NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET

Ulloq 26. maj 2017 Nunatta Eqqartuussisoqarfiani suliami
sul.nr. K 014/17
(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.nr.
SER-NUU-KS-0926-2016)
Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5505-98610-00121-16)
illuatungeralugu
U2
Inuusoq […] 1987
(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-115)
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqaqqaartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq
4. November 2017. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U2 ikiaroornartoq
pillugu nalunaarummi § 27, imm. 2, tak. § 2 – marloriarluni unioqqutitsinermut pisuusutut
isigineqarpoq kiisalu ikiaroornartoq pillugu nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2 – hashimik
tuniniaqqitassamik marloriarluni unioqqutitsineq.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini qulingiluani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, iluanaarutinik arsaarinnissuteqarfigineqarluni kiisali Iphone 6-mik arsaarinnissuteqarfigineqarluni.
Suliareqqitassanngortitsineq
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Eqqartuussut taanna unnerluutigineqatumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortinneqassasoq.
U2 pisimasuni 2 aamma 3-mi pinngitsuutitaanissamik piumasaqaateqarpoq kiisalu sakkukillisaaffigineqarnissamik.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisoqarfiani tiguneqarpoq ulloq 13. januar 2017.
Iluarsiissut
Unnerluussisussaatitaasup iluarsiissuteqarfigivaa unnerluussissummi pisimasut 2, 3 aamma
4, imaalillugu ikiaroornartoq pillugu inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartoq pillugu
nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, tak. ilanngussaq, liste A, nr. 1 unioqqutinneqarsimasut.
Paasissutissat inummut tunngasut
U2 inuttut atukkani pillugit ilassutitut ilisimatitsivoq, bachelorrapportini tunniuteqqammerlugu, junimilu soraarummiissalluni. ASK-imi ilinniartitsisunut paarlatsitut sulisarpoq tamatuma saniatigut atisaarniarfimmi sulisarpoq. Kolligiami najugaqarpoq, kisiannili inissaminik
neqeroorfigineqarsimalluni 15. juni 2017-imiit. Bacheloritut soraarummeereeruni ukioq ataaseq sulerusuppoq, kingorna Danmarkimi ilinniarnini nangikkusullugu. Ukioq kingulleq
200.000 kr.-inik isertitaqarsimavoq. Suliap naammassinissaa assut qilaanaarivaa.
Nassuiaatit
Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut U2 U1 aamma I1.
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U2 ilassutitut nassuiaavoq nammineq poortugaq nassiussimallugu. Nassiunnera akilerpaa.
Allap atia nassitsisutut atorpaa nammineerluni Danmarkimi adresseqannginnami, U2-ilu
politiinit ujarneqarami adresseqarnerminik nalunaarsorneqarani. Ateq najugarlu taaneqartoq
tassaavoq U2-ip ikinngutaa. 2013-mi aappariinnikuupput, taamatullu aamma 2016-mi,
2016-imilu Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu najugaqartarsimallutik. Nammineq naapeqqaaramiuk asannissimaqaaq kingornalu paasisimallugu psykopatiusoq. Nakkutiginninniartorujussuuvoq. Sunalu tamaat aalajangiisuuffigerusullugu. 2016-mi aapparigamiuk immaqa inuunermi imassarsiorfigisimassavaa.
U1 isertitaqarsimanngilaq. Nammineq kontominut aningaasanik ikisisoqarmat nalunngilaa
U1 hasheerniarnermini aningaasannattartoq. Nalusimavaali imminut kingunissai aningaasat
kontominut ikitikkamigit. Politiiliarnissani qunugisimavaa, ersigigamiuk qanoq iliorsinnaanera. Namminerlu ikiaroornartulerinerani akuunikuunngilaq.
Januar 2016-imi U1 aperivoq Mastercardini atorsinnaanerlugu nammineq pini tammarsimagamiuk. U1-illu martsip aallartinnerani taanna atorpaa. Allakkaangami akineqanngikkaangami allaffigisarpaa Mastercardia matuniarlugu akinngippani. Namminerlu marts 2016
aallartilaartoq Danmarkiliarpoq Nuummullu uterluni aprili qiteqquttoq.
