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sul.nr. K 024/17
(Qeqqata Eqartuussisoqarfiata sul.nr.
QEQ-SIS-KS-0020-2016)
Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5508-97351-00100-15)
illuatungeralugu
U
Inuusoq […] 1990
(advokat Anders Meilvang, Nuuk
j.nr. 14038)
nalunaarutigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermik aalajangiisuuffiulluni Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 1. september 2016
eqqartuussuteqarpoq. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi inatsisip § 77-iani, imm. 1-imik – pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq - unioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni aamma kr. 60.000-inik mitaanermut taarsiissutinik akiliisussanngortinneqarluni.
Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani uppernarsaasiinertalimmik suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
Piumasaqaatit
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Unnerluussisussaatitaasunit
atuuttussanngortitsisoqassasoq.

piumasaqaatigineqarpoq

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq.
Eqqartuussisooqataasut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 25. januar 2017. Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata suliaq kinguartippaa ulloq 14. februar 2017, unnerluutigineqartumut illersuisussanngortitaasup oqaaseqaataanik tigusaqareernissamut. Taakku tiguneqarput ulloq 6. juni 2017. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 20. september 2017 aalajangiivoq suliaq utertinneqassanngitsoq aamma unnerluutigineqartoq ilisimannittullu nunatta
eqqartuussisuuneqarfianut aggerlutik najuutissasut. Suliaq december 2017-imi piffissaliiviginiarneqaraluarpoq, aatsaalli ulloq 1. februar 2018-imi piffissaliivigineqarpoq ulloq
21. februar 2018-imi ingerlanneqartussanngorlugu.
Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1, I3 aamma I2.
U ilassutitut nassuiaavoq, imminnut isikkutileramik aalakoorsimalluni, uernarluni qasullunilu. Akunnattoq qaangerlugu aalakoorpoq. Ataani siniffeqarpoq tassanilu imminnut attoqqaarput. Taanna qaninniarpoq, namminerlu taanna quinassaarpaa, kisianni nammineq
ilaannikkut qaatusimajunnaartarpoq. Patitsippoq. Imminnut quinassaarput. Timimigut arlalinnik attorneqarpoq. Tamatuma kingorna taanna qummut hemsimukarpoq. Nammineq
siniffimmi ataani innangavoq, tappikaniittorlu takusinnaavaa, taanna qaninniarpoq taamaattumillu qummukarfigaa. Imminnut quinassaarupput, taanna quinatugami arlalialoriarluni illikartarpoq. Usua tissalerpoq qallerpaalu, tamatumalu kingorna sannerluni innarpoq. Taassumannga usummigut tiguneqarpoq taannalu sannerluni innarpoq. Taanna aalajangerlugu
tigummisorinngilaa. Iviangiisigut attunngilaa, nuluisigulli. Qummuttarput, taavalu nissumikkut atisaajarput. Usuni taassumunnga mangunniarsaraa, kisianni ajornakusuulaarmat nikuippoq taassuma qarliivi peerniarlugit. Taanna unilluni nalavoq qalliusappaalu taavalu usuni
manguppaa. Taamaalluni taassumannga uneqquneqarpoq, taamaaliorporlu, taavalu am-
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mukaqqippoq.
Ataani
nalaasaarfimmut innarluni
sinilerpoq.
Taamaalluni
qaatusimajunnaarpoq. Taanna aalajangerlugu tigumminngilaa. Uneqqusimmat ingerlaannangajak unippoq. Siullermik uneqqusimmat uninngilaq. Immaqa pingasoriarluni uneqqusimmat nammineq unippoq. Ilaannikkooriarluni qaatusimajunnaartarpoq. Taamaalluni I2
tummeqqakkut aamma majuarpoq. Taanna nuigami oqarpoq unitsittariaqartoq, taamaattumillu unippoq. Aperineqarluni kiap annersarsimagaani, oqarpoq, aqaguani paasisimallugu
timimigut ikeqarluni. Annersarneqarluni eqqaamanngilaa, kisianni naluaa qanoq ikeqalersimassalluni. Isumaqarluni I1 16-17-inik ukioqartoq. Nammineq 24-nik ukioqarpoq. Taamaalluni atoqatigisami ilaannit oqaluttuutsippoq atoqatigisani I1-ilu atortittartuusaarsimasut.
