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Afsagt den 24. juni 2020 af Østre Landsrets 21. afdeling 

(landsdommerne Henrik Gam, Nikolaj Aarø-Hansen og Jesper Stage Thusholt (kst.) med 

domsmænd). 

 

21. afd. nr. S-3713-19:               

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(cpr.nr. ...) 

(advokat Kåre Pihlmann, beskikket) 

 

Retten i Nykøbing Falsters dom af 12. december 2019 (1-4454/2019) er anket af tiltalte med 

påstand om afvisning af sagens forhold 1, subsidiært til frifindelse i det ikke erkendte omfang 

og i øvrigt formildelse. 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse. 

 

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne G, C, IT-specialist 

M, politiassistent L og politiassistent N. 

 

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet Q. 

 

De i byretten af vidnerne F, H, K og I afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af 

retsplejelovens § 923. 

 

Tiltalte T har supplerende forklaret blandt andet, at han slet ikke ved, hvor stor en del af det 

samlede beløb, han købte bitcoins for, som kom fra Gs og Hs konti. Han ved heller ikke, hvor 
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ofte det er sket. Han havde kun en konto i andelskassen, han overførte pengene til. Hans 

bestillinger var meget forskellige. Det kom an på, hvad folk havde bedt om. I forhold til 

bestillingen den 13. september 2018 (BX:564) angik den 1 kg amfetamin. Det havde han 

bestilt. Forevist billedet af ”recent orders” (BX:569) med en ordredato 12 dage tidligere har 

han forklaret, at det var den samme ordre, hvilket fremgår af, at der er ens tekst ud for de to 

indførsler – det er ikke to ens ordrer. Om billedet af ”recent orders” (BX:568), hvoraf man 

kan se, at der også er bestilt Sanex, har han videre forklaret, at han også bestilte disse stoffer 

på det mørke net. Det kostede nok 10-15 kr. pr pille. Det samme gjaldt Diazepam, som man 

kan se, han bestilte 30 af. Han købte jævnligt Diazepam og Sanex, men det var mest til eget 

brug, selvom det også er forekommet, at han solgte sådanne piller. 

 

Når han i byretten har forklaret, at han ikke havde modtaget 1 kg amfetamin, og han alligevel 

har forklaret, at han havde bestilt 1 kg amfetamin, skyldes det, at sælgeren normalt delte en 

sådan leverance op i flere forsendelser.  

 

En normal bestilling kunne godt være på 1 kg, hvis der var nogen, der havde bedt om det.  

 

Om billedet fra hans telefon med en ordre på 1 kg (BX:574) har han forklaret, at det også må 

være en bestilling, han havde foretaget. Det kunne så godt passe, at han havde bestilt f.eks. 2 

kg på en måned. Om korrespondancen med H (BX:588) om ”1 pind amfi” – det var et kg 

amfetamin. Det må være 1 kg, han havde solgt til en. Udtrykket ”den dårlige” er også 

amfetamin, så når han har fået 250 af den dårlige tilbage, har køberen så nok i alt fået 750 

gram amfetamin. Om forholdene 4, 5 og 7-10 har han forklaret, at det nok passer meget godt, 

som han forklarede i byretten, at han boede på ...gade i et halvt år, men at han bestilte til 

adressen i perioden 7. marts - 21. januar 2019.  

 

Han mener, at hans forklaring for byretten om, at han kun skulle have købt narkotika fordelt 

over 30 pakker, er for lidt. Han har i hvert fald bestilt flere end 30 pakker, nok snarere 60 

pakker. Nogle gange fik han en pakke om måneden, andre gange var det fem til seks gange på 

en måned. Hvis han bestilte fra flere sælgere, fik han mindst en pakke fra hver. Det passer nok 

nogenlunde med lidt over en pakke om ugen.  
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Det kan godt være, at han har købt 500 ecstasy-piller på en gang. Det må han have gjort, men 

det kan han ikke huske det længere. Det var ikke sådan, at der var 200-500 piller i alle pakker, 

han bestilte. Om pakken med kaffemaskinen vejede mere end 1 kg, kan han ikke sige, men 

hvis den gjorde, har den samlede pakke, inkl. stoffer vejet mere end det, selvom han i byretten 

forklarede, at han ikke havde modtaget så tunge pakker. Han har aldrig bestilt pakker med 

stoffer til adressen på ...vej. Han ved dog ikke, om han har bestilt reservedele dertil.  