Poortugaq højtaleritut nalinginnaasutut isikkoqarpoq, tamaattuuneralu nammineq upperisimavaa. U1-ip inaani skaaviup iluaniippoq. Naluaa sooq nammineq poortukkamik immersuillunilu akiliisuunerluni, U1-imi aamma kortimik nammineq kontominiit tigutsimmik
tigumiaqarpoq. U1-illu oqarfigivaani nassitsinerminut aningaasat utertissagai. Ataatsimoorussaminnik aningaasaateqanngillat, kisianni marluullutik nammineq kontoa atorpaat, kisiannili nammineq sissuerpai kiap aningaasat suut piginerai. U1-ip aningaasarpassuit taxanut
imigassanut nerisassanullu ”just eat”-imut atortarpai. Allaffigisarpaalu nammineq aningaasaatini nungungajaleraangagit, nammineq aningaasaatini atussanngimmagit. Aningaasarsiniarluni suleruloortarpoq. Suli tassa maannamut eqqaamanngilaa politiinut akiliisimanermut uppernarsaat nalunerarsimasani aningaasivimmini nassaarineqarsimasoq,
poortukkamik nassitsisimanermut tunngasoq. Tigusarineqarami tuparujussuaqqasimavoq,
taamaattumillu eqqaasaqanngilaq. Aperineqarluni eqqaamasinnaavaa politiinut qanoq nassuiaasimanerluni.
Killisiuinermik nalunaarusiamik 5. juli 2016-meersumik atsiorneqanngitsumik issuaaffigineqarluni, tassani ersersinneqarpoq nassuiaasimasoq poortugaq U1-ip inaaniit nassarsimallugu, taannalu U1-p pisiarinikuusarigaa, uppernarsarpaa ilumut taamatut nassuiaasimanini.
Kingornalu eqqaavaa U1 nassuiaasimasoq ikinngutimi højtaleri qimatarigaa, Issuaaffigineqaqqilluni nalunaarusiami ersersinneqartumik eqqaasaqannginnerarnera sooq poortukka-
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mik ikiuussimanera, ulloq taanna træneriartussaagami poortukkap nassiunneranut uppernarsaat nalunerarnerarsimassavaa. Tassunga atatillugu eqqartuussivimmi nassuiaavoq
eqqaamanagu taamatut politiinut nassuiaasimanerluni.
U1taanna naapippaa 2013-mi Frederikshavnimi atuartoq. 2013-imi naapikkamiuk nalunngilaa ikiaroornartulerisuusoq. Atuarfimmiit anisitaanikuuvoq namminerlu Københavnimut
nuuffigaluni. Nakuuserfigisarpaani taamaattumillu nammineq nunatsinnut nuuppoq. U1
Danmarkimi katsorsartippoq kingornalu Kalaallit Nunaannut nuulluni, allanngorsimanngilarlu, Danmarkimullu 2014-imi uteqqilluni. Danmarkimut nuummat nalunngilaa hasheerniarnerminik isertitaqartoq, allamik isertitaqanngilaq angerlarsimaffeqaranilu. Nuummut tikippoq 2014-ip aasaani. Tassungalu atatillugu netbankikkut kontoa takuaa, kontoalu aningaasarpassuarnik imaqarpoq. Aningaasanik akiitsoqarfigimmani oqarfigivaa oqaluussanngitsoq aningaasaateqannginnerarluni. Nammineq naluaa U1 poortukkanik allanik nassitsisimanersoq. Naluaalu qanoq iliortarnersoq. Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, nalusimanagu 2016-imi kalaallit nunaannut poortukkamik hashimik imalimmik
nassitsisimasoq. Taamatut nassuiaanikuuvoq, kisiannili eqqamanngilaa tamanna qanga
pisimanersoq.
Ullormi 19. april 2016 kontominut ikisimasani tassaapput U1-ip ikeqqusai. Allaffigivaani
cafe Esmeraldamut takkuttoqassasoq tunniussiartortumik, taakkualu kontominut ikissagai,
tassanngaaniit nammineq tiguniarlugit. Namminerlu isumaqarpoq hasheerniarnermeersuusut, taamatummi amerlatigisunik aningaasaateqarsinnaanngimmat.