Kingusinnerusukkut I1-ip imerfissaarukkamik attaveqarfigaa. Novembarimi taamaalluni
sianerpoq aperalunilu unnerluutigineqartumi imersinnaanerlutik. I1 namminiugunartoq
sianerpoq.
Inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, kommunimi pedelitut sulisarluni. Aatsitassarsiortuni
sulisarnikuuvoq aamma umiartornermut allagartaqarpoq. Marlunnik ukioqangajalersumik
paneqarpoq. Anaanani najugaqatigaa. Ullut 14-ikkaarlugit kr. 3-5.000-inik akissarsisarpoq,
kisianni apeqqutaasarpoq sulinngiffeqarsimanersoq, soorlu napparsimalluni. Ullumikkut
imertanngilaq, angerlarsimaffimmimi iminngerfiusumi peroriartornikuuvoq. Aamma
hashitortarunnaarnikuuvoq, meeqqamimmi arnaata najugaqatigiissagunik tamanna piumasaqaatiginikuuaa. 2010-mi nakkarnermi kingorna qaratsamigut ajoqusernikuuvoq, ilaatigullu tamanna pissutigalugu ilaannikkut nukillaartitertarpoq, kisianni katsorsartinnissamut
pilersaarummik pinikuunngilaq. Inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsilluni eqqartuussut
akuerisinnaavaa.
I1 ilassutitut nassuiaavoq, kollegiap ineeraani isersimasut tamaasa nalunngisaralugit, kisianni
kikkut isersimanersut ullumikkut eqqaamanagu. Nammineq Sparimi sulisarpoq, unnerluutigineqartorlu pisiniartarpoq. Unnerluutigineqartoq tissinartunik oqaaseqartuaannartarpoq,
kisianni ilisarisimanngilaa. Eqqaamanngilaa sooq taassuma angerlarsimaffianut nangikkiarnerlutik. Ineeqqamut isernermik kingorna akunnerup affaata iluani taassumannga qaninniartippoq. Tamarmik inip iluani issiavinni issiapput. Siniffik issiavittut aamma atorneqarpoq. Ini
angivallaanngilaq. Taassumannga kunitseriaraluarpoq. Oqarfigaa taamaaliussanngitsoq unissasorlu. Tusaanngilaq. Taanna siniffimmi innanganngilaq. Qimarratigaa, taassumanngali malinneqarpoq. Taanna kissaammeraluttuinnarmat nammineq qulaanukarpoq. Pinngitsaalillugu
atoqatigitinnagu utsuisigut attuuavaa. Immaqa siniffik quleriittut ipajaarpoq, kisianni tappikani madrasseqanngilaq. Malippaa qarliivilu peerlugit. Uneqqugamiuk annilaangavoq,
kisianni taanna ingerlaannarpoq. Hemsimiit qilaaq qanittuaraavoq, taamaattumik nikorfasoqarsinnaanngingajappoq. Aatsaat qarlini peermagit paasivaa atoqatiginiaraani. Aamma
taassuma nammineq qarliini peerpai, taavalu allat isigisut pinngitsaalineqarluni atoqatigitippoq. Qarlini peermagit marluullutik innangapput. Qarlini peertinnaveersaaraluarpai aamma
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majorteqiniarsarigaluarpoq. Nalikkaavisigut patittarlugu
peertinniarsaraa.
Taassuma
aalajangerlugu tigummivaa iperartissinnaajunnaarlugu. Aamma ajattarlugu peertinniarsaraa.
Isattarlugulu tilluarpaa. Aamma ilaasa peertinniarsaraat. I3-p nutsullugu peertinniarsaraa. Angutit iliuuseqanngillat. Naggataatigut iluatsillugu peertippaat, nammineq taanna ajattaatigigaa. Ingerlaannaq angerlarput namminerlu qiaatigaluni sinilerpoq. Aatsaat pisoqarneraniit
ukioq ataaseq qaangiuttoq nalunaarutiginissaanut sapiissuseqalerpoq. Tamanna pissutigalugu
imminoriarnikuuvoq, atuarneranullu sunniuteqartarpoq, ilaatigut atuarfimmi malinnaaniapiloortarluni. Unnuk taanna aalakuualaaginnarpoq.
