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E Q Q A R T U U S S U T:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuusseqqaartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. juli
2016. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartut imatut pisuutinneqarput:
Unnerluutigineqartut U3, U2 aamma U4 pisimasoq 1-mi pisuutinneqarput aanngaajaarniutit
inatsimmi § 1, tak. § 3, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1,
liste A, nr. 1, tak. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut ullormi 15. september 2015
peqatigiillutik Kalaallit Nunaannut anngiortumik hash 1 kg missaani eqqussimallugu Nuummi tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu.
Unnerluutigineqartoq U3 aamma U4 pisimasoq 2 –mi pisuusutut isigineqarput, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit
nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1, tak. § 27, stk. 1 – unioqqutitsinermut –
ulloq 5. november 2015 peqatigiillutik 700 gram missaaniittoq hashi Kalaallit Nunaanni Nuummut tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu eqqukkamikku.
Unnerluutigineqartut U3, U2 aamma U1 pisimasoq 3 –mi pisuusutut isigineqarput aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit
nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1, tak. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut –
ullormi 3. december 2015 peqatigiillutik Kalaallit Nunaannut 1 kg missaaniittoq hashi Nuummut eqqussimallugu tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu.
Unnerluutigineqartoq U3 pisimasoq 4 –mi pisuusutut isigineqarpoq aanngaajaarniutit pillugit
inatsimmi § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1, tak. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut – ullormi 15. september 2015
Kalaallit Nunaanni Nuummut aanngiortumik hashi 400 gram missaaniittoq eqqussimallugu
tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu.
Unnerluutigineqartut U3, U2 aamma U4 pisuusutut isigineqarput pisimasoq 5 –mi aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit
nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1, tak. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut
ullormi 21. januar 2016 peqatigiillutik Kalaallit Nunaannut hash 1 kg missaaniittoq Nuummut anngiortumik eqqussimallugu tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu.
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Unnerluutigineqartut U3, U1 aamma U4 pisuusutit isigineqarput pisimasoq 6 –mi aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aangaajaarniutit pillugit
nalunaarummi § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1, tak. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut
– ullormi 25. februar 2016 peqatigiillutik Kalaallit Nunaanni Nuummut hash 1 kg missaani
peqatigiillutik anngiortumik eqqussimallugu tuniniaqqinnissaa siunertaralugu.
Unnerluutigineqartut U3, U6, U5, U1, U2 aamma U4 pisimasoq 7 –mi pisuusutut isigineqarput aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 1, tak. § 3, imm. 1, tak. aanngaajaarniutit
pillugit nalunaarut § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 tak.. § 27, imm. 1 – unioqqutitsinermut
– piffissami 17. marts 2016 sioqqullugu peqatigiillutik siumullu isumaqatigeereersimallutik
pilersaarusiorfigisimallugu hashi 2 kg-mit annikinnerunngitsoq Kalaallit Nunaannut anngiortumik eqqussimallugu tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu, U3 Københavni hash 2 kg
pisiarimmagu, taannalu U3-p U5, U1, U2 aamma U4 peqatigalugit iiorarlugit anngiortumik
eqqummassuk, U1 592 gram anngiortumik eqqukkamiuk, U2 542 gram anngiortumik eqqukkamiuk, U5 aamma U4 tamarmik immikkut 500 gram missaani eqqullugu, tassungalu atatillugu U5, U1, U2 aamma U4-ip Nuummi Hotel Nordbo-mi unnuineri siumut inniminnerneqareersimallutik akilerneqarsimallutillu U6-imit, taamatullu unnerluutigineqartut U5,
U1, U2 aamma U4 anngiortumik eqqussinerminnut ullormi 23. Marts 2016
akilerneqarsimallutik aningaasanik annertuunik tigumiaqarsimallutik imatut agguataarneqartunik:
U5
50.000 kr.
U1
25.296 kr.
U2
18.000 kr.
U4
45.450 kr.
Ullorlu taanna aamma U3 Nuummi najukkamini 23.000 kr.-inik tigumiaqartoq nassaarineqarsimalluni, U6-ilu ulloq 31. marts 2016 kr. 62.900-inik tigumiaqartoq Nuummi suliffimmini skaavimmi, aningaasat tamarmik hashimik tuniniaanerminngaaneersuullutik.
Unnerluussummut iluarsiissut
Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussinissamut isumaqatiginninniarnermi pisimasoq 4 iluarsiissuteqarfigivaat, tassalu pisimasoq 19. december 2015-imut iluarsineqarluni.
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Suliareqqitassanngortitsinermi piumasaqaatit
Unnerluutigineqartoq U1 pisimasoq 3-mi pinngitsuutinneqarnissaminik, pisimasoq 7-imilu
ilaannakortumik pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqateqarluni, pineqaatissiissutip sakkukillisaaffigineqarnissaanik, arsaarinnissutigineqartunut pinngitsuutinneqarnissamik sulianullu aningaasartuutigineqartussat appartinneqarnissaannik piumasaqaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq U2 pisimasuni 1, 3 aamma 5-imi pinngitsuutinneqaqqulluni pisimasoq
7-imilu ilaannakortumik pinngitsuutinneqarnissamik, pineqaatissiissutip sakkukillisaaffigineqarnissaanik, arsaarinnissutigineqartunut pinngitsuutinneqarnissamik kiisalu suliami aningaasatuutigineqartussat appartinneqarnissaannik piumasaqaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq U3 pisimasuni 1, 3, 5 aamma 6-mi pinngitsuutinneqarnissaminik piumasaqaateqarpoq, pisimasuni 2, 4 aamma 7-mi ilaannakortumik pinngitsuutinneqarnissamik, pineqaatissiissummik sakkukillisaavigineqarnissamik, arsaarinnissutigineqartut appartinneqarnissaannik suliamilu aningaasartuutissanut pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq.
Kiisalu aamma pingaarnertut isumaqatiginniinniarnermi unnerluutigineqartup piumasaqaatigivaa eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata atorunnaarsinneqarnissaa tassani innersuussutigineqarluni unnerluussissutip pisimasuni 1-6-mut unnerluussissummi piumasaqaatigineqartut naammassineqanngimmata eqqartuussisarnermi inatsimmi § 437, imm.
2 aamma 3 malillugit.
Unnerluutigineqartoq U4 pisimasuni 1, 2, 5 aamma 7-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq, tamanna pisinnaanngippat aappaatut pineqaatissiissutigineqartup sakkukillisaaffigineqarnissaanik, arsaarinnissutigineqartunut pinngitsuutinneqarnissamik kiisalu
suliami aningaasatuutigineqartussat appartinneqarnissaannik piumasaqaateqarluni.
Unnerluutigineqartoq U6 pisimasoq 7-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq,
tamanna pisinnaanngippat aappaatut pineqaatissinneqarnerup sakukillisaaffigineqarnissaanik, arsaarinnissutigineqartunut pinngitsuutinneqarnissaq kiisalu suliami aningaasartuutigineqartussat appartinneqarnissaanik piumasaqaateqarluni.
Unnerluussisussaatitaasut unnerluutigineqarnerattut U3 aamma U6-imut pisimasuni 1-7 unnerluutigineqarnerisut eqqartuunneqassasut piumasaqaatigineqarpoq pineqaatissiissutip sakkortusaaffigineqarnissaanik kiisalu nunamit anisinneqarnissaannik piumasaqaateqarput. Unnerluutigineqartunullu U4, U2 aamma U1-imut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput eqqartuussutip atuutitiinnarneqarnissaanik.
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Unnerluutigineqartut U3 aamma U6 piumasaqaateqarput unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataanut nunamit anisinneqarnissamut tunngatillugu pinngitsuutinneqarnissamik.
Tigummigallagaaneq
Unnerluutigineqartut U1, U2, U3 aamma U4 tigummigallarneqarput nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliarinninnerata nalaani.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisoqarfiani tiguneqarpoq ulloq 1. august 2016.
Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq
Ulloq 17. marts U3, U1 aamma U2 Nuup mittarfiani tigusarineqarput Danmarkimiit tikinnerminnut atatillugu. Misissuiffigineqarnerminnut atatillugu U2 danskit aningaasaanik kr. 5.000inik tigummiarpoq nunallu allat aningaasaat kr. 2.000-it nalingi, U1 danskit kr. 5.000-it nunallu allat aningaasaat kr. 2.325-it nalingi, U3qallunaat aningaasaanik kr. 7.267-inik tigumiarluni. Politiininngaaniillu tigummigallagassanngortinneqarput 18. marts 2016 –ip tungaanut.
U2 tigusarineqarnermini tarrarsorneqarpoq, assinilu takuneqarsinnaalluni naarmioqartoq ammalortunik. Iperagaatinnanilu anarivai kapsilit 549 gram hashimik imaqartut, U1-ip anarivai
kapsilit imaqartut 592 gram hash.
Nuummi Hotel Nordbo-p inniminniinermut uppernarsaataani ersersinneqarpoq, inunnut marlunnut inissiat marluk inniminnerneqarsimasut piffissami 17.-22. marts 2016 katillugillu
akeqarlutik 14.450 kr.-inik. Hotellip uppernarsarpaa U6 inniminniisuusimasoq ineeqallu
akilersimallugit.
Ulloq 23. marts 2015 unnerluutigineqartut U6 kisiat pinnagu Nuup mittarfiani tigusarineqarput.
