EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 26. februar 2019
Eqqaartuussiviup no. 920/2018
Politiit no. 5505-97380-00003-17
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 10. august 2018.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Kriminallovens § 85, stk. 1 -besiddelse og udbredelse af børnepornografi,
ved den 13. juni 2017 ca. kl. 03.55, på adressen H.J. Rinksvej […], i Nuuk, at have logget ind på
chatforummet Superchat.dk, hvor han i en chat med en anden bruger postede et link til et utugtigt
fotografi i kategori 2 af en pige under 18 år, som på fotografiet fremviste vagina og anus, ligesom
hun indførte sine fingre i dem, hvilket fotografi han havde uploadet på hjemmesiden
billedupload.dk.

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ulluni qulini pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissiissutip naammassineqarnissa kinguartinneqarpoq
atorunnaassallunilu ukiumi ataatsimi misiligaaffimmi pineqartoq nutaanik inatsisinik
unioqqutitseqqinngippat.
U pisuunnginnerarpoq.
U pinngitsuutinneqarnissaminik piumasaqaateqarpoq.
Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 26. februar 2019. Nassuiaat eqqartuussisut
suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq.
Allagartat uppernarsaatit
Ilanngussamit A1 aamma A2 aamma A2-7 erserpoq, Superchatimi pisortaasoq,
unnerluutiginnissimasoq meeqqanik atoqatiginninnermut attuumassuteqartumik imalik pillugu,

kiisalu pineqartoq tassaasoq IP adresse: […] kiisalu […], aamma 4HU1m.jpg –mut attaviliissut
nassiunneqarsimasoq nalilerneqarsimasoq pornotut meeqqanik inuttalikkatut, suussuseq 2-miittutut.
Assinit takuneqarsinnaavoq meeqqap utsuumminik itiminillu takutitsisoq, kiisali inussani
taakkununnga manngukkai.
Ilanngusamit A2-6, takuneqarsinnaavoq allaqatigiinneq. Tassannga ersersinneqarluni atuisup
"bum"-ip nuannarigai niviarsiaqqat 12-iniik 14-inut ukiullit, tassunga aappaata akigaa suli
ukiukinnerusumik misileerusulluni, tamatumalu kingorna "bum"-ip attaviliissut nassiukkaa.
Ilanngussaq B1 aamma mail TelePost-imeersumit erserpoq IP adresse: […] pigineqartoq U-mit.

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Pisuunermik apeqqut pillugu
U pisuunnginnerarpoq.
Eqqartuussisut pingaartillugu tunngavilersuutigaat unnerluutiginninnermi nalunaarsuusiaq kiisalu
ilanngussaq A2, tassani pisortaasup maluginiarsimammagu assimik ikkussisoqarsimasoq,
nammineq pornonik meeqqanik inuttalikkatut isigisaminik, paasissutissat taakku
unnerluutiginninnermi nalunaarsuusiamut ingerlateqqinneqarput, taakkununnga ilanngullugit IP
adressii.
Eqqartuussisut pingaartilluguttaaq tunngavilersuutigaat U-p politiinut nassuiaamminik
uppernarsaanera, oqarsimagami atuisutut ateq "bum" atorsimallugu, massakkit oqaraluarluni ateq
taanna atornikuunerlugu eqqaamanagu, nassuerutigaa atuisutut atit arlallit atortarlugit.
U ilanngullugu nassuiaavoq, nammineq kisimi, nuliani aamma panitsik internetimik atuisuusut,
kiisalu avataaniit takkuttoqarneq ajortoq internetsiannik atuiartortunik. U aamma nassuiaavoq,
Superchatimik atuisorujuulluni, aamma ilaatigut aqutsisuunikuulluni, tamatumanilu
piumasaqaataasoq ullut tamaasa aamma akunnerit amerlasuut allaqatigiittarfimmiittarnissaq,
nammineq nassuiaanera naapertorlugu.
Paasissutissiinermi nalunaarsuusiap avataatigut ilanngussaq B1, aamma TelePostip mailerutaa,
eqqartuussisut uppernarsivaat IP adressen […] U-p pigisaringaa.
Allaqatigiinnermit, ilanngussaq A2-6, kiisalu assinit, ilanngussaq A2- 2, eqqartuussisut
uppernarsivaat U siunertaralugu aqqutiliissummik assinik aqqaneq marlunnik imalimmik pornonik
meeqqanik inuttalinnik, suussuseq 2-miittunik nassiussisimasoq.
Taamaattumik eqqartuussisut U pisuutippaat, unnerluussummi allassimasutut, pinerluttulerinermi
inatsit § 85, imm. 1 najoqq.
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip pornonik meeqqanik inuttalikkanik
siammarterineq pillugu aalajangersagaanik unioqqutitsinermut pineqaatissiissut aallaaviusumik
tassaasarpoq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik
pingaartinneqassasut U-p IT pillugu ilisimasai, ilaatigut telepostimi sulisimagami, aamma