Aperineqarluni sooq aninani qulaanut qimaasimanersoq, nassuiaavoq, takorloorsimanagu allat isersimaneranni taamatut pisoqassasoq. Aallaqqaammut isersimasut allat toqqissisimanarai. Unnerluutigineqartup usuanik attuisimanini pillugu unnerluutigineqartup nassuiaataanik
sanilliussivigineqarluni, oqarpoq, taamaliorsimasorinani. Taanna qaqugukkulluunniit
qaninnianngilaa. Taamatut pisoqarnerata kingorna takunikuusorinngilaa.
Killisiuinermik nalunaarusiamik 30. september 2015-imeersumi sanilliussivigineqarluni, tassani nassuiaasimalluni taassuma siniffimmut nusussimagaani, oqarpoq, siniffik ataaniittoq
pineqarpat taamatut nassuiaasimasinnaalluni. Sanilliussivigeqqinneqarluni nassuiaasimanerarneqarluni nerfallarluni innangatilluni taassuma talimi aappaanik aalajangerluni
tigummisimagaani, nassuiaavoq, tamanna qulaani madrasseqanngitsumi pisimasoq.
Piumasaqaateqarpoq kr. 60.00-inik mitaanermut taarsiissuteqartoqassasoq. Psykologimiit
ikiorneqarnissani kissaatigaa. Maannakkorpiaq utaqqisuni nr. 12-iuvoq, kisianni sapinngisamik piaarnerpaamik ikiortikkusuppoq.
I3 ilassutitut nassuiaavoq, inuit tallimat missaat isersimasimasut. Unnerluutigineqartup I1
quinassaalerpaa, taannali taassumanngaanniit qimagunniarsarivoq. I1 naggataatigut qummukarpoq, unnerluutigineqartulli malippaa. Tappikunga portuallaanngilaq, madrasseqanngikkaluartorlu taanna siniffittut ippoq. Tummeraqarpoq illikartinneqarsinnaasumik, kisianni
aamma imminut kivilluni qaqisoqartarpoq. Ilisimannittoq issiavimmi issiavioq, tusaasinnaavaalu I1 oqaluttoq uneqqusisorlu. Arlaleriarluni uneqqusivoq. Ilisimannittoq issiavimmut
qaqivoq, susoqarnersoq takusinnaaniassagamiuk. I1 pisumik nuannarinninngippasittutut
nipeqarpoq. Ilisimannittup takuaa I1-ip qarliivi unnerluutigineqartup peerai. Tamatuma
kingorna nammineq qarliini peerpai, taavalu atoqatiginninneq aallarnerniarlugu. I1 allaassimatippaa aamma taliatigut tigummigunarpaa. Unnerluutigineqartup I1 qalleqqavaa. Ilisimannittup unnerluutigineqartoq uneqquaa taannali aperiinnarpoq ilisimannittoq ilaarusunnersoq.
Tamatuma kingorna tummeqqat ilisimannittup nikorfaffii peerlugit assamminik ajanniarsarai.
Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartoq I1-imiit aamma peertinniarsarinerlugu. I1 siulliulluni
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aqqarpoq. Annilaangarpasippoq aamma
unnerluutigineqartumik
atoqateqarusunngilluinnarpasippoq. Ilisimannittoq I1-ilu kammagiipput sivisuumillu
kammagiinnikuullutik. Ilisimannittoq isumaqarpoq pinngitsaaliilluuni atoqatiginninneq
pineqartoq, taamaakkaluartorli ikiortissarsiorluni sianernissani eqqarsaatiginngilaa. Eqqaamaqqissaanngilaa taakku qanoq sivisutigisumik tappikaniinnersut. Eqqaamanngilaa pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermik unitsitsiniaanermini angummut allamut isersimaqataasumut ikioqqunerluni. Eqqaamanngilaa hemsimiit aqqarnermi kingorna arlaannik
oqaaseqartoqarnersoq.