 

Han ved ikke, hvor mange kg amfetamin han i alt har købt.  

 

Han husker ikke længere, om han boede hos F før, han boede hos G. Det kan passe, at han på 

et tidspunkt boede lidt begge steder på samme tid. 

 

D solgte nogle gange for ham. Om der var andre af hans kunder, som solgte det, de havde 

købt, videre, ved han ikke.  

 

Inden han blev anholdt, bad han en kammerat om at grave stofferne ned i en skov. Han vil 

ikke oplyse kammeratens navn, og han ved ikke, hvilken skov stofferne er nedgravet i.  

 

Forevist anklagerens hjælpebilag 4 om sammenhæng mellem datoerne for tiltaltes 

bitcoinhandler, datoer for leverede pakker og deres vægt har han forklaret, at det nok var 

sådan, at han bestilte bitcoins samtidig med, at han bestilte stofferne, og at han således betalte 

med bitcoins. Derefter modtog han typisk stofferne op til 14 dage senere.  

 

De reservedele, han bestilte over nettet, betalte han også med bitcoins, selvom det ikke 

foregik over det mørke net. Det var meget billigere at købe det i Tyskland. Han ved ikke, hvor 

tit han i løbet af den toårige periode, forholdet angår, købte sådanne reservedele. Det var nok 

hver måned. Han aftalte så med kunden, at de kunne splitte differencen i forhold til at købe 

delene hos THansen. På enten JustEat eller Hungry kan man betale med bitcoins, men han 

husker ikke, hvilken af dem det var.  

 

Han ved heller ikke, hvor mange penge han har købt stoffer for. Han kender ikke de 

hjemmesider på det mørke net, som politiet har indhentet gennemsnitspriserne i sagen fra. 

Han husker, han købte stoffer på markedspladserne Dream Market og Alphabay, men han ved 
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ikke, om han også købte på andre markedspladser. Hvis man skal have amfetamin til 10 kr. 

pr. gram, vil han mene, at man nok skal købe mere end blot 1 kg af stoffet på én gang. Han 

husker ikke længere, om stofferne både blev leveret i kuverter og kasser med bobleplast. Det 

var mest PostNord, der leverede stofferne, og han ved ikke, om det også skete, at de kom med 

DHL.  

 

Om billedet af 21. oktober 2018 af en snapchat-besked fra tiltaltes telefon (BX:585) har han 

forklaret, at den angik køb af et halvt gram amfetamin, men at han forsøgte at formå sælgeren 

til at sende ham 1 gram i stedet. Dette ville blive sendt med en pakke. Han ved ikke, hvor 

mange pakker af denne størrelse, han har bestilt i perioden 2017-2019. Om billedet (BX:591) 

har han forklaret, at han vil mene, at stof nr. 1 må være kokain, da det er fast og hvidt. Stof nr. 

2 ligner måske 3,5 gram heroin, fordi det er hårdt og brunt. Normalt køber man 1 gram og 

derefter i ounces, dvs. 3, 5 eller 7gram. Det samme er der i pose nr. 3. Pose nr. 4 er ketamin. 

Han har taget så meget stof, så han kan kende det. Pose nr. 5 er kokain, der er kogt op til en 

hård klump. Den unummererede er en Sanex-pille, mens pose nr. 6 er 30-40 ecstasypiller.  

 

Om videoen fra hans telefon, der viser en række stoffer og nogle penge, samtidig med at han 

taler til ”G”, har han forklaret, at han ikke ved, hvorfor han optog denne, men at det nok hang 

sammen med, at han skulle have besøg af den pågældende G. Han ved ikke, hvorfor han 

filmede de 9.300 kr., man kan se på bordet, men måske skulle han spille smart. De 233 gram 

af et hvidt stof, man kan se 6 sekunder inde i videoen, ligner kokain. Det mener han, fordi det 

skinner. 16 sekunder inde i videoen kan man se to ark med Sanex-piller og et ark stesolid. De 

metalcylindere, man kan se samme sted i videoen, anvendes til indtagelse af kokain som 

alternativ til at lægge streger op. De blå piller, man kan se i de to poser 19 sekunder inde 

videoen, må være ecstasy. De gule piller, man kan se samme sted i videoen, må være piller 

med 20 mg morfin. Samme sted ser man en pose med LSD-frimærker. På den lille vægt ligger 

der 24,98 gram hvidt stof. Det er ketamin. Det er også ketamin, der ligger som streger på 

tallerkenen til højre for vægten og i den sølvgrå pose med påskriften ”28 K”, man ser senere 

på videoen ovenfor den hvide tallerken. Der havde været 28 gram ketamin i alt. Nederst i 

billedet ligger en pose med, hvad der ligner 3 gram heroin.  
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Q, der skal afgive forklaring for byretten under sagen, har han kendt i 10 år. De har arbejdet 

sammen på teatercafeen. Det er Q, som han har snakket mest med bitcoins om, men efter at Q 

havde mistet penge på bitcoins, tabte han også sin interesse for disse.  

