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EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussiviup eqqartuussutaa
Eqqartuussut eqqartuussivimmi suliarinneqqaarfiusumi oqaatigineqarpoq Eqqartuussivik
Kujallermit ulloq 13. decembari 2016-imi. Eqqartuussutikkut unnerluutigisaq U pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 77-iani, imm. 1, no. 2-mik – pinaaseriarsinnaanngitsumik atoqateqarneq ataasiarluni unioqqutitsisimasutut pisuutinneqarpoq.
Unnerluutigisaq eqqartuunneqarpoq eqqartuussaasimasunut inissiisarfimmut inissinneqarnermik qaammatini sisamani, kiisalu Pinerluffigineqarsimasunut taarsiissuteqarnissamik
aalajangiisartut naliliineratigut I1-imut mitagaasimanermut taarsiissuteqassasoq.
Suliareqqitassanngortitsineq
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Eqqartuussut taanna nunatta eqqartuussisuuneqarfianut unnerluutigisamit suliareqqitassanngortinneqarsimavoq. Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliaq uppernarsaatinik nalileeqqiiffigisassatut suliarineqarpoq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat eqqartuussiviup eqqartuussutaa atortussanngortitsinissaq, kiisalu mitagaasimanermut taarsiissutissat 40.000 koruuninut nalilerneqassasut.
U-p piumasaqaatigaa pinngitsuutitaanissaq.
Eqqartuussisooqataasut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 3. februaari 2017-imi.
Nassuiaatit
Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput unnerluutigisaq U ilisimannittullu I1, I2
aamma X5.
U nassuiaatigereersimasaminut ilassutitut nassuiaavoq, X1 tassaasoq I2. I2-mi, taanna
arnaatikorisimavaa, festerlutik aallartissimapput. Taanna Danmarkimut atuariartortussaavoq,
taamaattumik naggataarnersiorlutik festerput. I1-ni arnaatigigallaramiuk taassuma I2
suleqatigaa, taamanilu ilaatigooriarlutik pisuttuaqatigiittarput. Ikinngutigiipput. I2-mi sanileriillutik issiapput illaqatigiittarlutillu. Imminnut qaninngoorniarsarinngillat. Eqqaamanngilaa
aamma qalianiissimanerluni. Eqqaamasaa kingulleq tassaavoq issiavimmi issialluni. Silaarukkaangami qanoq pisoqarsimanera eqqaamaneq ajorpaa. Qaatukkami I2-p matuanut kasuttorpoq. Suaartarpoq ”X5”. X5 I2-p anaanagivaa. Matu ammarneqanngilaq, taamaattumik
tummeqqakkut ammut ingerlavoq. Silaaruteqqissimavoq. Qaatuppoq Sparip eqqaaniilluni,
tassanilu politiinit tigusarineqarpoq,
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Ilanngussaq 23-mik nittaavigineqarluni, nammineq I1-imut sms-erutigisimasaminik. Taanna
politiineereerluni napparsimmavimmeereerlunilu allassimavaa. Allassimavoq nammineq tamanna nalullugu, kisiannili ilisimatinneqarsimavoq taamak kanngunartigisumik iliuuseqarfigisimallugu, tamannalu assut ajuusaarutigalugu. Politiit oqaluttuussimavaat qanoq iliuuseqarsimanersoq.
I1 nassuiaatigereersimasaminut ilassutitut nassuiaavoq, X2 unnummi pineqartumi
atoqatigisimallugu. Nakeqqavoq sininniarlunilu, aqaguani sulisussaagami. X2 angerlarpoq,
atoqatigeereeramik, tamatumalu kingorna innarsimavoq sininniarluni. Imatut nakeqqatiginngilaq, tassami eqqaamagamiuk qanoq pisoqarnersoq. Itersimavoq atoqatigineqarluni. Malugisinnaavaa taassuma usua ilumini. Isumaqarsimagaluarpoq X2-p atoqatigigaani. Paasilersimavaa angut allaasoq nipaa kunissineralu X2-mit allaanerummata. Taamaattumik ajallugu peertissimavaa. Naluaa usuup pooqarsimanersoq imaluunniit inersimanersoq.