I2 ilassutitut nassuiaavoq, inuit tallimat isersimasimasut. Siniffeqarpoq tummeralimmik
aamma angisuujugaanni qummut hemsimut qaqisoqarsinnaavoq. Naluaa tappikani madrasseqarnersoq. Unnerluutigineqartoq I1-imut qaninniarpoq, taannali soqutiginnippasinngilaq. I1
hemsimut qaqivoq, unnerluutigineqartorlu malinninniarpasippoq I1-ili oqarpoq naamik,
naamik. Unnerluutigineqartoq tappikunnarmat ilisimannittup takunngilaa. Anartarfimmiilluni tusaavaa soorlulusooq attuussaappaluttoqartoq. Isumaqarluni emhætte, kisiannili
hemsimiit nipiupput. I2-p ilisimannittoq anartarfimmut aagamiuk taassuma qanoq oqalunnera
paasiuminaatsippaa. Ilisimannittoq ineeqqamut iseqataavoq, takusinnaavaalu unnerluutigineqartup I1 atornerlukkaa. Atoqatigiittut takuaa. Malugaa I1 atornerlunneqartoq. Takusinnaanngilaa taassuma I1 aalajangerlugu tigummineraa, kisianni taanna nukersortutut isikkoqarpoq. Ilisimannittup taanna uneqquaa, taamaanngippat politiinut sianissagami. Politiit
eqqaaneqartut tusaramiuk unippoq. Ilisimannittoq isumaqarpoq I1 qiasoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Isumaqatigiissutigineqarpoq unnerluutigineqartoq U aamma I1 Sisimiuni kollegiami hemsimut innarlutik 2014-imi oktoberip qaammataani atoqatigiissimasut. Unnerluutigineqartup
nammineq nassuiaataa, ilisimannittut I1-ip I3-llu nassuiaataannit uppernarsarneqartoq,
toqqammavigalugu tunngaviutinneqarsinnaavortaaq I1-ip U arlaleriarluni uneqqusimagaa,
atoqateqarnerup ingerlaannaq unitsinneqarneranik kinguneqanngitsumik.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq U taamaalinerani I1-imik pinngitsaaliilluni
atoqateqarsimasoq taanna aalajangerlugu tigummillugu. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata
pingaartippaa I1 nassuiaasoq U-mit aalajangerneqarluni tigummineqarsimalluni aamma
ajattaalluni patittaallunilu peerniarsarisimallunu, taamaattoqarsimaneralumi ilaatigut U-p
nassuiaataanit taperserneqarpoq, nassuiaammat aqaguani paasisimallugu timimigut
ikeqarluni, patittarneqarnermeersuusinnaasunik. Tamanna aamma ilisimannittut I3-p aamma
I2-p nassuiaataannit uppernarsarneqarpoq, nassuiaammata paasillugu timikkut pinngitsaaliineq pineqartoq kiisalu I2-p nassuiaanera naapertorlugu aatsaat atoqatiginninnermik unitsitsisimasoq taanna politiinut sianerniarluni oqarmat.
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Tamanna toqqammavigalugu U unnerluussummut pisuutinneqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup
pineqaatissiissummik
aalajangersaanermut
tunngatillugu
oqaatigisimasai nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumataaffigisinnaavai. Nunattali Eqqartuussisuuneqarfiata suliami matumani tunngavissaqarsoraa U pineqaatissiinneqarpat akunnerni
150-ini inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni, ukiup ataatsip qaammatillu arfinillit
iluini naammassineqartussamik, piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq sivisooq
kiisalu U-p atugai pillugit paasissutissat eqqarsaatigalugit. Unnerluutigineqartoq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ukiuni marlunni nakkutigineqassaaq, naleqq. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 141.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq.
Unnerluutigineqartoq U ukiup ataatsip qaammatillu arfinillit sivisunerpaaffiliussap iluani
akunnerni 150-ini akissarsiaqarani inuiaqatigiinni sulisitaassaaq. Eqqartuussaq pinerluttunik
isumaginnittoqarfimmit ukiuni marlunni nakkutigineqassaaq.
Unnerluutigineqartumut illersuisussanngortitap akissarsiassai immikkut aalajangersarneqassapput. Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqassapput.

*******

Den 26. februar 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 024/17
(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.