Nammineq I2 inuttut ilisarisimanngilaa, kisiannili nalunngilaa U1-ip atsagigaa. Allaqatigiinnikkuupput. Pisimasoq 4-mut atatillugu nassuiaavoq nalusimanagu hashiusoq, taamaaliorsimavorlu U1-ip noqqaavigimmani. I2-ip kalerrippaani poortugaq tikissimasoq. Iluanaarutinilli ilangiisinneqanngilaq. Misigisimavoq naaggaarsinnaanani. Killisiuinermik nalunaarusiaq atsiorneqanngitsoq 6. juli 2016-mi ersersinneqarpoq, I2 ilisarisimanagu arlaleriarluni
kontominut ikisarsimasoq, tassangalu atatillugu oqarpoq amerlasuut kontomut ikisisartut
nammineq ilisarisimanagit.
Nassuiaavoq swipp-ikkut nuussisarnerit tassaasut U1-ip kontoanut nuussinerit, taassuma
taamaalioqqusineratigut. U1 kontomut hævekorteqanngilaq kisiannili kontomut nuussisinnaalluni mobilepay atorlugu. Nammineq kisimi taamaallaat swipp-ikkut kontomiit nuussisinnaavoq.
U1 ilassutitut nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmi suliamut imminerminut tunngasumut
nassuiaanini eqqortuusoq. Unnerluutigineqartoq arnaatiginikuuvaa. Siullerpaamik imminnut
naapipput ukiut arlallit matuma siornatigut. Immaqa 2011 immaqaluunniit 2012-mi. Nam-
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minerlu unnerluutigineqartoq Danmarkimut malippaa januar 2013-imi, Nuummullu august
2013-imi qimakkamillu 2014 aprilimi nammineq Danmarkimut uterpoq. Kingusinnerusukkut arnaq Danmarkimiitillugu aappariileqqipput. 2016-mi unnerluutigineqartup unnerluussaaffigisaata nalaani. Aappariikkunnaarpullu nammineq tigusarineqarami tigummigallagaalerluni, allanut atassuteqaqqusaanani. Hashi Christianiamiit tigugamiuk højtalerinut
poortorneqareersimavoq. Namminerlu isumaqarpoq højtalerip karsitaa aamma allakkerivimmi nammineq poortoqqillugu. Allakkeriviup tungaanut ingerlatilluni najugaq nassitsiffissani nassaarivaa. Taanna nassaarivaa oqarasuaatip internetiatigut aammalu telefonbogikkut elektroniskiusukkut. Isumaqarporlu ullaakkut iteramilli ulloq naavillugu imminnut
qimassimanatik. U2 oqaluttuutinngilaa poortugaq sumik imaqarnersoq, U2-mi aamma
apeqquteqanngilaq. Unnerluutigineqartup mastercardia attartorpaa, taannalu atortarpaa
ilaatigut soorlu internetikkut pisiniaraangami. Namminerlu korti tigummivaa. Allakkerivimmiitillutillu aningaasivini qimassimagunarpaa. Unnerluutigineqartullu kontoanut
aningaasanik ikisisarpoq. Taamatut iliornissaminik isumaqatigiissuteqaqqaarsimanngillat.
Tamanna eqqartunngilaat, kisiannili nalunngilaa U2-p netbankikkut takusinnaagai. Unnerluutigineqartup kontoanut aningaasat ikisarpai kortia atorallaramiuk. Nammineq kontominut
netbankikkut isersinnaavoq aamma swipp atorsinnaallugu soorlu akiliilluni 7-11. Imminullu
iluarnerusarpoq aningaasat unnerluutigineqartup kontoanut akineqaraangata. U2-p kontoanut aningaasat ikineqartartut nammineq aningaasaatigai. Kontoanut ikisitsisarpoq nammineq
kontominut kortimik tigutsimmik pigisaqannginnami.
Ilumoorpoq I1-iminngaaniit aningaasanik pinikuugami hashisiutissanik pisimasoq 2-mi hashimut pineqartumut. Eqqaamanngilaa aningaasat qanoq ilillugit tigunerlugit. Nassuiaavoq
I2 pissarsiarisinnaanngikkaangamiuk, taava facebook aqqutigalugu unnerluutigineqartoq
noqqaavigisarlugu I2 attavigissagaa oqassasorlu ilisimannittoq attavegeqqullugu. Pisimasoq
3-mi 70.000 kr.-inik iluanaaruteqarpoq taakkualu unnerluutigineqartup kontoanut ikineqarput.