U6 ulloq 24. marts 2016 tigusarineqarluni. U4 tigusarineqarnermini tigummiarpai kr. 18.450it taakua aningaasivianiillutik kiisalu 5.000 kr.-it kuffertianiillutik.
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U2-ip tigumiarpai kr. 11.000-it kuffertimilu iluani alersip iluani 7.000 kr.-it. Unnerluutigineqartup U1-ip tigummiarpai 25.296 kr.-it taakkua aningaasivianiillutik. Unnerluutigineqaqataasorlu U5 eqqartuussivimmi tigummiaqarsimalluni 50.000 kr.-inik. Ullorlu 24. marts
2016 U4-ip nuunneqarneranut atatillugu kavaajaata kaasarfiani aamma nassaarineqarlutik
22.000 kr.-it.
Taamatullu aamma ulloq 23. marts 2016 politiinit U3-p Nuummi najugarisaa misissueqqissaarfigineqarpoq. Misissuinermi nassaarineqarpoq angalanissamut pilersaarut
inummut tassunga tunngasoq, Icelandair-imut ilaalluni 8. marts 2016 Reykjavik-imiit København-imut taavalu 17. marts 2016 Københavnimiit Reykjavik-imut, timmisartumullu ikissutissaa 17. marts Københavnimiit Reykjavik-imut ingerlaqqissallunilu Reykjavik-imiit Nuummut ulloq taanna.
Misissueqqissaarnermi tamatumani nassaarineqarpoq pooqattarsuaq iluaniipporlu angalatitsivik Crisoldo-minngaaneersoq akiliinermut uppernarsaat U5-imut angalanissaanut 17.
marts 2016 Københavnimiit Reykjavik-imut ingerlaqqillunilu Nuummut angalatitsivimmiillu
tassaanngaaniit aamma U2-imut tunngasoq assinganik angalanissamut ulloq 23. marts 2016
Nuummiit Reykjavik-imut 24. marts 2016-ilu Reykjavik-imiit København-imut.
Misissueqqissaarnermi tamatumani aamma nassaarineqarput skaaviup iluani akiliinermut uppernarsaat angalatitsivik Crisoldo-iminngaaniit København-imit Metro Cabinn-imi unnuinerit 23.-25. februar 2016 U1-imut tunngasoq, angalatitsivik tassanngaaniit akiliinermut uppernarsaat bilitsi siumut utimullu U4-imut ulloq 25. februar – 3. marts 2016 København-Nuuk
aamma timmisartumut ikissutissaq U3-mut 16. februar 2016 Reykjavik-Nuuk. Kiisalu aamma
Grønlandsbankimit nuussisimanermut uppernarsaat U6-imut ulloq 30. september 2015 kr.
15.000-inik.
Skaavimmi nassaarineqarpoq puussiaaraq plastikki katillugit imaqartoq 23.000 kr.-inik,
amusartumilu nassaarineqarluni aningaasivik pappialalu allattuiffiusimasoq, taanna
eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani oqaatigineqarpoq.
Misissueqqissaarnermi ulloq 31. marts 2016 U6-ip suliffiani, skaaviani nassaarineqarput
62.900 kr.-it.
København-imi Hotel Cabinn Metro-p paasissutissiissutai malillugit U4 ingerlaqateqarluni
hotelimi unnuisimavoq ulloq 14.-17. december 2015, 28.-29. januar 23.-25. februar 3.-4.
marts aamma 15.-17. marts 2016.
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Sømandshjemmet Nuummiit akiliisimanermut uppernarsaat malillugu U2 aamma U4 hotelimi unnuisimapput 21.-28. januar 2016. Akiliisimanermullu uppernarsaat alla malillugu
aamma tassani hotelimi U4 hotelimi unnuisimavoq ulluni 25.-27. februar 2016.
Angalatitsiviup Crisoldo-p uppernarsaataani marlunni ersersinneqarpoq inimi marluuttarissami unnuisinneqarsimasut U4 aamma U5 aamma U2 aamma U1 ulloq 23.-24. marts 2016
innimiinermi normumi tassani.
Paasissutissiissutigineqarpoq, tamannalu unnerluutigineqartunit assortorneqanngilaq, uppernarsaasiissutit malillugit tunngavigineqartoq Nuummiit Nuummullu imatut angalasoqarsimasoq:
U3:
Tikissimavoq 2. august 2015
Aallarsimavoq 22. oktober 2015
Tikissimavoq 5. november 2015
Aallarsimavoq 15. december 2015
Tikissimavoq 19. december 2015
Aallarsimavoq 7. marts 2016
Tikissimavoq 17. marts 2016
Aallariaraluarsimavoq 23. marts 2016
U4:
Tikissimavoq 15. september 2015
Aallarsimavoq 21. september 2015
Tikissimavoq 5. november 2015
Aallarsimavoq 12. november 2015
Tikissimavoq 21. januar 2016
Aallarsimavoq 28. januar 2016
Tikissimavoq 25. februar 2016
Aallarsimavoq 3. marts 2016
Tikissimavoq 17. marts 2016
Aallariaraluarsimavoq 23. marts 2016
U2:
Tikissimavoq 15. september 2017
Aallarsimavoq 21. september 2015
Tikissimavoq 3. december 2015
Aallarsimavoq 10. december 2015
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Tikissimavoq 21. januar 2016
Aallarsimavoq 28. januar 2016
Tikissimavoq 17. marts 2016
Aallariaraluarsimavoq 23. marts 2016
U1:
Tikissimavoq 3. december 2015
Aallarsimavoq 10. december 2015
Tikissimavoq 25. februar 2016
Aallarsimavoq 3. marts 2016
Tikissimavoq 17. marts 2016
Aallariaraluarsimavoq 23. marts 2016.
Paasissutissat inummut tunngasut
U3 nunani allamiunut inatsimmi § 26 malillugu killisiorneqarimanerani ersersinneqarpoq Kalaallit Nunaannut tikissimasoq 2010-mi sulinissani siunertaralugu taamanimiilli Kalaallit
Nunaanni najugaqarluni. Kalaallit Nunaanniinnini tamaat suliffeqarsimavoq. Kalaallisut
oqaluttarpoq. Arnamik kalaallimik nuliaqarpoq marlunnillu meeraqarput.
Nunanit allanit nunasiniartunut allaffiup oqaaseqaataani 21. Juni 2016-imeersumi ilaatigut
ersersinneqarpoq rumæniamiutut innuttaassuseqartoq, aninsitaanissaanullu tunngavissat nassaarineqarsinnaapput nunani allamiut inatsimmi § 24, nr. 1, tak. § 22, nr. 4, imaluunniit § 24,
nr. 2.
U6 nunani allamiunut inatsimmi § 26 malillugu killisiorneqarimanerani ersersinneqarpoq Kalaallit Nunaannut tikissimasoq 2008-mi sulinissani siunertaralugu taamanimiilli Kalaallit
Nunaanni najugaqarlunilu suliffeqarsimalluni. Kalaallisut tuluttullu oqaluttarpoq. Arnamut
kalaallimut katippoq 2011-mi meeraqarpullu 2011-mi inunngortumik.
Nunanit allanit nunasiniartunut allaffiup oqaaseqaataani 24. Juni 2016-imeersumi ilaatigut
ersersinneqarpoq rumæniamiutut innuttaassuseqartoq, anisitaanissaanullu tunngavissat nassaarineqarsinnaasut nunani allamiut inatsisaanni § 24, nr. 1, tak. § 22, nr. 4, imaluunniit § 24,
nr. 2.
Unnerluutigineqartunut U2, U1 aamma U4 tunngatillugu § 26 malillugu killisiuisoqarsimanngillat. Nunanit allanit nunasiniartunut allaffiup oqaaseqaataani ersersinneqarpoq anisitaanissaat pillugu apeqqut oqaasqarfigineqarsimanngitsoq. Nunanit allanit nunasiniartunut al-
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laffiup
tamatumunnga
innersuussutigisimavaa
anisitsiniarnermik
piumasaqaateqartoqarsinnaanera nalilersorneqarsinnaasoq nunani allamiunut inatsimmi § 24 malillugu,
tassanilu nalilersorneqassasoq Kalaallit nunaannut attuumassuteqannginnerat.
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu unnerluutigineqartut U3, U1, U4 aamma U6 nassuiaateqarput.
Eqqartuussisoqarfimmilu
nassuiaanermittuulli
pingaaruteqarnerusuni
nassuiaateqarsimallutik.
U3 tapersiullugu nassuiaavoq ilanngussaq I-8-7-mut quppernermi 610-mi pingaartinneqartoq
unaasoq pisimasoq 7-mi angalanerup naatsorsuutitaa. […] tassaavoq U4. U4-p Københavnimi hashi iiorarsinnaasimanngilaa isumaqarlunilu Kalaallit Nunaannut ilaassanani, kisiannili
imatut inerneqarpoq unnerluutigineqartup U4 42.000 kr.-inik atortippaa ”[…] 50 k” isumaqarpoq U5 unnerluutigineqartumiit 50.000 kr.-inik tunisissimasoq. U2 20.000 kr.-inik pisussaavoq, assigai 3.000 euro, Kalaallit Nunaannut anngiortumik haship eqqunnera iluatsikkuniuk. Taamatullu aamma U1 pineqarluni. Taamaalillutillu Kalaallit Nunaanniit 23. marts
2016-imi aallaleramik aningasat tigummisaat namminneq aningaasaatigisimassallugit.
