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EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqatuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqaffla ulloq 3. marts
2016. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq […] pinerluttulerinermik inatsimmi
§ 77 — pinngitsaaliineq — unioqqutitsisimanermut pinngitsuutinneqarpoq.
Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taanna unnerluussisumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisoqarfianit uppernarsaasiilluni suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortinneqassasoq pineqaatissinneqarsimasunullu inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.
Ilisimannittoq sinnerlugu mitagaanermut ajunngitsorsiassamik kr. 60.000-inik piumasaqaateqartoqarpoq.
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Unnerluutigineqartoq eqqartuussutip aalajangiusimaneqarnissaanik piumasaqaateqarpoq.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqarneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 13. maj 2016.

Nassuiaatit
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaatinneqarput unnerluutigineqartoq […] ilisimannittorlu […].
Unnerluussaq […] ilassutitut ilaatigut nassuiaavoq, qaammatini arlalinni ikinngutigiissimallutik kisianni ukioq ataaseq ataallugu. Kammalaatiminiit anilluni mobiilini kaasarfimminiitillugu
alakkaramiuk takusinnaavaa sisamariarluni arnaq sianersimasoq. Siusinnerusukkut unnuup
ingerlanerani sms-eqatigiissimapput. Utimut sianerfigivaa, ogarfigivaanilu uffarsimanerarluni mattaanngarmilu nalaasaarfimmi innanganerarluni. Allamut ingerlagaluarluni aggeqqummani ornippaa. Tamatuma nalaani nammineq angerlarsimaffeqanngilaq, tamannalu arnap taassuma nalunngilaa. Angerlarsimaffianut apuuppoq nal. 23 aamma unnuap-qeqqata akornani. Taakkaniillunilu nalunaaquttap akunnerata ataatsip marlullu akornanni.
Sapaatip akunnerata missaani uffarsimanngilaq, taamaattumillu aperivaa uffarsinnaanerluni.
Taamaalioqquvaalu. Arnap aperaani nererusunnerluni, namminerli nererusunngilaq. Nalaasaarfimmut ingipput arnallu qarasaasiaq angallattagaq ikippaa filmilu atortittartunut tunngasoq aallartillugu. Maluginiarpaa soorlumi tuimigut sukangatitsisoq, taamaattumillu
aperivaa tagiartussanerlugu. Tagiartortikkusupporlu. Tagiartortillugu pallorpoq, taamaalilluni niui ataaniit qummut tagiartorsinnaalerlugit. Assani qummut ingerlatippai nalikkaavisigullu
attortoorpaa. Utaqqatserfigivaa akivorli, naami ajunngilaq.Tagiartorlugu naammassigamiuk nalikkaavisigut attualaalerpaa.
Arnaq oqaluttuartarpoq anguterpassuit ilaginikuullugit, sakkortuumillu atoqateqarneq nuannaralugu. Nammineq sallaatsumik atoqateqarneq nuannarisarivaa. Malugisinnaavaa
tagiartornerani masalersoq. Attuuatillugu aluttortillugulu nuannisarpaluttumik nipaqarpoq.
Atoqatigeereerlutik naammassigamik issiaqatigiipput. Paffiatigut aalajangeqqanngilaa.
Pisimasoq pissutigalugu ikinngutitut annaagamiuk allaffigivaa utoqqatserfigalugulu.

3

Ikinngutigiissimapput ammaqatigiillutik, nukissaminillu nammineq tunineqartarsimavoq tassannga arnamit. Ajortinnerarluni oqariarmat ingerlaqqullunilu utoqqatserfigivaa. Taamatut
oqarpoq atoqatigeereeramik. Namminerlu ingerlaqqummani ingerlavoq. Arnarlu qianngilaq.
