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oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

 

Siulermeeriffiusumik eqqartuusseqqaartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 19. februar 

2016. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq pisuusutut isigineqarpoq pinerlut-

tulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 – iliuutsimut akerlileeriarsinnaanngitsumut atoqate-

qarnermut unioqqutitsisimasutut. 

 

Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimiititaanermik. 

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliare-

qqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqatuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni 

suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq. 
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Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussiveqarfimmut unnerluutigi-

neqarneratut eqqartuunneqassasoq kiisalu sakkortusaavigineqassasoq. 

 

Unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani takuneqarsinnaavoq unnerluussissut ullulerneqarsi-

masoq eqqartuussisoqarfimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 30. marts 2016. Unnerluussutip 

originalia eqqortumik ullulerneqarsimavoq ulloq 24. marts 2015 eqqartuussiveqarfimmilu 

tiguneqarsimasutut naqissuserneqarsimalluni 30. marts 2015. 

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq ulloq 19. april 2016. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqartinneqarput unnerluutigineqartoq aamma ili-

simannittut 1, 2 aamma 3.  

 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq nammineq angerlarsimaffimmini fiister-

simallutik. Sinittarfimminukarpoq sininniarluni. Naluaa ilisimanittoq 1 taqqamani in-

nangasoq, kisianni sanianut innarpoq, marluullutillu sinipput. Iterporlu matup am-

marneqarneratigut. Naluaa qanoq ilillutik matu parnaaqqasoq ammarneraat. Naluaalu tama-

tuma nalaani arnaq iternersoq. Naluaalu suli alakoornersoq sinittarfimmiinnermini. Arnaq 

takkukkami oqarpoq imereersimalluni malugisinnaavalu aalakoortoq. Matup siullermeer-

tumik ammarneqareerneratigut atoqatigiiput. Nammineq arnaq gamachiai peerpai truusilu il-

likartillugit. Ajornanngitsumik pulaffigivaa. Atoqatigiinnerminni arnaq eqqumavoq, nam-

minerlu isumaqarpoq arnap nalunngikkaa susoqarnera. Nalinginnaasumik atoqatigiipput. 

Eqqaamanngilaa atoqatigiinnissaminnut kina qanoq iliuuseqaqqaartuunersoq. Nammineq 

aperinngilaa atoqatigiissanerlutik eqqaamanngilallu arnaq aperinersoq. Atoqatigiinnissartik 

sioqqullugu oqaluutinngillat. Eqqaamanngilaa atoqiinneq sioqqullugu attuuanerlutik kunis-

suunnerlutilluunniit. Atoqatigiinnermi nalaani kuninngillat tamarmillu sequnngeqqapput. 
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Atoqatigiinneq sioqqullugu arnaq ueqqavoq, isiminik angerpoq atoqatigiitsinnatik eqqum-

agami. Eqqumavoq qanoq iliuuseqarani eqeqqanngilaa piumananilu akiuugani. Matu aap-

passaa ammarneqarmat arnaq eqqumavoq ueqqallunilu. Eqqaamanngilaa inernerluni. Arnap 

peersinniarsarinngilaani. Qaqugukkulluunniit arnaq oqaaseqanngilaq. Kingornagullu arlaan-

nik oqarfigineqarani. Aatsaat politiit takkummata paasivaa iliuutsimut akerlileeriarsinnaan-

ngitsumut pinngitsaaliilluni atoqateqarsimasutut pasineqarluni. 