QEQ-SIS-KS-0020-2016)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5508-97351-00100-15)
mod
T
Født den […] 1990
(advokat Anders Meilvang, Nuuk
j.nr. 14038)
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afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 1. september 2016. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, - voldtægt.
Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 1 år og til at betale tortgodtgørelse på 60.000 kr.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
T har påstået frifindelse.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 25. januar 2017. Landsretten har den 14. februar 2017
udsat sagen på modtagelse af bemærkninger fra den for tiltalte beskikkede forsvarer. Disse er
modtaget den 6. juni 2017. Landsretten traf den 20. september 2017 beslutning om ikke at
hjemvise sagen og at tiltalte og vidnerne skulle møde direkte for landsretten. Sagen blev forsøgt berammet i december 2017, men blev først den 1. februar 2018 berammet til den 21.
februar 2018.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V3 og V2.
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T har supplerende forklaret, at han var beruset, søvnig og træt, da de begyndte at kigge på
hinanden. Han var over middel beruset. Der er en seng nedenunder, og det var der, de første
gang rørte ved hinanden. Hun var flirtende, og han kildede hende, men han fik nogle gange
black out. Han fik slag. De kildede hinanden. Han blev rørt flere steder på sin krop. Herefter
gik hun op på hemsen. Han lå ned på sengen nedenunder, og han kunne se hende deroppe,
hun flirtede, så han gik op til hende. De kildede hinanden, og da hun var kilden, trak hun sig
væk nogle gange. Hans lem blev erigeret, og han lagde sig oven på hende, og derefter lagde
han sig ned på siden. Hun tog fat i hans lem og lagde sig på siden. Han mener ikke, at han
holdt fast i hende. Han rørte ikke ved hendes bryster men ved hendes balder. De lavede samlejebevægelser, hvorefter de tog tøjet af benene. Han prøvede at få sit lem ind i hende, men
det var lidt besværligt, så han rejste sig op, for at tage hendes benklæder af. Hun lå stille, og
han lagde sig halvvejs oven på hende og fik herefter lemmet ind. Hun bad ham på et tidspunkt
om at stoppe, hvilket han gjorde, hvorefter han gik nedenunder igen. Han lagde sig til at sove
på en sofa nedenunder. Han fik black out på et tidspunkt. Han holdt hende ikke fast. Da hun
sagde stop, stoppede han næsten lige efter. Han stoppede ikke første gang, hun sagde stop.
Hun sagde måske stop tre gange, før han stoppede. Han havde black out ind imellem. På det
tidspunkt kom V3 også op af trappen. Da hun kom til syne, sagde hun, at det skulle stoppes,
så derfor stoppede han. Adspurgt hvem, der havde slået ham, sagde han, at han dagen efter
opdagede, at han havde sår på kroppen. Han kan ikke huske, at han blev slået, men han ved
ikke, hvordan han ellers skulle have fået sårene. Han troede, at V1 var 16-17 år. Han var selv
24 år. Han havde på et tidspunkt, fra en han havde sex med, hørt, at hun og V1 havde leget
ludere. V1 har efterfølgende kontaktet ham, da de manglede et sted af drikke. Det var engang
i november, at hun ringede og spurgte, om de måtte drikke hos ham. Det var vist V1 selv, der
ringede.
Vedrørende sine personlige forhold forklarede han, at han arbejder som pedel i kommunen.
Han har arbejdet i mineindustrien og har et søfartsbevis. Han har en knap to år gammel datter.
Han bor sammen med moderen. Han får udbetalt 3-5.000 kr. hver fjortende dag, men det
afhænger af, om han eksempelvis har været fraværende på grund af sygdom. Han drikker ikke
i dag, da han er vokset op i et alkoholisk hjem. Han er også stoppet med at ryge hash, da
barnets mor han stillet det som en betingelse for at de bor sammen. Han har tidligere fået en
hjerneskade efter et fald i 2010, hvilket blandt andet kan give ham lejlighedsvise lammelser,
men han har ikke fået en behandlingsplan. Han er villig til at acceptere en dom til samfundstjeneste.
