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Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit nalunaarutigineqartoq 26. oktober 2017
Eqqartuussiviup no. 174/2017
Politiit no. 5505-97381-00002-14
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
unnerluussaq
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq 3. november 2016.
Unnerluussaqmakkuninnga unioqqutitsisimasutut unnerluutigineqarpoq
(unnerluussissut qallunaatooq takuuk)
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini arfineq-pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.
Piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqartumi pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, im. 2
naapertorlugu arsaarinnissutigineqassasut qarasaasiat pingasut aamma datanut atortut tallimat;
koster nr. 1, 2, 3,4, 6, 9, 11 kiisalu Apple Macbook 17 tommer nr […] (Danmark-imi
arsaarinnissutaasoq).
Unnerluussaq pisimasoq 1-imi pisuunerarpoq, pisimasoq 2-mi pisuunnginnerarpoq, pisimasoq 3-p
ilaanut pisuunerarpoq assit affaannut, tassami pineqartut tassaapput back up kopiit, tassani assinut
34.394-inut tunngatillugu pisuunerarpoq pisimasoq 4-milu pisuunnginnerarluni.
Unnerluussaq piumasaqaateqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq
utaqqisitamik ukiumi ataatsimi misiligaaaffiliinertalimmik. Arsaarinnissuteqarnissamik
piumasaqaammut oqaaseqaateqanngilaq.
Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqarillugu Unnerluussaq nassuiaateqarpoq aamma ilisimanittoq ilisimannittutut
nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq Unnerluussaq 26. oktober 2017 nassuiaateqarpoq.
Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ima issuarneqarpoq:
Qarasaasiaq taamaattoq tuniniagaajunnaarnikuummat akikitsuararsuarmik pisiarinikuullugu. Taanna
takutitsissutitut tunineqarpoq. Porno meeqqanik inuttalik pissutigalugu politiit qarasaasiaq

