DOM
afsagt den 13. februar 2015 i sag
SS 2-14387/2014
Anklagemyndigheden
mod
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 og T10
alle pt. Københavns Fængsler
Sagens baggrund og parternes påstande
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Revideret anklageskrift er modtaget den 20. august 2014.
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 og T10 er tiltalt for overtrædelse af
1.
(0100-71281-00068-14)
T1
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 6. marts 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod kaldet
nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående aftale,
forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer,
at have solgt eller medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af
bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde
hashprodukter på ikke under 153 kg.
2.
(0100-71281-00068-14)
T1
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved henholdsvis den 9. marts 2013, den 8. maj 2013, den 17. august 2013, den 15. februar
2014 og den 8. marts 2014 på såkaldte ”aktionsdage”, hvor alene få udvalgte boder var åbne i
tidsrummet fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 18.00, med henblik på videreoverdragelse og som led i
den organiserede hashhandel på Christiania, og efter fælles forudgående aftale, forståelse og
accept med andre medgerningsmænd, som sælger fra en eller flere hashboder (herunder hashboder kaldet nr. …, nr. …, nr. … og nr. …), at have medvirket til at der på hver af disse aktionsdage fra de udvalgte åbne boder til talrige personer, samlet gennemsnitligt blev solgt ikke
under 16,1 kg. hash og ikke under 1965 joints indeholdende i alt 3,0 kg. hashmix pr. aktions-
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dag, svarende til i alt ikke under 80,5 kg. hash og 9825 joints indeholdende i alt 15 kg. hashmix.
3.
(0100-71281-00033-14)
T2
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 21. januar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med T3 samt andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til
talrige personer, at have solgt eller have medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram
hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til
en samlet mængde hashprodukter på ikke under 174 kg.
4.
(0100-71281-00033-14)
T3
Udgår
5.
(0100-71281-00033-14)
T3
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 30. januar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med T2 samt andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til
talrige personer, at have solgt eller medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en
samlet mængde hashprodukter på ikke under 168,5 kg.
6.
(0100-71281-00085-14)
T4
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 3. januar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod kaldet
nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående aftale,
forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer,
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at have solgt eller medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af
bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde
hashprodukter på ikke under 148 kg.
7.
(0100-71281-00069-14)
T5
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 21. januar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer, at have solgt eller medvirkede til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i
form af bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet
mængde hashprodukter på ikke under 167 kg.
8.
(0100-71281-00040-14)
T6
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 23. januar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med med T7, T10, T8, T9 og A, hvis sag behandles særskilt,
samt andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer, at have solgt eller
medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk,
pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde hashprodukter på ikke
under 173,5 kg.
9.
(0100-71281-00040-14)
T6
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved henholdsvis den 9. november 2013 og den 11. januar 2014 på såkaldte ”aktionsdage”,
hvor alene få udvalgte boder var åbne i tidsrummet fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 18.00, med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania, og efter
fælles forudgående aftale, forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, som sælger
fra en eller flere hashboder (herunder hashboder kaldet nr. … og nr. …), at have medvirket til
at der på hver af disse aktionsdage fra de udvalgte åbne boder til talrige personer, samlet gennemsnitligt blev solgt ikke under 16,1 kg. hash og ikke under 1965 joints indeholdende i alt
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3,0 kg. hashmix pr. aktionsdag, svarende til i alt ikke under 32,2 kg. hash og 3930 joints indeholdende i alt 6,0 kg. hashmix.
10.
(0100-71281-00040-14)
T7
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 5. februar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med T6, T10, T8, T9 og A, hvis sag behandles særskilt, samt
andre medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer, at have solgte eller medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og
joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde hashprodukter på ikke under
127,5 kg.
11.
(0100-71281-00040-14)
T8
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 8. april 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod kaldet
nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående aftale,
forståelse eller accept med T6, T10, T7, T9 og A, hvis sag behandles særskilt, samt andre
medgerningsmænd, ad talrige gange og til talrige personer, at have solgt eller medvirket til et
dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og joints
indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde hashprodukter på ikke under 133,5
kg.
12.
(0100-71281-00040-14)
T8
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved henholdsvis den 21. september 2013 og den 11. januar 2014 på såkaldte ”aktionsdage”,
hvor alene få udvalgte boder var åbne i tidsrummet fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 18.00, med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania, og efter
fælles forudgående aftale, forståelse eller accept med flere identificerede og uidentificerede
medgerningsmænd, som sælger fra flere forskellige hashboder (herunder hashboder kaldet nr.
… og nr. …), at have medvirket til at der på hver af disse aktionsdage fra de udvalgte åbne
boder til talrige personer, samlet gennemsnitligt blev solgt ikke under 16,1 kg. hash og ikke
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under 1965 joints indeholdende i alt 3,0 kg. hashmix pr. aktionsdag, svarende til i alt ikke
under 32,2 kg. hash og 3930 joints indeholdende i alt 6,0 kg. hashmix.
13.
(0100-71281-00040-14)
T9
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 14. februar 2013 og til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania som sælger fra hashbod
kaldet nr. … beliggende på Christiania i København K, i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med T6, T10, T7, T8 og A, hvis sag behandles særskilt, samt
andre medgerningsmænd,, ad talrige gange og til talrige personer, at have solgt eller medvirket til et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og
joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde hashprodukter på ikke under
144 kg.
14.
(0100-71281-00040-14)
T9
overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer §
1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer §
2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved den 8. maj 2013 på en såkaldt ”aktionsdag”, hvor alene få udvalgte boder var åbne i tidsrummet fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 18.00, med henblik på videreoverdragelse og som led i den
organiserede hashhandel på Christiania, og efter fælles forudgående aftale, forståelse eller
accept med flere identificerede og uidentificerede medgerningsmænd, som sælger fra en eller
flere hashboder (herunder en hashbod kaldet nr. …), at have medvirket til at der på aktionsdagen fra de udvalgte åbne boder til talrige personer, samlet gennemsnitligt blev solgt ikke under 16,1 kg. hash og ikke under 1965 joints indeholdende i alt 3,0 kg. hashmix.
15.
(0100-71281-00040-14)
T10
overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer §
1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer §
2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved i perioden fra den 5. februar 2013 til den 13. marts 2014 med henblik på videreoverdragelse og som led i den organiserede hashhandel på Christiania i København K, i forening og
efter fælles forudgående aftale, forståelse og accept med T6, T9, T7, T8 og A, hvis sag behandles særskilt, samt andre medgerningsmænd, som bodmedarbejder i hashbod kaldet nr. …,
i kraft af sin tilstedeværelse, adfærd og bistand til understøttende arbejde i boden medvirkede
til at sikre, at der fra hashboden ad talrige gange og til talrige personer, kunne foregå et dagligt salg af ikke under 500 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix, alt svarende til en samlet mængde hashprodukter på ikke under 166,5 kg.
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16.
(0100-71281-00040-14)
T10
straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27,
stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved den 11. januar 2014 på en såkaldt ”aktionsdag”, hvor alene få udvalgte boder var åbne i
tidsrummet fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 18.00, med henblik på videreoverdragelse og som led i
den organiserede hashhandel på Christiania, og efter fælles forudgående aftale, forståelse eller
accept med andre medgerningsmænd, som bodmedarbejder fra en eller flere hashboder (herunder hasbod kaldet nr. …), i kraft af sin tilstedeværelse, adfærd og bistand til understøttende
arbejde i boderne at have medvirket til at der fra de udvalgte åbne boder til talrige personer,
samlet gennemsnitligt blev solgt ikke under 16,1 kg. hash og ikke under 1965 joints indeholdende i alt 3,0 kg. hashmix.
17.
(0107-84111-00354-14)
T8
T9
lov om euforiserende stoffer § 3 stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 stk. 3 jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved den 26. marts 2013 omkring kl. 02.00 i en hashbod beliggende ud for Mælkevejen … på
Christiania, København K, i forening og efter fælles forudgående aftale, forståelse og accept
forening med B, hvis sag behandles særskilt, med henblik på videreoverdragelse, at have været i besiddelse af 35 gram hash og 24 joints, samt 20.011 kr. som hidrørte fra salg af ikke
under 400 gram hashprodukter i form af bl.a. hash, skunk, pot og joints indeholdende hashmix.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. For så vidt angår forhold 14 har
anklagemyndigheden efter sin endelige påstand påstået frifindelse.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte T8 i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 4, jf. § 32, stk. 1, og stk. 2, udvises med indrejseforbud for
bestandigt, subsidiært at der sker betinget udvisning.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T1 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T1 et beløb på 31.950 kr.,
som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens §
76a, stk. 1. I medfør af straffelovens § 75, stk. 2 påstås konfiskeret 17 g hash.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T2 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T2 bankindestående på
839.764,50 hos Danske Bank, et beløb på 68.000 kr., 260 Euro, 158 USD samt 29 stk. guldbarre og 3 stk. guldkæder som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i
medfør af straffelovens § 76a, stk. 1.
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Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T3 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T3 et beløb på 500.000
kr., campingvogn, ukendt mærke, reg. …, campingvogn mrk. Hymer, campingvogn mrk.
Adria, reg.nr. …, campingvogn mrk. Knaus Sudwind, reg.nr. …, campingvogn mrk. Adria
Adora, reg.nr. …, 3 campingvogne mrk. Adria Adora, salgsvogn mrk. Churros, campingvogn
mrk. Mein Hobby Excellent, campingvogn mrk. Adria Altea, reg.nr. …, campingvogn mrk.
Hobby, reg.nr. …, campingvogn mrk. Büster 500 TS, reg.nr. …, alle til en endnu ukendt
salgsværdi samt 25.000 kr. indestående på bankkonto i Spanien, alt som en del af den ovenfor
nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T4 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T4 et beløb på 10.500 kr.,
som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens §
76a, stk. 1. I medfør af straffelovens § 75, stk. 2 påstås konfiskeret salgskuffert, 2 narkoregnskaber, hashklump 35,5 g, hashklump 100 g, hashklump 108,5 g, 50 joints, 10 g hashsmulder,
97 g skunk, hashklump 48,1 g, lommeregner, stoftaske, salgsposer, skilt, hashklump 50 g, blå
plastikpose, kikkert, bidetang med rødt skæfte, vægt med hashrester og 7,6 gram hash.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T5 medfør af straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende
til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte ... et bankindestående på
601.286,00 kr. i Danske Bank A/S samt 81.107,49 kr. i Nordea Bank A/S, som en del af den
ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T6 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T6 et beløb på 10.650 kr.,
et beløb på 14.500 kr., 2 stk. guldringe, 50 euro og bankindestående på 30.000 kr., som en del
af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T7 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T7 et beløb på 4.100 kr.
og 9.500 kr., som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af
straffelovens § 76a, stk. 1.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T8 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T8 et bankindestående på
170.000 kr., som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af
straffelovens § 76a, stk. 1. I medfør af straffelovens § 75, stk. 2 påstås konfiskeret 35 g hash,
24 joints, en grensaks og en digitalvægt.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T9 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et udbytte af salg eller af medvirken til salg af hash svarende til ikke under 20 kr. pr. gram solgt hash. Herunder hos tiltalte T9 et beløb på 9.350 kr.,
som en del af den ovenfor nævnte udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens §
76a, stk. 1.