Ilisimannittoq ilassutitut ilaatigut nassuiaavoq, taanna angut nammineq tatigisarisimallugu. Nuannarisarisimallugulu. Atuipilunnermut katsorsartillutik oktober 2015-imi imminut
ilikkarsimapput, assullu imminnut ilisarisimaqatigiillutik. Angut imminut allattalersimavoq
tagiartorusullugu atoqatigerusullugu, namminerli itigartittarsimavaa nuliaqarmat. Angut allassaarpoq, qaammatillu arlallit qaangiuttut naapeqqippaa angullu oqaluttuarpoq nuliaminit anisitaasimalluni taamaattumillu sumiiffeqarani. Sms-itigut attaveqatigiittarput. Namminerlu
angut neqeroorfigivaa immini uffartarsinnaasoq najugagarfeqannginnami uffarsinnaanngimmat. Siullerpaamik uffariaqqaarmat nammineq angummik allamik pulaartoqarpoq,
takkukkamilu uffaannariarluni ingerlaqqippoq. Neqeroorfigivaa imminiissinnaasoq sumiiffissaqanngimmat.
Meeqqat innartereerai angut takkuppoq, nalunaaqutaq qulingiluat aqqarngullu akornaniusimassaaq. Angut uffarpoq, kingornalu eqqissisimaaqatigiipput. Nerisimanngimmat arlaleriarluni nereqqullugu neqeroorfigivaa. Aallaqqaammut piumanngeriarluni kingorna an nikitsuararsurmik tamussilaarpoq. Unnuk taanna assigiinngitsunik eqqartuipput. Nammineq
stresserpoq annilaangalluni nikallunallunilu, taamaanninilu eqqissisaatinik iisar tagartuutigivaa. Nukilerivoq taamaattumillu tagiartorpaani. Tagiartortinninilu iluaqutigivaa.
Eqqissiivillutik issiapput oqaloqatigiillutik. Filmi arnat qimarngussaasunut tunngasoq isiginnaarpaat. Suna tamaat oqaloqatigiissutigisinnaasarpaat — aamma atoqatigiinnermut tunngasut.
Angutip nalunngilaa nammineq aamma arnaqatiminik atoqateqarnissani soqutigisarigini.
Ulloq taanna aamma atoqatigiinnermut tunngasunik eqqartuilaarput. Tuimigut tagiartoreermani nakasunnaani nukinnik eqissimasullit tagiartoqquai. Annernartorujussuupput, ilaatigullu illartarlutik. Sivisuumik tagiartortippoq nalaasaarfimmi innangatilluni.
Tassanngaannarlu assani annoraavata ataanut pisippaa truusiisalu qaavisigut nalikkaavisigut attuualerlugu. Taamaateqquaa. Ersilerpoq peersinniarsaralugulu. Uummataalu tillerululerpoq. Misigisimavoq toqulerluni ersisorujussuuvorlu.Taamaalillunilu nukissaasualluni. Oqarfigivaa unissasoq. Angulli oqarpoq atoqateqarnissani pisariaqartillugu, namminerli piumanani. Atisaajaqquaa namminerli taamaaliunngilaq. Talimigut najummineqarpoq. Marluullutik
kiaguttorujussuupput. Angutip atoqatiginiarsarivaa aluttortarlugu nammineq peersinniarsarigaluarlugu. Angutip kiagunnera imminut kuserpoq. Arlaleriarlunilu usuni mangunniarsarivaa.
Nammineq aallaqqaammut saattunnguanik net-inik iluatigooqarpoq, taakkualu kingusinnerusukkut angutip peerpai. Usuni mangunniarsarigaa sakkortuumik kiivaa illuanngilarli. Kiitinninilu qisuariaatigivallaarnagu. Taamalereerami misigissutsini ersininilu aqussinnaajunnaarpai
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tunniutiinnarlunilu eqqarsarluni tunniutiinnaruni imminut pitsaanerussasoq. Ajornaanneranngilaq. Naluaa inernersoq peersippaali. Usuni mangoqqinniaraluarpaa namminerli
akiuuppoq. Angutip peerami ajappaani oqarlunilu qinngarnarnerarlugu. Nammineq isini matoqqatiinnavippai ammarnissai ersigigamigit. Unimmat isini ammaqqippai angullu issiavoq
nipaqarani. Oqarfigivaalu tamaaniissinnaanngitsoq, angut utoqqatserpoq ingerlallunilu.