nakkutiginninnermut tunngasunik ilisimasaqarluni, kiisalu nammineerluni Superchatimi
aqutsisuunikuummat, ilaatigut inuit anisittartussaallugit, pornonik meeqqanik inuttalikkanik
imalinnik siammarterisut, eqqartuussisut paasivaat, taanna namminermini sillimaniarnermi suliat
qanoq avaqqutaarnissaannut ilisimasaqarnera, taamaalillunilu ITmut tunngasunik ilisimasaqarnini
atornerlullugu, taamaalillunilu sakkortusaataasoq.
Eqqartuussisut allaqatigiinneq namminermini sakkortusaataasutut nalilerpaat, allamik
peqateqarluni, allakkami meeqqat 12-niit 14-inut ukiullit nuannaralugit aamma arnatut
kinguaassiuteerai, kiisalu aappaa akimmat suli ukiukinnerusumik misileerusulluni, U-p attaviliissut
aqqaneq marlunnik assitalik nassiummagu, taakkunani takuneqarsinnaalluni niviarsiaraq tallimaniik
arfineq marlunnik ukiulik, utsumminik iterminillu takutitsisoq, soorlu aamma inussaminik
taakkununnga pulatikkai.
Eqqartuussisut sakkortusaatitut isigaat U aamma alla ilisimalluinnarlugu meeqqat aqqaneq marluk
ataallugit ukiullit eqqartoritik, taamaalilluni U nalusimasinnaanagulu nalornisigisinnaanngilaa
meeraq assimiittoq 18-it sinnerlugit ukioqarnersoq, imaluunniit naamik, ersarivissumik
eqqartormatikkit meeqqat aqqaneq marluk ataallugit ukiullit, tamatumalu kingorna assinik pornonik
meeqqanik inuttalikkanik meeqqamik tallimaniik arfineq marlunnut ukiulimmik nassiussilluni.
Pissutsit sakkortusaataasorujussuugaluartut pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq
unnerluussisussatitaasut piumasaqaat malillugu, pinerluttulerinermi inatsit § 129, aamma § 85, imm.
1 najoqq., taamaattumillu utaqqisitamik ulluni qulini pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.
Pineqaatissiissut naammassineqassanngilaq atorunnaassallunilu ukiumi ataatsimi
misilerangaaffimmi piumasaqaasikkamik, nutaamik inatsisinik unioqqutitseqqinngippat.
Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugu ulluni qulini.
Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu pineqartoq
ukiumi ataatsimi misiligaaffimmi nutaamik inatsisinik unioqqutitseqqinngippat.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai.

Sikkerninnguaq H. Lorentzen
Kredsdommerkandidat

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 26. februar 2019.
Rettens nr. 920/2018
Politiets nr. 5505-97380-00003-17
Anklagemyndigheden

mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 10. august 2018.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 85, stk. 1 -besiddelse og udbredelse af børnepornografi,
ved den 13. juni 2017 ca. kl. 03.55, på adressen H.J. Rinksvej […], i Nuuk, at have logget ind på
chatforummet Superchat.dk, hvor han i en chat med en anden bruger postede et link til et utugtigt
fotografi i kategori 2 af en pige under 18 år, som på fotografiet fremviste vagina og anus, ligesom
hun indførte sine fingre i dem, hvilket fotografi han havde uploadet på hjemmesiden
billedupload.dk.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 10 dage. Fuldbyrdelse af
foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden
ikke begår ny lovovertrædelse.