 

Ilisimanittoq 1 ilassutitut nassuiaavoq nammineq siniliertinnanani atoqatigiinnermut tun-

ngasumik oqaloqatigiissimanatik. Atisani tamaasa atorlugit sinilersimavoq. Iterpoq anniar-

luni. Tassa eqqaamasaa siulleq. Ingerlaannaq ajallugu persippaa. Eqqaamanngilaa arlaannik 

oqarfiginerlugu. Ullumikkut eqqaamanngilaa nammineerluni sinittarfimmut matu ammarner-

lugu. Atisani tammaavai taamaammat uffarfiliarpoq kjoleni ammut ningeriarlugu. Ilani anil-

laffigerusukkaluarpai kanngugaluguli truuseqannginnami. Nukkani uffarfimmut anillammat 

oqaluttuuppaa. Eqqaamanngilaa allanut oqaluttuarinerlugu, ilaasali paasivaat 

susoqarsimanera. 

 

Ilisimanittoq 2 ilassutitut nassuiaavoq, nammineerluni takusimanagu ilisimanittoq 1 sinittar-

fimmi innangasoq, oqaluttuuneqaannarpoq […]-p ilisimanittoq 3-lu sinittarfimmut 

nuussimagaat. Takoqqippaalu sinittarfiup matua ammalaaraa ilisimannittorlu isigalugu, taava 

matu ammarluarpaa uffarfimmukarlunilu arpalluni. Sukkasuumik tamanna pivoq. Puul-

laaqivoq qiallunilu, allaasumillu pisarnerminit pissusilersorluni. Aatsaat igaffimmut anillak-

kamik qialerpoq. Tusaramiuk politiinut sianertoqarsimasoq ajunngitsuusaarpoq. Iliorneralu 

piviusorsiorpasigani, qatanngutini nalunngeqigamiuk nalunngilaa ajunngitsuusaartoq. 

 

Ilisimanittoq 3 ilassutitut nassuiaavoq, matu parnaaqqanngitsoq ilisimanittoq 1 sinittarfimmut 

innartinneqarmat. […]sinittarfimmut iserniartoq isumaqatigeereerlutik ilisimanittoq 1 

taqqamani kisimiissasoq. Matu parnaaqqammat ammarsinnaanngilaa. Matu ammarpaat. 

Amerlasoorpassuariarlutik poltitiinut sianerput tiguneqarnerli ajorpoq. Ilanngullugu 

oqaatigivaa ilisimanittoq 1 puullaaqerpasillunilu tupaqqarpasissimasoq. 

 

Apersorneqarnerminik rapportimik 27. december 2014-imeersumik issuaavigineqarpoq. 

Apersuineq kalaallisut ingerlanneqarsimavoq. Rapporti atuarneqarluni akerineqarlunilu 

atsiorneqarsimavoq: 

 

”Apersorneqartoq ineeqqamut iserpoq […]-lu oqarfigalugu isissanngitsut apersorneqartup […] (unner-

luutigineqartoq) ilisimanittoq 1 kisimiitillugit oqaloqatiginiaramigit. Apersorneqartoq nassuiaavoq 

sinittarfimmut iserluni. Tassaniippoq unnerluutigineqartoq mattaangalluni saniani sinippoq ilisima-

nittoq 1  seeqquni tikillugit kivileqqalluni. Apersorneqartup malugivaa unnerluutigineqartoq pin-

ngitsuusaartoq sukkasuumillu truusilipallalluni. Apersorneqartup unnerluussaq aperivaa sooq taamatut 

ilisimanittoq 1  pissusilersorfigineraa, sunnginnerarporli oqalunilu innarusuinnarluni. Apersorneqartup 
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Unnerluussap akivaa siniinnarniaruni mattaangasariaqanngitsoq. Unnerluussaq oqarpoq atiseriarluni 

ineeqqamiit anillanniarluni. Apersorneqartup unnerluussaq upperivaa ineeqqamiillu anillalluni. Taava 

kingorna allap ineeqqamut matu ammariaraluarpaa paasilluguli matu iluaninngaanniit parnaaqqinne-

qarimasoq. Apersorneqartup eqqaamarpiangilaa qanoq ililluni kingusinnerusukkut matu am-

marneqaqqinnersoq. Apersorneqartup […]-lu takuaat ilisimanittoq 1  uppatimigut mattaangasoq unner-

lussarlu tamataqanngitsoq.” 

