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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 15. februar 2019 

 

Eqqaartuussiviup no.  1449/2018  

Politiets nr. 5504-83961-00061-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1969 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 14. december 2018. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:  

                                                                                                      

Pisoq 1 
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm.  1 – kannguttaalliorfiginninneq 

2015-imi januarip aallaqqaataata missaaniit 2017-imi septemberip aallaqqaataata tungaanut, 

angerlarsimaffimmini Gerth Egedeip Avquta, BLOK M-[…]-imi P1 kannguttaalliorfigigamiuk, 

unnerluutigineqartup P1, inuusoq […] 2000, imminut tatiginnilerseriarlugu inigisaminut 

pulaaqqusaqattaaramiuk P1-imut internet atoqqusarlugu, tassungalu atatillugu P1 atisaata qaavatigut 

iluatigullu nalikkaavisigut attuualaartarlugu. 

 

Pisoq 2 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 – kannguttaalliorfiginninneq 

27. august 2017 nal. 16.51 P1-imut sms-imik nassiussigami, nassiussamiilluni arnaq angullu 

titartakkamik filmiliat, tassani arnap angut aluttoraa, taamaalilluni kannguttaalliorfigalugu. 

     

Pisoq 3 

 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 – kannguttaalliorfiginninneq 

11. november 2018 nal. 14-ip aammalu 16-ip akornanni P2-imut Messenger aqqutigalugu 

allaqattaarami, taakkunannga assit arlallit tiinganermut tunngasuullutik, taamaalilluni 

kannguttaalliorfigalugu.                                                                                         

 

 

Piumasaqaatit 

 

 



 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ulluni 40-ni utaqqisitamik 

inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq, ukiumik ataatsimik misiligaaffilimmik, aammalu 

mitalliisimasutut P1-imut 10.000 kruuninik akiliisussanngortinneqassasoq. 

 

U unnerluutigineqaatinut tamanut pingasuusunut pisuunnginnerarpoq.  

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

ulloq 15. februar 2019-imeersumi issuarneqarpoq.  

 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Pisoq 3-mi, bilag 5-imi P2-ip attaveqaatitigut profiliani messengerikkut U-imit 

saaffigineqartarsimaneranit assit ilanngussatut nassiunneqarsimasut makkuusut: arnat usummik 

miluttut, arnaq angullu kujattut, nukappiaqqat attuumasunik atisallit tissaqqasut, usuit marluk 

tissaqqasut imminnut attuussimasut. 

 

Pisoq 3-mi bilag 6-mi ilanngugit saqqummiunneqarput, qulaani taaneqartut assit taakkorpiaat P2-ip 

anaanaata X-ip mobiltelefonianit assilisat. 

 

Pisoq 3-mi bilag 7-imi assinit takuneqarsinnaapput, U-ip mobiltelefonianit assit kinguaasiunut 

tunngassuteqarsinnaasut internetikkut ujartorlugit aaneqartarsimasut. Assimi allermi 

takuneqarsinnaavoq, U-ip iPadianit piiarneqarsimasut nassaareqqinneqarsimasut, taakkuusut bilag 

5-imi 6-imilu assitaliunneqarsimasut asseqqinnaavi.   

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa 

kannguttaatsuliorfiginninnerit inuit naligiissut akornanni pisimanngitsoq, kisiannili 

unnerluutigineqartoq 47-nik ukioqartilluni inersimanerungaatsiarluni inuusunnerusorujussuarmut 

aappaanullu meeraasumut 13-14 miss. ukiulimmut kannguttaatsuliorsimammat. Pinerlineqartut 

inuusuttuuneri allatigullu illersorniarlugit ilisimannittutut aggersarneqanngillat, inuunerminni 

ingerlariaqqereersut eqqartuussiviliartillugit utersaartittariaqanngimmata. 

Pisut imminnut assingupput. Inuit attaveqatigiittarfiat aqqutigalugu assinik tiinganermut 

tunngasunik, smileynillu nassissuisarsimavoq. Politiit misissueqqissaarneratigut assit taakkorpiaat 

unnerluutigineqartup mobiltelefoniani iPad-ianilu nassaarineqarsimapput. Unnerluutigineqartoq 

nassuaateqarusunngimmat, unnerluutigineqaatai pisimanersut pisimannginnersulluunniit 

nammineerluni uppernarsisinngilai. 