Killisiuinermut nalunaarusiamut 27. februaari 2016-imeersumut, atsiorneqarsimasumut, atuffanneqarluni, tassani ersertoq, malugisinnaasimagaa unnerluutigisap usua tissartoq, uppernarsarpaa taamatut nassuiaateqarsimanini. Nangillugu atuffanneqarami, tupaqqasimasoq
aammalu eqqaamanagu, angut inerrsimanersoq, kisiannili usuup pooqarsimasoq, oqarpoq,
usuup pooqarsimanngitsoq. Tamanna qularutiginngilaa, tamatuma kingorna atisani
ujaramigit, qipik illikartissimavaa, tassanilu usua pooqanngitsoq takusimallugu.
Assut tupaqqasimavoq paasigamiuk unnerluutigisap atoqatigigaani. Ajallugu peertissimavaa.
Truusini nassaarisinnaasimanngilai, taamaattumik qarlini atiinnarsimavai. Sinittarfimmiiginnarpoq atisalersornerinnarmini. I2-p kingorna ilisimannittup truusi, qaatiguua taskialu
aasimavai. Tamatuma kingorna truusini atisimavai.
I2 nassuiaatigereersimasaminut ilassutitut nassuiaavoq, aamma […]-mik taaneqartarluni. Unnummi pineqartumi nakeqqavoq, kisiannili sunik pisoqarnersoq eqqaamavaa. I1 hotelimi
suleqatigisimavaa. X2 ammukarsimavoq, tamatumalu kingunitsiannguatigut unnerluutigisaq
qulaanukarpoq. Immaqa nalunaaquttap akunnerata affaa unnerluutigisap qummukarneraniit
ingerlareersoq, nammineq qummukarpoq. Qummukarami tusarpaa qiarpaluttoqartoq tikeraartimilu inigisartagaanut matu ammarpaa. I1 assut qiavoq oqarlunilu, itersimalluni unnerluutigisap atoqatigigaani. Siniffimmi issiavoq, unnerluutigisarlu siniffimi nalalluni. I1 qarleqarpoq kiateqarlunilu, alersinilu atinialerlugit. Ilisimannittoq tikeraat sinittarfigisartagaannut
I1-p qaatiguua taskialu aavai. Eqqaamanngilaa aamma truusi aanerlugit. Unnerluutigisaq itersarniarlugu qipeerpaa. Qarlimi niutaata aappaat kisiat atorpaa. Itertinnissaa assut ajornarsimavoq.
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X5 nassuiaavoq, I1 hotelimi, ilisimannittup suliffiani, igasutut ilinniartuusoq. Ilisimannittoq
ulloq taanna naamigut nuappoq, taamaattumik qaliani sinittarfimmi nalavoq. Nammineq
qaatusimavoq. Tusaasinnaavaa festertoqartoq, namminerli festertunut ilaanngilaq. Illup iluani
nipit tusarneqarsinnaapput. Tusaavaa niviarsissat I2 aperigaat, unnerluutigisaq sumiinnersoq.
Tamatuma kingorna I2 qalianukarpoq, tassanilu I1 unnerluutigisarlu tikeraanut sinittarfimmi
nassaarai. Taassuma angut naveerpaa. I2 suaartarpoq nilliallunilu. Kamappoq angutaatini
naammattooramiuk I1 ilagigaa. Tamatuma kingorna I1 iterpoq qialerlunilu. I1 oqarpoq, sooq
taamaaliornersoq, sooq atoqatigivaanga? Tamatuma kingorna ilisimannittoq sinittarfimmit
anillapoq. Taakku pingasut tikeraanut sinittarfimmiittut naapippai. Tamarmik assut nakeqqapput. I1 atisalersorpoq, unnerluutigisarlu taamaallaat kiateeraqaannarluni siniffimmi
nalalluni. Ilisimannittup I1 aperaa, susoqarsimanersoq. I1 oqarpoq, unnerluutigisap sinittuni
atoqatigisimagaani. I2-p unnerluutigisaq anisinnialeraa.