Unnerluutigineqartoq oqarfiginikuuaa hashimik anngiortumik eqqussisinnaaguni, taava
akissaqalissalluni Kalaallit Nunaanukarnissaminut unnerluutigineqartorlu tikeraarlugu.
Taamaattumik ulloq 7. april 2016 allaffigivaa, nassiussarlu iluatsinngimmat nalunaarutaa
taanna piiassagaa nammineq ajoquserneqaqqunani. Tamatuma nalaani aappariipput,
taamaattumillu U2-p nalunngilaa sulerinini.
I2 ilassutitut nassuiaavoq pisimasoq 3-mi pineqartoq tassaasoq niveacreme angisooq, taassumalu naqqaniilluni hashi. Naleqquppoq 100 gram pineqarmat, tamannalu aamma
eqqartuussaassutigivaa.
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Ilumoornerarpaa unnerluutigineqartup kontoanut 8.000 kr.-it 10. juni 2016 ikisimagamigit,
8.000 kr.-it 6.juni 2016, 9.000 kr.-it 14. juni 2016 aamma 17.000kr.-it 17. juni 2016.
Ilumoorneraarnerarpaa nammineq sinnerluni unnerluutigineqartup kontoanut ikisisoqarmat
5.000 kr.-it 30. juni 2016, 8.000 kr.-it 4. juli 2016 aamma 7.000 kr.-it 23. juni 2016. Ulloq
20. juni 2016 anaanani 8.000 kr.-inik unnerluutigisap qatanngutaata U2-p kontoanut ikisitippaa U1-ip noqqaaffigimmani taamaakioqqulluni. Aningaasat tamarmik hasheerniarnerminngaaneersuupput. Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartoq oqaluussimanerlugu kontoanut
aningaasanik ikisigami.
Killisiuinermi nalunaarusiamik 8. august 2016-imeersumik issuaaffigineqarluni, nassuiaasimagami, nammineq kisimi U1 aamma unnerluutigineqartoq isumaqatigiissusiorfigisimallugit, oqaatigivaa, isumaqarani unnerluutigineqartoq taasimallugu. Sms-imik unnerluutigineqartoq nassippaa, kontoanut aningaasanik ikisereerami.
Killisiuinermi nalunaarusiamik issuaaffigineqaqqippoq, tassani ersersinneqarpoq:
”isumaqatigiissutaavoq iluanaarutit U2-mut nassiutissagai, taanna U1-p arnaatigaa. U2-p
nalunngilaa hasheerniarnermi tunisanit iluanaarutaasut, tamanna oqarasuaatikkut eqqartornikuuaat aamma sms-ikkut.”

Tassunga atatillugu akivoq, apeqqut politiinit apeqqutigineqartoq eqqaamallugu. U2 suleqatigivaa, taamaammat kukkunerusimassaaq unnerluutigineqartup taaneqarsimanera, kisiannili unnerluutigineqartup nalunngilaa qanoq pisoqarnera.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Eqqartuussisoqarfiup oqaatigisai innersuussutigalugit eqqartuussut atuuttussanngortinneqarpoq.
Suliami pineqartoq tassaavoq hasheerniarneq imatut isikkoqartoq, taamatut inatsisinik unioqqutitsinikkut annertuumik iluanaarutaasimalluni, unnerluutigineqartorlu suliami aningaasartuutaasunut akiliisussanngortinneqarpoq, illersuisup aningaasarsiassaanut nunatta
eqqartuussisuuneqarfiani pingaarnertut isumaqatiginninniarnermut ulloq 19. maj 2017, tak.
eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2. Unnerluutigineqarsimasumut illersusuitut
ivertinneqarsimasumut aningaasarsiassat ulloq 23. marts 2017 eqqartuussinermut aningaasarsiassat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
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:
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
U2-imut illersuisunngortinneqarsimasup advokat […]-ip aningaasarsiarissavai 15.500 kr.-it,
taakkunannga 11.000 kr.-it unnerluutigineqartumit akilerneqassapput.