Eqqaamavaa angutip pisoq ajuusaarutigerpasikkaa. Nammineq pulaarsarnikuuaa ikiorniarlugu. Angut nuannarisorujussuusimavaa tatigisimallugu, taamaattumillu pakatsiffigisorujussuuvaa. Tamanna annernarpoq. Anereermallu allaffigivaa nammineq piumanani
atoqatigisimagaani.
Politiit apeqqutigivaat angut inermat kiisimaneraa. Kamaammersorujussuuv oq
oqalorujullunilu paasigamiuk taamatut Narsinnaasoq. Taamanikkulli tusarfigeqqissimanngilaa, nuliali imminut oqalorujuttarpoq. Ullumikkut kamaattorujussuuaa.
Angut sivisujaamik imminiippoq. Unnuamilu ingerlavoq. Unnuami pingasut — sisamat
eqqaanni ikinngutini arnaq imminukalaaqquaa. Angut oqaluttuarnikuuvoq majuartarfissuarni assigiinngitsuni sinittarnerarluni, imminilu tukkusussaagaluarpoq. Atoqatiginiarlugu
qaaqqunngilaa. Periarfissinniarluguli uffarnissaanik siniffissaqarnissaanillu taamaaliorpoq.
Inummut atukkanut tunngasut
Unnerluutigineqartoq […] ilassutitut ilaatigut nassuiaavoq maani Nuummi taxartarluni. Kilisaammi aalisartuunikuuvoq, Maniitsumili suliffissarsisinnaannginnami Nuummut nuussimalluni. Pingasunik meeraqarpoq. Pania angulleq Nuummi børnehjemmimi najugaqarpoq,
nukarliillu marluk Maniitsumi anaanaminniipput. Atuipiluttuunngilaq, ilaannikkooriarlunilu
hashi annikitsumik atugarisarpaa. Maannakkorpiarlu atugarinagu.

Nunatta Eqqartuussisuuneqiarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Eqqartuussisuuneprfiup tunngavigivaa Unnerluutigineqartoq unnuami martsip 1-iata 2atalu akornani 2016-mi Ilisimannittoq pulaarsimagaa, illuatungeriit unnuup ingerlanerani oqarasuaatikkut atussuteqarfigeqatigereernerisigut. Siullermik Unnerluutigineqartoq-ip Ilisimannittoq tuiisigut tagiartorpaa, kingorna palloqqasoq kjoliusamik tujuuloqarluni niuisigut tagiartorlugu. Kingornalu Unnerluutigineqartoq aamma Ilisimannittoq atoqatigiipput, ilaatigut
angutip arnaq nalikkaavisigut aluttorsimallugu.
Nassuiaatigineqartut uppernarsaasiissutitullu
saqqummiunneqartut
tunngavigalugit
eqqartuussisut isumaqarput uppernarsineqanngitsoq Unnerluutigineqartoq-ip nakuuserluni
imaluunniit nakuusernissamik siorasaarilluni ulloq 2. marts 2016 Ilisimannittoq pinngitsaalillugu atoqatigisimagaa, taamaattumillu unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermik
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inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 pinngitsaaliinermik unioqqutitsisimasutut pinngitsuutinneqarpoq.