- 8 -

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T10 i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres et skønnet beløb i forhold til en indtægt på ca. 1.500 kr.
pr. dag. Herunder hos tiltalte T10 et beløb på 2.250 kr., som en del af den ovenfor nævnte
udbyttekonfiskation, subsidiært i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1. I medfør af straffelovens § 75, stk. 2 påstås konfiskeret i alt 79,6 g hash.
De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.
De tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden.
Tiltalte T8 har påstået frifindelse for udvisningspåstanden.
Sagen vedrører handel med nakotika fra boder på Christiania. Københavns Politi har ved anklageskrift af 1. maj 2014 rejst tiltale mod ialt 75 personer for overtrædelse af straffelovens §
191, stk.1, 1. pkt., jf. stk.2, jf. lov om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Sagerne mod de pågældende er delt op i ialt 6 sager. Denne sag er Puserstreetsag nr. …, og vedrører boderne …. Den vedrører endvidere salg på aktionsdage fra andre boder end de nævnte.
Under sagens behandling er der forevist videoer, hvoraf en stor del er optaget af politiagenter,
som har båret videokameraerne på sig i forbindelse med deres observationer på Christiania
samt ved køb af hash eller hashprodukter i boderne. Der er endvidere i mindre omfang forevist video, fra kameraer, der i korte perioder har været anbragt stationært på Christiania. Der
er afspillet nogle telefonsamtaler.
Forklaringer
Der er afgivet forklaring af de tiltalte dog ikke af tiltalte T10, der ikke har ønsket at udtale sig.
Der er afgivet forklaring af vidnerne agent 510, agent 500, agent 505, agent 507, agent 508,
agent 511, agent 509, politikommisær …, politiassistent …, politikommisær …, politiassistent
…, politiassistent …, politiassistent …, politiassistent …, retskemiker …, politiassistent … og
politiassistent C.
…
[Forklaringerne er udeladt]

Personlige oplysninger
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T1, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun har boet sammen med sin datter på
Christiania indtil anholdelsen. På tidspunktet op til anholdelsen levede hun af at sælge hash på
Christiania. Hun har ingen uddannelse, men under varetægtsfængslingen er hun gået i gang
med en uddannelse som kok. Hun har været til eksamen i grundforløbet. Hendes forældre har

- 9 -

taget sig af hendes datter, mens hun er varetægtsfængslet, men det har givet problemer særligt
i forhold til skolen.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.
Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T2, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har boet på Christiania i næsten 30 år.
Han spiller meget og bruger nok ca. 20 timer om ugen herpå. Han checker diverse fodboldkampe. Han har spillet de sidste 3 måneder i fængslet. Han er nærmest professionel spiller.
Han spiller for kontanter. Under fængselsopholdet har han vundet 16. -17.000 kr. Han har
også været gangmand i fængslet. Når han kommer ud vil han fortsætte med at spille.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Københavns Byrets dom af 21. maj 2007 for overtrædelse af straffelovens § 119, stk.
1 og lov om eufo. stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekg. om eufo. stoffer § 27, stk.
1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1, alt jf. straffelovens § 89, jf. § 86, stk. 1, 5. punkt med
fængsel i 70 dage. Straffen udstået med varetægten. Konfiskation. Løsladt den 21.
maj 2007.