***

Den 26. maj 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 014/17
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
SER-NUU-KS-0926-2016)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5505-98610-00121-16)
mod
T2
Født den […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-115)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 4. november 2017. Ved dommen blev tiltalte T2 anset skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer
§ 27, stk. 2, jf. § 2 – indsmugling af hash i 2 tilfælde samt bekendtgørelse om euforiserende
stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 – med henblik på videresalg af hash i 2 tilfælde.
Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 9 måneder, konfiskation af fortjeneste samt konfiskation af Iphone 6s.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
bevisanke.
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Påstande
Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.
T2 har påstået frifindelse i forhold 2 og 3 samt formildelse.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 13. januar 2017.
Berigtigelse
Anklageren berigtigede tiltalen i forhold 2, 3 og 4, således at der er tale om overtrædelse af
lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27,
stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.
Personlige forhold
T2 har supplerende forklaret vedrørende sine personlige forhold, at hun lige har afleveret sin
bachelorrapport, og skal til eksamen i juni. Hun arbejder som lærervikar i ASK og derudover arbejder hun i en tøjforretning. Hun bor på kollegium, men er blevet tilbudt fast bolig
fra 15. juni 2017. Hun vil gerne arbejde et år, når hun er færdig med sin bacheloreksamen,
hvorefter hun gerne vil læse videre i Danmark. Hun tjente cirka 200.000 kr. sidste år. Hun
glæder sig meget, til sagen er overstået.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T2 og vidnerne T1 og V1.
T2 har supplerende forklaret, at det var hende, der sendte pakken. Hun betalte for forsendelsen. Hun skrev en andens navn som afsender, da hun ikke selv havde adresse i Danmark, og
da T1 var eftersøgt af politiet og derfor ikke stod registreret med en adresse. Det opgivne
navn og adresse var en ven til T1. De var kærester i 2013 og igen i 2016, hvor de i 2016 levede i henholdsvis Grønland og Danmark. Hun var meget forelsket, da hun først mødte
ham, men hun har efterfølgende fundet ud af, at han er psykopat. Han var meget kontrolle-
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rende. Han bestemte alt. Da hun var sammen med ham i 2016, var det nok for at få udfyldt
et tomrum.
Han havde ingen indtægt. Da pengene blev sat ind på hendes konto, vidste hun godt, at T1
tjente penge ved salg af hash. Hun vidste ikke, hvad konsekvenserne var for hende selv, ved
at lade pengene gå ind på hendes konto. Hun turde ikke gå til politiet, da hun var bange for,
hvad han ville gøre. Hun var ikke blandet ind i hans hash-verden.
I januar 2016 bad han om lov til at låne hendes Mastercard, da han havde mistet sit eget
kort. Han lånte det i starten af marts. Når han ikke svarede hendes beskeder, så skrev hun til
ham, at hun ville lukke hans Mastercard, hvis han ikke svarede. Hun rejste til Danmark i
starten af marts 2016 og fløj retur til Nuuk i midten af april.
Pakken lignende en almindelig højttaler, så det troede hun på. Den lå i et skab hjemme hos
T1. Hun ved ikke, hvorfor det var hende, der udfyldte og betalte for pakken, da T1 også
havde et kort, der trak penge på hendes konto. Han sagde, at hun ville få pengene for forsendelsen tilbage. De havde ikke fællesøkonomi, og de brugte begge hendes konto, men hun
holdt øje med, hvis penge, der var hvis. Han brugte mange penge på taxa, på at drikke og på
at spise ”just eat”. Hun skrev til ham, når han var ved at have brugt alle sine egne penge, så
han ikke begyndte at bruge af hendes penge. Hun arbejdede hårdt for sine egne penge. Hun
husker fortsat ikke, om hun overfor politiet har afvist kendskab til den kvittering, der blev
fundet i hendes pung, der vedrørte betaling for forsendelse af pakken. Hun var i chok, da
hun blev anholdt, og kan derfor ikke huske det. Forespurgt kunne hun godt huske noget af
forklaringen til politiet.