V1 har supplerende forklaret, at hun kendte alle dem, der var til stede på kollegieværelset,
men at hun ikke i dag kan huske, hvem der var til stede. Hun arbejdede i Spar, hvor tiltalte
kom som kunde. Han kom altid med sjove bemærkninger, men hun kendte ham ikke. Hun
kan ikke huske, hvorfor de endte til efterfest hos ham. Inden for den første halve time efter de
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var kommet ind på værelset, gjorde han tilnærmelser til hende. De sad alle på stole i
lokalet. Sengen blev også brugt som siddeplads. Rummet var ikke specielt stort. Han prøvede
at kysse hende. Hun sagde, at han skulle lade være og stoppe. Han hørte ikke efter. Han lå
ikke ned på sengen. Hun flygtede væk fra ham, men han fulgte efter hende. Da han blev mere
hidsig, gik hun ovenpå. Han rørte ved hendes kønsdele, før han voldtog hende. Der har måske
været en slags køjeseng, men der er ingen madras oppe. Han gik efter hende og tog hendes
beklæder af. Hun var bange, da hun bad ham om at stoppe, men han fortsatte alligevel. Der
er lavt til loftet på hemsen, så man næsten ikke kan stå op. Det var først, da han tog hendes
bukser af, at hun fandt ud af, at han ville have samleje med hende. Han tog også sine egne
bukser af, hvorefter han tvang hende til at have samleje med ham, mens de andre så på. De lå
ned, da han tog bukserne af hende. Hun forsøgte at forhindre ham i at tage bukserne ned og
forsøgte også at tage dem op igen. Hun forsøgte at få ham væk ved at slå ham i skridtet. Han
holdt fast i hende, så hun ikke kunne slippe fri. Hun forsøgte også at skubbe ham væk. Hun
slog ham med både lussinger og knytnæver. De andre forsøgte også at trække ham væk. V3
forsøgte at trække ham væk. Mændene gjorde ikke noget. Til sidste fik de trukket ham væk,
imens hun skubbede til ham. De gik hjem med det samme, og hun faldt grædende i søvn. Hun
havde først mod til at anmelde det over et år efter det skete. Hun har forsøgt at begå selvmord
på grund af det, og det påvirker hendes skolegang, så hun blandt andet har svært ved at følge
med i skolen. Hun var kun let beruset den pågældende aften.
Adspurgt, hvorfor hun flygtede ovenpå i stedet for at forlade værelset, forklarede hun, at hun
ikke havde forestillet sig, at noget sådant kunne ske, når der var andre til stede. I starten gjorde
de andre tilstedeværende hende tryg. Foreholdt tiltaltes forklaring om, at hun havde rørt hans
penis, da sagde hun, at det tror hun ikke, hun har gjort. Hun flirtede ikke på noget tidspunkt
med ham. Hun mener ikke, at hun har set ham efter denne her episode.
Foreholdt afhøringsrapport af 30. september 2015, hvor hun havde forklaret, at han trak hende
over til sengen, sagde hun, at hvis det var sengen nedenunder, så kunne hun godt have forklaret sådan. Videre foreholdt at han fastholdt hende med den ene arm mens hun lå på ryggen,
forklarede hun, at det foregik ovenpå, der hvor der ikke var en madras.
Hun nedlagde påstand om godtgørelse for tort med 60.000 kr. Hun ønsker at få hjælp fra en
psykolog. Hun er i øjeblikket nr. 12 på ventelisten, men hun vil meget gerne have hjælp hurtigst muligt.
V3 har supplerende forklaret, at de var cirka fem personer til stede. Tiltalte begyndte at kilde
V1, men hun prøvede at komme væk fra ham. Til sidste gik hun ovenpå, men tiltalte fulgte
efter hende. Der var ikke så højt deroppe, og selvom der ikke lå en madras, så var det som
om, der var en seng. Der var en stige, der kunne flyttes, men man ville også kunne løfte sig
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derop. Vidnet sad på en stol, og hun kunne høre, at V1 talte og sagde stop. Hun sagde
stop flere gange. Vidnet stillede sig op på stolen, så hun kunne se, hvad der foregik. V1 lød
ikke som om, hun kunne lide, det der foregik. Vidnet så tiltalte tage bukserne af V1. Derefter
tog han sine egne bukser af, hvorefter han ville starte på samlejet. Han holdt V1s ben adskilt,
og han holdt muligvis også fast i hendes arme. Tiltalte lå oven på V1. Vidnet bad tiltalte om
at stoppe, men han spurgte bare, om vidnet ville være med. Han prøvede derefter med hånden
at skubbe stigen væk, som hun stod på. Hun kan ikke huske, om hun også prøvede at flytte
tiltalte væk fra V1. Det var V1, der kom først ned. Hun virkede bange, og hun virkede bestemt
ikke til at have lyst til at have samleje med tiltalte. Vidnet og V1 er gode venner og har været
det i lang tid. Det var vidnets opfattelse, at der var tale om en voldtægt, men hun tænkte
alligevel ikke på at ringe efter hjælp. Hun kan ikke præcist huske, hvor lang tid de lå deroppe.