 

Illersuisup piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa, 

unnerluussisussaatitaasut uppernarsiniartussaagaat ilumut U unnerluutigineqarnermisut 

iliuuseqarsimanersoq. Ullut unnerluussissummi taaneqartut uppernarsineqanngillat. P1 

eqqartuussivimmi nassuiaateqanngilaq videoafhøring-eqaraniluunniit, ilumut kanngutsissimanersoq 



imaluunniit assit saqqummiunneqartut P1-ip mobil-ianinngaanneersuunersut. Normumik 

takussutissaqanngilaq. Pulaarsimanersoq, internetertarsimanersoq, attualaartissimanersoq 

uppernarsinneqanngilaq.  

Pisoq 3-mi pinerlineqarneragaasoq P2 eqqartuussivimmi nassuiaasinneqanngilaq aamma 

videoafhøringimik saqqummiisoqanngilaq. Uppernarsarneqanngilaq kanngutsissimanersoq, 

imaluunniit assit kimit tiguneqarsimanersut, normuusinnaasumik takussutissaqanngimmat.  

  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Pisoq 1 pillugu 

Eqqartuussisut tigussaasumik uppernarsaatissaqanngillat U unnerluutigineqarnermisut 

iliuuseqarsimanersoq. Uppernarsaasiineq unnerluussisussaatitaasunit kivinneqanngilaq. 

Eqqartuussivimmi ilisimannittunik nassuiaasoqanngilaq imaluunniit videoafhøringimik 

qulakkeerinnissinnaasumik saqqummiussisoqanngilaq. U pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pisoq 2 pillugu 

Eqqartuussisut assinit saqqummiunneqartunit mobilnormumik takussutissaqanngillat, sms-erutit P1-

imit tiguneqarsimanersut. Eqqartuussisut tusartinneqanngillat P1 sms-inik tigusisuusimanersoq 

taamatullu kanngutsissimanersoq. Videoafhøring suliap ukiuni marlunni suliarineqarnerata nalaani 

periarfissaajuarsimasoq atorneqarsimanngilaq, taamaalillunilu naqissusiisumik 

uppernarsaatissaalatsineq peqqutaalluni U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Pisoq 3 pillugu 

Eqqartuussisut assit saqqummiunneqartut aallaavigalugit uppernarsisippaat, P2-ip profilianut assit 

tiinganermut tunngassutillit nassiunneqarsimasut, anaanaatalu mobiltelefoniani takuneqarsinnaasut, 

taakkuusut U-ip mobiltelefoniata iPad-iatalu teknikkikkut misissoqqissaarneqarnerani 

nunguterneqarsimasutut saqqummeqqinneqarsinnaasimasut. Eqqartuussisut U pisuutippaat 

pinerluttulerinermik inatsit § 84 unnerluutigineqarnermisut unioqqutissimagaa.   

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu meeqqanut kinguaassiutitigut kannguttaatsuliorfiginnissimasut 

inissiisarfimmiittussanngortillugit eqqartuunneqartarput. 

 

Eqqartuussisut sukannernerulersitsinissamut pissutissaqarput, pisoq 3-mi pinerlineqartup 

ukiukinnera aallaavigalugu. Sakkukinnerulersitsinissamut pissutaavoq pisunut siullernut 

marluusunut pinngitsuutitsineq.  

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 84 aamma § 129 tunngavigalugit.  

 

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

aningaasartuutit akilissavai.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 



U ulluni 30-ini utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Pineqaatissiissutip 

naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukiumi ataatsimi piffissaq 

misilinneqarfik qaangiuppat.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 15. februar 2019 

 

Rettens nr. 1449/2018  

Politiets nr. 5504-83961-00061-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1969 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 14. december 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

1 

Kriminallovens § 84, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse 

Ved i perioden fra ca. den 1. januar 2015 til den 1. september 2017, på sin bopæl, Gerth Egedeip 

Avquta, BLOK M-[,…], at have krænket F1s blufærdighed, idet tiltalte efter at have opbygget et 

tillidsforhold til F1, født den […] 2000, gentagne gange inviterede ham ind i sin lejlighed for at F1 

kunne låne internet og i den forbindelse befølte F1 i skridtet uden på tøjet og under tøjet. 

 

 

2 

Kriminallovens § 84, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse 

Ved den 27. august 2017, kl. 16.51 over for F1, at hae sendt en sms besked, hvori der var et 

animeret billede af en kvinde og en mand, hvor kvinden udføre oralsex på manden, hvilket var 

egnet til at krænke hans blufærdighed. 

 

3 

Kriminallovens § 84, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse 

Ved den 11. november 2018 ca. mellem kl. 14 og 16 over for F2, at have send flere Messenger 

beskeder, hvori der var flere utugtige billeder, hvilket var egnet til at krænke hans blufærdighed. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om 40 dages betinget dom med prøvetid på 1 år samt 

betaling af tort erstatning på 10.000 kr. til F1.  