Eqqaamanngilaa aningaasanik tunisimanerlugit. ”Hotel -3.100…-20.000” isumaqarpoq, unnerluutigineqartut allat aningaasanik suli amerlarusunik noqqaaffigisimagaanni, pappialamilu
takutinniarsimavai qanoq aningaasartuutigisimanerlugit, tassanili ingasattajaarpoq taakkua
sisamat peqqusersusaarfiginiarlugit aningaasanik amerlanerusunik noqqaaqqinnginniassammata.
U5 aningaasanik tuninikuuaa pissutigalugu U5-p Budapest-imi inigisani unnerluutigineqartup arnaata atia atorlugu inissiaq nalunaarsortinnikuummagu, taamaalillugu anaani
qularnaariffigalugu U5 qanoq pissagaluarpat. Aningaasat U4-p aamma U5-p pinikuusaat
naatsorsuutini ersipput takutikkusukkamigit aningaasaateqartut. Allattukkallu sinneri
tassaallutik angalanermi aningaasartuutit, sinnerinut takutitassat, kisianni ingattarserlugit allattorsimavai angalanermut aningaasatuutit atukkani.
U6-minngaaniit sms-kut tigusaqarsimavoq Hotel Nordbo-mi matuersaatinut skaaviup kodeanik. Eqqaamanngilaa kode-p qanoq atornissaanut ilitsersuummik aamma tunisinnerluni,
kisiannili qarasaasiakkut Nuummi hotelinik misissuinerminut atatillugu takunikuaa tassunga
ilitsersuut. Ulloq 24. marts 2016 tusaramiuk U6 tigusarineqarsimasoq politiinut oqarpoq suna
tamaat nassuerutiginiarlugu, U6-lu angalanermut hashimullu attuumassuteqanngilaq. Taamaaliorpoq U6 iperagaasinniarlugu.
U2-ip illersuisuanit aperineqarluni unnerluutigineqartoq
eqqussinermi iluanaarutit sinneri nammineq pisussaallugit.

nassuiaavoq

anngiortumik
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U4-ip illersuisuanit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq pisimasoq 7-mi naatsorsuutit unnerluutigineqartut sinnerinut sisamaasunut angalanermi peqataasunut takutissimallugit.
Unnerluutigineqartoq illersuisuminit aperineqarluni tapersiutigalugu nassuiaavoq Kalaallit
Nunaannut 2010-imili pigami sulilluni inuuniuteqarsimalluni tigusarineqarnissami tungaanut.
Sulisitsusuisa arlaannaataluunniit najugaqarnissamit- imaluunniit sulisinnaanissamut akuersissut takujumallugu piumasaqartarsimanngillat. Akileraarutinut akiliisarpoq. Najugaqarnissamut akuersissutip sivitsorneqarnissaanut qinnuteqarnikuunngilaq nalugamiuk tamanna pisariatoq tamatuminngalu noqqaavigineqarnikuunani.
Pisimasoq 4-p ulluanik iluarsiissuteqarnermut atatillugu illersuisuminik aperineqarluni nassuiaavoq pisimasut ataasiakkaarlugit ullui eqqaamanagit. Politiit allattuiffiannik 26. marts
2016-imeersumik immikkoortut siulliit marlunnik issuaaffigineqarluni unnerluutigineqartup
aalajangiusimavaa suli pisuunerarluni hashi 400 gram anngiortumik eqqussimallugu.
U6 tapersiullugu nassuiaavoqilanngussaq I-12-3-mut quppernermi 651-mi pingaartinneqartoq unaasoq aningaasat 62.900 kr.-it suliffianinngaaneersuummata. Tassaappullu aningaasarsiat, sulinngiffeqarnermi aningaasarsiat, angalanermilu aningaasartuutit. Suliffimmininngaaniillu aningaasat tigusartakkani skaavimminiitippai. Taamaaliortuaannarnikuuvoq.
Ukiumut akileraarutit ilanngaatigereerlugit aningaasarsiarisarpai 360.000 kr.-it. Aningaasat
nassaarineqartut tassaanerupput 100 kr.-it aamma 200 kr.-it, aningaaseriviup tigusisarfianeersuugamik, tassanilu aningaasat pappialat mikinerit atorneqarnerusarlutik, aningaasallu pappialat anginerit akiligassanut atoqqaartarpai konto-mini naammattunik aningaasaateqanngikkaangami. Pinnguaatinilu aningaasanoorutini eqquigaangami eqqukkani aningaasat pappialat
mikinerit atorlugit tunniunneqartarput. Aningaaserivimmi aningaasanik attartugaqarpoq.
Sulerisarsimanerminut takussutissiamik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 11-4-5 pingaarnersiuinermi qupperneq 578, unnerluutigineqartoq nassuiaateqarsimavoq, aningaasat attartukkani aningaasanik suliffimminiititaminik akilerneq ajorlugit, aningaaserivimmiit nammineq atugassaminik biilillu iluarsartinnissaannut attartornikuugami, Rumæniemullu aasaanerani sulinngiffeqarnermini paasitinneqarsimalluni anaanani kræftimut suliaritinniartoq.
Taamaattumillu aningaasat toqqortorniarsimallugit Rumæniemut nassarniarlugit anaanani aningaasatigut ikiorniarlugu. Unnerluussaaqataasut marts 2016 sioqqullugu ilisarisimanngilai.
Mobil normorivaa […], taanna U4-p telefoniani allaqqavoq, tak. pingaarnersiukkani qupperneq 653. Akissuteqarfigisinnaanngilaa sooq telefon normuni U4-ip telefoniani allaqqanersoq. Tassani taagorneqarluni […].
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Ilanngussaq I-14-2, pingaarnersiukkani qupperneq 660, unnerluutigineqartup mobil telefoniata misissuiffigineqarnerani unnerluutigineqartoq nassuiaasimavoq M tassaasoq neriniartarfimmi oktober 2008-2010 nammineq matulerisuunermini bar-imiittuusoq. Taannalu
2013-ip naanerani 15.000 kr.-it atortissimavaa. Aningaasallu suliffianeersuupput sanaartornermi suliffeqarfik. Naluaa M hashimik tuniniaasarnersoq. Issuaavigineqarluni sms-imini
taasimagaa ”29 gr. Yours”, unnerluutigineqartup naluaa suna pineraa. Aperinikuunngilaalu.
Illersuisuminit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq kalaallisut tuluttullu oqaluttarluni, kisiannili qallunaatut oqqarlulluni. Ulloq 24. marts 2016 tigusarineqarnermini assut
paatsuungasimavoq, suliinnaavissuugami suliffimminilu tigusarineqarami håndjernilerneqarlunilu angerlarsimaffimminut ingerlanneqarluni, tassanilu nulia annilaartorujussuusimavoq politiillu illup iluani suna tamaat misissuiffigisimagaat. Politeeqarfimmi
killisiuineq tuluttut ingerlanneqarsimavoq, politeerlu tuluttut pikkorippallaarsimanngilaq.
Oqarasuaatikkullu rumæniamiumik oqalutseqarsimanngilaq. U4 imminut ilisaritissimavoq
ateq X atorlugu. Sungiusimavaa Rumæniemi aningaasanik akissarsisarluni, Kalaallillu
Nunaanni ukiut siulliit marluk – aappaa-affaq aamma aningaasanngorlugit aningaasarsisarsimalluni. Aningaaseriviit tatiginngilai, qarasaasiakkut aningaaserivik atorneq ajorpaa
qarasaasiakkullu pisiniarneq ajorpoq. M-ip 7. januar 2014 sms-eq naasiussimasaanut tunngatillugu ilimanarpoq allannerliorsimasoq, imarisaa nammineq paasinnginnamiuk. Immaqa
kr.-mik allaqqasasoq gr.-iunani.
U4-ip illersuisuanit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq U3 Rumænieminngaaniit ilisarisimallugu Kalaallit Nunaannilu sapaatip akunneranut missiliorlugu marloriarlutik attavigiittarlutik. Aamma U4 aningaasatigut ikiorniarlugu neqeroorfigisimavaa nutseranut aningaasartuutit ilanngullugit.
U2-ip illersuisuanit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq U2 ilisarisimanagu.
Illersuisuminit aperineqarluni unnerluutigineqartoq tapersiutigalugu nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata kingorna iperagaagami Permagreen-imi sulilersimalluni. Ajami Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfiutaanni sulisinnaasimanngilaq. Nulia naartuvoq
qaammatillu 1 ½ -inngorlugit. Kalaallit Nunaannut 2008-mi pivoq, najugaqarnissamullu akuersissuteqarluni ukioq ataaseq, kingornalu ukiumik ataatsimik sivitsuiffigineqarluni, 2010-mi
suliffiata Aja-p ikiorpaa nutaamik nujagaqarnermut akuersissummik qinnuteqartillugu,
akineqarsimanngilarli. 2013-mi suliffini allanngortippaa sanaartornermik suliaqartuni sulilerluni, kisiannili nunanit allanit nunasiniartunut allaffiup sulisitsisua sianerfigivaat oqarlutillu
sulinissaminut akuersissummik peqannginnami suleqqusaanngitsoq. Najugaqarnissamut qinnuteqarpoq ilaquttani pissutigalugit, tamannalu akuerineqarpoq. Iperagaanermi kingorna
najugaqalivinnissamut qinnuteqarpoq sulili tamatuminnga akineqarsimanngilaq.
