
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 24. april 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 400/2019  

Politiit no. 5505-98610-00041-19 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U1 

cpr-nummer […] og  

U2 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 27. marts 2019. 

 

U1 aamma U2 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

lov om euforiserende stoffer § 3, jf. §2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk 1, 

jf§ 2- narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111, stk 1 hæleri  

 

Ved den 7. februar 2019, ca. kl. 11.00, i lufthavnen i Nuuk, i forening og efter forudgående aftale, 

tilsammen at have været i besiddelse af i alt 1.110.000 kr. i kontanter, fordelt med 700.000 kr. i 

tiltalte T2’s bagage og 410.000 kr. i tiltalte T1’s bagage, som stammer fra salg af ikke under 3.171 

gram hash i Grønland eller fra anden lovovertrædelse, som kan medføre kriminalretsligt ansvar, 

med henblik på at transportere disse til Danmark, hvor de skulle overleveres til pt uidentificerede 

medgerningsmænd.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

1. Ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq.  

2. Arsaarinnissutigineqassapput 1.110.000 kr.-it. 

3. Suliami aningaasartuutit akilissavaat, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480 imm. 2. 

 

U1 nassuerpoq 410.000 kr.-inik tigumiaqarsimalluni.  

 

U1 piumasaqaatigivaa eqqartuussiviup eqqartuussutaa sakkukinnerpaaq. 

 

U2 nassuerpoq 700.000 kr.-inik tigumiaqarsimalluni. 

 

U2 piumasaqaatigivaa eqqartuussiviup eqqartuussutaa sakkukinnerpaaq. 

 

Unnerluutigineqartut arsaarinninnissamut piumasaqaatigineqartumut uparuaatissaqanngillat.  



 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U1 aamma U2 nassuiaateqarput. 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

U1 qallunaatut nassuiaavoq U2 ilisarisimallugu. Sivisuumik imminnut ilisarisimanikuupput. 

Kalaallit nunaannukaqatigiipput pinngortitaq misigisassarsiorfigiartorlugu aalisarniarlutillu. 

Neriorsorneqarput piniariaqataanissamut. Tikeqatigiipput aamma aallaqatigiinniarsimapput. 

Tamaaniitilluni inunnik naapitaqarpoq, taakkunanngalu akuersisinneqarpoq Danmarkimut 

angerlanermini aningaasanik nassarnissaminut. Akuersissutigivaa 410.000 kr.-it angerlamut 

nassarsinnaallugit. Aningaasarsissutigisussaavai 410.000 kr.-it 10%-iannik. Naluai aningaasat 

suminngaaneersuuneri. Imminerminut isumannaatsuunissaq pissutigalugu aternik taaserusunngilaq. 

Ukiut arlallit ingerlanerini angalanissaq pilersaarusiorneqarnikuuvoq. Unnerluutigineqartoq 

qiterminik annertuumik ajornartorsiuteqarnikuuvoq taamaattumillu siusinnerusukkut 

aallarsinnaanikuunngilaq. Juullikkunni maaniittussaagaluarput, tamannali pisinnaasimanngilaq. 

Taamaattumik aatsaat kingusinnerusukkut Kalaallit Nunaannukarsimallutik. Arlaleriarluni 

maaniinnikuuvoq. Aamma U2 siusinnerusukkut Kalaallit Nunaanniinnikuuvoq isikkamik 

arsarnermut atatillugu.  

Unnerluutigineqartoq qaammatit pingasukkaarlugit tamaaniikkusukkaluarpoq. Eqqarsaqqaarpiarani 

bilitsit pisiaapput. Inissiaq kammalaatiminit attartornikuuaa, taanna siusinnerusukkut 

naapinnikuugamiuk. Siusinnerusukkut ataatani ilagalugu Kalaallit Nunaanniinnikuuvoq, 

tassanngaaniillu taanna inissiamik attortorfini ilisarisimalersimallugu. Kalaallit Nunaaliarneq 

akisoorujussuuvoq, aamma tamaaniinneq akisoorujussuuvoq.  

 

Nammineq U2-lu inissiami tassani najugaqarput. Aamma inuit allat inissiami tassaniinnikuupput, 

aamma fiisternermut atatillugu. Aamma arnanik angerlarsimaffimmiittoqarnikuuvoq. 

Oqaatigerusunngilai inissiamiissimasut kikkuuneri. 

Unnerluutigineqartup arnaataa U2-p arnaataata qatanngutigivaa. U2 ukiut 5-6 ilisarisimanikuuaa.  

Takutitsivigineqarluni saviit assigiit marluk unnerluutigineqartup U2-llu nassataanni 

nassaarineqarsimasunik, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq savik umiarsualiveeqqami 

pisiarisimallugu. Nammineerluni savik pisiarivaa. Aamma aaqqatinik pisinikuupput allanillu 

qiianaveersaatissaminnik il.il. umimmanniarnermut aalisarnermullu atugassanik. Isumaagaluarpoq 

saviit uumasunik aattuinermut atorneqarnissaat. 