 

T har nægtet sig skyldig i samtlige 3 tiltaleforhold. 

  

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T. Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 15. februar 

2019. 

 

 

Dokumenter 

Af bilag 5, vedrørende forhold 3, af fotomappe konstateres Ts henvendelser via F2s 

messengerprofil med vedhæftede fotos af: kvinder der udføre blowjob, samlejefotos af kvinder og 

mænd, drenge med tætsiddende beklædning med erigerede penis, 2 erigerede penis der var knyttet 

sammen. 

 

Af bilag 6, vedrørende forhold 3 dokumenteredes, at nøjagtig samme billeder ses på Xs 

mobiltelefon, der er F2s mor.   

 

Af bilag 7, vedrørende forhold 3, konstateres af fotomappen, at der fra Ts mobiltelefon var søgt på 

og downloadet utugtige billeder fra internettet. Af den nederste foto konstateres, at der fra Ts iPad 

genskabt slettede billeder, som er nøjagtige de samme billeder der blev dokumenteret i bilag 5 og 6.  

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden, blandt andet fremført, at 

blufærdighedskrænkelsen ikke er sket mellem 2 ligeværdige personer. Tiltalte der var 47 år 

gammel, var meget ældre end da han begik sig mod den meget yngre mand og den anden var kun et 

barn på 13-14 år. På baggrund af de forurettedes unge aldre og for at skåne dem for yderligere 

ubehag, var de ikke blevet indkaldt til retten, idet de også havde lagt hændelserne bag sig og det 

anses uforsvarligt med et større indgreb at lade dem forklarer sig overfor retten.  

Forholdende er sket med samme fremgangsmåde. Tiltalte har igennem de sociale medier sendt 

utugtige billeder og smileys. Ved politiets tekniske undersøgelse af tiltaltes mobiltelefon og iPad, 

blev nøjagtige samme billeder blevet genskabt. Tiltalte har ikke ønsket at udtale sig og derfor havde 

han heller ikke be- eller afkræftet, hvorvidt han selv havde handlet som i anklageskriftet.  

 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden, blandt andet fremført at det er anklagemyndighedens 

opgave at bevise om T har gjort som tiltalt. Tidspunkter der var anført i anklageskriftet blev ikke 

bevist. F1 har ikke afgivet vidneforklaring i retten og der var ingen videoafhøring, der bevidner at 

hans blufærdighed var blevet krænket eller om de dokumenterede fotos stammer fra F1s 

mobiltelefon. Der er ingen nummer. Om F1 har været på besøg, om han har benyttet internet eller 

om han var blevet berørt blev ikke bevist. I forhold 3 har den formodede forurettede, F2, ikke 

afgivet forklaring i retten og der var ingen videoafhøring. Det blev ikke bevist hvorvidt hans 

blufærdighed var blevet krænket, eller hvem der har modtaget billederne, idet der ikke fremgår et 

nummer nogen steder.  

 



 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

Om forhold 1 

Retten har ikke fundet et håndgribeligt bevis om T har handlet som tiltalt. Bevisbyrden blev ikke 

løftet af anklagemyndigheden. Der blev ikke afgivet vidneforklaringer eller fremvist 

videoafhøringer der kan støtte tiltaleforholdet. T frifindes.  

 

Om forhold 2 

Retten kan ikke på baggrund af de dokumenterede fotos konstatere et mobiltelefonnummer, der 

bekræfter at sms modtageren var F1. Det blev ikke overfor retten godtgjort ved forklaring at F1 

havde modtaget sms-erne eller at hans blufærdighed var blevet krænket. Der var ikke blevet 

anvendt muligheden om videoafhøring i de 2 år sagen har verseret, og derved har retten på 

baggrund af manglende bevis frifundet T.  

 

Om forhold 3 

Retten har på baggrund af det dokumenterede fotos fundet det bevist, at de utugtige billeder der var 

blevet sendt til F2 profil, og i øvrigt konstateres på moderens mobiltelefon, var de samme billeder 

som var slettet men blev ved teknisk undersøgelse genskabt på Ts mobiltelefon og iPad. Retten 

finder T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 som beskrevet i anklageskriftet.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for seksuel krænkelse af børn med anbringelse i 

anstalten. 

 

Retten har som skærpende omstændighed tillagt, forurettede i forhold 3 var mindreårig på 

tidspunktet. Som formildende omstændighed tillægges, at tiltalte blev frifundet til de 2 første 

forhold.  

 

Foranstaltningen er fastsat med henvisning til kriminallovens § 84, jf. § 129 

 

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

  

 

Thi kendes for ret: 

 

 

T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Kristine Olsvig 

 



 

 

 

 
 