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U4 tapersiutitut nassuiaateqarpoq siullerpaamik Kalaallit Nunaannukarsimalluni 15. september 2015, Kalaallillu Nunaannut nunassinnissani siunertaralugu. Arnaatini ilagerusussimagaluarpaa taannali ilaasinnaasimanngilaq, namminerlu aappassaanik maanga tikippoq ulloq 5.
november 2015 takornariatut, assiliiartorluni tikippoq aviisimut ikinngutini peqatigalugu
Rumæniemi Kalaallit Nunaat pillugu saqqummersikkusutaminni. Aviisimi aaqqissuisup
oqaloqatigisami saqqummersitsiniarnini itigartitsissutigivaa nammineq suli ikinngutini
oqaloqatigerianngikkini. Kalaallit Nunaata sinneraniissimannilaq taammaallaat Nummiissimavoq. Saqqummersinniakkanilu eqqarsaatigalugu tamanna pisariaqarsimanngilaq.
Illersuisuminit aperineqarluni unnerluutigineqartoq ilanngussaq I-13-1-mut pingaarnersiukkani qupperneq 653-mi Iphone-ata misissorneqarsimaneranut atatillugu, ilisimatitsisimavoq
telenfon normu ”[…]” tassaasoq U6-p telefoniata normua, nassuiaasimavorlu normu taanna
U3-imit pissarsiarisimallugu. U3 Rumæniemiinnerani unnerluutigineqartup U3-ip telefonia
attartukulaarsimavaa, unnerluutigineqartorlu isumaqarpoq U3-ip normu taanna telefoniminut
ikkussimassagaa. Unnerluutigineqartup pineqartoq sianerfiginikuunngilaa.
U1 tapersiutigalugu nassuiaavoq nalunagu hashimik anngiortumik eqqussinermut akiliisitaaratarsinnaalluni pissutigalugu qarasaasiakkut ujarlersimagami. Google-rsimavoq
rumæniamiutut rumæniamiutullu akineqarsimalluni. Hashi illoqarfimmi tuniniagassaavoq.
Siusinnerusukkut diskotek-ini bar-inilu tusarnikuusimavaa Nuummi Hashi qanoq akeqartoq.
Inuit arlallit silami pujortarlutik eqqartoraat tusarnikuuaa. Naluaa Nuup sortaani hashimik
tuniniaasoqartarnersoq. Takunikuunngilarlu Nuummi hashimik tuniniaasoqarneranik.
U2 illersuisuminit aperineqarluni nassuiaavoq tigummigallarneqarnermi nalaani peqqiilliuuteqarsimalluni. Piffissami annikilliuuteqarsimavoq assigiinngitsunillu nakorsaasersorneqarsimalluni. Nakorsaatit nammineerluni tigummisimanngilai naluaalu nakorsaatit
sorpiaanersut. Maannakkorpiaq nakorsaatitunngilaq, kisiannili timaa suli nakorsaatitaqaqaaq.
Neqeroorfigineqarnermigut nakorsaatit pinikuuai, anniarisaqarnikuunngilaq.
Unillatsiareernerup kingorna illersuisup eqqartuussisut nalunaarfigivai unnerluutigineqartoq
siunnersorsimallugu unnerluutigineqartoq peqqissutsiminut tunngasunik oqaaseqaqqunagu.
Unnerluussisussaatitaasup illersuisullu sinnerisa ilisimatitsissutigivaat pissutsit taamaatillugit
unnerluutigineqartoq apersorniarnagu.
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Pisuunermik apeqqut
Unnerluutigineqartut nassuiaataat tunngavigalugit eqqartuussisut tunngavigivaat unnerluutigineqartut ulluni taaneqartuni unnerluusissutigineqartuni ataasiakkaani tikittarsimasut.
Pingaartumik U3-p nassuiaataani tamanna naleqqiunneqarpoq U2-p eqqartuussivimmi nassuiaataanut najugarisatik pillugit aammalu Rumæniemi nalunngisariissimaneri, U2 aamma
U1 qatanngutigiimmata, kiisalu angalanermi piffissat unnuisarnerillu Københavnimi, Kalaallit Nunaanni Islandimilu assigimmata tunngavigineqarpoq unnerluutigineqartut pinerliiviusut piffissat sioqqullugit ilisarisimaqatigeereersimasut, unnerluussissummilu oqaatigineqartutut angalanerni ingerlaqatigiittarsimallutik. Qatanngutigiit angutit U4-iluunniit sukkulluunniit uteqattaarlutik sivikitsuinnarmillu Nuummiittarsimanerminnut piffissap sivikitsuararsuup iluani pisimasuni suna siunertarisimanerlugu uppernassusilimmik nassuiaateqarsimanngillat.
Angalanernut atatillugu aningaasartuutit annertoorujussuit atorneqarsimammata, U3-p pingaaruteqarsimanera unnerluutigineqartut sinnerinut pisimasuni tamani, taakkununnga tunngasunik angalanerinut uppernarsaatinik tigumiarsimalluni, namminerlu angallaneranut
kingullermut (pisimasoq 7) aammalu U6-ip U3-p Nuummiinnerani 17.-22. marts 2016 inniminniissussussimammagu akiliussimallugu, nunatta eqqartuussisuunerata uppernarsineqartutut isigivaa angalanerit Kalaallit Nunaannut tamarmik siunertaqarsimasut anngiortumik hashimik eqqussinissamik tuniniaaqqinnermilu iluanaaruteqarnissamik, unnerluutigineqartullu angalanerit ataasiakkaarlugit peqatigiillutik iliuuserisimagaat.
Pisimasuni ataasiakkaani haship annertussusia qatanngutigiinnit U1/U2-ikkunnit anarineqartoq tikinnerminni tigusasarineqarnerminni 17. marts 2016 nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, inuk taamatut periuseqarluni hashimik 500 grammimik anngiortumik eqqussisinnaasoq. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsivaa
pisimasuni 1, 2, 3, 5, aamma 6-imi hash 1 kg missaani anngiortumik eqqunneqarsimasoq,
pisimasoq 4-imilu ulloq 19. december 2015 piliarineqartumi hash 500 gram anngiortumik
eqqunneqarsimasoq.
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigimmassuk U4-imut tunngatillugu atuuttussanngortitsisoqarnissaa, taamaattoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pisimasoq 2-mut atatillugu 700
gram hash sinnerlugu pisuutissinnaanngilaa, tassami unnerluutigineqarmat U3 peqatigalugu,
tamatumalu kingunerisaanik aamma U3 pisimasoq 2-mi pisuutinneqarsinnaanani eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaanut naleqqiullugu.
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Pisimasoq 7-mut tunngatillugu U3-p nassuiaataa, tassalu U5-p hashi iisinnaasimanngikkaa,
taamaattumillu aamma U4-ip iiumasimanngikkaa, tamanna nunatta eqqartuussisoqarfianit
tunuartinneqarpoq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa, taamaakkaluartoq taakkua marluk Københavnimiit Kalaallit Nunaannut ilaasimammata naak tamatumunnga atatillugu aningaasartuutitaqaraluartoq kiisalu U3-p naatsorsuusiaata imarisai sanilliunneqarput
tamanna pillugu ataqatigiinngitsumik nassuiaatigisai, tassalu U4-ip aamma U5-p ulloq 23.
marts 2016 tigusarineqarneranni aningaasat annertuut tigummisimasaat naatsorsuutinut naapertuummata.
U6-imut atatillugu eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, U3-p isumaqatigereerneratigut
unnerluutigineqartut sinneri sisamat hotelimiinnerat Nuummi piffissami 17.-22. marts 2016
inniminnersimammagit akilerlugillu. Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata
pingaartippaa, taassuma mobilnormua U4-ip telefoniani allaqqammat unnerluutigineqartullu
nassuiaataa, nammineq U3-llu U4 inullu alla naapissimagitsik, taanna aviisimik saqqummersitseqatissaa, unnerluutigineqartoq Rumæniemi biilimik attartukkamik ingerlatilluni taassuma pigisaanik ajutoornermut akuusimalluni. Kiisalu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartissimavaa unnerluutigineqartup skaaviani taasumap suliffiani aningaasat
62.900 kr.-it nassaarineqartut, aningaasallu tamangajammik aningaasat pappialat annikinnerullutik plasikkimut sakkortuumik qaqorsaatisunnitsumut poortorneqarsimasut. Aammalu
nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaattaaq paasissutissanit ersersinneqarmat unnerluutigineqartup aningaasanik nuussisarneri, U3-lu akunnerminni nuutsinerit amerlasimammata, aammalu unnerluutigineqartup U3-llu nassuiaatigisimammassuk imminnut qaninnerarlutik sapaatillu akunneri tamaasa missiliorlugu marloriarlutik imminnut takusarsimallutik.
