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SPESIALENHElcN FOR POLITISAKER 

Tiltalebeslutning •I 

SPESIALENHETEN FOR POLmSA.KER 

setter herved 1. Eirik Jensen, f. 30.07.1957

og 

2. Gjermund E.rik Cappelen, f. 10.10.1976

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: 

I Straffeloven (1902) § 162 første ledd, jf. tredie ledd, jf. femte ledd 
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller 
forsøk på innførsel av narkotika, og overtredelsen gjelder et meget betydelig kvantum. 

Grunnlag: 

Gjelder nr.1 �irik. Jensen 
I tidsrommet 2004 til 14. november 2013, medvirket ha:a til Gjem.und Erik Cappelens 
innførsel og forsøk på inn.førsel av en særdeles stor mengde hasjisj til Norge. I egenskap av 
polititjenestemann ved Oslo politidistrikt hadde han tjenstlig kontakt med Cappelen fra våren 
1993 og opparbeidet et tillitsforhold til ham. Fra 2004 var han villig til, mot betydelig 
godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans ilm:førselsvirksomhet, bl.a. ved å varsle ham om ulike 
forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjeru:i.om kunne redusere 
risikoen for at denne ble avslørt; som hvorvidt Cappelen til ulike ti.der var i myndighetenes 
søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemt� perioder, om. 
narkotikatransporter var stanset av politi/tollvesen og lignende. In.formasjon ble gitt i møter, 
ved e-post eller pr. telefon, ofte ved bruk av tekstmeldinger/e-post med tilsynelatende 
tilforlatelig innhold, som f.eks. 11 kontroll her'\ "stille'', "solskinn", "stille og sol", 
"feriemodus over hele linja", "kontoret er tynt bemannet", "det er meldt knallvær'", "en mann 
i grøfta, skal se på skadene på bilen" el.1., men som kmme være viktig infol'Xl'.laajon for 
Cappelen. I forannewte periode innførte Cappelen hasjisj således: 

1. I 2004 og 2005, ved om lag 6 anledninger til samto.en anslagsvis 600 kilo
fra Nederland

2. Fra 2006 til og med 2009, ved om lag 24 anlednic.ger til sammen anslagsvis 9 600
kilo fra Nederland, herunder ca. 400 kilo i desember 2009

Anm.nr.: 10964242 30/14-123 
Anm..m.: 10964654 631/14-123 
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