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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 22. februar 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  1253/2017  

Politiets nr. 5516-97361-00004-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 13. november 2017. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

“Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq Scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaatinik 

takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq. 

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq, ulluni 40-ni 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq 

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U-p pingaarnertut piumasaqaatigaa pinngitsuutinneqarnissaq, tamannali eqqartuussisunit 

atortinneqassanngippat mianersoqqussummik nalunaarfigineqarnissaq piumasaqaatigalugu. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

22. februar 2018-immersumi issuarneqarpoq. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Bilag 4-mit, politiit sulinerminni allaaserinninnerannit 26. maj 2017-imeersumi politiassistent […] 

ima allaaserisaqarsimavoq: "Undertegnede foretog d.d. hjemmebesøg af F i et af Red Barnet's lokaler, hvor 

besøget gik fint. Udseendemæssigt kunne F ligne en pige på 15-16 år. Der blev under besøget ikke talt om sagen." 

 

Bilag 5-imit, video atorlugu apersuisoqarneranit allaganngortitaq, 27. maj 2017-imeersoq, 

bistandsværge […]-imit aammalu illersuisuusumit […]-mit malittarineqarsimasoq, P ilaatigut ima 

nassuiaateqarsimasoq, qupp. 2, titarnertaap 14-iani: "F: Vi var kærester i 13 dage, og vi blev kærester den 25. 

januar (2017)"   



taavalu qupp. 4-ami titarnertaap 10-ani: "KMK: Der står nemlig i rapporten, at du har plejet samleje med ham 4 

gange.  F: Ja." taavalu qupp. 5-imi titarnertaap 18-iani: "F: Jeg havde løjet om, at han kun var 16, og at han 

havde et andet efternavn." 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq massakkut angajoqqaamini najugaqarluni. […] 

ilinniagaqarpoq. Nerisassiornermut tunngasumik […] ilinniarniarpoq. Napparsimaviup kantiinaani 

praktikerfissarsereerpoq. Tamatuma kingorna takorluugaqarpoq igasutut ingerlaqqeriarluni, 

siunissami namminersortunngorusulluni. Nerisasserinerup tungaanut sammisumik 

ilinniagaqarnissani imminerminut naleqqunneruvoq.  

U ikiaroorneq ajorpoq, qaqutigut imigassartortarluni aammalu atuakkersornermik soqutigisaqarluni. 

Pilersugassaminik qitorneqanngilaq. 

 

Illuatungeriit isumaat 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaat, 

videoafhørringsrapport-imit uppernarsineqartoq Up P 12-iinnarnik ukiulik sisamariarluni usuup 

pooqarluni atoqatigisimagaa, taamaalillunilu unnerluutigineqaatigineqarnermisut 

unioqqutitsisimasoq.  

 

Illersuisup piumasaqaataanut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa politiip […] P 

isikkumigut 15-16 miss. ukioqarsinnaasutut inerisimasuusoq maluginiarsimagaa. P nammineq 

atoqatigiinnissamut akuersisarsimavoq, aammalu anaanaminut Up ukiui kinguliaalu 

sallutigisimallugit.  

Up P kingullermik atoqatigereerlugu aatsaat paasivaa 12-inik ukioqartoq, tamatumalu kingorna 

atoqatigeqqissimanagu.  

Up pisoq ajuusaarutigaa. Inuusuttuuvoq ingerlalluartoq, siornatigut inatsisinik 

unioqqutitaqarsimanngitsoq, aammalu siunissaminut pilersaaruteqarluni.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

U nammineerluni nassuerpoq, P sisamariarluni atoqatigisimallugu, tamannalu aamma P-p videokut 

apersorneqarneranit uppernarsarneqarpoq.  

 

Eqqartuussisut U pisuutippaat, pinerluttulerinermik inatsit § 79 unioqqutissimagaa.  

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Pisarneq malillugu assingusumik unioqqutitsisimasut inissiisarfimmiittussanngortillugit 

eqqartuunneqartarput.  