 

Eqqaamanngilaa taamatut politiinut nassuiaasimanerluni qanorlu pisoqarsimanera. Aala-

koorpoq taamani apersorneqarami eqqaamavaali ilisimanittoq 1 siniffimmi nalasoq uppat-

imigut tamataqarani unnerluutigineqartorlu tutillugu, taannalu mattaangavoq. Eqqaamanngi-

laa rapportimut atsiorsimanini, kisiannili nammineq atsiornerivaa. 

 

Erseqqaarissumik eqqaamavaa tamatuma kingorna ilisimanittoq 1 igaffimmi eqqissisiman-

ngitsorujussuusoq sajuttuinnaangajaaluni. Iluamik oqaaseqarusunngilaq. Qiavoq. Unner-

luutigineqartoq aamma taakaniippoq isumaqatigiikkamik ilisimanittoq 1 kisimiilluni sinittar-

fimmi sinissasoq. Nammineq sinittarfimmut iserami unnerluutigineqartoq siniffimmi issiavoq 

ilisimanittoq 1-lu innangalluni. Ilisimannittup matu parnaaqqasoq nutsanut nakarnaveeqqum-

mik assigisaanilluunniit mapperpaa. 

 

Inuttut atugarisat pillugit 

 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq terminalarbejderitut ilinniarnini naammassini-

kuunagu, suliffissarsiorporli terminalarbejderitut biilinilluunniit aquttutut. Suliffissarsiortar-

fiullu aatsaat qallunaatut pikkorissartinniarpaa ukioq ataaseq Danmarkimi najugaqareerpat. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Pisuunermik naliliineq 

Ilisimanittoq 1 ulloq 27. december 2014 ullaakkut unnerluutigineqartup sinittarfiani sinippoq 

unnerluutigineqartoq sinittarfimmut isermat. Tamatuma kingorna atoqatigiipput. 

 

Unnerluutigineqartup nammineq nassuiaataa tunngavigalugu, tassalu aperisimanngilaa 

atoqatigerusunneraani, oqaloqatigiissimanatik arnarlu oqaaseqarsimanngitsoq, oqaatsit ator-

lugit akuersisimannginnera tunngavigineqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasut marluk oqaatigivaat: 

 

Unnerluutigineqartup nassuiarpaa arnaq akuersisimasoq isini ueqqatikkamigit. Eqqartuus-

sivimmi nassuiarnerusinnaasimanngilaa atoqatigiinnissaminnut akuersinersoq, taamatullu 

aamma eqqaamanagu timikkut qanillattorsimanerlutik kunillutik allatulluunniit iliorlutik 
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atoqatigiinnissaq sioqqullugu takussutaasinnaasumik arnaq atoqatigiinnissamik kissaate-

qarnersoq. 

 

Ilisimannittup 1-p nassuiaataa tunngavigalugu, tassalu aalakoorsimalluni silaarussimallunilu, 

aammalu ilisimannittup ilisimanittoq 3-p nassuiaataa, aalakoorsimallutik, ilisimanittoq 1-lu 

sinilersimasoq, kivillugulu sinittarfimmukaanneqarsimasoq, sanilliunneqarpoq retskemi-

skimit nalunaarut aavata imigassamik akoqarsimanera, tunngavigineqarpoq ilisimanittoq 1 

imigassartorsimanini pissutigalugu atoqatigiinnissamut akerlileeriarsinnaasimanngitsoq. 

