12 

aammalu § 84 - meeqqamut 15-nit inorlugit ukiulimmik kinguaasiutaatigut allatut atoqatigin-

ninneq kiisalu kannguttaalliorfiginninneq ataasiarlugu unioqqutissimagaa - P-ip trussii 

peeriaramigit P sinittoq - iteramili qimaasoq. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat P taarsiissutissanik qinnuteqarsinnaasoq 

eqqaaneqarsimanngitsoq, kisiannili pinerlineqartup taarsiivigineqarnissaanut aaliagiisartunut 

qinnuteqarluni saaffiginnissinnaasoq.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Pineqaatissiinissamut tunngatillugu eqqartuussisut isumaqarput unnerluussisussaatitaasut 

piumasaqaataat malinniarlugu pisoq sakkortummat P-lu ukiukitsuummat. 

 

Aningaasartuutit pillugit 

Illersuisua naalagaaffiup karsianit akissarsitinneqasaaq. 

 

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

 U imatut pineqaatissinneqarpoq: 

 

Qaammatini pingasuni pineqaatissiinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortsinneqarpoq 

ulloq inissinneqarfik aallarnerfigalugu. 

 

*** 
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Den 26. april 2017 blev af Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat i sagen 

sagl.nr. QAA-AAS-KS-0140-2016    

       Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

[…] 

                                                                                            3950 Aasiaat 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5509-97377-00128-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 31. august 2016 og modtaget i retten den 14. september 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Kriminallovens § 79 jf. § 12 og § 84 - forsøg på anden kønslig omgang med barn under 15 

på samt blufærdighedskrænkelse 

Ved om natten mellem den 2. maj 2014 og den 3. maj 2014 på et ikke nærmere angivet 

tidspunkt på adresse […] i Aasiaat, at have lagt sig i sengen hvor F på 12 år lå og sov, og have 

trukket underbukserne ned over ballerne på F i forsøg på anden kønslig omgang med F samt 

krænke F’s blufærdighed, alt hvilket blev stoppet da F vågnede og flygtede. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anstaltanbringelse i 3 måneder. 

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Forsvarer har nedlagt påstand om: 

Anstaltsanbringelse i 3 måneder. Fuldbyrdelse af fornatsltningen udsættes i øvrigt og bortfalder 

efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse. 
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Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V1, V2. 

 

Samt videoafhøring af F’s forklaring.  

 

Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 26. april 2017. 

 

Forklaringen fra vidnerne, V1, V2, er gengivet i retsbogen af den 26. april 2017. 

 

Dokumentbeviser 

 

Videoafhøring af F blev vist på fjernsynet.

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er begyndt at arbejde på fabrikken i Aasiaat. Han 

har ingen bør, han var ellers begyndt på GU, men gennemførte ikke. 

Han vil gerne uddanne sig som terminalmedarbejder. Han bor sammen med sin kæreste nu. Han 

har ikke overtårådt loven før.  

 

Sagsbehandlingstid  

Episoden er sket natten mellem den 2. maj 2014 og 3. maj 2014, anklageskriftet er fra 31. august 

2016 og modtaget i retten den 14. september 2016. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte har nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. Forurettede F har via video forklaret, 

at hun overnattede hos sin veninde X.  

Hun og X var gået i X’s seng sammen og var faldet i søvn. F vågnede ved, at T havde lagt sig 

imellem dem og var ved at tage hendes trusser af, og da hun vågnede, sagde hun stop, og da T 

fortsatte, vækkede hun X og flygtede ned til stuen. T ville ellers efter dem, men da han var 

beruset, stoppede han.  

Retten har lagt F`s videoforklaring til grund.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt Kriminallovens § 78, jf. § 12 og § 84 – forsøg på anden 

kønslig omgang med barne under 15 år samt blufærdighedskrænkelse, da han prøvede at tage 
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F`s trusser af, mens hun sov – men da hun vågnede flygtede. 

 

Retten har bemærket, at der ikke er torterstatningskrav fra forurettede og hun kan rejse et  

erstatningskrav via offererstatningsnævnet.  

 

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltningen mener retten at ville følge anklagemyndighedens påstand, da 

det er en grov overtrædelse af loven og da F var barn.  

 

Om omkostningerne 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer skal have salær fra staten. 

 

 

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

 

T idømmes: 

 

Anbringelse i anstalt i 3 måneder, regnet fra anbringelsesdagen. 

 

 

Nicolaj Geisler 

 

 