misissoriartorpaat. Pc-ni iluarsaatsissallugu nassiunnikuuaa pornomillu meeqqanik inuttalimmik
tassani nassaarfigisimavaat. Programi a-mule aqqutigalugu downloaderinikuuvoq. Programili
taanna aanikuunngilaa, qarasaasiameereerpoq pisiaani. Isumaqarpoq qarasaasiaq atorneqarsimasoq,
immaqa niuertarfimmi. Nammineq sioqqulluni allamit atorneqarsimavoq. Paasiniaannarpaa
program qanoq atorneqartarnersoq. Downloaderivoq takuniarlugu qanoq ingerlasartoq. Suna
tassaniinnersoq takuniarlugu. Assit 30.000-it pineqarput. Assit taakku namminneq saqqummerput
qarasaasiarlu nammineq aallertarpoq. Fil-it angerlarsimaffiani a-mule atorlugu aaneqarnikuupput.
Taamanikkut Nunatsinni internetip arriinnerujussua pissutigalugu ulluni arlalinni
aaneqartussaapput. Nalunngilaa taamaaliortoqaqqusaanngitsoq. Assit sunngilai. Suut tamaasa
isumannaaarlugit kopeertarpai, taamaattumik assit taama amerlatigaat. Assit 34.000-it missaat. Suna
tamaat back up-ertarpaa taamaattumillu assit marloriaammik amerlassuseqarput. Assit
mikisuararsuugamik inituallaanngillat. Datalli annertungaatsiarput. Qarasaasiaq ukiuni marlunni
pigaa.
Pisimasoq 2-mut tunngatillugu nalusimavaa nassiussisartoq. Assit siammarterniarlugit
iliuuseqarnikuunngilaq, tamanna nalugamiuk.
Nalunngisani naapertorlugu pornomik meeqqanik inuttalimmik tigusaqarnikuunngilaq
ingerlatitseqqiinikuunanilu.
Assinut tunngatillugu 2013-imi aallartippoq. Tamatuma ilaa nuliami toqunerata
kingornaasimagunarpoq. Angerlarsimasorujussuunikuuvoq. Porno meeqqanik inuttalik pillugu
chatteqateqarnikuunngilaq. Pornomut tunngasunik meeqqanik inuttalimmik assiliinikuunngilaq.
Nassiussinikuunngilaq. Eqqarsaatiginngilaa tamakkuninnga ujarlissasut, taamaassimasuuppat
qarasaasiaq iluarsaatsitsinnagu tamaasa nungutersimassagaluarpai.
Programmi A-mule misilippaa isumaqarami krypteringsprogramiusoq, kisianni allanik peqanngilaq.
Assit pitsaavallaanngillat. Immaqa inuit pitsaanerusunik pisiniassammata. A-mule aqqutigalugu
assinik akeqanngitsumik aallertoqarsinnaavoq. Kingusinnerusukkut atuarpaa amerikarmiut
taamaattuliortartut. Dvd ataaseq assinik 300-nik imaqartarpoq. Nammineq pisinianngisaannarpoq.
Tamannami immikkut soqutiginaateqanngilaq. Isumaqarpoq taanna tassaanerusoq inunnut,
pinngitsaaliilluni atoqateqarnerup il.il. assinginik inniminniiniartunut, ussassaarut. Delingsprogram
taanna naluaa. Assiutini unioqqutitsinnerunngitsut tuniniarunigit kryptereqqaartarpai. Isumaqarluni
a-mule krypteringsprogramiusoq. Ullorsiutiliornikuuvoq, tuninikuusaminik, allaat kommune
ullorsiutinik assitalinnik nammineq angerlarsimaffimminiit sanasartagaanik inniminniinikuuvoq.
Assiliisarneq, assersuutigalugu apersortittunik, ukiorpassuarni misilittagaqarfigaa assillu tunisarpai.
Ilisimannittoq 26. oktober 2017 nassuiaateqarpoq.
Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassmaffimmi ima issuarneqarpoq:
Nammineq suliamik misissuisuunikuunani. Kisianni suleqataa napparsimasoq misissuisuunikuuvoq,
taamaattumillu nammineq oqaaseqaat taamaallaat isummerfigisinnaavaa.
Imatut
pisoqartarpoq,
misissugassat
nunap
immikkoortuini
politiiniit
tigusarpaat.
Kissaatigineqartarpoq suna misissorneqassasoq. Taava kopi tamakkiisoq misissortarpaat. Suliami
matumani misissugassat pornonut meeqqanik inuttalinnut tunngasut misissoqquneqarput.
Uppernarsaatissanik katersuisoqarpoq nunallu immikkoortuani politiinut nassiunneqarput.
Qarasaasiami ataatsimiipput assit inerteqqutaasut 1000-t missaat aamma assit inerteqqutaasut 1054it nungutikkat. Filmit inerteqqutaasut 17-it fildelingsprogramimilu takuneqarsinnaavoq fil-it
inerteqqutaasut 59-it ingerlateqqinneqarsimasut.
Fil-inik
nassiussuinermut
tunngatillugu
nalinginnaasumik
taamaaliortoqarsinnaavoq
assigiinngitsumik periuseqartoqarluni. E-mule aamma A-mule fil-inik avitseqateqarnermut