 

Vidnet G har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke husker, om der også var andet 

end stoffer i tiltaltes pakker, heller ikke om der var reservedele til biler. Han erindrer heller 

ikke, om der faktisk var en kaffemaskine i en af pakkerne. Når han i byretten forklarede, at 

der på et tidspunkt var mange stoffer hjemme hos ham, var det amfetamin, han forklarede om. 

Der var ikke hash, og han husker ikke kokain. Der var ketamin og måske benzodiazepiner. 

Det var mest amfetamin. Da han afgav forklaring, forklarede han det, sådan som han følte det. 

Men i dag husker han det ikke. Han har ikke hentet noget i Kvickly. Han er dårligt gående og 

kan ikke selv gå op til Kvickly. Det kan godt passe, at der nogle gange kom mindre pakker. 

Det er to år siden, og han kan ikke huske, om det skete, at der kom pakker med ned til 1 gram 

narkotika. Han har ikke i den periode, tiltalte boede hos ham, selv bestilt pakker hjem til sig. 

Han er i en tilståelsessag for Retten i Nykøbing blevet dømt for 4 kg amfetamin. Tiltalte 

boede, så vidt han husker det, hos ham i sommerperioden 2018. Grunden til, at han bad tiltalte 

om at flytte, var, at han ikke ønskede at have stofferne i sit hjem. Det er to år siden, og han 

husker ikke, om der var mange stoffer. Men han husker, at solen bagte.  

 

Vidnet C har supplerende forklaret blandt andet, at han vil mene, at prisen på amfetamin 

falder, hvis man køber større mængder, måske til 25 kr. pr. gram. 10 kr. pr. gram lyder billigt. 

Der kan godt have været en kaffemaskine i kassen. Det lignede 2 kg stoffer, men han kan ikke 

sige, hvad der stod på vægten, hvis man vejede det. Foreholdt politirapport af 26. februar 

2019 om afhøring af vidnet (BX:580) har han forklaret, at det godt kan passe, at han 

forklarede til politiet, at prisen på amfetamin kostede 50 kr. pr. gram. Det kan også godt 

passe, at han forklarede, at han var 100 % sikker på, at der var 2 kg amfetamin, fordi han så, 

det blev kontrolvejet. Det var en god kvalitet amfetamin. Det var noget, der virkede. Det var 

altid god amfetamin, han købte hos tiltalte. Han har ikke købt kokain hos tiltalte, men de har 

taget det sammen. Foreholdt, at det fremgår af hans forklaring for byretten, at han havde købt 

kokain hos tiltalte, har han forklaret, at så har han det nok også. De har taget meget kokain 

sammen; de var misbrugere. Hvor meget de tog, hang sammen med, om det var til 

hverdagsbrug eller fest. Det gjorde de gennem en længere periode, flere måneder. Han ved 
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ikke, hvor tiltalte havde købt sin kokain. Nogle gange havde han også selv taget stof med til 

tiltalte.  

 

Vidnet IT-specialist M har supplerende forklaret blandt andet, at det af transaktionerne den 3. 

januar 2017, man kan se i anden kolonne, bl.a. fremgår, at der skete en overførsel fra tiltaltes 

bitcoinadresse til Alphabay Market. Man kan også se tilsvarende overførsler til Dream 

Market. Om de ukendte modtagere har han forklaret, at det også kan være indirekte 

overførsler til nogle af de markeder, som har identificeret, men hvor de ikke har identificeret 

mellemleddet. På grafen kan man f.eks. se, at der i tre tilfælde er sket overførsel fra 