Toreersaavoq, nammineq peqqisseqqilerami. Tamanna pivoq politiit pinerluffiusumik misissuereernerisa kingorna. Unnerluutigisap alersai qipiup ataaniittut nassaarai. Killisiuinermut
nalunaarusiami 16. marsi 2016-imeersumik atuffanneqarluni, tassunga nassuiaasimagami,
qipimmi siniffiup ataaniittumi usuup puuanik nassaarsimalluni. Uppernarsarpaa, siniffiup
ataani qipimmi usuup puua atornikoq nassaarisimallugu. Qipik alla siniffiup qaavaniippoq,
taassumalu ataani unnerluutigisap alersaa nassaaraa.
Atuffanneqarluni, unnerluutigisaq I2-lu nassuiaasimasut, piffissap tamatuma nalaani peerariigatik, oqarpoq, taakku akulikitsumik angerlarsimaffianiittartut. Tassani najugaqartuusiinnarput, unnerluutigisarlu tassaniittuaannarluni. Aamma arlalippassuarnik pigisaqarpoq tassaniittunik, taamaattumik peerariittutut isigai. Inuusuttunnguupput aammalu tikittarlutillu
qimattaqattaartuaannarput.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Pisuunermut apeqqut
Ullormi pineqartumi I2-mi festertoqarpoq, ilaatigut unnerluutigisaq I1-lu festernermi
peqataallutik. Tamarmik pingasuullutik nakeqqapput. Festerneq ataatungaani ingerlanneqarpoq sinittarfimmilu qaliani X5 isersimaarpoq. Napparsimavoq, taamaattumillu imigassartorsimanngilaq.
Ilanngullugu toqqammavigineqarpoq, I1 ”X2”-mik atoqateqareerluni tikeraanut sinittarfimmi, taanna aamma qalianiittoq, sininnialersimavoq. Piffissami kingusinnerusumi unnerluutigisaq tikeraanut sinittarfimmiissimavoq, tassanilu ilaatigut annkitsumik atisaqarluni
sinilluni.
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Misissueqqissaarnermi uppernarsaatinik nassaartoqanngilaq uppernarsaasunik, unnerluutigisap I1-llu atoqatigiissimaneranut tunngasumik.
Unnerluutigisaq pisimasumut eqqaamasaqanngilaq.
I1 nassuiaavoq, itersimalluni usuni iluminut mangunneqarsimasoq, isumaqarsimallunilu X2usoq. Nipaa kunissineralu allaanerupput, taamaattumillu paasisimallugu, X2-unngitsup
atoqatigigaani. Ajallugu peertissimavaa atisalersorlunilu.
I2 nassuiaavoq, nalunaaquttap akunnerata affaata missaaniit nalunaaquttap akunnerata
ataatsip, unnerluutigisap qalianukarneraniit, qaangiummat nammineq majuarsimalluni. I1
tikeraanut sinittarfimmi siniffimmi qiasoq naammattoorsimavaa sanianiittorlu unnerluutigisaq. Tikeraanut sinittarfimmiit annissimavaa tamatumalu kingorna unnerluutigisaq
itersariartorsimallugu anisillugulu.
X5 nassuiaavoq, tusarsimallugu I2 aperineqartoq, unnerluutigisaq sumiinnersoq, tamatumalu
kingorna qalianukarsimasoq. Tusarsimavaa unnerluutigisaq nipituumik naveerpalukkaa,
tamatumalu kingorna I1 qiarpalulersimasoq aperalunilu, sooq tamanna pisimanersoq. Tamatuma kingorna tikeraanut sinittarfimmut isersimavoq, tassanilu I1 siniffimmi issiavoq
atisalersorluni, unnerluutigisaq mattaangangajalluni siniffimmi nalasoq I2illu anisinnialeraa.
Eqqartuussisoq ataaseq oqaaseqaateqarpoq:
I1-p uppernartumik nassuiaateqarneratigut, taanna ilaatigut ilisimannittup I2-p nassuiaataanit
uppernarsarneqartoq, tunngavigalugu, eqqartuussisut taanna isumaqarpoq, toqqammavigineqarsinnaasoq, unnerluutigisap I1 pinaaseriarsinnaanngitsoq atoqatigisimagaa.
Eqqartuussisup taassuma unnerluutigisaq unnerluussutaasoq malillugu pisuutinneqassasoq
taasissutigaa.