 

Eqqartuussisut illersuisup mianersoqqussummik nalunaarfigineqarnissamik piumasaqaataa 

naapertuutsippat, makku patsisigalugit, unnerluussisussaatitaasut eqqartuussisarnermik inatsit § 

436, imm. 1 malillugu inuttut atukkanik misissuinermik piniarsimanngimmata, Pp ukiukitsuunini 

pillugu U-mut isertuussisimammat, politiip […] maluginiarsimammagu P ukiuminut naleqqiulluni 

isikkumigut perunganerusoq, kiisalu U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimanani, 

ilinniagaqarluni, atuipiluttuunani inuttut ingerlalluartuunera pillugu. 

 



Eqqartuussisut U mianersoqqussummik nalunaarfiginninnermik pineqaatissippaat, 

pinerluttulerinermik inatsit § 125 aamma § 79 tunngavigalugit. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U mianersoqqussummik nalunaarfigineqarpoq. 

 

Naalagaaffiup suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

*** 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 22. februar 2018 

 

Rettens nr. 1253/2017  

Politiets nr. 5516-97361-00004-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 13. november 2017. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten” 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om 40 dages anbringelse i anstalt  

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat principal påstand om frifindelse, subsidiært meddelelse af advarsel. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 22. februar 

2018. 



 

Dokumenter 

Af sagens bilag 4, politirapport af den 26. maj 2017, har politiassistent Karen Marie Kyed 

Frederiksen fremført følgende: "Undertegnede foretog d.d. hjemmebesøg af F i et af Red Barnet's lokaler, hvor 

besøget gik fint. Udseendemæssigt kunne F ligne en pige på 15-16 år. Der blev under besøget ikke talt om sagen." 

 

Af bilag 5, videoafhøringsrapport af den 27. maj 2017, har F under overværelse af bistandsværge 

[…] og forsvarer […], blandt andet forklaret på side 2, 14. ny linie: "F: Vi var kærester i 13 dage, og vi 

blev kærester den 25. januar (2017)" og på side 4, 10. ny linie: "KMK: Der står nemlig i rapporten, at du har 

plejet samleje med ham 4 gange.  F: Ja." og på side 5, 18. ny linie: "F: Jeg havde løjet om, at han kun var 16, og 

at han havde et andet efternavn." 

 

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han nu bor hos sine forældre. Han er udlært […]. Han 

vil uddanne sig til ernæringsassistent på […]. Han har allerede fået praktikplads på sygehusets 

kantine. Han har visioner om at videreuddanne sig til kok, med henblik på at blive selvstændig i 

fremtiden. Denne retning passer bedre til hans person. T ryger ikke hash, drikker sjældent alkohol 

og er boglig interesseret. Han har ingen forsørgelsesforpligtelser.  
 

 

Parternes synspunkter 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden blandt andet argumenteret, at der på baggrund af 

det dokumenterede videoafhøringsrapport blev godtgjort, at T ved anvendelse af kondom har haft 

samleje med den 12 årige F i 4 tilfælde, hvorfor han har overtrådt tiltaleforholdet. 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet argumenteret, at politiassistenten […] har 

bemærket F udseendemæssigt ligner en pige på 15-16 år. F har frivilligt haft samleje med tiltalte og 

løjet overfor sin mor om Ts alder og efternavn. T fik først at vide at pigen var 12 år gammen, efter 

den sidste samleje, hvorefter han ikke har haft samleje med hende igen. Tiltalte er ung og 

velfungerende, han har ikke været på kant med loven og har visioner om sin fremtid. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

T har erkendt at have haft samleje med F 4 gange, som blev bekræftet ved dokumenteringen af F 

videoafhøring.  

 

Retten finder T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79. 

 

Om foranstaltningen 

Efter retspraksis foranstaltes lignende overtrædelse som udgangspunkt med anbringelse i anstalt.  

 

Retten har fundet forsvarerens påstand om meddelelse af advarsel som passende, på baggrund af 

følgende bemærkninger, at anklagemyndigheden ikke har indhentet person undersøgelse jf. 

retsplejelovens § 436, stk. 1, at F har tilbageholdt oplysning om sin alder overfor T, at politiassistent 

[…] har bemærket F udseendemæssigt fremstår ældre, samt at T ikke har været foranstaltet før, har 

haft uddannelse, har ingen misbrugsproblemer og er et velfungerende person. 



 

Retten idømmer T med meddelelse af advarsel, jf. kriminallvoens § 125, jf. § 79.  

 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T meddeles en advarsel. 

  

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Kristine Olsvig 

 

 

 

 
 