ved

Københavns Byrets dom af 10. oktober 2007 for overtrædelse af bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag liste A, nr. 1 med fængsel i 60 dage. Konfiskation.
Løsladt den 16. januar 2008.

ved

Københavns Byrets udeblivelsesdom af 25. oktober 2010 for overtrædelse af bekg.
om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag liste A, nr. 1. Bøde på 4.500 kr.

ved

Bødevedtagelse ved Københavns Byret den 29. november 2010 for overtrædelse af
bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B,
nr. 161. Konfiskation. Bøde på 7.500 kr.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T3, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun har boet i Fredens ark på Christiania i
mange år sammen med sin søn ..., som nu er 13 år. Under fængselsopholdet har hun arbejdet i
køkkenet. Hun har også taget grundforløbet som kok og skal snart til eksamen. Hun håber
endvidere på, at hun snart kan blive opereret - der er flere gange under fængselsopholdet aflyst operationer.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.
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Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T4, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har boet på Christiania i 32 år. Han
bor alene. Han har fundet et job hos en murer, hvor han kan arbejde. Det er et fuldtidsjob,
hvor han kan tjene til betaling af den huslejerestance, der er opstået, mens han har været varetægtsfængslet.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Københavns Byrets dom af 19. maj 2005 for overtrædelse af lov om eufo. stoffer § 3,
stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekg. nr. 698 af 310893 om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,
jf. bilag 1, liste A, nr. 1 med fængsel i 40 dage. Betingelser indtil den 19. maj 2007.
Prøvetid 2 år, heraf 1 år under tilsyn af Kriminalforsorgen. Konfiskation.

ved

Roskilde Rets dom af 14. januar 2010 for overtrædelse af straffelovens § 171 og §
191, jf. lov om eufo. stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekg. nr. 698 af 310893 om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 med fængsel i 2 år og 6 måneder. Konfiskation.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 31. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T5, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han planlægger at komme tilbage og arbejde i samleverens smørebrødsforretning, når han bliver løsladt. Han har nok solgt hash 80
til 100 gange i den periode, hvor politiet har haft aktionen på Christiania.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Københavns Byrets dom af 23. december 2004 for overtrædelse af lov om eufo. stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekg. nr. bekg. nr. 698 af 310893 om eufo. stoffer §
27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 med fængsel i 2 år og 6 måneder. Konfiskation. Løsladt den 25. oktober 2005. Prøvetid til 25. oktober 2007. Reststraf 304
dage.

ved

Bødeforlæg af 30. september 2010 fra Københavns Politi for overtrædelse af lov om
eufo. stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A.
Bøde på 2.000 kr.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T6, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
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Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun boede indtil anholdelsen på Christiania. Hun er medejer af Restaurant .... Hun har en kæreste, men de bor ikke sammen. Hun hæver 4.000 kr. på sin konto til mad m.m. hver måned. Hvis der er noget til overs lægger hun det
til side og spiller så for pengene. Gevinster lægges for sig selv. Hun betaler af på et lån til …
og dennes bror med 2.000 kr. pr. måned. De ydede hende et lån, da hun købte Restaurant ....
Under varetægtsfængslingen har hun taget et kursus i førstehjælp, og er startet på et grundforløb som bager. Hun skal til eksamen i uge 8. Hun er næsten sikker på, at hun kan få en
praktikplads hos Claus Meyer. Hun har i 2007 modtaget erstatningsbeløb to gange dels et beløb på 130.000 kr. og dels en méngodtgørelse på ca. 494.000 kr. Nogle af pengene er brugt på
hendes lejlighed. Hun har også solgt sit kolonihavehus, hvor hun fik udbetalt et nettobeløb på
225.000 kr. De to ringe, der er beslaglagt, betyder noget særligt for hende. Den ene fik hun,
da hun havde været clean i 1 år og den anden fik hun, da hun havde været clean i 2 år. De har
kostet henholdsvis 5.000 og 6.000 kr. i Tyrkiet. Begge ringe har hun fået af sin kæreste.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Københavns Byrets dom af 20. januar 2005 for overtrædelse af lov om eufo. stoffer §
3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekg. nr. 698 af 310893 om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. §
2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 med fængsel i 4 måneder. Straffen udstået ved varetægt.
Konfiskation. Løsladt den 8. juli 2004.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T7, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har to børn på henholdsvis 11 og 15
år, som han bor sammen med tillige med kæresten. Både han og kæresten modtager kontanthjælp. Inden fængslingen var han gadefejer 25 timer pr. måned. Endvidere var han på Kofoeds Skole 3 gange om ugen. I fængslet har han været gangmand. Han har også arbejdet i vaskeriet og gjort rent.
Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.
Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T8, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har ingen uddannelse. Han har 4 søskende og sine forældre i Danmark. Han kan lidt arabisk. Han har aldrig været i Iraq. Han er
født i Libanon og opvokset i Danmark. Han har talt med sin søster, der arbejder på en skole
om, at han kan arbejde der, idet han gerne vil være lærer.
Der er foretaget § 26-afhøring af 11. august 2014, hvoraf blandt andet fremgår:
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"...Til stede ved afhøring var forsvarer Kristian Mølgaard. Sigtede blev gjort bekendt med
sine rettigheder.
Sigtede oplyste, at han er født i Libanon, idet hans mor og far flygtede fra Irak pga. krig i
1987. Hans mor var lærer og hans far var præst. I 1989 kom sigtede og hans familie til Danmark. Sigtede har 5 søskende som alle er danske statsborgere. De er gift og har børn i Danmark. Sigtede har permanent opholdstilladelse og arbejdstilladelse og har et dansk fremmedpas.
Hans onkel og moster bor ligeledes i Danmark.
Sigtede har ingen familie i Libanon og har lidt familie på hans fars side i Irak, men dem har
han ingen kontakt til. Sigtede har aldrig været i Irak eller Libanon. Han har været på ferie i
Syrien og i Saudi Arabien med sin familie.
Sigtede taler lidt arabisk med sin mor og far, men kan ikke alt arabisk. Kan læse og skrive
enkelte ting på arabisk.
Sigtede er opvokset på Frederiksberg og har taget folkeskolen og tiende klasse. Derefter startede han på grunduddannelsen på HG og som maler, men afsluttede ikke disse grundforløb.
Han har taget 4 enkeltfag på HF under VUC.
Han har arbejdet i sin grønthandler og i en børnehave. Derudover startede han firmaet …
sammen med sin bror i 2007 og havde det i ca. 1½ år, hvorefter det lukkede. I 2012 og 2013
havde han et rengøringsjob på Vesterbrogade. Det var ca. 3½ time hver morgen.
Sigtede lider af astmatisk bronkitis og af en mavelidelse der bliver kaldt træmave. Hans læge
har ordineret noget vitaminbehandling for dette.
Sigtede er i fast forhold med sin kæreste … gennem de sidste 2 år. Han ønsker at starte en
familie med hende i fremtiden. I sin fritid har han spillet fodbold siden han var 8 år. Mens han
har boet på Christiania har han været træner for et af deres fodboldhold.
Sigtede har ikke kendskab til, at han ville være truet eller forfulgt af den irakiske regering,
såfremt han blev udvist dertil.
..."
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Bødeforlæg af 14. januar 2009 fra Københavns Politi for overtrædelse af bekg. om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2. Bøde på 2.000 kr.