Simkorti nammineq U2-llu atornikuuaat. Normu ataasiinnaq marluunnikuuaat. 

Nassuiaatigerusunngilaa qanoq ilillugit aningaasat tunniunneqarsimanersut. Inuit aningaasanik 

tunniussisut ilisarismariigarinngilai. Aningaasat Danmarkiliaassassaapput, 

attavigineqartussaallunilu Danmarkimut apuukkuni. Angallannerinullu nammineq 10%-ia 

pisussaallugu. 

U2 mittarfimmi attaveqarfigisimanngilaa. Unnerluutigineqartup nalunngilaa iliuusissarinngisaminik 

iliuuseqarluni, taamaattumillu U2 akulerutitsikkusussimanagu. Naluaa U2 aamma aningaasanik 

nassarsimasoq. 

Nassuiaatigineqartoq atuarneqarpoq, akuerivaalu. 

 

U2 nassuiaavoq kuffertimini 700.000 kr.-it nassarsimasani qimarratigisinnaanagit. Angalanissani 

siumungaatsiaq pilersaarusiorsimavaa. U1 angalaqatigisussaavaa. U1 unnerluutigineqartup 

sakiatsiarivaa. U1 ukiut arlallit ilisarisimanikuuaa. Angalanissaq U1 peqatigalugu pilersaarusiorpaa. 

Eqqaamanngilaa qanga bilitsit inniminnersimanerlugit. Kalaallit Nunaanniinnerminni aalisarlutillu 



piniariartussaapput. Oqaatigerusunngilaa sumi najugaqarsimanertik imaluunniit maaniinnertik 

tamaat ilagiissimanerlutik. 

 

Ilimanarpoq simkorti U1-p telefonianiittoq atorsimasinnaagaa. Naluaa aningaasat suminngaanniit 

pissarsiarinerlugit. Angallannerinut 10%-ii pissarsissutigissagunaraluarpai. 

Oqaaseqarfigisinnaanngilaa Danmarkimut tikikkunik aningaasat qanoq pineqarnissaat. 

Oqaluttuarerusunngilaa sooq U1 ilaginnginnera. Pissutissaqarpoq inatsit tunngaviusoq 

naapertorlugu killisiuineqarnermini U1 ilisarisimannginneraramiuk. Nalugamiuk qanoq 

pisoqarumaarnersoq. Nassuiaateqarfigerusunngilaa ilisimasaqarsimanerluni U1-p aningaasanik 

nassataqarneranut. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Suliap suliarinerani uppernarsaasiiffigineqarput nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, 

tigusarinninnermi nalunaarusiaq, mappi assit aamma misissueqqissaarnermi nalunaarusiaq U1-p 

kuffertianut tunngasoq. Tamatuma saniatigut uppernarsaasiiffigineqarpoq kosterapporti kiisalu 

naatsorsueqqinnermi nalunaarusiaq. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U1 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq eqqartuussutikkut 22. april 2010-meersukkut 

pillaasarnermi inatsimmi § 191-imik unioqqutitsinermut.  

 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaateqarpoq, aappani inooqatigivaa marlunnik meeraqarfigisani. 

Inooqatigiinniarsaripput meeqqat pissutigalugit, kisianni piffissap ilaani avisaaqqasarsimallutik.  

Aappanilu avissaaqqagaangamik meeqqat anniaatigisarpaat. Pania imminut ”kilersitertarluni” 

aallarteqqammerpoq. Ernera pissusilersornermigut ajornartorsiuteqarpoq qininngassimallunilu. 

Kommunip ikiorsiiffiginiarsarisimavai. Maannakkut Kalaallit Nunaanniinnera 

ajornartorsiutitaqarpoq, tassami nalinginnaasumik nammineq meeqqat aasarlugillu tunniuttaramigit. 

Peqanngikkaangamilu meeqqat nakkariaatigisaraat. Ilaqutaanut pitsaasuunngilaq nammineq 

Kalaallit Nunaanni pillaammik atuissaguni. 

 

Ukiut marluk matuma siornatigut pilatsinnikuuvoq marlunnik diskosprolapseqarami, aamma timip 

ipiutaasartai arlaqartut piiartinnikuuai. Tamatumalu kingorna sungiusarneqarnikuulluni. Kalaallit 

Nunaanni tigusarineqarnini sioqqullugu ilorraap tungaanut ingerlasimagaluarpoq. Taamaammanuna 

Kalaallit Nunaannukarsinnaasimasoq. Kalaallit Nunaanneereerluni kinguariartitaarujussuarpoq. 