 

Tamannalu aamma uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartup nassuiaataanit, nammineq 

atisaajarsimagamiuk, pisullu nalaat tamaat ilatsiinnarfigisimallugu, oqaaseqarsimanngilaq 

uninngaannarluni innangavoq, kunissimanngillallu. Tunngavigineqartorlu qularnarun-

naarsinneqarluni ilisimanittoq 1-p nassuiaanermini oqaatigimmagu silattorami angutip 

atoqatigigaani ajassimallugu tuaviinnarlu uffarfiliarsimalluni, kiisalu ilisimannittut ilisima-

nittoq 2 aamma I ilisimanittoq 3-p nassuiaataanni ilisimanittoq 1 anartarfimmut arpassimasoq 

takuneqarsinnaallunilu aalassaqqassuteqartoq puullaaqilluni tupaqqallunilu, pisumillu assut 

attorteqqalluni, uisakajaarpasilluni kingornalu qialerluni. 

 

Ilisimanittoq 2-p isimi ueqqatinnerinnaanik atoqatigiinneq akuersaarsimasinnaanngilaa, taa-

maattumillu unnerluutigineqartup nammineq nassuiaataa tunngavigalugu atoqatigiinnissamut 

arnaq akuersisimanngilaq. Unnerluutigineqartup nalunngilaa ilisimanittoq 1 fiistimut takkuk-

kami aalakoortoq, kingornalu siniffimmi sinittoq siumorpaa. Taamaattumillu ilisimasimassa-

vaa ilimagisinnaallugulu imaassisimassasoq arnap sininnini aammalu imigassartorsimanini 

pissutigalugu pisumut akerlileeriarsinnaasimanginnissaa. 

 

Taamaalillugu uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, 

imm. 1 nr. 2 unioqqutissimagaa. 

 

Ilisimannittup ilisimanittoq 3-p politiinut nassuiaasimanerani, tamannalu eqqartuussivimmi 

uppernarsineqanngilaq, uppernarsaasiiffigineqanngilaq marloriarluni atoqatigiissimaneq. 

 

Eqqartuussisooqataasup ataatsip oqaatigivaa 

 

Unnerluutigineqartup nammineerluni nassuiaatigisaa tunngavigineqarpoq, tassa aalakoorami 

siniffimmut innariartorsimalluni, matu parnaarpaa fiistertunit akornusersorneqarusugani, in-

naramilu paasivaa ilisimanittoq 1 siniffimmi innangasoq. Taamalillugu tunngavigineqarpoq, 

unnerluutigineqartup arnaq isaatigut toqqarlugu isigisimammagu, tamannalu unnerluutigi-

neqartup atoqatigiinnissamut akuersinertut paasisimallugu, taamaalilluni siunertarisimanagu 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2-p unioqqutinnissaa. 
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Eqqartuussut aalajangerneqarpoq amerlanerussuteqartut isumaat malillugu. 

 

Pineqaatissiinermi apeqqut 

 

Pineqaatissiinermi aalajangerneqarpoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. Eqqartuussisoqarfiup mitagaanermut ajunngitsorsi-

assaq pillugu aalajangigaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Eqqartuussisut tamarmiullutik isumaqarput pissutissaqanngitsoq sakkortusaataasinnaasumik 

imaluunniit sakkukillisaataasinnaasumik, tassami piffissaq suliap suliarineqarneranut 

atorneqartoq ukiup aappaata affaa sakkukillisaataasinnaanngimmat suliap qanoq issusia isi-

gigaanni, taamaattumik pineqaatissiineq periuseq malillugu sivisussusiliiffigineqarluni qaam-

matini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik. 

  

T A A M A A T T U M I K    E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq, taamaattorli pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitaanera qaammatinik sisamanik sivi-

sussusilerneqarluni. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasumut aningaasarsialiunneqartussat 

immikkut aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiassat naalagaaffiup karsianit akilerneqas-

sapput. 

 

***   

 

Den 1. september 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 088/16 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-SIS-KS-0121-2015) Anklagemyndigheden 

 (J.nr.5508-97351-00139-14) 

 mod 

 Tiltalte 

 Født den […] 

 (advokat Jens Paulsen, Nuuk 

 j.nr. 2003177) 
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afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 19. februar 2016. Ved dommen blev 

tiltalte anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 – voldtægt ved tilsni-

gelse.  