Foreholdt ikke underskrevet afhøringsrapport af 5. juli 2016, hvoraf fremgik, at hun havde
forklaret de tog pakken med fra T1s bopæl, og at det var noget han havde købt, bekræftede
hun, at have forklaret sådan. Hun kom efterfølgende i tanke om, at T1 havde forklaret, at det
var en ven, der havde efterladt højttaleren. Videre foreholdt, at det fremgik af rapporten, at
hun ikke kunne huske, hvorfor hun hjalp med at sende pakken, og at det nok var fordi de
skulle til træning den dag samt at hun nægtede kendskab til kvitteringen for afsendelse af
pakken. Hertil forklarede hun i retten, at hun ikke kunne huske, at have forklaret sådan til
politiet.
Hun mødte ham i 2013, hvor han gik i skole i Frederikshavn. Hun vidste, at han havde haft
noget med hash at gøre, da de mødtes i 2013. Han blev smidt ud af skolen, og flyttede over
til hende i København. Han slog hende, så hun flyttede tilbage til Grønland. Han kom i behandling i Danmark og flyttede efterfølgende til Grønland, men da han ikke havde forandret
sig, flyttede han tilbage til Danmark i 2014. Da han flyttede tilbage til Danmark, vidste hun,
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at han havde en indtægt fra hash, da han ikke havde anden indtægt og var hjemløs. Han kom
til Nuuk i sommeren 2014. Hun så i den forbindelse på hans konto på netbank, at der var
mange penge på hans konto. Da han skyldte hende penge, sagde hun til ham, at han skulle
holde op med at sige, at han ikke havde nogle penge. Hun ved ikke, om han havde sendt
andre pakker. Hun vidste ikke, hvordan han plejede at gøre. Foreholdt, at hun havde forklaret til politiet, at hun vidste, at han i 2016 havde sendt en pakke til Grønland indeholdende
hash. Hun havde forklaret sådan, men hun kan ikke huske, hvornår det var sket.
De penge hun havde indbetalt på sin konto den 19. april 2016, var nogle T1 havde bedt hende om at indsætte. Han skrev til hende, at der ville komme en op på cafe Esmeralda og afleverede dem, og at hun skulle indsætte dem på sin konto, så han kunne tilgå dem derfra. Hun
troede, at de stammede fra salg af hash, da han jo ellers ikke kunne have fået så mange penge.
Hun kender ikke V2 personligt, men hun vidste, at det var T1s faster. De havde skrevet
sammen. Hun forklarede vedrørende forhold 4, at hun vidste det var hash, og at hun gjorde
det, da T1 havde bedt hende om det. V2 orienterede hende om, at pakken var nået frem.
Hun fik ikke del i fortjenesten. Hun følte ikke, at hun kunne sige nej. Foreholdt ikke underskrevet afhøringsrapport af 6. juli 2016, hvoraf fremgik, at hun ikke kendte V2, der havde
lavet flere indbetalinger på hendes konto, sagde hun, at der var mange af dem, der havde
lavet indbetalingerne, som hun ikke kendte.
Hun forklarede, at det der fremgår som swippoverførsler er overførsler til T1s konto, som
han har bedt hende om at lave. Han havde ikke et hævekort til kontoen, men han kunne
overføre fra kontoen ved at bruge mobilepay. Det var kun hende, der kunne lave swippoverførsler fra kontoen.
T1 har supplerende forklaret, at det han forklarede i sin egen sag i kredsretten, var sandheden. Han har været kærester med tiltalte. De mødte hinanden første gang for flere år siden.
Måske i 2011 eller 2012. Han fulgte efter tiltalte til Danmark i januar 2013, til Nuuk i august 2013 og endelig rejste han retur til Danmark i april 2014, da de var gået fra hinanden.
De blev kærester igen på et senere tidspunkt, hvor hun var i Danmark. Det var i 2016 omkring tidspunktet for det forhold, der er rejst tiltale for. Forholdet sluttede, da han blev anholdt og tilbageholdt, hvor han ikke måtte have kontakt med andre. Da han modtog hashen
på Christiania, da var den allerede pakket ind i en højttalerkasse. Han mener, han har pakket
højttalerkassen yderligere ind på posthuset. Han fandt den adresse de skulle bruge som afsenderadresse på vej hen til posthuset. Det var ved hjælp af telefonens internet og en elektronisk telefonbog. Han mener, at de var sammen hele dagen fra de vågnede om morgenen.
