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D O M 

afsagt den 25. november 2019 i sag 

SS 1-24023/2018 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer … 

… 

2300 København S. 

 
Sagens baggrund og parternes påstande 

 
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 9. oktober 2018. 

T er tiltalt for 

 
1. 

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. be- 

kendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, 

nr. 1, 

ved den 29. juli 2018 ca. kl. 13.30 i hashbod 48 beliggende ved Abegrotten i 

Pusher Street og Green Light District på Christiania i København K, som led 

i den organiserede hashhandel på Christiania, at have været i besiddelse af 

94,28 gram hash, 4,6 gram skunk, 2 store joints, 8 almindelige joints samt 

20 ml. cannabisolie med henblik på videreoverdragelse 

 

2. 

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. be- 

kendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, 

nr. 1, 

ved kort forud for den 29. juli 2018 ca. kl. 13.30, som led i den organiserede 

hashhandel på Christiania, til pt. ukendte købere at have solgt ikke under 4,6 

gram hash for et beløb svarende til 230 kr., hvilke penge tiltalte blev fundet i 

besiddelse af ved anholdelsen. 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. 

 
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i 

medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og 2, konfiskeres 94,28 gram hash, 4,6 

gram skunk, 2 store joints, 8 almindelige joints, 20 ml. cannabisolie samt 
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230 kr. 

 
Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste 

dom. 

 
Tiltalte har protesteret mod konfiskation af 150 kr., men ikke i øvrigt prote- 

steret mod konfiskationspåstanden. 

 
Forklaringer 

 
Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent A og 

politiassistent B. 

 
Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

 
"... at han den pågældende dag var på Christiania for at købe hash. Han 

brugte dengang 3-4 gram hash dagligt. Han købte altid 100 gram af gangen, 

så han havde til en måneds forbrug. Han kendte sælgeren i bod 48, som der- 

for gav ham en god pris. Han stod lige ved siden af boden, da han betalte 

3.000 kr. for 100 gram hash og fik 200 kr. tilbage. Normalt må kunderne ik- 

ke stå der, men sælgeren kendte ham godt. Det var en hurtig handel, da sæl- 

geren vidste, hvad han skulle have. Sælgeren forlod boden for at hente has- 

hen til ham og bad en anden person om at holde øje med bordet imens. Den- 

ne person og tiltalte stillede sig sammen henne ved trappen 2-3 meter fra bo- 

den. Han havde stået ved boden i 1-2 minutter, da politiet kom og han blev 

anholdt. Han har på intet tidspunkt stået på sælgersiden af boden. De 150 kr. 

i hans besiddelse var returpenge for de 100 gram hash. Da hans lillebror fik 

… års fængsel, blev tiltalte deprimeret og begyndte at komme på Christiania 

for at ryge hash i august 2017. 

 

Foreholdt bilag 7 om fundet af 94,28 gram hash i boden forklarede tiltalte, at 

han skulle bruge 100 gram. Han ville også have en hel skive på 100 gram og 

ikke flere mindre mængder. 

 
Foreholdt bilag 10 om sin manglende indtægt i 2018 forklarede tiltalte, at 

han betalte sin hash af kontanthjælp og opsparing. Han kan ikke komme det 

nærmere." 

 
Politiassistent A har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

 
"... at han har været ansat i Operativ Specialafdeling siden 2017 og den på- 

gældende dag assisterede under en uniformeret politiaktion på Christiania. 

Politiassistent B var gruppefører. De gik ind fra Bådsmandsstræde og nåede 

helt frem til Abegrotten, inden de blev "kaldt". Tiltalte stod ved en bod af 

mælkekasser 3-4 meter fra trappen op til Abegrotten. 

Han stod mellem muren til Abegrotten og salgsdisken og midt for disken på 

sælgersiden. Vidnet observerede kortvarigt mod tiltalte. Han var ikke i tvivl 
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om, at tiltalte betjente boden. Han kan ikke huske, om der stod andre i nær- 

heden af tiltalte. Han har ikke set tiltalte have kontakt med andre. Da tiltalte 

opdagede politiet, skubbede han til kasserne, så boden faldt til jorden, og 

trådte et skridt tilbage fra boden. Tiltalte blev anholdt og boden samlet op og 

medtaget til stationen. Tiltalte gjorde ikke modstand ved anholdelsen. Der lå 

intet på jorden, inden tiltalte skubbede til kasserne." 