Taamaattumik unnerluutigineqartup U3-p angalasarnerpassui ilisimasaqarfigisimavai,
aammalu unnerluutigineqartut allat ingerlaqatigalugit kalaallit nunaannut iseqatigisarsimagai
ilisimasaqarfigalugit. Pisut ataatsimut nalilersuiffigereerlugit nunatta eqqartuussisuuneqarfia
isumaqarpoq uppernarsineqartoq unnerluutigineqartup ilisimaarigaa unnerluutigineqartut ulloq 17. marts 2016 Nuummukarnerminni suna siunertarisimaneraat. Tamatuma kingunerisaanik isumaqataaffigineqarpoq unnerluutigineqartoq pisuutinneqarluni pisimasoq 7-mi
2 kg hash eqqunneranut peqataasimasutut. Taamaattorli nunatta nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsinngilaa aningaasat 62.900 kr.-nit pisimasoq 7-imi unnerluutigineqartup
iluanaarutigigai.
Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pisuunermik apeqqut eqqartuussisoqarfiup
aalajangigaa pisimasunut 1, 2, 3, 5, 6, aamma 7-mi atuuttussanngortippaa kiisalu U3 pisuutinneqarluni unnerluussutigineqarnermisut pisimasoq 4-mi.
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Pineqaatissiissut pillugu
Inissiinissamik sivisussusiliiniarnermi nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa U3
anngiortumik eqqussuinermi pingaarnertut inuttaasimammat. Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa haship annertussusia unnerluutigineqartut tamarmik ataasiakkaarlutik
eqqutaat, pisimasullu peqatigiinnikkut iliuuserineqarsimallutik. U6-imut atatillugu nunatta
eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa taassuma peqataanera pingaaruteqannginnerusut isigineqartariaqarmat. U2 aamma U1 artorsinneqarnerannut innimittarnerusumik iliuuseqarfigineqarput, tassani paasissutissat U2-ip peqqissusaanut tigummigallarneqarnerata nalaani
kingunerisimasaanut tunngatillugu.
Tamanna tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatissiissut ukiumi ataatsimi
qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiititsinissaq atuuttussanngortippaa, U4-illu inissiisarfimmiitinneqarnissaa ukiumi ataatsimi qaammallu ataaseq appartillugu, U2-ip inissiisarfimmiitinneqarnissaa qaammatinut qulinut appartillugu, U1-ip inissiisarfimmiitinneqarnissaa qaammatinut arfineq-pingasunut appartillugu aammalu U6-ip inissiisarfimmiitinneqarnissaa qaammatinut tallimanut appartillugu. U6-imut pineqaatissiineq tigummigallagaanermi naammassineqarsimasutut isigineqarpoq.
Anisitsineq
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata akuerivaa U4, U2 aamma U1-ip anisitaanissaannut piumasaqaatit naammassineqartut, tak. nunanut allamiunut inatsimmi § 24, tak. § 22, nr. 4
aamma § 24, nr. 2 tunngavigalugit.
U3 aamma U6-imut tunngatillugu tunngavissaqarpoq anisinneqarnissaannut nunani allamiunut inatsmmi § 24, tak. § 22, nr. 4 aamma § 24, nr. 2 tunngavigalugit. Kisiannili nunatta
eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, pingaartumik unnerluutigineqartut taakkua Kalaallit
Nunaanni nuliaqarlutillu meeraqarmata, nunani allamiunut inatsimmi § 26, imm. 1, nr. 4)
aamma 5 oqaasertaqartut anisitaannginnissaannut aalajangiisuusumik tak. § 26 imm. 2. Taamaattumik unnerluussisussaatitaasut anisitsinissamik piumasaqaataat tassani malinneqanngilaq.
Arsaarinninnissamik piumasarineqartut
Haship tuniniarneqarnerani akigitinneqartartunut paasissutissat malillugit nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq eqqartuussisoqarfiup sivisussusiliinera U3-mut atatillugu naapertuuttuusoq.
U3-p naatsorsuusiaani paasissutissat tunngavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, unnerluutigineqartut hashimik eqqussisimasut angalanermi ataatsimi 20.000 kr.inik akilerneqartarsimasut. Aningaasat arsaarinnissutigineqartut appartinneqarput U4-imut
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tunngatillugu 100.000 kr.-inut, U2-imut tunngatillugu 80.000 kr.-inut, U1-imut tunngatillugu 60.000 kr.-inut.
Uppernarsaatit inerneri tunngavigalugit U6-imut atatillugu tunngavissaqanngilaq taanna arsaarinnissuteqarfigissallugu.
Aningaasartuutit pillugit
Pisimasut isikkui aallaavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup aningaasartuutit pillugit aalajangiinera atuuttussanngortippaa.
Tamannalu tunngavigalugu unnerluutigineqartup U3-p nunatta eqqartuussisuuneqarfiani
illersuisuminut aningaasarsiarititassat akilissavai.
Unnerluutigineqartut sinnerinut suliap inernera pissutigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiani aningaasartuutigineqartut akilissanngilaat.
T A A M A A T T U M I K E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq makkuninnga allanngutitalerlugu:
U4-ip piffissaq inissiisarfimmiitinneqarnissaa appartinneqarpoq ukiumut ataatsimut qaammallu ataaseq sivisussuseqartussanngorlugu.
U2-ip piffissaq inissiisarfimmiitinneqarnissaa appartinneqarpoq qaammatini qulini sivisussuseqartussanngorlugu.
U1-ip piffissaq inissiisarfimmiitinneqarnissaa appartinneqarpoq qaammatini arfineqpingasuni sivisussuseqartussanngorlugu.
U6-ip piffissaq inissiisarfimmiitinneqarnissaa appartinneqarpoq qaammatini tallamani sivisussuseqartussanngorlugu, tamannalu tigummigallagaanerani naammassineqareersutut isigineqarluni.
Aningaasat arsaarinnissutigineqartut appartinneqarput U4-imut tunngatillugu 100.000 kr.inut, U2-imut tunngatillugu 80.000 kr.-inut, U1-imut tunngatillugu 60.000 kr.-inut.
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U6 arsaarinnissutiginiarneqartunut pinngitsuutinneqarpoq.
U3 nunatta eqqartuussisuuneqarfiani imminut illersuisumisut ivertinneqarsimasumut aningaasarsiassat akilisavai.
Illersuisutut ivertinneqarsimasunut aningaasarsiassat immikkut aalajangersaaffigineqassapput. U3-p illersuisumi aningaasarsiassai nammineerluni akilissavai. Illersuisut sinnerisa
aningaasarsiassaat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
Den 10. november 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 173/16
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
SER-NUU-KS-0538-2016)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5505-98610-00104-16)
mod
T3
født den […] 1986
(advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk,
j.nr. G K 173/16)
T2
født den […] 1989
(advokat Ulrik Blidorf, Nuuk)
T1
født den […] 1985
(advokat Finn Meinel, Nuuk, j.nr. 12723)
T4
født den […] 1974
(cand.jur. Miki R. Lynge, Nuuk) og
T6
født den […] 1981
(advokat Naja Joelsen, Nuuk, j.nr. K 173/16)
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afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 5. juli 2016. Ved dommen blev
de tiltalte fundet skyldige således:
Tiltalte T3, T2 og T4 anset skyldige i forhold 1, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer
§ 1, jf. § 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. § 27,
stk. 1 – ved den 15. september 2015 i forening at have indsmuglet ca. 1 kg hash til Grønland,
Nuuk med henblik på videresalg.
Tiltalte T3 og T4 anset skyldige i forhold 2, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer §
1, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. §
27, stk. 1 – ved den 5. november 2015 i forening at have indsmuglet ca. 700 gram hash til
Grønland, Nuuk med henblik på videresalg.
Tiltalte T3, T2 og T1 anset skyldige i forhold 3, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer
§ 1, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf.
§ 27, stk. 1 – ved den 3. december 2015 i forening at have indsmuglet ca. 1 kg hash til Grønland, Nuuk med henblik på videresalg.
Tiltalte T3 anset skyldig i forhold 4, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 1, jf. § 3,
stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. § 27, stk. 1
– ved den 15. september 2015 at have indsmuglet ca. 400 gram hash til Grønland, Nuuk med
henblik på videresalg.
Tiltalte T3, T2 og T4 anset skyldige i forhold 5, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer
§ 1, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf.
§ 27, stk. 1 – ved den 21. januar 2016 i forening at have indsmuglet ca. 1 kg hash til Grønland,
Nuuk med henblik på videresalg.
Tiltalte T3, T1og T4 anset skyldige i forhold 6, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer
§ 1, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf.
§ 27, stk. 1 – ved den 25. februar 2016 i forening at have indsmuglet ca. 1 kg hash til Grønland,
Nuuk med henblik på videresalg.
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Tiltalte T3, T6, T5, T1, T2 og T4 anset skyldige i forhold 7, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 1, jf. § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1,
liste A, nr. 1 jf. § 27, stk. 1 – ved i tiden forud for den 17. marts 2016 i forening og efter
forudgående aftale at have planlagt og indsmuglet ikke under ca. 2 kg hash til Grønland med
henblik på videresalg, idet T3 købte 2 kg hash i København, som T3, T5, T1, T2 og T4 indsmuglede indvortes, idet T1 indsmuglede 592 gram, T2 indsmuglede 542 gram og T5 og T4
hver indsmuglede ca. 500 gram, i hvilken forbindelse T5, T1, T2 og T4’s overnatninger i
Nuuk på Hotel Nordbo var forhåndsreserveret og betalt af T6, ligesom de tiltalte T5, T1, T2
og T4 modtog betaling for indsmuglingen og den 23. marts 2016 var i besiddelse af store
kontantbeløb, der stammede herfra således:
T5
50.000 kr.