Copenhagen Bitcoin til en og samme wallet, hvorfra der er betalt til andre modtagere. Politiet 

har fulgt pengene, så langt de kunne. Når de ikke kan sætte navn på, er det mere sandsynligt, 

at det er et mørkenets-marked; men det kunne også være en ukendt privatperson. Det kunne 

således f.eks. også være en transaktion til en anden bitcoinadresse, som den pågældende selv 

ejer, der anvendes som uidentificerbart mellemled. Hvis der overføres penge til f.eks. et stort 

vekselererfirma, er der større mulighed for, at politiet kan identificere det. Han har indhentet 

mange informationer fra Alphabay, og han har dybest set aldrig fundet, at det angik andet end 

narkotika. På Dream Market har han ikke fået indhentet tilsvarende oplysninger. Der er en 

risiko ved at handle på et mørkenetsmarked, da brugerne risikerer, at markedet, der 

kontrollerer pengene i markedet, kan stikke af med alle pengene. Der er også eksempler på, at 

dem, der kontrollerede markedet, er stukket af med flere mio. kr.  Om transaktionen den 28. 

september 2018 (BX:521) har han forklaret, det ikke alene på grundlag af excelarket kan ses, 

om der er købt noget som helst. Man kan kun se, at der er sket en overførsel fra en wallet til 

en anden. Han har ikke undersøgt en wallet, men kun en række ordrer. Han kan ikke ud fra 

rapporten sige, om tiltalte fortsat har bitcoins i en wallet.  

 

Priserne på Alphabay er bl.a. afhængig af den pågældende sælger og almindelige 

markedsmekanismer.  

 

På det mørke net sælges – ud over narkotika – bl.a. våben, børneporno og professionel 

malware. Der kan principielt også sælges andre ting som f.eks. kopiure.  

 

Der har været en periode, hvor kursen på bitcoins tabte 30 % over en kortere tid. Bitcoins 

købes også til andre, f.eks. til valutainvestering. Man kan også betale for almindelige ydelser 
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og varer på det almindelige net. Man kan i princippet også købe lovlige effekter på et 

mørkenetsmarked, men det forudsætter, at også den lovlige sælger anvender et 

mørkenetsmarked.  

 

Regnearket (BX:454) viser kun en del af det samlede regneark. Der må således være nogle 

flere kolonner, der skulle have været til højre for de kolonner, man kan se, og i en af disse 

kolonner vil man kunne se, hvor mange bitcoins der er købt i alt. Ved at sammenholde med 

oplysningen i de første kolonner om, hvor mange danske kr. der er købt for, vil det være 

muligt at beregne kursen på bitcoins den pågældende dag. F.eks. kan man af regnearket 

(BX:513) se, at der er købt ca. 0,179 bitcoin – men her kan man så ikke se, hvad det kostede i 

danske kr.  

 

Vidnet politiassistent L har supplerende forklaret blandt andet, at de beregnede 

gennemsnitspriser på markedspladserne Belusconi og Empire blev beregnet på grundlag af 

flere hundrede udvalgte priser på disse markedspladser. Priserne er indhentet over en eller 

ganske få dage af en kollega i open source-afdelingen. Han kan ikke sige, hvilke datoer de er 

indhentet, men han kan se, at rapporten er udfærdiget den 6. juni 2019, så de er formentlig 

indhentet i slutningen af maj. Han blev ikke bedt om oplysninger om priser i 2017 og 2018.  

 

Der blev alene indhentet priser fra de to markedspladser, Belusconi og Empire, han omtalte i 

sin forklaring for byretten. Han vil tro, at de to markedspladser, som er indgået i rapporten, er 

medtaget, fordi de er store markedspladser, men det var som nævnt ikke ham selv, der valgte 

de to markedspladser ud, men en kollega i open source-afdelingen. Der kan godt være enkelte 

priser, der stikker lidt af nogle steder. Han har ikke selv været inde og søge priser på det 

mørke net. Fra de to markedspladser indgår der flere hundrede sælgeres priser i 

gennemsnitstallene. Når det af oversigten over gennemsnitspriser på amfetamin fremgår, at 

der ikke er forskel på højste og laveste pris ved køb af 2, 2,5 og 5 kg amfetamin, skyldes det, 

at der kun har været én sælger, der udbød salg af disse mængder amfetamin.  

 

Foreholdt, at de markedspladser, der er identificeret i transaktionsoversigten (BX:512), ikke 

omfatter markedspladserne Empire og Berlusconi, som priserne til notatet blev indhentet fra, 

har han forklaret, at de i Rigspolitiet ikke var bekendt med, at sagen angik de markedspladser, 
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der er nævnt i oversigten. Hvis de havde været bekendt med dette, kunne priserne være 

indhentet derfra.  