T har nægtet sig skyldig.
T har fremsat påstand om frifindelse.

Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T.
Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 26. februar 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen.
Dokumenter
Af bilag A1 og A2 og A2-7 fremgår det, at den administrerende direktør af Superchat, havde
anmeldt et forhold der indeholdt pædofile relationer, samt at der var tale om IP adresse: […] samt
[…], og et link 4HU1m.jpg var blevet sendt som anses at være børneporno, af kategori 2.
Af fotos kan man se et barn der viser vagina og anus, samt at hun indførte sine fingre i dem.
Af bilag A2-6, kan man se selve chatten. Hvoraf det fremgår at brugernavnet "bum" kan lide 12-14
årige, hvortil den anden svarede at han gerne vil prøve endnu yngre, hvorefter "bum" sendte et link.
Af bilag B1 og mail fra TelePost fremgår det at IP adresse: […] tilhører T.

Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldsspørgsmålet
T har nægtet sig skyldig.
Retten har lagt vægt på anmeldelsesrapporten samt Bilag A2, hvor den administrerende direktør er
blevet opmærksom på at der er blevet oploadet et billede som han anser for at være
børnepornografi, disse oplyses videre i rapporten om anmeldelse, herunder deres IP adresser.
Retten har endvidere lagt vægt på at T har bekræftet sin forklaring til politiet, da han havde sagt at
han havde brugt brugernavnet "bum", selv om han nu siger at han ikke kan huske om han har brugt
det brugernavn, erkender han at han bruger flere forskellige brugernavne.
T forklarede endvidere, at det kun er ham, hans kone og datteren der bruger internettet, samt at der
ikke kommer nogen udefra og bruger deres internet. T forklarer også at han er storforbruger af
Superchat, og dermed har blandt andet været admin, hvilket kræver at man er på chatforummet
hverdage og flere timer om dagen, som han selv har forklaret.
Ud fra oplysningsrapport bilag B1, og TelePosts mail, finder retten det bevist at IP adressen […]
tilhører T.
Ud fra selve chatten, bilag A2-6, samt ud fra billederne, bilag A2- 2, finder retten det bevist at T har
med forsæt sendt et link der indeholdt 12 billeder af børneporno, af kategori 2.
Hvorfor retten finder T skyldig, i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. kriminallovens § 85,
stk.1.
Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om
udbredelse af børnepornografi, som udgangspunkt som anbringelse i anstalten.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at Ts
kendskab til IT, hvor han blandt andet har arbejdet i telepost, og ved noget om overvågning, samt at
han selv har været admin i Superchat, hvor han blandt andet skulle smide folk ud, der sender med
børnepornografiske indhold, finder retten, at det i sig selv at han ved hvordan han kan omgå
sikkerhedsforanstaltninger, og dermed kan misbruge sin viden om IT er en skærpende
omstændighed.
Retten finder selve chatten endvidere skærpende, da han sammen med en anden, skriver om at han
kan lide børn på 12-14 år og deres små kvindelige kønsdele, samt da den anden svarede at han
gerne vil prøve endnu yngre, at T sendte et link med 12 billeder i, hvor man kan se en pige på 5-7
år, der viser vagina og anus, ligesom hun indførte fingre i dem.
Retten finder det skærpende T og en anden helt bevist snakker om børn under 12, dermed var det
ikke fordi at T kunne havde været i tvivl om barnet på billederne var over 18 år eller ej, da de helt
klart snakker om børn under 12 år, hvorefter han sendte børnepornografiske billeder af et barn på 57 år.
Trods de meget skærpende omstændigheder fastsættes foranstaltningen efter anklagemyndighedens
påstand, jf. kriminallovens § 129, og § 85, stk. 1 derfor som betinget anbringelse i anstalt i 10 dage.
Foranstaltningen skal ikke fuldbyrdes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at ikke
begår ny lovovertrædelse i prøvetiden.

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 10 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og
bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Sikkerninnguaq H. Lorentzen
Midlertidig kredsdommer