Eqqartuussisut marluk oqaaseqaateqarput:
I2-p nassuiaataa malillugu unnerluutigisaq tikeraanut sinittarfimmiissimavoq nalunaaquttap
akunnerata affaa inornagu, tamannalu I1-p nassuiaataanut naleqqutinngilaq, unnerluutigisap
usua iluminiittoq malugisinnaasimallugu, ajallugu peertissimallugu aammalu minutsialunnguit qaangiuttut I2 isersimasoq.
I2 I1-lu nassuiaapput, ingerlaannaq I2-p inaanut isersimallutik, tassanilu oqaloqatigiillutik,
tamatumalu kingorna I2 isersimasoq unnerluutigisaq anisikkiartorlugu. Taakku saniatigut ili-
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simannittoq qaatusimasutuaq, X5, nassuiaavoq, unnerluutigisaq, I1 aamma I2 tikeraanut sinittarfimmiittut, I1-ilu atisalersulersoq, I2-llu unnerluutigisaq anisinnialeraa. Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata toqqammavigaa, pisimasoq pisimassasoq I2-p nassuiaataatut.
Eqqartuussisut taakku isumaqarput, minnerunngitsumik X5-p uppernartumik nassuiaataatigut
pissutissalimmik nalorninartoqartoq, ilisimannittup I1-p eqqaamanninneranut imigassaq
qanoq annertutigisumik sunniuteqarsimanersoq pisut sinneranut tunngatillugu, aammalu unnerluutigisap pinaaseriarsinnaanngitsoq ilumut atoqatigisimaneraa.
Misissueqqissaanerup kinguneranik uppernarsaatinik soqanngimmat, unnerluussutaasumut
uppernarsaataasunik, eqqartuussisut taakku isumaqarput unnerluutigisaq pinerluttulerinermi
inatsisip §-iisa 77-iani, imm. 1-imi, no. 2-mik, unioqqutitsimasutut unnerluutigineqarnerminit
pinngitsuutinneqassasoq.
Amerlanerussuteqartut taasinerat malillugu eqqartuussuteqassaaq.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ :
Eqqartuussiviup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq.
Unnerluutigisaq, […], pinngitsuutinneqarpoq.
Unnerluutigisamut illersuisussanngortinneqarsimasup akissarsiassai immikkut aalajangersarneqassapput. Akissarsiassat naggataarutaasumik naalagaaffiup aningaaserivianit akilerneqassapput.

******

Den 16. marts 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 039/17
(Kujalleq Kredsrets sagl.nr.
KUJ-QAQ-KS-0170-2016)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5502-97351-00035-16)
mod
T
Født […] 1993
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(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-107)
afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret den 13. december 2016. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk, 1, nr. 2 – tilsnigelse til
samleje i et tilfælde.
Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 4 måneder, samt til efter Offererstatningsnævnets skøn at skulle betale tortgodtgørelse til V1.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet, samt at tortgodtgørelsen udmåles til 40.000 kr.
T har påstået frifindelse.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 3. februar 2017.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V2 og X5.
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T har supplerende forklaret, at X1 er den samme som V2. De startede med at feste hos V2,
som han havde været kæreste med. Hun skulle på skoleophold i Danmark, så derfor holdt de
afskedsfest. V1 var kollega med V2, da de var kærester, så dengang gik de nogle gange ture
sammen alle sammen. De var venner. De sad ved siden af hinanden hos V2 og grinede sammen. De gjorde ikke tilnærmelser til hinanden. Han kan ikke huske, om han også var oppe på
1. salen. Det sidste han kan huske er, at han sad på en stol. Han kan ikke huske, hvad der er
sket, når han får et blackout. Da han kom til sig selv, da stod han og bankede på døren ind til
V2. Han stod og råbte ”X5”.X5 er V2´s mor. Der blev ikke åbnet, og han gik derfor ad trappen. Han fik blackout igen. Han kom til sig selv ved Spar, hvor han blev anholdt af politiet.
Forevist bilag 23, som er hans sms-besked til V1. Den er skrevet efter han havde været hos
politiet og på sygehuset. Han skrev til hende, at han ikke selv ved det, men at han har fået at
vide, at han behandlede hende så skamfuldt, hvilket han beklagede meget. Politiet havde fortalt ham, hvad han havde gjort.