Pingaartumik eqqartuussisut pingaartippaat Unnerluutigineqartoq ataqatigiissumik nassuiaateqarmat. Unnerluutigineqartuip nassuiaataa, tassalu Ilisimannittoq ikinngutigilluarlugu siusinnerusukkut sms-ikkut allaqatigiittarsimanerannik ikorfartuiffigineqarpoq, tassami allattarsimammat arnaq pinnersuunerarlugu qujamasuutigalugulu kingullermik pulaarnini,
tamannalu arnap ajunngitsutut uppernarsarsimallugu. Nassuiaaneralu atoqatigeereeramik
arnaq Narsimasoq ajortinnerarluni ingerlaqqusimallugulu, ajuusaarlunilu utoqqatsisimanera
ikinngutigilluakkaminik annaasaqarami, uppernarsineqarpoq kingorna sms-ikkut allaqatigiissimanerannik, arnaq pakatsinerarmat aliasunnerarmat ersinerarmallu, angutillu utoqqatserfigisimallugu.
Eqqartuussisut aamma pingaartissimavaat Ilisimannittoq ilaatigut allanngorartumik nassuiaateqarsimammat. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaavoq inerfigisimagaani anisuualu allartersimallugu, nunattalu eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaalluni peersikkamiuk inersimanersoq
nalunerarlugu. Aamma eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigivaa ingerlareermat sinippiarsimanani tupaqqagami aliasullunilu, nunattalu eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaalluni ingerlareermat ikinngutini arnaq sianerfigisimallugu orneqqulluni. Aamma nassuiarnerusinnaasimanngilaa qanoq akiuussimanerluni, qanorlu angutip ilisimassagaa piumanngitsoq
atoqatigisimallugu.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasumut aningaasarsiassat immikkut aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiassat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
--Den 1. august 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 111/16
(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.
QEQ-MAN-KS-0043-2016)

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Født den 7. september 1978
(advokatfuldmægtig Stine Dahl, Nuuk
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j.nr. 12805)
afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 3. marts 2016. Ved dommen blev
tiltalte […] frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 77 - voldtægt.
Anke
Denne dom er af anklagemyndigheden 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 anstaltsanbringelse.
Der er på vegne af Vidnet nedlagt påstand om tortgodtgørelse på 60.000 kr.
Tiltalte har påstået stadfæstelse.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 13. maj 2016.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte […] og vidnet […].
Tiltalte […] har supplerende forklaret blandt andet, at de har været venner igennem flere måneder men under et år. Han var på vej ud fra sin kammerat, hvor han havde haft sin mobiltelefon i lommen, og da han så på den, da havde hun ringet fire gange. De havde sms’et sammen
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tidligere på aftenen. Han ringede tilbage til hende, og hun sagde, at hun havde taget bad, var
nøgen og lå på sofaen. Han var egentlig på vej et andet sted hen, men da hun bad ham om at
komme, så tog han over til hende. Han var hjemløs i den periode, og det vidste hun godt. Han
kom hjem til hende mellem kl. 23 og midnat. Han var der mellem en og to timer.
Han havde ikke været i bad en uge, og derfor spurgte han hende, om han måtte tage et bad.
Det måtte han gerne. Hun spurgte, om han havde lyst til at spise, men det afslog han. De satte
sig på sofaen, hvor hun på den bærbare pc tændte for film af prostituerede. Han lagde mærke
til, at hun så ud til at have spændinger i skulderen, og han spurgte derfor, om han skulle
massere hende. Det ville hun gerne have. Mens han masserede hende, lagde hun sig på maven,
så kunne han massere hendes ben nedefra og opad. Hans fingre gled op, så han kom til at røre
hendes skridt. Han undskyldte, men hun sagde, ”nej, det er i orden”. Da han var færdig med
at massere hende, begyndte han at røre hendes skridt.
Hun plejede at fortælle, at hun har været sammen med mange mænd, og at det var hård sex.
Han plejer at have blid sex. Han kunne mærke, at hun blev våd, da han masserede hende.
Mens han rørte ved hende og slikkede hende, sagde hun veltilfredse lyde. Da de var færdige
med samlejet, satte de sig ned sammen. Han fastholdt hende ikke og holdt ikke fast i hendes
håndled.