programiupput. A-mule ima sananeqarnikuuvoq avitseqatigiinnissaq qaminneqarsinnaalluni,
programini allani taamaaliortoqarsinnaanngilaq. A-mule atorlugu downloaderissagaanni atuisoq
arlalinnik iliuuseqartariaqarpoq.
Serverimut attaveqaasertoqartarpoq taamaattoqareeraangallu aatsaat ujarlertoqarsinnaalluni. Soorlu
google.
Taava
ingerlaqqittoqartarpoq.
Aatsaallu
tassani
downloaderisoqarsinnaavoq.
Assersuutigalugu sammisaq taannarpiaq aallerfissaniit arlalinniit aaneqartarpoq. Downloaderilluni
aallartikkaangat taava allat avitseqatigineqartarput. Avitseqateqarnerluni takuneqarsinnaasarpoq.
Aatsaat fildeling peerneqaraangat unittarpoq. Programi fanebladitaqarpoq downloaderinertalimmik
imaluunniit uploaderinertalimmik. Data atorneqarsinnaasut saqqummertarput. Avitseqateqarnerluni
imaluunniit atorneqarsinnaasunik saqqummiussaqarnerluni takuneqarsinnaavoq. A-mulemi allat
sorpassuit nanineqarsinnaapput. Qaqutigorujussaq nipilersuutit, filmit nalinginnaasut
nanineqarsinnaallutik.
Misilittagaavorli
taanna
pornomut
meeqqanik
inuttalimmut
tunngassuteqartuusoq.
Fil-inik inerteqqutaasunik suliaqaraangamik assit filmillu qimerloortarpaat taavalu pitsaassusissaat
qulakkeertarpaat. Suut tamaasa ingerlatittarpaat. Assit 100 procentimik tamarmik
misissorneqartarput. A-mule programi downloaderniarlugu iliuuseqartoqartarpoq. Assit
downloadeqqaartinnagit ammaqqaartinnagillu takuneqarsinnaasanngillat. Kisiannili oqaaseq
ujarliutaasartoq immikkut ittoq atorneqartarpoq.
Qarasaasiap igalaasartaani takuneqarsinnaavoq downloaderinerluni aamma ataatungaani
uploaderinerluni takuneqarsinnaavoq.
Unnerluussaq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, nuleernerulluni. Nulia 2013-imi toquvoq. […]
Sulisuaannarnikuuvoq. […]. Ukiut aqqanillit matuma siornatigut utoqqalinersiaqalerpoq.
Angerlarsimasarpoq atuarlunilu. […] Nakorsaatitorpoq. Inissiisarfimmiinnissaq sapinnginneraa
nerisassat apeqqutaapput, taamaattumik taamaaliornissani nakerivallaanngilaa, tassami Sanami
uninngalluni Sanap nerisassaatai toqqutigingajannikuai. Aamma aammi naqitsineranik
ajornartorsiuteqarpoq pisuttariaqartarporlu.
- Inummik misissuisimaneq.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Pisuunermik apeqqut pillugu
Unnerluussaq pisimasoq 1-imi nangaanani pisuunerarpoq aamma pisimasoq 3-p ilaanut
pisuunerarpoq, tassami assit marloriaammik amerlassuseqarput, isumaannaarillunimi
kopeerisarpoq. Nassuernera paasissutissanit pigineqartunit taperserneqarpoq. Taamaattumik
uppernarsarneqarpoq unnerluussaq pinerluttulerinermi inatsisip § 85, imm. 2-anik
unioqqutitsinermut pisuusoq.
Unnerluussaq pisimasoq 2-mi 4-milu pisuunnginnerarpoq eqqartuussisunullu nassuiaalluni, assinik
avitseqateqarsimanini ilisimasimanagu.
Eqqartuussisut pingaartippaat unnerluutigineqartup nammineerluni nassuiaataa, oqarluni assit
uploadikkat atorlugit ullorsiutinik suliaqarnerminut atatillugu qarasaasiani programinik
assingusunik atuinermut misilittagaqarluartuulluni, eqqartuussisunullu nammineq nassuiaavoq
allaat kommunip ullorsiutinik inniminniiffigisaraani, tamanna ukiorpassuarni saamisarsimagini,