ved

Bødeforlæg af 19. februar 2010 fra Københavns Politi for overtrædelse af bekg. om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1. Bøde på 3.000 kr.

ved

Bødeforlæg af 6. august 2012 fra Københavns Politi for blandt andet overtrædelse af
bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, liste A, nr. 1. Bøde på 11.500 kr.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 26. marts 2014.
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Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T9, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Bødeforlæg af 22. september 2009 fra Københavns Politi for overtrædelse af bekg.
om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2. Bøde på 2.000 kr.

ved

Københavns Byrets udeblivelsesdom af 25. august 2011 for overtrædelse af bekg. om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2. Bøde på 3.000 kr. Konfiskation.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 28. marts 2014.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T10, hvoraf
det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om
samfundstjeneste.
Tiltalte er tidligere straffet
ved

Københavns Byrets udeblivelsesdom af 10. januar 2008 for overtrædelse af blandt
andet bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 med bøde på 2.800 kr.

ved

Københavns Byrets udeblivelsesdom af 26. maj 2009 for overtrædelse af bekg. om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 med bøde på 1.000 kr. Konfiskation.

ved

Københavns Byrets udeblivelsesdom af 10. december 2009 for overtrædelse af bekg.
om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 med bøde på 3.000 kr.

ved

Indenretlig vedtagelse af bøde den 5. maj 2011 ved Københavns Byret for overtrædelse af blandt andet bekg. om eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, liste A, nr. 1 med
bøde på 8.000 kr. Konfiskation.