 
Vidnet politiassistent B har til retsbogen afgivet følgende forklaring: 

 
"... at han har arbejdet for Operativ Specialafdeling på Christiania i 2 år. Den 

pågældende dag var han gruppefører under en uniformeret politiaktion på 

Christiania. Politiassistent A var en del af gruppen. Politiet gik ind mellem 

Rockmaskinen og Tinghuset. Der holdt en lastbil og skærmede for udsynet 

fra Green Light District, så politiet kom uset helt hen til Abegrotten. Han så 

gennem læhegn og beplantning, at hashboderne var åbne. Der stod kopper 

m.v. på bordet i bod 48, som var åben. Tiltalte stod i boden med ryggen mod 

vidnet iført blå T-shirt og kasket. Vidnet fortsatte i løb frem mod bod 48 og 

stoppede ikke op for at observere mod tiltalte. Den samlede observationstid 

var ca. 10 sekunder, inden han nåede frem til tiltalte. Bod 48 bestod af 

mælkekasser med en disk lagt ovenpå. Der var intet bodklæde i boden. Der 

stod en blomsterkasse i forlængelse af disken. Da tiltalte opdagede vidnet 

hoppede han et par skridt tilbage og væltede i det samme boden. Der stod 

ikke andre end tiltalte bag salgsdisken i boden. Der stod heller ikke andre 

personer i nærheden af boden. Det var helt tydeligt, at tiltalte havde 

rådighed over bod 48. Politiet sikrede både hashprodukter og småmønter fra 

boden. Tidligere opbevaredes der større mængder hash i boderne, men i dag 

er der typisk kun et par hundrede gram. Bod 48 var en "lille" bod. Der er en 

fast arbejdsdeling på Christiania mellem sælger/klipper og løber. Sælgerne 

fylder ikke selv hash op i boderne. Der er tale om store værdier, så det 

forekommer ikke, at ukendte får lov til at passe boderne. Køberne står i kø 

foran boderne. De får ikke lov at komme for tæt på, og der er i hvert fald 

ikke selvbetjening. Man får ikke lov at komme om bag disken i en bod, 

medmindre man er tilknyttet boden. Vidnet har et godt kendskab til 

Christiania, hvor han har arbejdet i 2 år både uniformeret og i civil. Han me- 

ner ikke, at tiltalte væltede boden med vilje. Der gik ca. 10 sekunder fra vid- 

net fik øje på tiltalte og til boden væltede. Trappen op til Abegrotten har 4 

trin og er afgrænset af et gelænder. En sælger ville aldrig stille sig op på 

trappen og lade en køber stå bag disken i boden. Det kan måske tænkes, at 

en anden af bodens medarbejdere kan overtage ansvaret for boden, hvis sæl- 

geren skal et ærinde. Politiet blev først afdækket, da de foretog anholdelse." 

 

Personlige oplysninger 

 
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig bor hjemme 

hos sin far, men at han og kæresten den 15. januar 2020 flytter sammen i en 

lejlighed på …, Valby. De skal giftes. Han har siden juni 
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2019 haft fast arbejde i 80 timer månedligt med transport af møbler for for- 

skellige bolighuse. Han møder kl. 6.30 om morgenen, men det er lidt for- 

skelligt, hvornår han får fri. Det afhænger af arbejdsmængden. Han er glad 

for sit arbejde. Han stoppede med at ryge hash for et års tid siden. Ellers 

kunne han jo ikke køre transporterne. Hans kæreste er studerende. 

 
Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag. 

 
Rettens begrundelse og afgørelse 

 
Forhold 1 og 2 

Ved vidnerne politiassistent A og politiassistent Bs forklaringer og de i 

øvrigt foreliggende oplysninger, herunder navnlig oplysningerne om 

omfanget af tiltaltes hashkøb sammenholdt med hans manglende indtægter 

til finansiering heraf, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse 

med tiltalen i begge forhold, idet tiltalte dog frifindes for at have solgt hash 

for de 150 kr. i hans besiddelse. 

 

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, 

stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, 

jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. 

 
Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets art og omfang. 

 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er 

angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1. Retten har herved lagt vægt 

på at tiltaltes personlige forhold er forbedret siden gerningstidspunktet og at 

han ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. 

 
Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til 

følge som nedenfor bestemt med bemærkning, at retten ikke har fundet at 

kunne afvise at de 150 kr. i tiltaltes besiddelse var hans egne. 

 
Thi kendes for ret: 

 
Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage. 

 
Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 

1 år på betingelse af, 

 
at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden 

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen. 

 
Hos tiltalte konfiskeres 94,28 gram hash, 4,6 gram skunk, 2 store joints, 8 

almindelige joints, 20 ml. cannabisolie samt 80 kr. 

 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 6.500 kr. + moms i salær 



 

 

 

 
 

til den beskikkede forsvarer, advokat Bjørn Caning. 