T1
25.296 kr.
T2
18.000 kr.
T4
45.450 kr.
ligesom T3 samme dato blev fundet i besiddelse af 23.000 kr. på sin bopæl i Nuuk, og idet
T6 den 31. marts 2016 var i besiddelse af 62.900 kr. i et skab på sin arbejdsplads i Nuuk,
hvilke penge alle stammede fra salg af hash.
Berigtigelse af tiltalen
Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen berigtiget forhold 4, således at forholdet
rettelig er begået den 19. december 2015.
Påstande under anken
Tiltalte T1 har påstået frifindelse i forhold 3 og 6 og delvis frifindelse i forhold 7, formildelse
af straffen, frifindelse for konfiskation og nedsættelse af sagsomkostninger.
Tiltalte T2 har påstået frifindelse i forhold 1, 3 og 5 og delvis frifindelse i forhold 7, formildelse af straffen, frifindelse for konfiskation og nedsættelse af sagsomkostninger.
Tiltalte T3 har påstået frifindelse i forhold 1, 3, 5 og 6, og delvis frifindelse i forhold 2, 4 og
7, formildelse af straffen, nedsættelse af konfiskationen og frifindelse for sagsomkostninger.
Under hovedforhandlingen har tiltalte endvidere påstået kredsrettens dom ophævet under henvisning til, at tiltalen i forhold 1-6 ikke opfylder betingelserne til et anklageskrift i retsplejelovens § 437, stk. 2 og 3.
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Tiltalte T4 har påstået frifindelse i forhold 1, 2, 5 og 7, subsidiær formildelse af straffen,
frifindelse for konfiskation og nedsættelse af sagsomkostninger.
Tiltalte T6 har påstået frifindelse i forhold 7, subsidiær formildelse af straffen, frifindelse for
konfiskation og nedsættelse af sagsomkostninger.
Anklagemyndigheden har over for de tiltalte T3 og T6 påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1-7, skærpelse af straffen og udvisning. Over for de tiltalte T4,
T2 og T1 har anklagemyndigheden påstået stadfæstelse.
De tiltalte T3 og T6 har påstået frifindelse for anklagemyndighedens påstand om udvisning.
Tilbageholdelse
De tiltalte T1, T2, T3og T4 har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 1. august 2016.
Supplerende sagsfremstilling
Den 17. marts blev T3, T1 og T2 anholdt i lufthavnen i Nuuk i forbindelse med indrejse fra
Danmark. Ved visitation blev T2 fundet i besiddelse af 5.000 d.kr. og 2.000 kr. i udenlandsk
valuta, T1 i besiddelse af 5.000 d.kr. og 2.325 kr. i udenlandsk valuta og T3 i besiddelse af
7.267 d.kr. De blev tilbageholdt hos politiet indtil den 18. marts 2016. Under tilbageholdelsen
blev T2 røntgenfotograferet, og på billederne kunne ses runde effekter i maven. Inden løsladelsen udskilte han kapsler indeholdende 549 gram hash, og T1 udskilte kapsler indeholdende
592 gram hash.
Det fremgår af en booking-bekræftelse fra Hotel Nordbo i Nuuk, at der var booket 2 lejligheder hver til 2 personer i tiden 17.-22. marts 2016 til en samlet pris på 14.450 kr. Hotellet har
bekræftet, at T6 har bestilt og betalt værelserne.

21

Den 23. marts 2015 blev de tiltalte bortset fra T6 anholdt i lufthavnen i Nuuk. T6 blev anholdt
den 24. marts 2016. Ved anholdelsen var T4 i besiddelse af 18.450 d.kr., der lå i hans pung,
og 5.000 d.kr., der lå i hans kuffert. T2 var i besiddelse af 11.000 d.kr. på sin person og 7.000
d.kr. i en strømpe i sin kuffert. Tiltalte T1 var i besiddelse af 25.296 d.kr., der lå i hans pung.
Medtiltalte ved kredsretten T5 fandtes i besiddelse af 50.000 d.kr. Den 24. marts 2016 fandt
man yderligere i forbindelse med en overflytning af T4 22.000 d.kr. i hans jakkelomme.
Ligeledes den 23. marts 2016 foretog politiet om aftenen ransagning på T3’s bopæl i Nuuk.
Herunder fandt man en rejseplan for ham med Icelandair med fly den 8. marts 2016 fra Reykjavik til København og den 17. marts 2016 fra København til Reykjavik og et boardingpas
for ham den 17. marts fra København til Reykjavik og videre fra Reykjavik til Nuuk samme
dag.
Under samme ransagning fandt man en rejsetaske med en faktura fra rejsebureauet Crisoldo
til T5 vedrørende en rejse for ham den 17. marts 2016 fra København til Reykjavik og videre
til Nuuk og en faktura fra samme rejsebureau til T2 vedrørende en tilsvarende rejse og en
rejse den 23. marts 2016 fra Nuuk til Reykjavik og den 24. marts 2016 fra Reykjavik til København.
Endvidere fandt man under ransagningen i et skab fakturaer fra rejsebureauet Crisoldo vedrørende en overnatning på Metro Cabinn i København den 23.-25. februar 2016 for T1, en
faktura fra samme rejsebureau vedrørende en returbillet for T4 den 25. februar - 3. marts 2016
København-Nuuk og et boardingpas for T3 den 18. februar 2016 Reykjavik-Nuuk. Yderligere
fandt man en kvittering fra Grønlandsbanken til T6 om overførsel den 30. september 2015 af
15.000 kr.
På et skab fandt man en plasticpose med i alt 23.000 d.kr., og på en kommode fandt man en
pung indeholdende den papirsnote, der er omtalt i kredsrettens dom.
Under en ransagning den 31. marts 2016 på T6 arbejdsplads fandt man i hans skab 62.900
d.kr.
Ifølge oplysninger fra hotel Cabinn Metro i København har T4 med en ledsager overnattet på
hotellet den 14.-17. december 2015, 28.-29. januar, 23.-25. februar, 3.-4. marts og 15.-17.
marts 2016.
Ifølge en faktura fra Hotel Sømandshjemmet i Nuuk har T2 og T4 overnattet på hotellet den
21.-28. januar 2016. Ifølge en anden faktura fra samme hotel har T4 overnattet på hotellet den
25.-27. februar 2016.

22

Det fremgår af to vouchers fra rejsebureauet Crisoldo, at der var booket overnatning i dobbeltværelser for henholdsvis T4 og T5 og T2 og T1 den 23.-24. marts 2016 på samme referencenr.
Det er oplyst, at de tiltalte ikke bestrider, at det på baggrund af dokumentation kan lægges til
grund, at de har foretaget følgende rejser til og fra Nuuk:
T3:
Indrejst 2. august 2015
Udrejst 22. oktober 2015
Indrejst 5. november 2015
Udrejst 15. december 2015
Indrejst 19. december 2015
Udrejst 7. marts 2016
Indrejst 17. marts 2016
Forsøgt udrejst 23. marts 2016
T4:
Indrejst 15. september 2015
Udrejst 21. september 2015
Indrejst 5. november 2015
Udrejst 12. november 2015
Indrejst 21. januar 2016
Udrejst 28. januar 2016
Indrejst 25. februar 2016
Udrejst 3. marts 2016
Indrejst 17. marts 2016
Forsøgt udrejst 23. marts 2016
T2:
Indrejst 15. september 2017
Udrejst 21. september 2015
Indrejst 3. december 2015
Udrejst 10. december 2015
Indrejst 21. januar 2016
Udrejst 28. januar 2016
Indrejst 17. marts 2016
Forsøgt udrejst 23. marts 2016
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T1:
Indrejst 3. december 2015
Udrejst 10. december 2015
Indrejst 25. februar 2016
Udrejst 3. marts 2016
Indrejst 17. marts 2016
Forsøgt udrejst 23. marts 2016.
Personlige forhold
Vedrørende T3 fremgår det af afhøring i medfør af udlændingelovens § 26 blandt andet, at
han kom til Grønland i 2010 med henblik på at arbejde og har boet i Grønland siden da. Han
har arbejdet under hele opholdet. Han taler grønlandsk. Han er gift med en grønlandsk kvinde,
og de har 2 børn.
Det fremgår af Udlændingestyrelsens udtalelse af 21. juni 2016 blandt andet, at han er rumænsk statsborger, og at udvisningshjemmelen skal søges i udlændingelovens § 24, nr. 1, jf.
§ 22, nr. 4, eller § 24, nr. 2.
Vedrørende T6 fremgår det af afhøring i medfør af udlændingelovens § 26, at han kom til
Grønland i 2008 med henblik på arbejde, og han har boet og arbejdet i Grønland siden da.
Han taler grønlandsk og engelsk. Han blev i 2011 gift en grønlandsk kvinde, og de har et barn
født i 2011.
Det fremgår af Udlændingestyrelsens udtalelse af 24. juni 2016 blandt andet, at han er rumænsk statsborger, og at udvisningshjemmelen skal søges i udlændingelovens § 24, nr. 1, jf.
§ 22, nr. 4, eller § 24, nr. 2.
Vedrørende de tiltalte T2, T1 og T4 er der ikke foretaget § 26 afhøring. Det fremgår videre af
Udlændingestyrelsens udtalelse, at der ikke er afgivet udtalelse om udvisningsspørgsmålet.