ved

Bødeforlæg af 21. maj 2013 fra Københavns Politi for overtrædelse af bekg. om
eufo. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, liste B, nr. 43 med bøde på 6.000 kr.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 13. marts 2014.
Rettens begrundelse og afgørelse
Bemærkninger vedrørende forhold 1 – 16
Medvirken
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at der gennem mange år fra et større antal boder på
Christiania åbenlyst er solgt hash og diverse hashprodukter. De tiltalte T1, T2, T3, T4, T5, T6,
T7, og T8 havde alle bopæl på Christiania og var således bekendt hermed. De tiltalte T9 og
T10 kom ofte på Christiania og var derfor også bekendt hermed.
Efter vidnernes forklaringer lægges det til grund, at der generelt var samme opsætning af boderne. Der lå hash fremme på en form for salgsdisk, og typisk var der kopper med joints samt
prisskilte, men der kunne være forskelligt udvalg af hash. Priserne på tilsvarende produkter
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var ens. Boderne holdt åben alle ugens dage. De åbnede typisk mellem kl. 11 og 13 og lukkede hen på aftenen typisk mellem 19 og 21, men nogle boder var åbne længere tid. Boderne
var anbragt samme steder, og det var de samme personer, der gennem hele perioden var tilknyttet den samme bod og med samme funktion. Når der var aktionsdag, var der kun få boder
åbne i nogle timer, hvorfra der blev solgt hash og hashprodukter, mens alle øvrige boder var
lukkede. Derefter åbnede boderne igen. Der var vagter forskellige steder. Nogle gange stod
de i hver ende af Pusherstreet eller de stod ved Nemoland og somme tider cyklede de rundt.
Der var forskellige advarselssignaler om, at politiet var på Christiania. Generelt løb sælgerne
løb så fra deres boder mens bodmedarbejdere pakkede boden ned og løb væk med ”varerne.”
Det er endvidere konstateret, at alle boder lukkede og deltog i et møde, der blev afholdt, da
…, … og yderligere en HA-rocker kom til stede og åbnede igen, da mødet var slut. Endvidere
var alle boder lukket i begyndelsen af 2014 i en såkaldt ”lukkeuge.”
Hashhandlen er således foregået systematisk og organiseret.
Retten finder herefter er det bevist, at de tiltalte har været bekendt med omfanget af den hashhandel, der er foregået, og at de tiltalte ved deres egen deltagelse i den systematiske og organiserede handel har tilskyndet til og gjort salget af den samlede mængde handlede hash mulig
i den eller de boder, den pågældende har været tilknyttet. De tiltalte har ved deres tilstedeværelse og deltagelse i handlen med hash holdt den organiserede hashhandel i gang kontinuerligt. Den omstændighed, at man i en periode har været bortrejst kan ikke føre til et andet resultat, når den pågældende er kommet tilbage og har genoptaget salget.
Kvantum
I tidsrummet fra den 3. september 2012 til den 31. december 2013 er der noteret 2043 sager
vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer i et nærmere defineret område på
Christianshavn og det er antaget, at de personer, der er sigtet i sagerne, har købt hash og/eller
joints på Christiania, og at der er tale om besiddelse til eget brug. Af de 2043 sager er 115
sager udelukket, idet disse sager vedrører andre typer nakotika end hash, eller at stoffet ikke
iøvrigt kan henføres til køb på Christiania. Herefter er 1928 sager indgået i beregningen. På
baggrund af disse sager har anklagemyndigheden lavet en gennemsnitsberegning, der viser, at
et køb gennemsnitligt har været 4,1 gram hash og 0,5 joint.
For så vidt angår beregningen af mængden af solgt hash på aktionsdage, har Københavns Politi på grundlag af videoovervågning fra aktionsdage den 8. maj 2013, den 15. juni 2013, den
21. september 2013, den 9. november 2013, den 15. februar 2014 og den 8. marts 2014 talt
antallet af kunder i nogle nærmere angivne tidsrum og udregnet et gennemsnit af kunder på en
aktionsdag på ikke under 3.931 kunder pr. aktionsdag eller 3.931 kunder x 4,1 g hash svarende til 16,1 kg. hash og 3.931 kunder x 0,5 joint svarende til 1965 joints.
Med henblik på at tælle kunder de øvrige dage har anklagemyndigheden haft et fast kamera
ved bod 16 i nogle måneder. Der er indgang til bod 16 fra 2 sider - dels fra Pusherstreet og
dels fra Tinghuset men kameraet dækkede kun den ene side - indgangen fra Tinghuset. Der er
talt kunder, der er observeret passere ind og ud af bod 16 gennem indgangen mod Tinghuset.
Optællingen foregik den 11. februar 2013, den 30. august 2013, den 4. september 2013 og den
19. oktober 2013 8 timer hver gang, men bodens åbningstid var længere. En gennemsnitsberegning af kunder på baggrund heraf viser 237 kunder. Anklagemyndigheden har herefter lagt
et kvantum på 500 gram til grund pr. bod pr. dag.
Efter at der er rejst tiltalte i sagen er der endvidere talt kunder på baggrund af videoovervågning den 18. februar 2014 i tidsrummet fra kl. 14.29 til 17.24 ved boderne … og … og den 21.
februar 2014 fra kl. 12.13 til kl. 17.17 ved boderne … og …. Da der kun er talt op i bod … en
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dag er denne bod ikke indgået i gennemsnitsberegningen. På baggrund af antal kunder den 18.
februar 2014 og den 21. februar 2014 i de angivne tidsrum samt de 237 kunder fra bod … er
der beregnet gennemsnitlig antal kunder i 8 timer for hver dag. På baggrund af disse
optællinger kan antallet af kunder pr. dag beregnes til 215 pr. dag hvilket svarer til, at der er
solgt 1048,7 gram hashprodukter pr. dag.
Anklagemyndigheden har herefter opgjort de mængder, som de tiltalte er tiltalt for på grundlag af den første dag, hvor den pågældende er set sælge til den sidste dag, hvor den pågældende er set sælge med 500 gram pr. dag, med fradrag for de aktionsdage, der har været i perioden, hvor kun nogle få boder har været åbne. Anklagemyndigheden har herefter beregnet
mængderne således:
T1:
Fra den 6. marts 2013 til den 17. januar 2014 330 dage med fradrag for 12 aktionsdage eller
318 dage, med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 153 kg. hash.
Vedrørende aktionsdagene er kvantum beregnet således:
5 aktionsdage med et kvantum på 16,1 kg hash og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix
svarende til 80,5 kg. hash og 15 kg. hashmix ialt 95,5 kg. hashprodukter.
T2:
Fra den 21. januar 2013 til den 17. januar 2014 362 dage med fradrag for 13 aktionsdage eller
348 dage, med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 174 kg. hash.
T3:
Fra den 30. januar 2013 til den 15. januar 2014 351 dage med fradrag for 13 aktionsdage eller
337 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 168,5 kg. hash.
T4:
Fra den 13. januar 2013 til den 6. december 2013 308 dage med fradrag for 12 aktionsdage
eller 296 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 148 kg. hash.
T5:
Fra den 21. januar 2013 til den 17. januar 2014 361 dage med fradrag for 13 aktionsdage eller
348 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 167 kg. hash (rettelig
173 kg.)
T6:
Fra den 23. januar 2013 til den 17. januar 2014 360 dage med fradrag for 13 aktionsdage eller
347 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 173 kg.
Vedrørende aktionsdagene er kvantum beregnet således:
2 aktionsdage med et kvantum på 16,1 kg hash og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix
svarende til 32,2 kg. hash og 6 kg. hashmix ialt 38,2 kg. hashprodukter.
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T7:
Fra den 5. februar 2013 til den 29. oktober 2013 267 dage med fradrag for 10 aktionsdage
eller 257 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 127 kg.
T8:
Fra den 8. april 2013 til den 11. januar 2014 279 dage med fradrag for 11 aktionsdage eller
268 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 133 kg.
Vedrørende aktionsdagene er kvantum beregnet således:
2 aktionsdage med et kvantum på 16,1 kg hash og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix
svarende til 32,2 kg. hash og 6 kg. hashmix ialt 38,2 kg. hashprodukter.
T9:
Fra den 14. februar 2013 til den 9. december 2013 299 dage med fradrag for 11 aktionsdage
eller 288 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 144 kg.
Vedrørende aktionsdagene er kvantum beregnet således:
1 aktionsdag med et kvantum på 16,1 kg hash og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix
svarende til16,1 kg. hash og 3 kg. hashmix ialt 19,1 kg. hashprodukter.
T10:
Fra den 5. februar 2013 til den 17. januar 2014 346 dage med fradrag for 13 aktionsdage eller
333 dage med et beregnet salg på 0,5 kg hash pr. dag svarende til ca. 166 kg.
Vedrørende aktionsdagene er kvantum beregnet således:
1 aktionsdag med et kvantum på 16,1 kg hash og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix
svarende til16,1 kg. hash og 3 kg. hashmix ialt 19,1 kg. hashprodukter.
Retten lægger efter indholdet af erklæringen fra Retskemisk afdeling til grund, at gennemsnitsvægten af indholdet i en joint (tobak+hash/skunk/plantedele) udgjorde 1,56 gram pr.
joint.
Retten bemærker, at politiets gennemsnitsberegninger er forbundet med usikkerhed, hvilket
kan være i både opad- og nedadgående retning. Af hensyn til de tiltalte finder retten, at usikkerhed herom skal komme de tiltalte til gode. Herefter det lægges til grund, at der skønsmæssigt er solgt ikke under 350 gram pr. dag, ligesom der herefter er foretaget en skønsmæssige
