Den 26. oktober 2017 kl. 09.00 blev retten sat af kredsdommer Virna Kromann med domsmændene
[…]
Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens §§ 66, stk. 2, og 91 er overholdt.
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Politiets nr. 5505-97381-00002-14
Anklagemyndigheden
mod
tiltalte
cpr-nummer […]

[…]
Tiltalte forklarede at 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 billerne 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. […]
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V politiassistent i politiets National Cyber Crime Center mødte som vidne via televideo fra Retten i
Glostrup og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.
Vidnet forklarede, at 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.
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