 

Tiltalte blev idømt anbringelse i en anstalt for domfældte i tre måneder.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse. 

 

Tiltalte har påstået frifindelse. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Det fremgår af kredsrettens dom at anklageskriftet er dateret og modtaget i kredsretten den 

30. marts 2016. Det originale anklageskrift er rettelig dateret den 24. marts 2015 og stemplet 

som modtaget i kredsretten den 30. marts 2015.  

 

Sagen er modtaget i landsretten den 19. april 2016. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne 1, 2 og 3.  
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Tiltalte har supplerende forklaret, at festen blev holdt hjemme hos ham. Han gik ind i sove-

værelset for at sove. Han vidste ikke, at vidne 1 lå derinde, men han lagde sig ned ved siden 

af hende, og de sov begge to. Han vågnede ved, at døren blev åbnet. Han ved ikke, hvordan 

de kunne åbne den låste dør. Han ved ikke, om hun vågnede på det tidspunkt. Han ikke ved 

om hun stadigvæk var fuld, da hun var inde i soveværelset. Da hun ankom, sagde hun, at hun 

allerede havde drukket, og han kunne mærke, at hun var fuld. De havde samleje efter døren 

var blevet åbnet første gang. Det var ham, der tog hendes gamacher af og flyttede hendes 

trusser. Det var let at trænge ind i hende. Mens de havde samleje, var hun vågen, og han 

mener, at hun vidste, hvad der foregik. Det var et almindeligt samleje. Han kan ikke huske, 

hvem der tog initiativ til samlejet. Han spurgte hende ikke, om de skulle have samleje. Han 

kan ikke huske, om hun spurgte ham. De talte ikke sammen inden. Han kan ikke huske, om 

de kælede for hinanden eller kyssede inden samlejet. De kyssede ikke under samlejet. De 

havde begge to øjnene åbne under samlejet. Hun havde øjnene åbne før samlejet. Hun sagde 

ja med øjnene, da hun var vågen og kiggede på ham inden de havde samleje. Hun var vågen, 

men lå stille og var passiv uden at holde om ham eller gøre modstand. Da døren blev åbnet 

anden gang, var hun vågen og havde åbne øjne. Han kan ikke huske, om han fik udløsning. 

Hun forsøgte ikke at få ham væk. Hun sagde slet ikke noget på noget tidspunkt. Der var ikke 

nogen, der sagde noget til ham bagefter. Det var først da politiet kom, at han blev klar over, 

at han er mistænkt for at have begået voldtægt ved tilsnigelse.  

 

Vidne 1 har supplerende forklaret, at de ikke havde haft en samtale med seksuelle undertoner, 

inden hun var faldet i søvn. Hun var faldet i søvn med alt sit tøj på. Hun vågnede, ved hun 

havde smerter. Det er det første hun husker. Hun skubbede ham væk med det samme. Hun 

kan ikke huske, om hun sagde noget til ham. Hun kan ikke i dag huske, om hun selv havde 

åbnet døren, da hun gik ud fra soveværelset. Hun kunne ikke finde sit tøj, så derfor gik hun 

ud på badeværelset, hvor hun trak sin kjole ned. Hun ville ud til de andre, men hun syntes det 

var flovt, at hun ikke havde sine trusser på. Hun fortalte det til sin lillesøster, da lillesøsteren 

kom ud på badeværelset. Hun kan ikke huske, om hun sagde det til alle, men de fandt ud af 

det.  

