RETTEN I SVENDBORG

Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltale befandt sig i den bagerste halvdel af den forreste togvogn på det tog,
der forulykkede på Storebæltsbroen den 2. januar 2019. De personer, der
omkom ved ulykken, sad i den forreste del af denne togvogn.
Tiltalte har erkendt, at han har optaget billeder og video inden i toget, og at
han samme dag fra kl. 7.41 til kl. 16.07 har videregivet billeder og video, til
den kreds af personer, der er gengivet i anklageskriftet.
Tiltalte har forklaret, at der gik op til 15 minutter, fra toget var stoppet, til
det var muligt at komme fra hans del af togvognen via mellemgangen til den
forreste del af togvognen. Retten finder det herefter bevist, at var fuldt bekendt med, at toget var forulykket, da han kom frem til den forreste del af
togvognen.
Forhold 1.
Forurettede 1 har forklaret, at han befandt sig i den bagerste del af den forreste togvogn, og at han tydeligt kan genkende sig selv på det ene billede,
som tiltalte optog og videregav.
Tiltalte havde ikke fået hans tilladelse til tage billedet eller til at viderebringe det.
Henset til, at billedet af forurettede 1 blev optaget uden hans samtykke ved
en meget alvorlig ulykke med mange døde og på det centrale uheldsted i toget, anser retten det for åbenbart, at billedet kan forlanges unddraget en bredere offentlighed.
Retten anser herefter tiltalte skyldig i forhold 1 i overensstemmelse med anklageskriftet.
Forhold 2.
Forurettede 1 har som vidne forklaret, at han talte med tiltalte og så, at han
holdt sin telefon oppe og fotograferede med den.
Han har videre forklaret, at han fortalte tiltalte, at der var legemsdele og andet biologisk materiale fra mennesker på vægge, gulv og andre steder, da
han og tiltalte kom frem til den forreste del af togvognen.
Det fremgår af udskrift fra tiltaltes Messager fra den 2. januar 2019 blandt
andet, at han kl. 7.51 (nr. 17) sendte videoen til DR, og kl. 7.57 til Person 1
(nr. 26), og at han kl. 7.58 skrev to beskeder til Person 2 : "der er døde mennesker over alt " (nr. 28) og " der ligger blod og ribben og mennesker døde
over alt" (nr. 38).
Retten finder på denne baggrund, at tiltalte var bekendt med, at der var leStd 75327
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gemsdele og andet biologisk på billederne og videoen, ihverfaldt fra kl.
07.57, og at han på trods heraf fortsatte med at dele billederne og videoen
mange gange, herunder blandt andet Politiken, svensk TV 4, Associated
Press, P2 og adskillige andre privatpersoner.
Billederne og videoen viser nogle af de afdøde personers beklædning, ligesom man kan se legmensdele fra de afdøde. Disse detaljer vil hos de pårørende kunne føre til identifikation af de pågældende.
På denne baggrund, anses det åbenbart at billederne kan forlanges unddraget
en bredere offentligheden.
Retten tilsidesætter tiltaltes forklaring om, at han optog og delte video og
billeder som en del af en psykisk bearbejdning efter den traumatiske hændelse, som utroværdig.
Retten anser herefter tiltalte skyldig i forhold 2 i overensstemmelse
med anklageskriftet.
Straffen fastsættes til 10 dagbøder på hver 2.000 kr., jf. straffelovens § 264
d.
Retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på dels, at der i forarbejderne
til lov nr. 1719 af 27. december 2018, er lagt op til en væsentlig skrærpelse
af straffen for overtrædelse af straffelovens § 264 d, dels at tiltalte selv henvendte sig til pressen med video og billederne, samt at han havde en drøftelse om betaling for billedmaterialet med Politiken.
Retten har på den anden side lagt vægt på, at tiltalte ikke har modtaget betaling for billedmaterialet, og at han selv befandt sig i toget.
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.
Idet tiltalte er dømt for overtrædelse af straffelovens § 264 d, og henset til
karaktererne af billedmaterialet tages anklagemyndighedens begæring om
sletning til følge i medfør af straffelovens § 271, stk. 1 og 2.
Retten følger påstanden om konfiskation, jf. straffelovens § 75, stk. 2.
Thi kendes for ret:
Tiltalte skal betale 10 dagbøder på hver 2.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.
Hos tiltalte konfiskeres en mobiltelefon.
Tiltalte, og om fornødent andre med rådighed over det pågældende billed-
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og videomateriale, pålægges at slette materialet.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