Han skrev undskyld til hende, da han mistede hende ved det, der skete. De var gode venner,
de var åbne overfor hinanden, og hun plejede derfor at give ham energi. Han sagde undskyld,
fordi hun sagde, at hun havde fået det dårligt, og bad ham om at gå. Det sagde hun, da de
havde haft samleje. Han gik, da hun bad ham om det. Hun græd ikke.

Vidnet har supplerende forklaret blandt andet, at han har været en, som hun kunne stole på.
Hun har været glad for ham. De lærte hinanden at kende til misbrugsbehandling i oktober
2015, og de kender hinanden rigtig godt. Han var begyndt at skrive til hende, at han gerne
ville give hende massage og have samleje men hende, men hun havde afvist ham, da han
havde en kone. Han holdt op med at sende beskeder, og få måneder efter mødtes de, hvor han
fortalte, at han var blevet smidt ud af konen, og at han derfor ikke havde et sted at være. De
havde kontakt via sms-beskeder. Hun tilbød ham at bade hos hende, da han ikke havde et sted
at bo, og da han derfor heller ikke fik bad. Første gang han kom og fik et bad, havde hun en
mandlig gæst, så der kom han bare, tog bad og gik igen. Hun tilbød ham, at han kunne være
hos hende, da han ikke havde et sted at være.
Han kom efter børnene var lagt i seng, så det har været mellem kl. ni og elleve. Han tog et
bad, og bagefter tog de det stille og roligt sammen. Han havde ikke spist noget, og hun tilbød
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ham at spise flere gange. Han ville først ikke, men efter et stykke tid spiste han dog meget
lidt. Den aften talte de om forskellige ting. Hun havde stress, angst og depression, som hun
fik beroligende piller for. Hun havde ondt i sine muskler, så derfor gav han hende massage.
Massagen hjalp. De sad stille og roligt og snakkede sammen. De så en film om kvinder, der
blev bortført. De plejer at kunne tale om alt - også om samlejer. Han vidste, at hun også havde
seksuelle interesser for kvinder. De talte også lidt om samlejer den pågældende dag. Da han
havde masseret hendes skuldrene, bad hun ham massere hendes lægge, hvor hun havde myoser. Det gjorde rigtigt ondt, men de grinte også ind imellem. Han masserede hende i lang tid,
mens hun lå på sofaen.
Han fik pludselig sin hånd ind under hendes kjole og begyndte at røre hende i skridtet uden
på trusserne. Hun bad ham lade være. Hun blev bange, og prøvede at få ham væk. Hun fik
hjertebanken. Hun følte, hun skulle dø og var meget bange. Det gjorde, at hun havde begrænsede kræfter. Hun sagde, at han skulle stoppe. Han sagde, at han havde behov for at få sex,
men hun ville ikke. Han bad hende om at tage tøjet af, men det ville hun ikke. Han holdt fast
i hendes ene arm. De svedte meget begge to. Han prøvede at have samleje med hende, og han
slikkede hende, og hun prøvede at få ham væk. Hans sved dryppede ned på hende. Han prøvede flere gange at få sit lem ind i hende. Til at starte med havde hun tynde netunderbukser
på, men senere fik han dem af hende. Da han prøvede på at få sit lem ind i hende, da bed hun
ham hårdt, men det fik ham ikke væk. Han reagerede nærmest ikke på biddet. Da det var sket,
så kunne hun ikke styre sine følelser og sin angst, og derfor overgav hun sig, da hun tænkte
det ville være lettere for hende, hvis hun bare overgav sig. Det har ikke gjort det lettere. Hun
ved ikke, om han fik udløsning, men hun fik ham væk. Han prøvede at komme ind i hende
igen, men hun gjorde modstand. Da han kom væk fra hende, skubbede han til hende og sagde,
at hun var irriterende. Hun havde øjnene lukket hele tiden, da hun var bange for at åbne dem.