 

Med sit kendskab til markedspriserne på narkotika på gadeplan ved han, at priserne generelt 

ikke ændrer sig meget over tid. Det kan man se af de priser, som Rigspolitiet løbende 

indsamler hvert år om gadeplanspriser. Rigspolitiet monitorerer ikke på tilsvarende priserne 

på det mørke net, men han vil tro, at priserne også er stabile på det mørke net – men det ved 

han ikke. Han vil mene, at det generelt er sådan, at priserne pr. gram falder, jo mere af det 

pågældende stof man køber. Han ved ikke, hvorfor det af oversigten over kokainpriserne 

fremgår, at prisen nogle gange stiger, men det sker nogle gange, at enkelte priser ”stikker af”. 

 

Vidnet Q har forklaret blandt andet, at han har kendt tiltalte gennem de seneste 13-15 år. De 

er vokset op sammen og har bl.a. spillet computer sammen. Han kender tiltalte godt. Han 

kender ingen, der har købt og solgt eller byttet flere biler end tiltalte, efter at tiltalte havde 

fikset bilen eller lavet den lidt lækker. Tiltalte fik således en ny bil hver anden eller tredje 

måned i den tid, de har kendt hinanden. Han går ud fra, at tiltalte selv har købt reservedele; 

det har han næsten været nødt til. Han ved ikke, hvorfra tiltalte har købt sådanne dele. Han har 

selv købt reservedele over nettet, og han vil tro, at tiltalte også har gjort det. Det er rigtigt, når 

det i politirapport af 15. april 2020 om afhøring af vidnet, side 4, fremgår, at han til politiet 

skulle have forklaret, at han ville tro, at tiltalte i perioden 2017-februar 2019 måske kunne 

have handlet biler for 200.000 kr., men det var ikke noget, han vidste noget om. Når han 

forklarede sådan, hang det sammen med, at politimanden spurgte ind til dette, og til hans 

kendskab til handlerne forud for den nævnte periode, således som det også fremgår af det 

sidste afsnit nederst på siden. Det var et skøn, men det passer nok meget godt.  

 

Tiltalte var den første i deres vennegruppe, der begyndte at interessere sig for bitcoins. Det 

skete måske allerede for 4-5 år siden. I en periode derefter steg de rigtig meget, og det fortalte 

tiltalte meget entusiastisk om, og tiltalte syntes, det ville være sejt, hvis han kun kunne leve af 

bitcoins, og man kunne f.eks. købe mad på Hungry.dk. Han har desværre aldrig selv 

investeret i bitcoins.  
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Foreholdt, at det af politirapport af 15. april 2020 om afhøring af vidnet, side 3, fremgår, at 

han til politiet skulle have forklaret, at han havde investeret i bitcoins, har han forklaret, at det 

må politimanden have misforstået.  

 

Senest han talte med tiltalte var nok i begyndelsen af 2019, hvor de så et standup-show. I 

2018 hang de ikke ud, men de skrev lidt sammen. De er nok gledet lidt fra hinanden, fordi han 

for 5-6 år siden selv flyttede til København, hvor han også har haft meget travlt på sit arbejde. 

Tiltalte ringede til ham og spurgte, om det var i orden, at han blev indkaldt til retsmødet i dag. 

Tiltalte bad ham om at komme og fortælle sandheden.  

 

Vidnet politiassistent N har supplerende forklaret blandt andet, at gennemsnitspriserne i sagen 

er udregnet på grundlag af de prisoplysninger, de fik fra NEC (BX:736). Der er ikke taget 

højde for vekselgebyrer; det var derfor, der blev fratrukket 25 %. Dette var så stort, at det 

måtte kunne rumme alle sådanne omkostninger. De har ikke set på kursudsving. Hver gang, 

der blev bestilt en pakke, kom der 3-5 dage senere en pakke med en vægt, der svarer til de 

gennemsnitspriser på 8-10 kr., de havde regnet med.  

 

Han er bekendt med, at hans kollega foretog en ny beregning, idet mængderne i forhold 2-11 

skulle have været trukket ud af regnestykket, og det var derfor, de endte på de 27 kg.  

 

Han tror, at baggrunden for, at de ikke bad om prisoplysninger for hele gerningsperioden, nok 

var, at de tænkte, at priserne var nogenlunde konstante også på det mørke net. De 25 %, de 

trak fra, tog højde for usikkerhederne ved priserne, og da det var hans første sag om indkøb 

fra det mørke net. Det er ikke noget, man gør i alle narkotikasager, men det gør man i 

skunksager, og det var på baggrund heraf, de også gjorde dette i denne sag.  