 

Vidne 2 har supplerende forklaret, at hun ikke selv så vidne 1 ligge inde i soveværelset, hun 

fik bare at vide, at […] og vidne 3 havde flyttet hende derind. Hun så hende igen, da hun først 

åbnede soveværelsesdøren lidt og kiggede på vidnet, og derefter åbnede døren helt og løb ud 

på badeværelset. Det skete hurtigt efter hinanden. Hun var forvirret og græd, og opførte sig 

slet ikke som hun plejer. Hun græd først, da de kom ud i køkkenet. Da hun hørte, at de havde 

tilkaldt politiet, lod hun som om, hun havde det godt. Det virkede ikke ægte, og vidnet kender 

sin søster, så hun ved, hun bare lod som om, hun havde det godt.  
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Vidne 3 har supplerende forklaret, at døren ikke var låst, da vidne 1 blev lagt ind i sovevæ-

relset. […] ville ind i soveværelset, da de havde aftalt, at vidne 1 skulle være alene derinde. 

Hun kunne ikke åbne døren ind til soveværelset, da den var låst. De fik åbnet døren. De rin-

gede mange gange til politiet, hvor telefonen ikke blev taget. Hun tilføjede, at vidne 1 virkede 

både forvirret og forskrækket.   

 

Hun blev foreholdt afhøringsrapport af 27. december 2014. Afhøringen er foretaget på grøn-

landsk. Rapporten er gennemlæst, vedstået og underskrevet: 

 

”Afhørte gik ind i værelset og oplyste […], at andre ikke må komme ind idet afhørte hun vil tale med  

[tiltalte] og vidne 1 alene. Afhørte oplyste, at hun gik ind på soveværelset. Her var tiltalte, nøgen ved 

siden af vidne 1 der lå og sov med nedtrukne benklæder til om knæene. Afhørte bemærkede, at tiltalte 

lod som ingenting og hurtigt tog sine trusser meget hurtigt. Afhørte spurgte hvorfor tiltalte, skulle opføre 

sådan mod vidne 1. tiltalte, bedyrede sin uskyld og oplyste, at han blot ville gå i seng. Afhørte svarede 

tiltalte, at hvis han blot ville sove behøvede han ikke at være nøgen. Tiltalte oplyste, at han ville tage tøj 

på igen og gå ud fra værelset. Afhørte troede på tiltalte, og gik ud fra værelset. Senere var der en anden 

der ville åbne værelset og fandt ud af, at døren atter var blevet låst indefra igen. Afhørte erindrede ikke 

rigtigt hvordan men døren blev åbnet igen på senere tidspunkt. Afhørte og […] så, at vidne 1 lå på og 

var nøgen i underkroppen og tiltalte, også var helt nøgen”. 

 

Hun kan ikke huske, om hun har forklaret sådan til politiet eller om det var det, der skete. Hun 

var fuld, da hun blev afhørt, men hun kan godt huske, at vidne 1 lå på sengen uden tøj på 

underkroppen og at hun lå sammen med tiltalte, der var helt nøgen. Hun kan ikke huske, at 

hun har skrevet under på rapporten, men det er hendes underskrift.  

 

Hun husker tydeligt, at vidne 1 bagefter ude i køkkenet var meget urolig og næsten rystede. 

Hun ville ikke rigtigt sige noget. Hun græd. Tiltalte var der også, da de aftalte, at vidne 1 

skulle sove alene inde i soveværelset. Da hun kom ind i soveværelset, sad tiltalte på sengen, 

og vidne 1 lå ned. Vidnet åbnede den låste dør med et hårspænde eller lignede. 

 

Personlige forhold 

 

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke er færdig med uddannelsen som terminalarbej-

der, men at han søger arbejde som enten terminalarbejder eller chauffør. Arbejdsformidlingen 

vil først give ham et danskkursus, når han har boet i Danmark i et år.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Skyldsspørgsmålet 
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Vidne 1 lå den 27. december 2014 om morgenen og sov i tiltaltes soveværelse, da tiltalte kom 

derind. De havde efterfølgende samleje med hinanden. 

 

På baggrund af tiltaltes egen forklaring om at han ikke spurgte hende, om de skulle have 

samleje, at de ikke talte sammen og at hun ikke sagde noget, lægges det til grund, at hun ikke 

verbalt samtykkede til samlejet. 