V1 har supplerende forklaret, at det var X2, hun havde samleje med den pågældende aften.
Hun var beruset og ville sove, da hun skulle på arbejde dagen efter. X2 gik hjem, da de havde
haft samleje, og herefter lagde hun sig til at sove. Hun var ikke mere beruset, end at hun kan
huske, hvad der skete. Hun vågnede ved, at der var en, der havde samleje med hende. Hun
kunne mærke hans penis inde i sig. Hun troede, at det var X2, der havde samleje med hende
igen. Hun opdagede, at det ikke var en anden mand, da hans lyde og kys var anderledes end
X2´s. Hun skubbede ham derfor væk. Hun ved ikke, om han havde kondom på, eller om han
fik udløsning.
Foreholdt afhøringsrapport af 27. februar 2016, der er underskrevet, hvoraf det fremgår, at
hun kunne mærke tiltaltes erigerede lem, bekræftede hun, at hun havde forklaret sådan. Videre
foreholdt, at hun var chokeret og ikke huskede, om han fik udløsning, men at han havde kondom på, sagde hun, at han ikke havde kondom på. Det er hun sikker på, for da hun efterfølgende ledte efter sit tøj, trak hun dynen til side, hvor hun så hans nøgne penis.
Hun blev meget chokeret, da hun opdagede, at det var tiltalte, der havde samleje med hende.
Hun skubbede ham væk. Hun kunne ikke finde sine trusser, så derfor tog hun bare sine bukser
på. Hun blev kun på værelset i den tid, det tog at tage tøj på. V2 hentede bagefter hendes
trusser, jakke og taske. Herefter tog hun sine trusser på.
V2 har supplerende forklaret, at hun også bliver kaldt X1. Hun var beruset den pågældende
aften, men hun kan godt huske, hvad der foregik. Hun har arbejdet sammen med V1 på hotellet. X2 kom ned, og lidt tid efter gik tiltalte ovenpå. Der gik måske en halv time til en time,
fra tiltalte gik ovenpå, til hun selv gjorde. Hun gik op ovenpå, hørte gråd og åbnede døren til
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gæsteværelset. V1 græd virkelig meget og sagde, hun var vågnet, ved at tiltalte havde samleje
med hende. Hun sad på sengen, og tiltalte lå ned på sengen. V1 havde bukser og trøje på, og
var ved at tage strømper på. Vidnet gik ind i gæsteværelset for at hente V1´s jakke og taske.
Hun kan ikke huske, om hun også hentede nogle trusser. Hun ville vække tiltalte og tog dynen
af ham. Bukserne sad nede om det ene ben på tiltalte. Det var virkelig svært at vække ham.
X5 har forklaret, at V1 er kokkeelev på hotellet, hvor vidnet arbejder. Vidnet havde maveinfluenza den pågældende dag, og lå derfor oppe i soveværelset på 1. sal. Hun var ædru. Hun
kunne høre, at der var fest, men hun deltog ikke i festen. Der er meget lydt i huset. Hun hørte,
at pigerne spurgte V2, hvor tiltalte var. Herefter gik V2 ovenpå, hvor hun fandt V1 og tiltalte
inde på gæsteværelset. Hun skældte ham ud. V2 råbte og skreg. Hun var vred, da hun havde
fundet sin kæreste sammen med V1. Derefter vågnede V1 og begyndte at græde. V1 sagde,
hvorfor har han gjort det, hvorfor har han haft samleje med mig? Herefter gik vidnet ud fra
soveværelset. Hun fandt dem alle tre inde i gæsteværelset. De var alle meget fulde. V1 var
ved at tage sit tøj på, og tiltalte lå på sengen kun med trøje på. Hun spurgte V1, hvad der var
sket. V1 sagde, at tiltalte havde haft samleje med hende mens hun sov. V2 var ved at smide
tiltalte ud.