 

Der er for landsretten fremlagt udskrift af overførsler til og fra tiltalte MobilePay-konto.  

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forhold supplerende forklaret blandt 

andet, at han fortsat er clean og kun har afleveret negative urinprøver. Når han på et tidspunkt 

bliver løsladt, vil han fortsat være clean og finde sig et arbejde, måske som håndværker.  
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Tiltalte har været fortsat frihedsberøvet under anken. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Ad afvisningspåstanden 

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at anklageskriftets forhold 1 er en 

tilstrækkelig og tydelig beskrivelse af det forhold, der er rejst tiltale for. Den omstændighed, 

at der i forhold 1 ikke er angivet en præcis fordeling af, hvilke af de ulovlige euforiserende 

stoffer, tiltalte har indført, kan konkret ikke føre til andet resultat. 

 

Ad skyldsspørgsmålet (forhold 1) 

Efter forklaringen fra politiassistent N lægges det til grund, at der ikke ved de foretagne 

beregninger er taget højde for udgifter til forsendelse, gebyrer ved køb og brug af bitcoins. 

Efter de foreliggende forklaringer finder landsretten, at det er bevist, at disse omkostninger 

ikke overstiger 15 % af det i forholdet omhandlede beløb på 360.000 kr., således at det 

resterende beløb udgør 306.000 kr. Tiltalte har for landsretten forklaret, at han bestilte 

bitcoins i forbindelse med sine køb af stoffer på det mørke net, og landsretten finder herefter 

ikke grundlag for at fratrække et beløb på grund af kursudsving, der kan gå begge veje, på 

bitcoins. Tiltalte har ikke forklaret, at han fortsat skulle være i besiddelse af en del af de 

bitcoins, der er indkøbt i gerningsperioden, og der er allerede derfor ikke grundlag for at 

foretage fradrag herfor. Uanset tiltaltes og vidnet Qs forklaringer om, at tiltalte reparerede og 

handlede med biler, er det ikke – f.eks. ved fremlæggelse af kvitteringer eller lignende – 

sandsynliggjort, at køb af reservedele på det almindelige internet skulle være sket ved betaling 

med bitcoins. Det lægges herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, til grund, 

at tiltalte – ud over værdien af stofferne i forholdene 2-11 – har købt euforiserende stoffer for 

ikke under 306.000 kr.  

 

Tiltalte har i forholdene 2-11 for langt den største del købt stofferne amfetamin samt ecstasy, 

mens de resterende stoffer kun indgår i langt mindre mængder. Landsretten lægger på denne 

baggrund til grund, at der også for det nævnte beløb i alt væsentligt er købt de to stoffer i 

samme forhold, og at der for et mindre beløb indgår andre stoffer i form af MDMA, kokain 

og ketamin, uden at dette kan fastlægges nærmere.  
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Det lægges efter de fremlagte video- og billedoptagelser, der er udlæst fra tiltaltes telefon, 

sammenholdt med forklaringerne fra F og G om til grund, at tiltalte flere gange har købt 1 kg 

amfetamin ad gangen. På den baggrund, og under hensyn til de fremlagte prisoplysninger fra 

det mørke net og forklaringen fra politiassistent L fra Nationalt Efterforskningscenter ved 

Rigspolitiet, finder landsretten, at det må lægges til grund, at tiltalte på det mørke net har købt 

amfetaminen for en pris på ikke over 10 kr. pr. gram, og at ecstasy er købt for ikke over 88 kr. 

pr. gram. 

 

Landsretten finder det herefter bevist, at tiltalte i alt har indført ikke under 7 kg amfetamin og 

i alt 2,5 kg ecstasy.  

 

I dette omfang findes tiltalte skyldig i forhold 1. 

 

Ad strafudmålingen  

Under hensyn til mængden, karakteren og farligheden af de stoffer, som tiltalte har indført her 

i landet, jf. forhold 1-10, samt til, at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af 

straffelovens § 191, og at der er tale om et hurtigt recidiv i prøvetiden for denne dom, forhøjer 

landsretten fællesstraffen til fængsel i 12 år.  

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at fællesstraffen forhøjes til 

fængsel i 12 år.  

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog at statskassen endeligt bærer 

6.525 kr. + moms af salæret til forsvareren. 

 

 

 

 

 

 


