Den 22. februar 2018 kl. 09.00 blev retten sat af kredsdommer Kristine Olsvig med domsmændene
[…] og [….]. Tolk var […].

Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens §§ 66, stk. 2, og 91 er overholdt.

Rettens nr. 1253/2017
Politiets nr. 5516-97361-00004-17

Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

[…]

U nassuiaavoq, nassuiaatissaqarpallaarani. P kinaasoq nalunngilaa. Siullermik nalunngisarileramiuk
isumaqarsimavoq P 15-16-inik ukioqartoq. Facebookimi nassaareqqaarpaa kammagilerlugu.
Siullermik mobilikkut allaqatigiittarput, taava oqaluullutillu allaqatigiittarput. Qanillliartornerminni
inuttut ilisariartorput, kisianni suli nalullugu.
Taava P-lu naapittalerput. Kammagiittut ilagiittarput saamarujoorlutik imminnut pisarput. P
nammineq U-p aleqakkuinut aggertarpoq. U taamanikkut aleqakkumini […] najugaqarpoq.
U-p P sisamariarlugu jaaqatiginikuuaa. Tamaasa eqqaamasinnaavai. U ikiaroorneq ajorpoq.
Jaaqateqarnermini kondom-imik illersuuteqartuaannarpoq. Piffissaq eqqaamarujussuanngilaa,
atuakkanik atuaqattaarnikuunerminik qaratsani immernikuugamiuk.
P qassinik ukioqartoq naloqqaarpaa. Aatsaat kingullermik paasitippaani 12-inik ukioqarnerluni.
Ulloq sorliunersoq eqqaamanngilaa.

Illersuisuminit apersorneqarluni U nassuiaavoq, paasigamiuk taamassuma kingorna P
atoqatigeqqissimanagu.

T forklarede, at han ikke har ret meget at forklare om. Kan ved hvem F er. Da han først stiftede
kendskab til F, havde han troet at hun var 15-16 år gammel. Han fandt hende på facebook og blev
”venner” med hende. Det første kontakt var tekstveksling via mobiltelefon, og det udviklede sig til
samtale og skriftveksling. De begyndte at lære hinanden at kende, men endnu ukendt for ham.

Han begyndte at mødes med F. De var sammen som venner og gengældte ømhed med hinanden. F
kommer uopfordret til Ts storsøsters hus. Dengang boede T hos sin storsøster på […].
Daniel har haft samleje med F 4 gange. Han husker dem alle sammen. T ryger ikke hash. Når han
har samleje, beskytter han sig hver gang med kondom. Tidspunktet husker han ikke nøjagtigt, fordi
han havde fyldt sin hjerne med informationer fra læsning af bøger.
T kendte ikke til Fs alder. Det var først ved den sidste samvær, at hun fortalte ham at hun var 12 år
gammel. T erindre ikke hvilken dato det var.

Afhørt af forsvareren, forklarede T, at da han fandt ud af det med alderen, at han ikke har haft
samleje med F.