taamaattumillu assinik inerteqqutaasunik avitseqateqarnini nalusimallugu nassuiaataa eqqartuussisut
tunuartippaat.
Ilisimannittoq […], politeeq National Cyper Crime-meersoq pornonik meeqqanik inuttalinnik
suliaqarnermik immikkut ilisimasalik, eqqartuussisunut nassuiaavoq programi A-mule atorlugu
downloaderisoqarnermi uploaderisoqarnermilu tamanna ersittartoq takuneqarsinnaalluni.
Tamatumunnga ilutigitillugu programimi a-mulemi uploaderisoqartartoq, taamaalillutik atuisut allat
assinik inerteqqutaasunik aallersinnaallutik, soorlu aamma suliami matumani aallertoqarsimanera
uppernarsarneqartoq, naak annikinnerusumik pisimagaluarluni. Programimik assinik
inerteqqutaasunik imalimmik atuinermi taassuma imaanik avitseqateqartoqartarpoq. Aammattaaq
eqqartuussisunut ilisimatitsissutigineqartutut unnerluutigineqartup tungaaniit amatøritut
iliuuseqartoqarsimanngilaq, eqqartuussisunummi zipprogramit krypteringilu pillugit
nassuiaasoqarpoq, unnerluutigineqartoq amatøritut sulerinerminik qanorlu atorneqartarnerinik
sianigisaqanngitsutut isikkoqanngilaq. Oqaaseqaatit saqqummiunneqartut aallaavigalugit
eqqartuussisut uppernarsarneqarsorinngilaat unnerluutigineqartoq assinik inerteqqutaasunik
avitseqateqarnissaminik siunertaqarsimasoq, kisiannili taamatut pisoqarnera iliuutsimigut
akuerisimagaa, taamaattumik eqqartuussisut isumaqatigiillutik unnerluutigineqartoq
unnerluussissummi pisimasoq 2-mut aamma 4-mut pisuutippaat pinerluttulerimi inatsimmi § 85,
imm. 1-imik – pornografiimik meeqqanik inuttalimmik siammarterineq – unioqqutitsinermut
pisuutillugu.
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut qaammatini arfineq-pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortitsinissamik piumasaqaataat tulluartuusoraat, suliap peqqarniitsuunera
qanoq ittuuneralu pissutigalugit.
Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik
pingaartinneqassasoq pineqartut tassaasut assit inerteqqutaasut amerlasoorujussuit, kategori 1-imut,
2-mut 3-mullu ilaasut kiisalu filmiliat naatsut, eqqartuussisunut ilisimatitsissutigineqartut malillugit
ukiut marluk ingerlaneranni aaneqartarsimasut. Nassuiaateqarnerup uppernarsaasiissuteqarnerullu
kiisalu teknikkikkut uppernarsaateqarnerup kingorna eqqartuussisut isumaqarput
unnerluutigineqartoq pisimasoq 3-mi 4-milu taamaalioqqissimasoq, naak unioqqutitsilluni
iliuuseqarluni nalunngikkaluarlugu.
Eqqartuussisut isumannaaraluni kopeerinerit sakkukillisaataasutut isiginngilaat, tassami Østre
Landsret suliami U.2005.3031Ø-mi eqqartuussummik atuuttussanngortitsinermini suliami
tamatumani unnerluutigineqartoq assinik kopeerinermut
pillarneqanngitsoortussanngortissimanngilaa.
Maluginiarneqarpoq pisimasut qanoq ittuunerat naapertorlugu piffissaq suliamik suliaqarnermut
atorneqartoq pineqaatissiissutip utaqqisitanngortinneqarnissaanut tunngavissiinngitsoq, aamma
inuiaqatigiit isiginnittaasiat aallaavigalugu.
Pineqaatissiissut matuma kingorna pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 2 naapertorlugu
qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersarneqartariaqarpoq.
Pineqaatissiissummik toqqaanermi inissiisarfimmullu inissiinerup sivisussusilerneqarnerani
eqqartuussisut pingaartippaat pinerlunnerup qanoq ittuunera. Sakkukillisaataasutut eqqartuussisut
pingaartippaat piffissaq suliamik suliaqarnermut atorneqarsimasoq, unnerluutigineqartup
pisuussutiginngisaa, kiisalu pisimasut piliarineqarneranniit piffissaq ingerlasimasoq, naleqq.
matumani pinerluttulerinermi inatsimmi § 123, nr. 9. Eqqartuussisut pingaartippaattaaq
unnerluutigineqartup inuttut atugai ajunngitsut.

Pineqaatissiissummik toqqaanermi inissiisarfimmiiffissallu sivisussusilerneqarnerani
isumaqartoqarpoq unnerluutigineqartoq suliap piffissap naleqquttup iluani
aalajangiivigineqarsimannginneranut taarsiullugu naammattumik sakkukisaarfigineqartoq.
Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaat malippaat, naleqq. pinerluttulerinermi
inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1.
Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
Unnerluussaq eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
unnerluussami arsaarinnissutigineqassapput qarasaasiat pingasut datanullu atortut tallimat; koster
nr. 1, 2, 3,4, 6, 9, 11 kiisalu Apple Macbook 17 tommer nr. […].

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 26. oktober 2017
Rettens nr. 174/2017
Politiets nr. 5505-97381-00002-14
Anklagemyndigheden
mod
tiltalte
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 3. november 2016.
[…] er tiltalt for overtrædelse af
1.