  

To medlemmer af retten udtaler:  

 

Tiltalte har forklaret, at hun samtykkede, da hun havde åbne øjne. Han har ikke overfor retten 

nærmere kunnet redegøre for, at hun i øvrigt samtykkede til samlejet, ligesom han ikke kan 

huske, om der skulle have været fysiske tilnærmelser, kys eller lignende forud for samlejet, 

der kunne indikere et ønske om samleje fra hendes side.  

 

På baggrund af vidnet vidne 1’s forklaring om at hun var fuld og mistede bevidstheden og 

vidnet vidne 3 forklaring om, at de var fulde, og at vidne 1 faldt i søvn, hvorefter hun blev 

båret ind i soveværelset, sammenholdt med den retskemiske erklæring vedrørende hendes 

promille, lægges det til grund, at vidne 1 på grund af spirituspåvirkethed befandt sig i en 

tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig et samleje.  

 

Dette bekræftes endvidere af tiltaltes forklaring om, at det var ham der afklædte hende, at hun 

var passiv under hele forløbet, at hun ikke sagde noget, at hun lå stille, og at de ikke kyssede 

hinanden. Endelig underbygges det at vidnet vidne 1’s forklaring om, at hun kom til be-

vidsthed, da tiltalte havde samleje med hende, at hun skubbede ham væk, og skyndte sig ud 

på badeværelset, samt vidnerne vidne 2 og vidne 3’s forklaringer om, at vidne 1 løb ud på 

toilettet, at hun var tydeligt rystet, forvirret og forskrækket, at hun var meget påvirket af situ-

ationen, at hun virkede konfus, og at hun efterfølgende begyndte at græde.  

 

Vidne 1 har ikke alene ved at have åbne øjne samtykket til at have samleje, hvorfor det på 

baggrund af tiltaltes egen forklaring lægges til grund, at hun ikke samtykkede til samlejet. 

Tiltalte vidste, at vidne 1 var fuld, da hun ankom til festen, og han fandt hende senere sovende 

i sengen. Han må således have været klar over, have anset det for overvejende sandsynligt 

eller have accepteret muligheden for, at hun på grund af søvn eller mulig spirituspåvirkethed 

var ude af stand til at modsætte sig handlingen. 

 

På baggrund heraf er det bevist, at tiltalte i et tilfælde har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 

1, nr. 2. 
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Der er ikke alene på baggrund af den af vidne 3’s til politiet afgivne forklaring, som hun ikke 

overfor retten har kunnet bekræfte, ført bevis for, at der var tale om to samlejer. 

 

 

Et medlem af retten udtaler: 

 

På baggrund af tiltaltes egen forklaring lægges det til grund, at han, da han er spirituspåvirket, 

vil i seng for at sove, hvorefter han låste døren, fordi han ikke ville forstyrres af det festende 

selskab, og da han lagde sig i sengen, opdagede han, at vidne 1 lå der. Det lægges herefter til 

grund, at tiltalte fik øjenkontakt med hende, hvilket han opfattede som et samtykke til samleje, 

hvorfor han ikke har havde det fornødne forsæt til overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 

1, nr. 2. 

 

Der afsiges dom efter stemmeflertallet. 

 

Foranstaltningsspørgsmålet 

Foranstaltningen fastsættes til anbringelse i anstalt i 4 måneder. Kredsrettens beslutning om 

tortgodtgørelse stadfæstes. 

 

Den samlede ret har fundet, at der ikke foreligger skærpende eller formildende omstændighe-

der, idet sagsbehandlingstiden på halvandet år ikke tillægges vægt i formildende retning hen-

set til sagens karakter, hvorfor foranstaltningen efter fast praksis udmåles til anbringelse i 

anstalt i 4 måneder. 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes, idet anstaltsanbringelsen dog fastsættes til 4 måneder. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 