nedrunding af kvantum. For så vidt angår en aktionsdag lægges et kvantum på 16,1 kg hash
og 1.965 stk. joints svarende til 3 kg. hashmix svarende til16,1 kg. hash og 3 kg. hashmix ialt
19,1 kg. hashproduktertil grund.
Forhold 1 og 2.
Tiltalte, T1, der havde bopæl på Christiania, har erkendt, at hun har solgt eller udbudt hash og
diverse hashprodukter op til anholdelsestidspunktet den 13. marts 2013, men bestrider, at forholdet er begået i forening og efter fælles forudgående aftale, forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, ligesom den opgjorte mængde bestrides. hun ved ikke, hvor meget,
hun har solgt. Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i
perioden fra den 6. marts 2013 til den 8. marts 2014 er set med jævne mellemrum - bortset fra
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perioden fra den 22. november 2014 til den 16. januar 2014 - 56 dage, hvor hun er observeret
som værende i bod … eller i nærheden heraf og på såkaldte aktionsdage i boderne … og …
og herunder tildels solgt hash eller hashprodukter bl.a. til politiagenter. Tiltalte har ikke
bestridt dette. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum
hashprodukter udgør ikke under ca. 200 kg.
Forhold 3
Tiltalte, T2, der havde bopæl på Christiania, har erkendt at have solgt 10,8 kg. hash i en ikke
nærmere oplyst periode fra bod … Han bestrider, at forholdet er begået i forening og efter
fælles forudgående aftale, forståelse eller accept med tiltalte T3 eller andre medgerningsmænd, ligesom den opgjorte mængde bestrides. Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra den 21. januar 2013 til den 4. marts 2014 er
set med jævne mellemrum 70 dage, hvor han er observeret som værende i bod … eller i
nærheden heraf og herunder tildels solgt eller udbudt hash eller hashprodukter eller siddet i
boden med effekter, der anvendes ved salg af hash. Tiltalte har ikke bestridt
politiagenternes observationer. Det lægges efter videoerne og politi-agenternes forklaringer
endvidere til grund, at han er observeret i bod 7 nogle gange sammen med tiltalte T3. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes
tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke
under ca. 120 kg.
Forhold 5
Tiltalte, T3, der havde bopæl på Christiania, har nægtet sig skyldig. Når hun har opholdt sig i
bod …, har hun har siddet og drukket kaffe eller "hængt ud". Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra den 30. januar 2013 til den 25.
februar 2014 er set med jævne mellemrum 23 dage, hvor hun er observeret som værende i
bod … eller i nærheden heraf og herunder tildels solgt eller udbudt hash eller hashprodukter
bl.a. til politiagenter. I perioden fra den 12. september 2013 til den 28. november 2013 blev
tiltalte ikke set i boden. Det fremgår af et stationært videokamera, at hun den 21. februar 2014
var i bod …, og at man optalte 233 kunder i boden fra kl.12.13 til kl.17.17. Det lægges efter
videoerne og politiagenternes forklaringer endvidere til grund, at hun er observeret i bod …
nogle gange sammen med tiltalte T2. Der blev hos tiltalte fundet ca. 500.000 kr. kontant,
heraf var ca. 300.000 kr. i en lomme og ca. 200.000 kr. i nogle strømper. På baggrund heraf
og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke under ca.
115 kg.
Forhold 6
Tiltalte, T4, der havde bopæl på Christiania, har nægtet sig skyldig. Han har passet bod ... for
en anden person. Han ryger hash, og har solgt lidt af sin egen hash, når han har passet bod ....
Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra
den 3. januar 2013 til den 25. februar 2014 er set med jævne mellemrum 42 dage, hvor han er
observeret som værende i bod ... eller i nærheden heraf og herunder tildels solgt eller udbudt
hash eller hashprodukter bl.a. til politiagenter fra en kuffert. I perioden fra den 7. marts 2013
til den 24. juni 2014 blev tiltalte ikke observeret på Christiania. Retten finder, at den kuffert,
der blev fundet under ransagning den 13. marts 2014 ved tiltaltes bopæl, og som indeholdt
blandt andet 100 gram hash samt diverse andre mindre mængder hash/hashprodukter, vægt,
tang og pølsemandsposer, blev anvendt af tiltalte, når han solgte hash. Endvidere var tiltalte
ved anholdelsen på kærestens adresse i besiddelse af 1 kg. hash. Om dette kg. hash har tiltalte
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forklaret, at han skulle holde hashen fra fredag til mandag, hvor han blev anholdt, og at der
kun var tale om opbevaring. På baggrund af de øvrige oplysninger finder retten ikke denne
forklaring troværdig. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og
beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte
kvantum hashprodukter udgør ikke under ca. 100 kg.
Forhold 7
Tiltalte, T5, der havde bopæl på Christiania, har forklaret, at han har solgt hash fra en barstol bod ... - men det var alene en mindre mængde og kun til eget brug. Det fremgår af de foreviste
videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra den 21. januar 2013 til den 4.
marts 2014 er set med jævne mellemrum 73 dage, hvor han er observeret som værende i bod
... eller i nærheden heraf og herunder tildels solgt eller udbudt hash eller hashprodukter bl.a.
til politiagenter. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og
beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte
kvantum hashprodukter udgør ikke under ca. 120 kg.
Forhold 8 og 9
Tiltalte, T6, der havde bopæl på Christiania, har erkendt at have solgt et ikke nærmere opgjort
kvantum hash. Hun bestrider, at forholdet er begået i forening og efter fælles forudgående
aftale, forståelse eller accept med medgerningsmænd, ligesom opgjorte mængde bestrides.
Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra
den 21. januar 2013 til den 19. februar 2014 herunder den 9. november 2013 og den 11. januar 2014 er set med jævne mellemrum 41 dage, hvor hun er observeret som værende i bod
… eller andre boder herunder bod … og … den 9. november 2013 og den 11. januar 2014,
eller i nærheden heraf sammen med de nævnte personer og herunder tildels solgt eller udbudt
hash eller hashprodukter eller været i boden med effekter, der anvendes ved salg af hash. Tiltalte her ikke bestridt politiagenternes forklaringer om hendes tilstedeværelse. På baggrund
heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte
skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke under
ca. 155 kg.
Forhold 10
Tiltalte, T7, der havde bopæl på Christiania, har erkendt at have solgt ikke over 8,2 kg. hash i
en ikke nærmere oplyst periode fra bod …. Han bestrider, at forholdet er begået i forening og
efter fælles forudgående aftale, forståelse eller accept med andre medgerningsmænd, ligesom
den opgjorte mængde bestrides. Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra den 5. februar 2013 til den 4. marts 2014 er set med jævne
mellemrum 15 dage, hvor han er observeret som værende i bod … eller i nærheden heraf
sammen med de nævnte personer og herunder tildels solgt eller udbudt hash eller hashprodukter eller været i boden med effekter, der anvendes ved salg af hash. Tiltalte har ikke bestridt politiagenternes forklaringer om sin tilstedeværelse. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den
rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke under ca. 85 kg.
Forhold 11 og 12
Tiltalte, T8, der havde bopæl på Christiania, har erkendt sig delvis skyldig i forhold 11, idet
han i den angivne periode af flere gange har solgt hash og joints men ikke over 5 kg. Det kan
godt passe, at han har stået i bod … i hvert fald 31 dage. Tiltalte har i forhold 12 erkendt at
have solgt hash fra boder, der var åbne på aktionsdage. Han har nok stået der 30-45 minutter.
Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes forklaringer, at tiltalte i perioden fra
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den 8. april 2013 til den 4. marts 2014 er set med jævne mellemrum 34 dage, hvor han er observeret som værende i bod … eller i nærheden heraf sammen med de nævnte personer og
herunder tildels solgt eller udbudt hash eller hashprodukter eller været i boden med effekter,
der anvendes ved salg af hash. Tiltalte har tildels erkendt politiagenternes forklaringer om sin
tilstedeværelse. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum
hashprodukter udgør ikke under ca. 130 kg.
Forhold 13
Tiltalte T9 har nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han somme tider har været i bod …,
men han har kun "hængt ud" der. Han er observeret 43 dage gange med jævne mellemrum i
perioden fra den 14. februar til den 25. februar 2014, hvor han er set i bod .... Det fremgår af
de foreviste videoer og politiagenternes og de øvrige vidners forklaringer, at han oftest står og
ser ud mod pladsen foran boden, og det ser ud, som om han holder øje med, hvad der foregår.
Et par gange ser det ud, som om han er ved at sælge eller bistår med salg, idet han er set med
en grensaks af den slags, der sædvanligvis anvendes, når der klippes hash. Han har også taget