Kriminallovens § 85, stk. 2 — besiddelse af børnepornografi
Ved i tiden frem til den 15. december 2013, på adressen […], på sin bærbare computer,
mrk. Apple Macbook 17 tommer nr.[…], at have været i besiddelse af ikke under 2.054
utugtige billeder af personer under 18 år, hvoraf 1.282 var kategoriseret under kategori 1, 690 var

kategoriseret under kategori 2, og 82 under kategori 3, lige som tiltalte var i besiddelse af 17
utugtige
filmsekvenser af personer under 18 år, hvoraf to var kategoriseret under kategori 1 og 15 var
kategoriseret
under kategori 2.

2.

Kriminallovens § 85, stk. 1 — udbredelse af børnepornografi
Ved i tiden frem til den 15. december 2013, på adressen […], på sin bærbare computer,
mrk. Apple Macbook 17 tommer nr. […], via fildelingsprogrammet aMule at have gjort
følgende indhold på i alt 9,30 gigabyte tilgængeligt for andre brugere på internettet:
- ikke under to utugtige billeder af personer under 18 år, som var under kategori 1,
- ikke under 57 utugtige filmsekvenser af personer under 18 år, hvoraf 10 var kategoriseret under
kategori 1, 46 var kategoriseret under kategori 2 og en var kategoriseret under kategori 3
3.
Kriminallovens § 85, stk. 2 — besiddelse af børnepornografi
Ved i tiden frem til den 11. januar 2015 på sine computere, en stationær mærket Apple […] og en
bærbar mærket Apple model Macbook Pro […], og andre databærende medier at have været i
besiddelse
af følgende:
- ikke under 68.395 utugtige billeder af personer under 18 år, hvoraf 60.038 var kategoriseret
under
kategori 1, 8.044 var kategoriseret under kategori 2, og 313 var kategoriseret under kategori 3,
- ikke under 3.200 utugtige filmsekvenser af personer under 18 år, hvoraf 993 var kategoriseret
under
kategori 1, 2.112 var kategoriseret under kategori 2, og 95 var kategoriseret under kategori 3.
4.

Kriminallovens § 85, stk. 1 — udbredelse af børnepornografi
Ved i perioden fra den 21. september 2014 til den 8. januar 2015 på sin stationære computer af
mærket
Apple […] via fildelingsprogrammet aMule, at have udbredt 22 utugtige filmsekvenser af personer
under 18 år, hvoraf tre var kategoriseret under kategori 1 og 19 var kategoriseret under kategori
2 på i alt
9,77 gigabyte til andre brugere på internettet.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 8 måneder.
Der nedlægges påstand om, at der hos tiltalte i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1
konfiskeres tre computere og fem datamedier; koster nr. 1, 2, 3,4, 6, 9, 11 samt Apple Macbook 17
tommer nr. […] (beslaglagt i Danmark).
Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 nægtet sig skyldig i forhold 2, delvis erkendt sig skyldig i
forhold 3 for halvdelen af billederne idet der er tale om back up kopier hvor han erkendte sig
skyldig for 34.394 billeder og nægtede sig skyldig i forhold 4.
Tiltalte har fremsat påstand om 3 måneder betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.
Ingen bemærkninger til konfiskationspåstanden.
Sagens oplysninger

Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af tiltalte, og vidneforklaring af vidnet.
Tiltalte, […], har afgivet forklaring den 26. oktober 2017.
Forklaringen er refereret i retsbogen således:
at han købte computeren i notabene, en udgået model som han købte billigt. Den blev solgt som
demonstrationsmodel. At politiet kom op for at undersøge hans computere, på grund af noget
børneporno. Han har sendt sin pc til reparation og de har fundet børneporno i den. Han har
downloadede fra via programmet a-mule, men det er ikke et program han har hentet, den var allerede
i pc’en han har købt. At han mener at computeren var blevet brugt måske i butikken. Der er nogen
der har brugt den før ham. Han satte sig bare ind i hvordan man bruger programmet. Han downloadede
for at se hvordan den fungerer. For at se hvad der var der. Der var tale om 30.000 billeder. De kommer
selv de billeder og pc’en henter selv. Filerne er hentet i a-mule fra hans bolig. Det er noget der skal
hentes i flere dage på grund af den langsomme internet i Grønland på daværende tidspunkt. At han
godt vidste at man ikke måttet. Han gjorde ikke noget med billederne. Han sikkerhedskopierer alting,
derfor er der mange billeder. Ca. 34.000 billeder. Han tager back up for alt derfor er der tale om
dobbelt så mange billeder. De fylder ikke så meget da de er små bitte billeder. Men temmelig stor
mængde data. Han havde pc’en i ca. to år.
Vedrørende forhold 2. var han ikke klar over at man sender. Har ikke gjort noget for at billederne
ikke kunne deles, da han ikke var klar over det.
At han ikke har modtaget eller videregivet børneporno så vidt han var klar over.
Det med billederne begyndte i 2013. Noget af det har nok været efter kones død. Han var meget
hjemme. Chattede ikke med andre om børneporno. Har aldrig taget børnepornografiske billeder. Har
ikke sendt noget. Tænkte ikke lige over at de vil kigge efter sådan noget, så vil han have slettet alt
hvad der er før han sendte computeren til reparation.
A-mule programmet prøvede han bare fordi han troede, at det var en krypteringsprogram, men der
var ikke andre ting. Billederne var dårlig kvalitet. Måske for at få folk til at købe noget i bedre kvalitet.
Det var gratis at hente billeder via a-mule. Har senere læst at Amerikanerne laver sådan noget. Man
kan ikke genskabe billederne man Zipper. En dvd fylder 300 billeder. Han købte aldrig. Det er jo ikke
specielt interessant. Tror det er mere reklame for folk der vil bestille billeder af voldtægt osv. Den
delingsprogram var han ikke klar over. Hvis han skal sælge sine lovlige billeder krypterer han dem
først. Troede a-mule var et krypteringsprogram. Han har lavet kalendere som han solgte, selv
kommunen har bestilt billedkalendere som han producerer hjemmefra. Han har mange års erfaring
med at tage billeder af for eksempel konfirmationer og sælger billederne.
Vidnet har afgivet forklaring den 26. oktober 2017.
Forklaringen er refereret i retsbogen således:
Det er ikke ham der har undersøgt sagen, men en sygemeldt kollega, så han kan kun forholde sig til
erklæringen.
At det foregår på den måde, at man modtager koster fra politikredsene. Med ønsker om hvad der skal
undersøges. De undersøger så den fuldstændige kopi. I den her sag har man bedt om undersøgelse af
ulovlige materialer vedrørende børneporno. Der har man samlet bevismateriale og sendt til
politikredsen. I den ene computer var ca. 1000 ulovlige billeder, og 1054 slettede ulovlige billeder.
17 ulovlige film, og i fildelingsprogrammet kan man se at der er 59 ulovlige filer, som er delt.