Maannakkoqqissaaq nissuni saamerleq malugisinnaanngilaa. Sivisunerusumik 

pisuttuarsinnaajunnaarpoq aamma katsorsarneqarneq sungiusimasani pisinnaajunnaarpaa.  

U2 inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq igasutut ilinniagaqalernikuusimagaluarluni. 

Ilinniarnermini ukiup aappaata affaa amigaatigivaa. Inooqateqarpoq, X1. Meeraqanngillat. 

Unnerluutigineqartut marluullutik tigusarineqarput ulloq 7. februar 2019 suliallu suliarineqarnerani 

tigummigallagaaqqallutik. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

 

Eqqartuussisut unnerluutigineqartut nassuiaataat pissutigalugit tunngavigivaat, unnerluutigineqartut 

tigusarineqarnerminni tigummisimammatigit 1.110.000 kr.-it taakkua Danmarkimut 



eqquteriaraluarsimallugit. Taamatullu aamma eqqartuussisut tunngavigivaat unnerluutigineqartut, 

unnerluussisussaatitaasut aamma eqqartuussisut kinaassusersinngisaannit pinerluttunit aningaasanik 

tunineqarsimasut, qularutissaanngitsumik inatsisinik unioqqutitsilluni 

pinerluuteqarsimanermeersunik, aammalu unnerluutigineqartut angallassinerminnut atatillugu 

aningaasat 10%-iannik ”aningaasarsisimasussaagaluartik”.  

 

Taamaalillutik eqqartuussisut uppernarsivaat unnerluutigineqartut pisuusut tillitanik atuinermi. 

Taava eqqartuussisunut apeqqutaalerpoq tillitanik atuinermi aalajangersagaq sorleq 

iliuuserineqartumi atorneqassanersoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pisimasoq aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi  

§ 3, tak. § 2, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2-mut 

atatinneqassasoq, tassani pineqarmat ikiaroornartulerineq. 

 

Kisianni suliap eqqartuussivimmi saqqummiunneqarneratigut eqqartuussisut isumaqarput, 

pisimasoq taamaallaat pinerluttulerinermi inatsisip § 111-ianut atatinneqarsinnaasoq. Tamatumani 

eqqartuussisut annertuumik pingaartippaat, ilanngussani paasissutissaqanngimmat eqqartuussisunut 

uppernarsaasiissutigineqartuni pasinarsinnaasumik aningaasat ikiaroornartumik 

tuniniaanermeersuunersut, taamatullu aamma paasissutissiissutigineqarani, unnerluutigineqartut 

taakku marluk Kalaallit Nunaanni ikiaroornartulerisunik avatangiiseqarsimaneri. 

 

Taamaalillutik eqqartuussisut naammattutut isiginngilaat unnerluutigineqartut 1 mio. kr.-it 

sinnerlugit tigummiaqarnermikkut ikiaroornartulerinermut eqqartuunneqarnissaat. Aningaasat 

poortorneqarsimanerisa professioneliuneranik takussutissaqarpoq, unnerluutigineqartullu 

oqaatigiumanngimmassuk qanoq ilillutik aningaasat pissarsiarisimaneri, allatut 

inerniliissutaasinnaanngilaq. 

 

Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit unnerluutigineqartut pingaarnertut 

piumasaqaatigineqartumut pinngitsuutinneqarput. Taamaalillutik unnerluutigineqartut 

pisuutinneqarput unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 111, inatsisinik 

unioqqutitsinermeersunik 1.110.000 kr.-inik angallassisimanermut, pinerluttulerinermik inatsimmi 

maleruagassat naapertorlugit pinerluutinut akisussaatitsisoqarsinnaalluni. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Eqqartuussisut isumaqarput pingaartumik pineqaatissiissutissamik toqqaanermi pingaartinneqartoq, 

pineqartoq tassaammat aningaasarpaasuit 1.110.000 kr.-inik tillitanik atuineq, aammalu tillitaneq 

atuineq professioneliusutut isikkoqarluni, tamannalu sakkortusaatitut isigineqarluni. 

 

Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisut pineqaatissiineq aalajangersarpaat 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, sivisussusiliinermilu 

aalajangersaasoqarluni qaammatini arfineq pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, tak. 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 146. 

 

Pissutsit U1-p oqaatigisai, Kalaallit Nunaanni tigummigallagaanini pillugu ilaquttami 

naalliutigigaat, aammalu tamaaniinnermini qitermigut anniartarneri ajorseriarsimasut, allatut 

inerniliissutaasinnaanngilaq. 