Hun ryddede op, da hun selv var blevet rask igen. Det var efter politiet havde lavet gerningsstedsundersøgelse. Hun fandt tiltaltes strømpe under dynen. Foreholdt afhøringsrapport af 16.
marts 2016, hvor hun forklarede, at hun havde fundet et kondom i dynen under sengen. Hun
bekræftede, at hun havde fundet et brugt kondom i dynen under sengen. Der lå en anden dyne
ovenpå sengen, hvorunder hun fandt tiltaltes strømpe.
Foreholdt, at tiltalte og V2 havde forklaret, at de ikke var kærester på det tidspunkt, sagde
hun, at de kom meget hjemme hos hende. De boede der nærmest, og tiltalte var der hele tiden.
Han havde også en masse ting hos dem, så hun opfattede dem som kærester. De var unge og
gik til og fra hinanden hele tiden.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Skyldsspørgsmålet
Der blev den pågældende dag festet hos V2, hvor blandt andet tiltalte og V1 deltog i festen.
De var alle tre berusede. Festen foregik i stueetagen og i et værelse på førstesalen opholdt X
sig. Hun var syg, og havde derfor ikke drukket alkohol.
Det lægges endvidere til grund, at V1 efter at have haft samleje med ”X2” på gæsteværelset,
der også befinder sig på førstesalen, lagde sig til at sove. På et senere tidspunkt var tiltalte
også til stede i gæsteværelset, hvor han sov delvist påklædt.
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Der er ingen objektive beviser, der bekræfter, at der har fundet samleje sted mellem tiltalte
og V1.
Tiltalte har ingen erindring om det passerede.
V1 har forklaret, at hun vågnede, da hun havde en penis inde i sig, som hun troede tilhørte
X2. Hans lyde og kys var anderledes, så derfor opdagede hun, at det var en anden person end
X2, der havde samleje med hende. Hun skubbede ham derefter væk og klædte sig på.
V2 har forklaret, at hun en halv til en hel time efter tiltalte var gået op på førstesalen selv gik
derop. Hun fandt V1 grædende på sengen ved siden af tiltalte. Hun tog hende med ud af
gæsteværelset og gik efterfølgende ind for at vække tiltalte og smide ham ud.
X5 har forklaret, at hun hørte V2 blive spurgt, hvor tiltalte var, hvorefter hun gik op på førstesalen. At hun højlydt skældte tiltalte ud, hvorefter V1 begyndte at græde og spurgte, hvorfor det er sket. Herefter gik hun ind i gæsteværelset, hvor V1 sad på sengen og tog tøj på,
imens tiltalte lå halvpåklædt på sengen og V2 var i gang med at smide ham ud.
En dommer udtaler:
På baggrund af V1´s troværdige forklaring, der til dels bekræftes af vidnet V2´s forklaring,
finder denne dommer, at det kan lægges til grund, at tiltalte har tilsneget sig til samleje med
V1.
Denne dommer stemmer herefter for at domfælde i henhold til den rejste tiltale.
To dommere udtaler:
Efter V2 forklaring har tiltalte således været på gæsteværelset i ikke under en halv time, hvilken ikke stemmer med V1´s forklaring om, at hun følte tiltaltes penis inde i sig, skubbede
ham væk og at V2 kom ind få minutter efter.
Såvel V2 og V1 har forklaret, at de straks gik ind på V2 værelse, hvor de talte sammen, hvorefter V2 gik ind for at smide tiltalte ud. Heroverfor har det eneste ædru vidne, X5, forklaret,
at såvel tiltalte, V1 og V2 var sammen i gæsteværelset, hvor V1 var ved at klæde sig på, og
hvor V2 var i gang med at smide tiltalte ud. Landsretten lægger til grund, at det er foregået
som forklaret af V2.
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Disse dommere finder, at der navnlig ved X5´s troværdige forklaring er skabt begrundet tvivl
om, i hvilken grad alkohol har haft indvirkning på vidnet V1´s erindring om den øvrige del af
hændelsesforløbet, og om tiltalte har tilsneget sig til samleje med hende.
Da der ikke i øvrigt foreligger objektive beviser, der kan bekræfte den rejste tiltale, stemmer
disse dommeren herefter for at frifinde tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 71, stk. 1,
nr. 2.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom ændres.
Tiltalte, […], frifindes.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Anne-Sophie Abel Lohse