Da han var stoppet, da åbnede hun øjnene igen, og han sad helt tavs. Hun sagde, at han ikke
kunne være der længere. Han sagde undskyld, da han gik. Hun kan huske, at han så ud til at
have det dårligt. Hun fik ham til at komme på besøg, da hun ville hjælpe ham. Hun har været
glad for ham, og hun har stolet på ham, så hun er blevet meget skuffet. Det gør ondt. Efter
han gik skrev hun til ham, da han havde haft samleje med hende mod hendes vilje.
Politiet spurgte, om hun havde bidt ham i forbindelse med, at han fik udløsning. Hun blev
meget vred og kom med skældsord, da hun fandt ud af, at han kunne finde på at sige sådan
noget. Hun har ikke hørt fra ham siden, men hans kone kommer med skældsord. Hun er i dag
meget vred på ham.
Han var der over en længere periode. Han gik om natten. Hun bad ham gå. Det var ved trefiretiden om natten, hvorefter hun bad sin veninde om at komme over til hende. Han skulle
have sovet hos hende, da han havde fortalt, at han plejede at sove i forskellige opgange. Det
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var ikke en invitation til samleje. Det var for at give ham mulighed for at få et bad, og for at
han skulle have et sted at sove.
Personlige forhold
Tiltalte […] har supplerende forklaret blandt andet, at han kører taxa her i Nuuk. Han har
fisket med trawler, men han kunne ikke finde arbejde i Maniitsoq, så nu er han flyttet til Nuuk.
Han har tre børn. Hans ældste datter bor på børnehjem i Nuuk, og de to yngste bor hos deres
mor i Maniitsoq. Han har ikke noget misbrug, men ind imellem bruger han lidt hash. Han
bruger det ikke i øjeblikket.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Retten lægger til grund, Tiltalte natten mellem den 1. og 2. marts 2016 besøgte Vidnet, efter
at der havde været telefonisk kontakt mellem parterne i løbet af aftenen. Tiltalte masserede
først Vidnes skuldre, og efterfølgende, da hun lå på maven iført en kjolelignende trøje, masserede han hendes ben. Herefter var der samleje mellem Tiltalte og Vidne, hvorunder han
slikkede hendes kønsdele.
På baggrund af de afgivne forklaringer og den fremlagte dokumentation finder retten, at der
ikke er ført bevis for, at Tiltalte ved vold eller trussel om vold den 2. marts 2016 tiltvang sig
samleje med Vidnet, og han frifindes derfor for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1,
nr. 1, voldtægt.
Retten har navnlig lagt vægt på, at Tiltalte har afgivet en sammenhængende forklaring. Tiltaltes forklaring om, at Vidnet havde været en rigtig god ven understøttes af den forudgående
sms-korrespondance, hvor han kaldte hende smukke og skrev han var taknemmelig for, at han
kom på besøg sidste gang, hvilket hun bekræftede var godt. Hans forklaring om at hun efter
de havde haft samleje, sagde hun fik det dårligt, og bad ham gå, og at han sagde undskyld, da
han var ked af, at han derved havde mistet en ven, bekræftes af den efterfølgende sms-korrespondance, hvor han undskyldte, da hun skrev hun var skuffet, ked af det og bange.
Retten har endvidere lagt vægt på, at Vidne har afgivet til dels divergerende forklaringer. I
kredsretten forklarede hun, at han havde fået udløsning, og at hun tørrede hans sæd af sig,
mens hun i landsretten forklarede, at hun ikke ved, om han fik udløsning, da hun fik ham væk.
I kredsretten forklarede hun endvidere, at hun efter han var gået ikke fik sovet ret meget, da
hun var chokeret og ked af det, mens hun i landsretten forklarede, at hun efter han var gået,
havde ringet til en veninde, for at få hende over til sig. Hun har endvidere ikke kunnet forklare
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nærmere, hvordan hun gjorde modstand, og hvordan han således skulle være blevet klar over,
at samlejet blev gennemført mod hendes vilje.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom stadfæstes.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Anne-Sophie Abel Lohse