Vedrørende fildeling, generelt kan man gøre forskelligt. E-mule og A-mule er fildelingsprogrammer.
A-mule er bygget på den måde hvor man kan slå deling fra, i andre programmer kan man ikke. Amule kræver flere aktive handlinger fra brugeren for at downloade.
Man forbinder sig til en server til sine kilder, så kan man først søge. Ligesom Google. Så kommer
man så videre. Og først der kan man downloade. Den henter for eksempel samme emne fra flere
kilder. Når den går i gang med at downloade så deler man faktisk med andre. Man kan godt se om
man deler. Først når man fjerner fildelingen er det ophørt. Selve programmet er opbygget med
faneblad med download eller upload. Den stiller data til rådighed. Man kan se forskel på om man har
delt eller stillet til rådighed. A-mule kan man finde mange andre ting. Meget sjældent musik, alm.
Film. Men erfaringen er det her det område har med børneporno at gøre.
Når de har en sag om ulovlig filer, kigger de igennem billeder og film samt kvalitetssikrer det. De
kører det hele igennem. Billeder bliver kigget 100 procent igennem. A-mule programmet skal man
gøre noget aktivt for at downloade. Man kan ikke se billederne på forhånd før man har downloadet
og åbnede det. Men man har en speciel søgeord.
På skærmen kan man visuelt se om der downloades og i den nederste del om man uploader.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er enkemand. Hustru døde i 2013. […]
Pensionist for 11 år siden. Sidder derhjemme og læser. […] Får medicin. Om han kan klare en
anstaltsanbringelse kommer det er an på maden, så han er ikke meget for det, da han engang var ved
at dø af Sanamad da han var indlagt. Det var også problemer med blodtrykket og skal have lov til at
gå.
- Personundersøgelse.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold 1 og delvist erkendt sig skyldig i forhold tre
idet antallet var dobbelt så mange da det indeholder sikkerhedskopier. Tilståelsen støttes af de
oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse
kriminallovens § 85, stk. 2.
Tiltalte har i forhold 2 og 4 nægtet sig skyldig og har for retten forklaret at han var uvidende om at
have delt billederne.
Retten lagde vægt på tiltaltes egen forklaring, at han er en erfaren bruger af lignende computer
programmer i forbindelse med bearbejdning af blandt andet kalendere med uploadede fotografier
som han selv for retten har forklaret, at selv kommunen bestiller kalendere af ham, at han har
beskæftiget sig med det i mange år, hvorfor retten tilsidesætter hans forklaring, at han var uvidende
om at have delt det ulovlige billeder.
Vidnet […] der er politiassistent fra National Cyper Crime enhed med speciale i børneporno har
forklaret for retten, at det er visuelt synlig når man downloader og uploader i programmet A-mule.
at man samtidigt uploader i programmet a-mule, så andre brugere kan hente det omtalte ulovlige
billeder, som også blev dokumenteret at det er hentet i denne sag, godt nok i mindre omfang. At ved
at bruge programmet indeholdende ulovlig billeder har man ligeledes accepteret at dele indholdet.
Som ligeledes oplyst for retten er der ikke tale om amatøragtigt handling fra tiltaltes side, hvor der
er blevet forklaret for retten om zip-programmer og kryptering at tiltalte ikke fremstår som en
amatør der ikke ved hvad han foretager sig og ved hvordan tingene virker. Ud fra det erklæringer
der er forelagt, finder retten det ikke bevist at tiltalte har haft forsæt til at dele ulovlige billeder, men

ved sine handlinger har accepteret at det sker, derfor finder et enigt domsmandsret at tiltalte er
skyldig ifølge anklageskriftet i forhold 2 og 4 for overtrædelse af kriminallovens § 85 stk. 1 udbredelse af børnepornografi.
Om foranstaltningen
Retten finder anklagemyndighedens påstand på 8 måneders anstaltsanbringelse passende for sagens
grovhed og karaktær.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at der er
tale om enormt omfang af ulovlige billeder, der omfatter kategorierne 1, 2 og 3 samt filmklip som
oplyst for retten var hentet i løbet af 2 år. Retten har ligeledes efter forklaringerne og
dokumentation samt det tekniske beviser, at tiltalte til trods for sin viden om sin ulovlig handling
har gjort det igen i forhold 3 og 4.
Retten finder ikke sikkerhedskopierne som en formildende omstændighed idet østre landsret i sin
stadfæstelse af U.2005.3031Ø ikke har fritaget en tiltalt for strafansvar vedrørende dubletter af
billederne.
Det bemærkes, at den lange sagsbehandlingstid efter forholdets karaktær ikke kan føre til, at der
foreligger sådanne særlige omstændigheder at der er grundlag for at gøre foranstaltningen betinget,
herunder ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.
foranstaltningen findes herefter at burde fastsættes i medfør af kriminallovens § 146 stk. 1 nr. 2 til 6
måneders anstaltsanbringelse.
Ved valget af foranstaltningen og fastsættelsen af tiden for anbringelsen i en anstalt har retten lagt
vægt på karakteren af den begåede kriminalitet. Som formildende omstændighed har retten lagt
vægt på sagsbehandlingstiden, der ikke kan bebrejdes tiltalte, samt på den tid der er forløbet, siden
forholdene er begået, jf. herved også kriminallovens § 123 nr. 9. Retten har endvidere lagt vægt på
tiltaltes gode personlige forhold.
Tiltalte findes på tilstrækkelig vis at være kompenceret for, at sagen ikke er afgjort inden for en
rimelig tid ved den valgte foranstaltning og den udmålte længde af anstaltstiden.
Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166 stk 2 nr. 1.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder.
Hos Tiltalte konfiskeres tre computere og fem datamedier; koster nr. 1, 2, 3,4, 6, 9, 11 samt Apple
Macbook 17 tommer nr. […].
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