Hun kan ikke huske, om hun bad den anden tilstedeværende mand om hjælp til at stoppe
voldtægten. Hun kan ikke huske, om der blev sagt noget, efter hun var gået ned fra hemsen.
V2 har supplerende forklaret, at der var fem personer til stede. Der var en køjeseng med en
stige, og man kunne godt kravle op i hemsen, hvis man var høj. Hun ved ikke, om der lå en
madras deroppe. Tiltalte gjorde tilnærmelser til V1, men hun virkede uinteresseret. V1 gik op
på hemsen, og tiltalte prøvede at gå efter, men så sagde V1 nej, nej. Vidnet så ikke, da tiltalte
gik derop. Da hun var på toilettet, kunne hun høre, at det lød som om, der var noget, der stødte
mod hinanden. Hun troede, det var emhætten, men det var lydene fra hemsen. Det var svært
at forstå, hvad V3 sagde, da hun hentede hende på toilettet. Vidnet gik med ind på værelset,
hvor hun kunne se, at tiltalte misbrugte V1. Hun kunne se, at de havde samleje. Hun opfattede,
at V1 blev misbrugt. Hun kunne ikke se, om han holdt fast i V1, men han så ud som om, han
brugte kræfter. Vidnet sagde, at han skulle stoppe, idet hun ellers ville ringe til politiet. Da
han hørte politiet nævnt, stoppede han. Vidnet tror V1 græd.
Landsrettens begrundelse og resultat
Der er enighed om, at tiltalte, T, og V1 i oktober måned 2014 i Sisimiut havde samleje liggende på en hems på et kollegium i Sisimiut. På baggrund af tiltaltes egen forklaring, der
bekræftes af vidnerne V1 og V3s forklaringer, kan det endvidere lægges til grund, at V1 flere
gange bad T om at stoppe, uden at dette umiddelbart førte til at samlejet blev afbrudt.
Landsretten har fundet, at T i hvert fald på dette tidspunkt tiltvang sig samleje med V1 ved at
fastholde hende. Landsretten har lagt vægt på, at V1 har forklaret, at hun blev holdt fast af T,
og at hun forsøgte at komme fri ved skub og slag, hvilket til dels bekræftes af Ts forklaring
om, at han den efterfølgende dag bemærkede, at han havde sår på kroppen, som kunne stamme
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fra slag. Dette bekræftes endvidere til dels af vidnerne V3 og V2s forklaringer om, at de
opfattede, at der var tale om fysisk tvang, samt at han efter V2s forklaring først stoppede
samlejet, da hun sagde, at hun ville ringe til politiet.
På baggrund heraf findes T skyldig i den rejste tiltale.
Landsretten kan tiltræde det af kredsretten anførte vedrørende udmålingen af foranstaltningen. Landsretten har dog uanset fundet, at der henset til den meget lange sagsbehandlingstid,
samt oplysningerne om Ts forhold, i denne sag er grundlag for at foranstalte T med 150 timers
samfundstjeneste, der skal opfyldes inden for en længstetid på 1 år og 6 måneder. Tiltalte
undergives i 2 år tilsyn af Kriminalforsorgen, jf. kriminallovens § 141.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom ændres.
Tiltalte, T, skal inden for en længstetid på 1 år og 6 måneder udføre 150 timers ulønnet samfundstjeneste. Den dømte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Anne-Sophie Abel Lohse