Han fortalte ikke, hvad pakken indeholdt, og hun spurgte ham heller ikke. Han lånte et Ma-
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stercard af tiltalte, som han brugte blandt andet til at købe ting med på internettet. Han havde kortet på sig. Han havde vist glemt sin pung, da de var på posthuset. Han fik sat penge
ind på tiltaltes konto. Han havde ikke aftalt det med hende. De talte ikke om det, men han
ved, at hun kunne se det på netbank. Han fik pengene indbetalt til tiltaltes konto, da han
brugte hendes kort. Han havde adgang til sin egen konto via netbank, og kunne også bruge
swipp til f.eks. at betale i 7-11. Det var bedst for ham, hvis pengene blev indbetalt til tiltaltes konto. De penge, der blev indsat på hendes konto, var hans penge. Han fik dem indsat på
hendes konto, da han ikke havde et hævekort til sin egen konto.
Det er rigtigt, at han fik penge fra V1 til at købe den i forhold 2 omtalte hash. Han kan ikke
huske, hvordan han fik pengene af ham. Han forklarede, at når han ikke kunne få fat i V2, så
bad han via facebook tiltalte om at kontakte V2 og sige, at hun skulle kontakte vidnet. I forhold 3 fik han 70.000 kr. i fortjeneste, der blev indsat på tiltaltes konto.
Han havde sagt til tiltalte, at hvis det lykkedes ham at indsmugle hash, så ville han få råd til
at rejse til Grønland for at besøge hende. Derfor skrev han den 7. april 2016 til hende, at da
forsendelsen var mislykkedes, da skulle hun slette den besked, så det ikke skadede ham
selv. I den periode de var kærester, vidste hun godt, hvad han lavede.
V2 har supplerende forklaret, at der i forhold 3 var tale om en stor dåse niveacreme, men at
det kun var i bunden, der lå hash. Det passer meget godt, at der var tale om 100 gram, hvilket hun også blev dømt for.
Hun bekræftede, at hun på tiltaltes konto har indsat 8.000 kr. den 10. juni 2016, 8.000 kr.
den 6. juni 2016, 9.000 kr. den 14. juni 2016 og 17.000 kr. den 17. juni 2016. Hun bekræfter, at der på vegne af hende er indsat penge på overførsler til tiltaltes konto på 5.000 kr. den
30. juni 2016, på 8.000 kr. den 4. juli 2016 og på 7.000 kr. den 23. juni 2016. Hun har den
20. juni 2016 fået sin mor til at indsætte 8.000 kr. til tiltaltes søsters konto, da T1 havde bedt
hende om at gøre det. Alle pengene stammede fra salg af hash. Hun kan ikke huske, om hun
havde talt med tiltalte om at pengene blev indsat på hendes konto.
Foreholdt underskrevet i afhøringsrapport af 8. august 2016, hvor hun har forklaret, at det
alene var hende, der havde lavet aftaler med T1 og tiltalte, sagde hun, at hun ikke mener, at
hun nævnte tiltalte. Hun sendte en sms til tiltalte, da hun havde indsat pengene på hendes
konto.
Videre foreholdt afhøringsrapporten, hvoraf fremgår:
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”det [var] aftalen at hun skulle sende fortjenesten til T2, der var T1s kæreste. T2 vidste godt at
det var fortjeneste fra hashsalg, Det havde de talt om både i telefonen og over sms.”

Hertil svarende hun, at hun godt kunne huske spørgsmålet fra politiet. Hun samarbejdede
med T1, så det var nok en fejl, at tiltalte var blevet nævnt, men tiltalte vidste godt, at det
foregik.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Under henvisning til det af kredsretten anførte stadfæstes dommen.
Sager vedrørende handel med hash har en sådan karakter, idet der er tilsigtet en forholdsmæssig høj vinding ved overtrædelsen, at tiltalte pålægges endeligt at betale sagens omkostninger i form af det til forsvareren fastsatte salær for hovedforhandlingen i landsretten
den 19. maj 2017, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Statskassen betaler salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer for retsmødet den 23. marts 2017.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom stadfæstes.

Retten fastsatte salær til den for tiltalte T2 beskikkede forsvarer advokat […] til 15.500 kr.,
hvoraf 11.000 kr. afholdes endeligt af tiltalte.
Anne-Sophie Abel Lohse