mod penge for tiltalte T7 i forbindelse med et salg foretaget af denne. Retten finder, at han er
såkaldt bodmedarbejder og har som sådan været med til at sørge for, at hashhandlen kunne
foregå. På baggrund heraf og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af
kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke under ca. 115 kg.
Forhold 14
Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand, påstået frifindelse i forholdet. Tiltalte
frifindes derfor for forholdet.
Forhold 15 og 16
Tiltalte, T10, har nægtet sig skyldig og har ikke ønsket at udtale sig. Han er observeret 55
dage med jævne mellemrum i perioden fra den 5. februar 2013 til den 4. marts 2014, herunder
på aktionsdagen den 11. januar 2014. Det fremgår af de foreviste videoer og politiagenternes
og de øvrige vidners forklaringer, at han oftest opholder sig i bod .... Her holdt han øje med
personer, der kom til boden og med "Hakket". Han er set på cykel ved boden. Han har bl.a.
taget mod penge for tiltalte T7 i forbindelse med et salg for denne. Han har bistået tiltalte T8
ved dennes salg af hash, idet tiltalte skulle komme med vægten. På aktionsdagen den 11. januar 2011 har han endvidere fyldt varer op. Retten finder, at han er såkaldt bodmedarbejder
og har som sådan været med til at sørge for, at hashhandlen kunne foregå. På baggrund heraf
og de ovennævnte bemærkninger om medvirken og beregning af kvantum findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale dog således, at det solgte kvantum hashprodukter udgør ikke under ca.
135 kg.
Forhold 17
De tiltalte har nægtet sig skyldig. Efter vidnet Cs forklaring findes det bevist, at de tiltalte er
skyldig i den rejste tiltale.
Konfiskation
Påstanden om konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 2, tages til følge som neden for bestemt.
Vedrørende udbyttekonfiskation efter straffelovens § 75, stk.1, lægger retten efter bevisførelsen - herunder forklaringen fra tiltalte T1 - til grund, at fortjenesten pr. solgt gram hash udgjorde 20 kr. Henset til at der har været flere, der har taget del i udbyttet solgt fra de pågældende boder, fastsætter retten skønsmæssigt udbyttet til 1 mio. kr. for hver af de tiltalte, T1,
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T2, T3, T4, T5, T6 og T8. Henset til at T7 findes skyldig i en mindre mængde findes udbyttekonfiskationen for hans vedkommende at skulle fastsættes til 750.000 kr.
Vedrørende de tiltalte T9 og T10, der var bodmedarbejdere, finder retten, at udbyttekonfiskationen for deres vedkommende skal fastsættes til ca.800- 900 kr. pr. dag i ca. 1 år således
at udbyttekonfiskationen for dem fastsættes til 300.000 kr. for dem hver.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T1 efter straffelovens § 76a af et beløb på 31.950 kr.
bemærkes, at begæringen ikke tages til følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbet er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder,
som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T2 efter straffelovens § 76a af bankindestående på
839.764,50 kr. i Danske Bank, et beløb på 68.000 kr., 260 Euro, 158 USD, 29 guldbarre, og 3
guldkæder bemærkes, at konfiskationsbegæringen tages til følge for så vidt angår bankindestående på 839.764,50 kr.i Danske Bank og 29 guldbarre. Der er herved lagt vægt på, at tiltalte ikke er registreret med en indkomst de sidste ca. 5 år og har henvist til, at aktiverne hidrører fra spil uden dog at kunne sandsynliggøre at det drejer sig om lovligt erhvervede midler.
Konfiskationsbegæringen vedrørende de øvrige effekter tages ikke til følge. Der er herved lagt
vægt på, at beløbene og guldkæderne er af forholdsvis beskeden størrelse og værdi, og at det
ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder, som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T3 efter straffelovens § 76a af et beløb på 500.000 kr.
campingvogn, ukendt mærke, reg. …, campingvogn mrk. Hymer, campingvogn mrk. Adria,
reg.nr. …, campingvogn mrk. Knaus Sudwind, reg.nr. …, campingvogn mrk. Adria Adora,
reg.nr. …, 3 campingvogne mrk. Adria Adora, salgsvogn mrk. Churros, campingvogn mrk.
Mein Hobby Excellent, campingvogn mrk. Adria Altea, reg.nr. …, campingvogn mrk. Hobby,
reg.nr. …, campingvogn mrk. Büster 500 TS, reg.nr. … bemærkes, at konfiskationsbegæringen tages til følge. Der er herved lagt på, at tiltalte ikke har kunnet dokumentere, at beløbet på
500.000 kr. hidrører fra lovlig indtjening, og at campingvognene er betalt kontant, og det er
ikke sandsynliggjort, at midlerne hertil hidrører fra lovlig indtjening. Med hensyn til indestående på 25.000 kr. på bankkonto i Spanien (…) tages begæringen ikke til følge. Der er
herved lagt vægt på, at beløbet er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det ikke kan anses
for omfattet af den type formuegoder, som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været
hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T4 efter straffelovens § 76a af et beløb på 10.500 kr.
bemærkes, at begæringen ikke tages til følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbet er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder,
som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T5 efter straffelovens § 76a af bankindestående på
601.286 kr. i Danske Bank, og et beløb på 81.107,49 kr. i Nordea bemærkes, at begæringen
tages til følge for beløbet på 81.107,49 kr. Med hensyn til beløbet på 601.286 kr. i Danske
Bank tages begæringen ikke til følge. Beløbet hidrører til dels fra spil, og der er fremlagt en
vis dokumentation herfor. Der er herved lagt vægt på, at tiltalte har haft indtægt fra arbejde,
således at der har været midler til at spille for, hvorfor i hvert fald en del af beløbet kan hidrøre fra lovlig indtjening og konfiskationsbegæringen tages derfor ikke til følge vedrørende
dette beløb.
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Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T6 efter straffelovens § 76a af et beløb på 10.650
kr.(koster A 39), et beløb på 14.500 kr. (koster nr. A 40) 2 stk. guldringe (koster A 50) 50
euro (koster nr. A 58) og bankindestående på 30.000 kr. (koster nr. A59) bemærkes, at begæringen ikke tages til følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbene og ringene er af forholdsvis
beskeden størrelse, og at det ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder, som det
efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T7 efter straffelovens § 76a af et beløb på 4.100 kr. (koster C6) og et beløb på 9.500 kr. (koster nr. C 12) bemærkes, at begæringen ikke tages til
følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbene er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det
ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder, som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T8 efter straffelovens § 76a af et bankindestående på
170.000 kr. bemærkes, at et beløb på 150.000 kr. kan konfiskeres. Der er herved lagt vægt på,
at tiltalte ikke er registreret med en indkomst det seneste års tid og har kunnet sandsynliggøre,
at beløbet hidrører fra lovlig indtjening.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T9 efter straffelovens § 76a af et beløb på 9.350 kr. bemærkes, at begæringen ikke tages til følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbet er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder,
som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Vedrørende konfiskation hos tiltalte, T10 efter straffelovens § 76a af et beløb på 2.250 kr.
bemærkes, at begæringen ikke tages til følge. Der er herved lagt vægt på, at beløbet er af forholdsvis beskeden størrelse, og at det ikke kan anses for omfattet af den type formuegoder,
som det efter forarbejderne i bestemmelsen har været hensigten at ramme.
Sagsomkostninger
De tiltalte T1, T2, T4, T5, T6, T7 og T8, har aller erkendt at have solgt hash i meget begrænset omfang i forhold til tiltalen. Det har derfor været nødvendigt med den bevisførelse, der har
været i sagen med henblik på domfældelse efter anklageskriftet. Da de tiltalte i væsentligt
omfang er fundet skyldige i tiltalen skal de som følge heraf betale sagsomkostninger. De tiltalte T9 og T10 har begge nægtet sig skyldig og bevisførelsen har derfor også for deres vedkommende været nødvendig med henblik på domfældelse efter anklageskriftet, og da de tiltalte i væsentligt omfang er fundet skyldige i tiltalen skal de som følge heraf betale sagsomkostninger.
Straffen fastsættes for tiltalte T1 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 2 år og 6 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
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Straffen fastsættes for tiltalte T2 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 2 år og 6 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T3 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 2 år og 6 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T4 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til fængsel i 2 år og 9
måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg. Der er endvidere lagt vægt på, at tiltalte
tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og det hurtigere recidiv.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T5 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til fængsel i 2 år og 6
måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T6 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 2 år og 6 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
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Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T7 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til fængsel i 2 år og 3
måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg. Der er tillige lagt vægt på, at tiltalte T7
ikke tidligere er straffet og ikke har solgt samme mængde som de øvrige tiltalte, og ikke har
været til stede i lige så stort omfang som disse.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T8 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, samt lov om euforiserende stoffer § 3 stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer §
27, stk. 1, jf. § 2 stk. 3 jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
til fængsel i 2 år og 6 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har udbudt hashprodukter til salg.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Efter udlændingelovens § 26, stk.2, sammenholdt med § 22, nr.4, skal en udlænding, der har
haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og som idømmes en ubetinget frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens § 191 udvises, medmindre dette vil være i strid
med Danmarks internationale forpligtelser.
Retten bemærker, at udlændingelovens § 26, stk.2, skal forstås i overensstemmelse med det
krav om proportionalitet, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.
Efter oplysningerne om tiltalte T8s personlige forhold finder retten, at T8 har en sådan stærk
tilknytning til Danmark, at kravet om proportionalitet indebærer, at udvisning kun kan komme
på tale, hvis den begåede kriminalitet er af en sådan grovhed, at den pågældende idømmes en
langvarig frihedsstraf eller flere gange er idømt en fængselsstraf af betydelig længde. Efter
kriminaliteten i denne sag sammenholdt med tiltaltes stærke tilknytning til Danmark og svage
tilknytning til hjemlandet finder retten, at en udvisning af tiltalte vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvorfor han alene i medfør af udlændingelovens § 24b,
stk.1, udvises med vilkår som neden for anført.
Straffen fastsættes for tiltalte T9 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, samt lov om euforise-
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rende stoffer § 3 stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer §
27, stk. 1, jf. § 2 stk. 3 jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
til fængsel i 1 år og 9 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har arbejdet som bodmedarbejder.
Påstanden om konfiskation tages til følge som der er redegjort for ovenfor.
Straffen fastsættes for tiltalte T10 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, jf. lov om
euforiserende stoffer § 1, stk. 3, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om
euforiserende stoffer § 2, stk. 4, jf. § 27, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til 1 år og 9 måneder.
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om organiseret handel med hash og
på mængden af hash, men det er tillige tillagt betydelig vægt, at tiltalte kontinuerligt gennem
en længere periode har arbejdet som bodmedarbejder.
Thi kendes for ret:
Tiltalte T1 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 17 gram hash samt yderligere 1 mio. kr.
Tiltalte T2 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres bankindestående på 839.764,50 kr. hos Danske Bank og 29 stk. guldbarre (1A) samt yderligere 1 mio.kr.
Tiltalte T3 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres et beløb på 500.000 kr., campingvogn, ukendt mærke, reg. …,
campingvogn mrk. Adria, reg.nr. …, campingvogn mrk. Knaus Sudwind, reg.nr. …, campingvogn mrk. Adria Adora, reg.nr. …, 3 campingvogne mrk. Adria Adora, salgsvogn mrk.
Churros, campingvogn mrk. Mein Hobby Excellent, campingvogn mrk. Adria Altea, reg.nr.
…, campingvogn mrk. Hobby, reg.nr. …, campingvogn mrk. Büster 500 TS, reg.nr. … samt
yderligere 1 mio. kr.
Tiltalte T4 straffes med fængsel i 2 år og 9 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres en salgskuffert, 2 narkoregnskaber, hashklump 35,5 g, hashklump 100
g, hashklump 108,5 g, 50 joints, 10 g hashsmulder, 97 g skunk, hashklump 48,1 g, lommeregner, stoftaske, salgsposer, skilt, hashklump 50 g, blå plastikpose, kikkert, bidetang med rødt
skæfte, vægt med hashrester og 7,6 gram hash samt yderligere 1 mio. kr.
Tiltalte T5 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres bankindestående 81.107,49 kr. i Nordea Bank samt yderligere 1 mio.
kr.
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Tiltalte T6 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 1 mio. kr.
Tiltalte T7 straffes med fængsel i 2 år og 3 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 750.000 kr.
Tiltalte T8 straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 35 gram hash, 24 joints, en grensaks og en digitalvægt, bankindestående på 150.000 kr. samt yderligere 1 mio. kr.
Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.
Tiltalte T9 straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 300.000 kr.
Tiltalte T10 straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 13,3 hash, 17,9 gram hash og 300.000 kr.
.
De tiltalte skal hver især afholde salær til forsvarer.
Tiltalte T1 skal betale 426.750kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Henrik Perregaard.
Statskassen betaler yderligere 15.000 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Henrik Perregaard.
Tiltalte T2 skal betale 267.300 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Hanne Reumert.
Statskassen betaler yderligere 15.000 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Hanne Reumert.
Tiltalte T3 skal betale 421.600 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Henrik Høpner,
hvoraf 225.000 kr. + moms er udbetalt som a conto salær. Statskassen betaler yderligere
15.000 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Henrik Høpner. Et tidligere udlagt salær på
11.525,00 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Lene Sejersen, udredes
endeligt af tiltalte. Et tidligere udlagt salær på 42.512,50 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Niels Forsby, udredes endeligt af tiltalte.
Tiltalte T4 skal betale 379.450 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Mie Sønder Koch,
hvoraf 241.900 kr. + moms er udbetalt som a conto salær. Statskassen betaler yderligere 7.500
kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Mie Sønder Koch. Et tidligere udlagt salær på
11.550,00 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Jørgen Lange, udredes
endeligt af tiltalte. Et tidligere udlagt salær på 1.400,00 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Knud Meden, udredes endeligt af tiltalte. Et tidligere udlagt salær på
16.937,50 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Niels Forsby, udredes
endeligt af tiltalte. Et tidligere udlagt salær på 42.650,00 kr. + moms il den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen, udredes endeligt af tiltalte.
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Tiltalte T5 skal betale 373.500 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Michael Steffensen, hvoraf 249.750 kr. + moms er udbetalt som a contosalær. Statskassen betaler yderligere
7.500 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Michael Steffensen.
Tiltalte T6 skal betale 270.175 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Hanne Reumert.
Statskassen betaler yderligere 15.000 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Hanne Reumert. Et tidligere udlagt salær på 21.650,00 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer,
advokat Michael Steffensen, udredes endeligt af tiltalte.
Tiltalte T7 skal betale 271.596 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Mette Lauritzen,
hvoraf 150.146 kr. er udbetalt som a conto salær.
Tiltalte T8 skal betale 439.075 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Kristian Mølgaard,
hvoraf 314.275 kr. + moms er udbetalt som a contosalær.
Tiltalte T9 skal betale 368.700 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Peter Trudsø,
hvoraf 232.500 kr. + moms er udbetalt som a contosalær. Statskassen betaler yderligere
15.000 kr. i salær til forsvareren, advokat Peter Trudsø. Et tidligere udlagt salær på 60.000,00
kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Kristian Mølgaard, udredes endeligt af tiltalte.
Tiltalte T10 skal betale 372.950 kr. + moms i salær til forsvareren, advokat Kim Bagge,
hvoraf et beløb på 200.450 kr. er udbetalt som a contosalær. Statskassen betaler yderligere
15.000 kr. i salær til forsvareren, advokat Kim Bagge. Et tidligere udlagt salær på 3.987,50 kr.
+ moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Michael Steffensen, udredes endeligt
af tiltalte. Et tidligere udlagt salær på 7.527,78 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Hanne Reumert, udredes endeligt af tiltalte.