Udlændingestyrelsen har henvist til, at baggrunden herfor er, at man vurderer, at der er mulighed for en udvisningspåstand efter udlændingelovens § 24, og at det vurderes, at de ikke
har tilknytning til Grønland.
Forklaringer
For landsretten har de tiltalte T3, T1, T4 og T6 afgivet forklaring. De har i det væsentlige
forklaret som for kredsretten.

24

T3 har supplerende forklaret, at bilag I-8-7, ekstrakten side 610, er et regnskab over rejsen
beskrevet i forhold 7. […] er T4. T4 kunne ikke sluge hashen i København og mente derfor,
at han ikke skulle med til Grønland, men det endte med, at tiltalte lånte T4 42.000 kr. ”[…]
50 k” betyder, at T5 fik 50.000 kr. af tiltalte. T2 skulle have 20.000 kr., svarende til 3.000
euro, hvis det lykkedes ham at smugle hashen til Grønland. Det samme gælder T1. De penge,
som de to havde med på vej ud af Grønland den 23. marts 2016, må således være deres egne
penge. Han kan ikke huske, om han har givet dem penge. ”Hotel-3100...-20.000” betyder, at
de øvrige tiltalte havde bedt ham om flere penge, og han ville med papiret vise dem, hvor
meget han havde brugt på dem, men han overdrev og havde til hensigt at snyde de 4 andre, så
de ikke skulle bede om flere penge. Han gav T5 penge, fordi T5 har indregistreret sin lejlighed
i Budapest i tiltaltes mors navn og således sikre hans mor, hvis der skete noget med T5. De
penge, T4 og T5 fik, fremgår af regnskabet, fordi han ville vise dem, at de havde penge. De
resterende poster er rejseudgifter, som han ville vise de øvrige, men han har overdrevet, hvor
mange penge han havde brugt på rejsen.
Han har modtaget en sms med kode til nøgleskabet i Hotel Nordbo fra T6. Han kan ikke
huske, om han også fik en vejledning i, hvordan han skulle bruge koden, men i forbindelse
med en søgning på internettet efter hoteller i Nuuk havde han set en vejledning heri. Da han
den 24. marts 2016 hørte, at T6 var blevet tilbageholdt, sagde han til politiet, at han ville
erkende alt, og at T6 ikke havde haft noget at gøre med den rejse og den hash. Det var for at
få T6 løsladt.
Adspurgt af T2’s forsvarer har tiltalte forklaret, at han selv skulle have resten af fortjenesten
ved indsmuglingen.
Adspurgt af T4’s forsvarer har tiltalte forklaret, at han viste regnskabet til alle de øvrige 4
tiltalte, der deltog i rejsen, forhold 7.
Adspurgt af sin forsvarer om sine personlige forhold har tiltalte supplerende forklaret, at har
haft erhvervsarbejde fra sin indrejse i Grønland i 2010 og indtil tilbageholdelsen. Ingen af
hans arbejdsgivere har krævet forevist opholds- og arbejdstilladelse. Han har betalt skat. Han
har ikke søgt om forlængelse af opholdstilladelsen, fordi han ikke vidste, at det var nødvendigt, og ingen havde bedt ham om det.
Vedrørende berigtigelsen af datoen i forhold 4 har tiltalte på forsvarerens spørgsmål forklaret,
at han ikke kan huske datoen for de enkelte forhold. Foreholdt politirapport af 26. mats 2016
side 6, de to første afsnit, har tiltalte fastholdt dette, men han kan fortsat erkende at have
indsmuglet 400 gram hash.
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T6 har supplerende forklaret ad bilag I-12-3, ekstrakten side 651, at beløbet 62.900 kr. stammer fra hans arbejdsplads. Det er løn, feriepenge og rejseudgifter. Han havde alle de penge,
han modtog fra arbejdspladsen, i skabet. Det gjorde han altid. Han tjente ca. 360.000 kr. om
året efter skat. De fundne penge var primært i 100- og 200- kr. sedler, fordi de er hævet i
bankomat, hvor man mest får små sedler, og han brugte først de store sedler til udgifter, hvis
han ikke havde nok penge på sin konto. Han fik også præmie i små sedler, når han havde
gevinst på spilleautomater. Han har banklån. Foreholdt engagementsoversigt, bilag 11-4-5,
ekstrakten side 578, har tiltalte forklaret, at han ikke betalte af på lånene med de penge, han
havde på sin arbejdsplads, fordi han havde lånt i banken og privat til en bilreparation, og at
han på ferien i Rumænien om sommeren havde fået at vide, at hans mor skulle behandles for
kræft. Han ville derfor gemme pengene for at tage dem med til Rumænien og hjælpe sin mor
økonomisk. Han kendte ikke de medtiltalte forud for marts 2016. Han har mobiltelefonnummer […], som stod i t4’s telefon, jf. ekstrakten side 653. Han kan ikke svare på, hvorfor hans
telefonnummer var på T4’s telefon. Han kaldes […].
Ad bilag I-14-2, ekstrakten side 660, en undersøgelse af tiltaltes mobiltelefon, har tiltalte forklaret, at M er en person, som var bartender på en restaurant, hvor tiltalte i oktober 2008-2010
har været dørmand. Han har lånt hende 15.000 kr. i slutningen af 2013. Det var penge, han
havde fra sin arbejdsplads, som var et byggefirma. Han ved ikke, om M sælger hash. Foreholdt at hun i en sms har nævnt ”29 gr. Yours”, ved tiltalte ikke, hvad hun mente med det.
Han har ikke spurgt hende om det.
Adspurgt af sin forsvarer har tiltalte forklaret, at han taler grønlandsk og engelsk, men dårligt
dansk. Ved anholdelsen den 24. marts 2016 var han fuldstændig desorienteret, fordi han arbejder hele tiden og blev tilbageholdt på sin arbejdsplads og ført hjem på sin bopæl i håndjern,
hvor hans kone blev fuldstændig panisk, og politiet begyndte at kigge i hele huset. Afhøringen
på politistationen foregik på engelsk, og politibetjentene talte ikke særlig godt engelsk. Der
var ikke rumænsk tolk med over telefonen. T4 har præsenteret sig for ham med navnet X. I
Rumænien var han vant til at få sin løn betalt kontant, og de første 1½-2 år i Grønland fik han
også sin løn kontant. Han stoler ikke på banker, bruger ikke netbank og køber ikke på internettet. Vedrørende sms’en fra M den 7. januar 2014 er det muligt, at hun har lavet en slåfejl,
for han forstod ikke indholdet. Måske skulle der stå kr. i stedet gr.
Adspurgt af T4’S forsvarer har tiltalte forklaret, at han kender T3 fra Rumænien, og de har i
Grønland haft kontakt ca. 2 gange om ugen. Han har også tilbudt T3 økonomisk hjælp, herunder til flytteudgifter.
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Adspurgt af T2’s forsvarer har tiltalte forklaret, at han ikke kender T2.
Adspurgt af sin forsvarer har tiltalte om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han
efter løsladelsen efter kredsrettens dom begyndte at arbejde i Permagreen. Han kunne ikke
arbejde i Aja, som er en institution under det Grønlandske selvstyre. Hans kone er gravid og
1½ måned henne i graviditeten. Da han kom til Grønland i 2008, fik hans opholdstilladelse i
1 år, som derefter blev forlænget med 1 år. I 2010 hjalp hans nye arbejdsplads, Aja, ham med
at søge opholdstilladelse, men han modtog ikke svar. I 2013 skiftede han arbejde til byggebranchen, men udlændingemyndighederne ringede til hans arbejdsgiver og sagde, at han ikke
havde arbejdstilladelse og derfor ikke måtte arbejde. Han søgte så opholdstilladelse på grundlag af familie, hvilket han fik. Efter løsladelsen søgte han permanent opholdstilladelse, men
han har ikke fået svar.
T4 har supplerende forklaret, at han første gang, han tog til Grønland, den 15. september 2015,
havde til hensigt at bosætte sig i Grønland. Han ville have haft sin kæreste med, men hun
kunne ikke komme, så han kom hertil som turist. 2. gang, den 5. november 2015, kom han
for at tage fotos til et blad, som han og en ven påtænkte at udgive i Rumænien om Grønland
og Grønlands historie. Han havde talt med en redaktør, som afviste at udgive for ham, før han
talte med vennen. Han har ikke været andre steder i Grønland end i Nuuk området. Det havde
han ikke behov for af hensyn til den påtænkte udgivelse.
Adspurgt af sin forsvarer har tiltalte forklaret ad bilag I-13-1, ekstraktens side 653, undersøgelse af hans Iphone, og oplyst at telefonnummeret ud for navnet ”[…]” er T6’s telefonnummer, har tiltalte forklaret, at han fik telefonnummeret på T6 fra T3. Under T3’s ophold i Rumænien lånte T3 ofte tiltaltes telefon, og tiltalte tror, at T3 har skrevet nummeret ind i telefonen. Tiltalte har aldrig ringet til vedkommende.
T1 har supplerende forklaret, at han vidste, at han kun risikerede en bøde for indsmugling af
hash, fordi han havde foretaget en søgning på internettet om det. Han søgte på Google på
rumænsk og fik svaret på rumænsk. Hashen skulle sælges i byen. Han havde tidligere været
på diskoteker og barer og havde der fået at vide, hvad hash koster i Nuuk. Han havde hørt det
fra en gruppe, som stod udenfor og røg. Han vidste ikke, hvor i Nuuk man sælger hash. Han
havde ikke set hash blive handlet i Nuuk.
T2 har, adspurgt af sin forsvarer, forklaret, at han under tilbageholdelsen har fået det helbredsmæssigt dårligt. Han har været igennem en svær periode og har fået flere slags medicin. Han
har ikke haft medicinen i hånden og ved ikke, nærmere, hvilken slags medicin det var. Lige
nu får han ikke medicin, men han har stadig meget medicin i sig. Han fik medicinen, fordi
han fik det tilbudt. Han har ikke haft smerter.
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Efter en pause har forsvareren meddelt retten, at han har tilrådet tiltalte at undlade at udtale
sig som følge af tiltaltes helbredsmæssige tilstand. Anklageren og de øvrige forsvarere har
meddelt, at de under disse omstændigheder frafalder at stille spørgsmål til tiltalte.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Skyldspørgsmålet
På baggrund af de tiltaltes forklaringer og de fremlagt rejsebilag lægger landsretten til grund,
at de tiltalte er indrejst på de datoer, der fremgår af de enkelte tiltalepunkter. Som følge af
navnlig T3’s forklaring sammenholdt med T2’s forklaring i kredsretten om deres bopæle og
kendskab til hinanden i Rumænien, at T2 og T1 er brødre, og sammenfaldet i rejsetidspunkter
og overnatningsforhold i København, Grønland og Island lægges det videre til grund, at de
tiltalte har kendt hinanden forud for gerningstidspunkterne, og at de er fulgtes med hinanden
på rejserne som anført i tiltalen. Hverken brødrene T1/T2 eller T4 har på nogen måde afgivet
en troværdig forklaring på formålet med deres gentagne rejser og kortvarige ophold i Nuuk,
som har fundet sted i løbet af en kort periode. Under hensyn hertil, til de store omkostninger
forbundet med rejserne, til T3’s gennemgående rolle i forhold til de øvrige tiltalte i samtlige
forhold, at han var i besiddelse af rejsebilag vedrørende dem, til hans betaling for i hvert fald
den seneste rejse (forhold 7) og T6’s booking og betaling for hotelopholdet i Nuuk den 17.22. marts 2016 på vegne T3, finder landsretten, at det er bevist, at samtlige rejser havde til
formål at indsmugle hash i Grønland med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, og at
de tiltalte, der foretaget de enkelte rejser, har begået forholdene i forening.
Vedrørende de enkelte forhold lægger landsretten på baggrund af den mængde hash, der blev
udskilt fra brødrene T1/T2’s maver under tilbageholdelsen efter indrejsen den 17. marts 2016,
til grund, at en person på den anvendte måde kan indsmugle ca. 500 gram hash. Landsretten
finder det derfor bevist, at der også i forhold 1, 2, 3, 5 og 6 blev indsmuglet ca. 1 kg hash, og
i forhold 4, som rettelig er begået den 19. december 2015, blev indsmuglet ca. 500 gram hash.
Da anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse over for T4, kan landsretten dog ikke finde
ham skyldig i indsmugling af mere end 700 gram hash i forhold 2, og da tiltalen er rejst mod
ham i forening med T3, kan landsretten i konsekvens heraf heller ikke finde T3 skyldig i
forhold 2 i videre omfang end sket i kredsrettens dom.
Vedrørende forhold 7 finder retten, at T3’s forklaring om, at T5 ikke kunne sluge hashpillerne,
og at T4 derfor heller ikke ville sluge dem, må tilsidesættes. Landsretten har herved lagt vægt
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på, at de to alligevel kom med fra København til Grønland trods de dermed forbundne udgifter, og på indholdet af T3’s regnskabsbilag sammenholdt med hans usammenhængende forklaring herom og den omstændighed, at T4 og T5 under anholdelsen den 23. marts var i besiddelse betydelige pengebeløb, der modsvarer regnskabet.
Vedrørende T6 lægger landsretten til grund, at han efter aftale med T3 har bestilt og betalt de
4 øvrige tiltaltes hotelophold under opholdet i Nuuk i perioden 17.-22. marts 2016. Landsretten lægger videre vægt på, at hans mobiltelefonnummer stod i T4’s telefon og på tiltaltes
forklaring om, at han og T3 mødte T4 sammen med en person, som denne skulle udgive et
blad sammen med, og at tiltalte havde været impliceret i et færdselsuheld i Rumænien kørende
i en lejet bil, som var ejet af denne person. Videre har landsretten lagt vægt på fundet af 62.900
kr. i tiltaltes skab på arbejdspladsen, og at beløbet var overvejende i små sedler og emballeret
i plastic med kraftig sæbelugt. Yderligere har landsretten lagt vægt på, at det fremgår af oplysningerne om tiltaltes pengetransaktioner, at der har været mange heraf mellem ham og T3,
og at tiltalte og T3 har forklaret, at de har et nært forhold og har set hinanden ca. 2 gange
ugentligt. Tiltalte har derfor haft kendskab til T3’s mange rejser, og at han har haft følgeskab
af de andre tiltalte ved indrejserne i Grønland. Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder finder landsretten, at det er bevist, at tiltalte havde viden om de tiltaltes formål med
rejsen til Nuuk den 17. marts 2016. Som følge heraf tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig
i medvirken til indførsel af 2 kg hash i forhold 7. Landsretten finder det dog ikke bevist, at de
62.900 kr. er tiltaltes fortjeneste ved forhold 7.
Herefter stadfæster landsretten kredsrettens afgørelse af skyldspørgsmålet vedrørende forhold
1, 2, 3, 5, 6 og 7 og finder T3 skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 4
Foranstaltningen
Ved udmålingen af anbringelsens varighed lægger landsretten til grund, at T3 har været en
gennemgående person og hovedmand i indsmuglingerne. Landsretten lægger vægt på mængden af hash, de tiltalte hver især har indført, og at forholdene er begået i forening. For T6’s
vedkommende lægger landsretten endvidere vægt på, at hans medvirken må betragtes som af
mindre betydende karakter. For T2 og T1 tager landsretten også hensyn til den belastning,
T2’s helbredsmæssige forhold efter det oplyste har medført for dem under tilbageholdelsen.
På denne baggrund stadfæster landsretten foranstaltningen på anbringelse i 1 år 6 måneder
for T3, nedsætter anbringelsestiden for T4 til anbringelse i 1 år 1 måned, nedsætter anbringelsestiden for T2 til anbringelse i 10 måneder, nedsætter anbringelsestiden for T1 til anbringelse i 8 måneder og nedsætter anbringelsestiden for T6 til anbringelse i 5 måneder. For T6
anses foranstaltningen for udstået med tilbageholdelsen.
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Udvisning
Landsretten tiltræder, at betingelserne for udvisning af T4, T2 og T1 er opfyldt, jf. udlændingelovens § 24, jf. § 22, nr. 4 og § 24, nr. 2.
For så vidt angår T3 og T6 er der hjemmel til udvisning i udlændingelovens § 24, jf. § 22, nr.
4 og § 24, nr. 2. Landsretten finder imidlertid, navnlig fordi disse tiltalte har hustru og børn i
Grønland, at de forhold, at der nævnt i udlændingelovens § 26, stk. 1, nr. 4) og 5), taler afgørende mod udvisning, jf. § 26, stk. 2. Anklagemyndighedens påstand om udvisning tages derfor ikke til følge.
Konfiskationskravet
Efter det oplyste om handelspriserne for hash i Grønland finder landsretten, at kredsrettens
udmåling heraf er passende for T3’s vedkommende.
På baggrund af oplysningerne i T3’s regnskab lægger landsretten til grund, at de tiltalte, der
er indrejst med hash, har fået udbetalt 20.000 kr. pr. rejse. Konfiskationsbeløbene nedsættes
derfor til 100.000 kr. for T4, 80.000 kr. for T2 og 60.000 kr. for T1.
Efter bevisresultatet for T6’s vedkommende er der ikke grundlag for konfiskation hos ham.
Sagsomkostninger
Efter forholdenes karakter stadfæster landsretten kredsrettens omkostningsafgørelse.
Tiltalte T3 skal af samme grund betale salæret til sin forsvarer for landsretten.
Efter sagens udfald for de øvrige tiltalte skal de ikke betale sagsomkostninger for landsretten.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom stadfæstes med følgende ændringer:
Anbringelsestiden for T4 nedsættes til anbringelse i 1 år 1 måned.
Anbringelsestiden for T2 nedsættes til anbringelse i 10 måneder.
Anbringelsestiden for T1 nedsættes til anbringelse i 8 måneder.
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Anbringelsestiden for T6 nedsættes til anbringelse i 5 måneder, som anses for udstået med
tilbageholdelsen.
Konfiskationsbeløbene nedsættes for T4 til 100.000 kr., for T2 til 80.000 kr. og for T1 til
60.000 kr.
T6 frifindes for konfiskationskravet.
T3 skal betale salæret for landsretten til sin beskikkede forsvarer.
Salæret til de beskikkede forsvarere fastsættes særskilt. Salæret til T3’s forsvarer afholdes
endeligt af ham. Salæret til de øvrige forsvarer afholdes endelig af statskassen.

Elisabeth Mejnertz