 



Arsaarinnissuteqartoqarnissaanik piumasaqaatigineqartoq eqqartuussisunit malinneqarpoq, tak. 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naalagaaffiup 

karsianit akilerneqassapput, pissutsit immikkut ittut tak. imm. 2 atuutilinngippata. Kisianni suliami 

matumani pissutsinik peqanngilaq kinguneqartitsisinnaasunik unnerluutigineqartut suliamut 

aningaasartuutinik akiliisitaanissaannik. Tamatumani eqqartuussisut pingaartippaat 

eqqartuussisarnermi taamaalaat periuserineqartarmat suliani ikiaroornartulerinermi 

pinerluuteqarnikkut aamma peqqarniitsumik nakuusernikkut unnerluutigineqartut suliami 

aningaasartuutigineqartunut akiliisinneqartarnerat. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq 

 

U1 eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

U2 eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.  

 

Unnerluutigineqartunit arsaarinnissutigineqarput 1.110.000 kr.-it.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

Eqqartuussisoq inatsisileritooq 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 24. april 2019 

 

Rettens nr. 400/2019  

Politiets nr. 5505-98610-00041-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […] og  

T2 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 27. marts 2019. 



 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af 

 

lov om euforiserende stoffer § 3, jf. §2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk 1, 

jf§ 2- narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111, stk 1 hæleri  

 

Ved den 7. februar 2019, ca. kl. 11.00, i lufthavnen i Nuuk, i forening og efter forudgående aftale, 

tilsammen at have været i besiddelse af i alt 1.110.000 kr. i kontanter, fordelt med 700.000 kr. i 

tiltalte T2’s bagage og 410.000 kr. i tiltalte T1´s bagage, som stammer fra salg af ikke under 3.171 

gram hash i Grønland eller fra anden lovovertrædelse, som kan medføre kriminalretsligt ansvar, 

med henblik på at transportere disse til Danmark, hvor de skulle overleveres til pt uidentificerede 

medgerningsmænd.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om  

1. Anbringelse i anstalt i 1 år  

2. konfiskation af 1.110.000 kr.  

3. Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480 stk. 2. 

 

T1 har erkendt besiddelsen af 410.000 kr.  

 

T1 har fremsat påstand om rettens mildeste dom.  

 

T2 har erkendt besiddelsen af 700.000 kr.  

 

T2 har fremsat påstand om rettens mildeste dom.  

De tiltalte har ikke haft bemærkninger til påstanden om konfiskation.  

 

Sagens oplysninger 

 

Der er under sagen afgivet forklaring af T1 og T2.  

 

Forklaringerne er refereret i retsbogen således:  

 

"T1 forklarede på dansk, at han kender T2. De har kendt hinanden i lang tid. De tog til Grønland 

sammen for at opleve naturen og for at fiske. De fik lovning på at komme med ud på jagt. De kom 

sammen og ville også rejse hjem sammen. Undervejs under opholdet mødte han nogle mennesker, 

som fik ham overtalt til at tage nogle penge med hjem til Danmark. Han sagde ja til at ville tage 

410.000 kr. med hjem. Belønningen var 10 % af de 410.000 kr. Han ved ikke, hvorfra pengene 

stammede. Han ønsker ikke at nævne nogle navne af hensyn til sin egen sikkerhed. De planlagde 

rejsen igennem flere år. Tiltalte har haft store problemer med sin ryg og har derfor ikke kunnet rejse 

tidligere. De skulle have været heroppe i løbet af julen, men dette kunne ikke lade sig gøre. De 

rejste derfor først senere til Grønland. Han har været heroppe flere gange. T2 har også været i 

Grønland tidligere i forbindelse med noget fodbold. Tiltalte ville gerne være her hver 3. måned. De 

købte billetterne sådan lidt spontant. Han har lånt en lejlighed af en kammerat, som han har mødt 

tidligere. Han har været i Grønland tidligere sammen med sin far, og det er herigennem, at han har 



lært ham at kende, som har lånt dem lejligheden. Det er dyrt at komme til Grønland, og det er også 

dyrt at opholde sig her.  

 

Det var ham og T2, der boede i lejligheden. Der er også andre, der har været i lejligheden, men det 

har været i forbindelse med en fest. Der har også været nogle piger med hjemme. Han vil ikke 

udtale sig om, hvem det er, der har været i lejligheden.  

Tiltaltes kæreste er søster til T2’ kæreste. Han har kendt T2 igennem 5-6 år.  

Foreholdt, at der er fundet to identiske knive i tiltaltes og T2’s bagage, forklarede tiltalte, at han har 

købt kniven ude ved den lille havn. Han har selv købt kniven. De købte også nogle handsker og ting 

til at holde dem varme, m.v. til brug for moskusjagt og fiskeri. Det var meningen, at knivene skulle 

bruges til at brække dyrene op  

Det er både ham og T2, der har brugt simkortet. De har kun haft et nummer til deling.   

Han vil ikke forklare, hvordan han fik pengene overleveret. De folk, der gav ham pengene kendte 

han ikke på forhånd. Pengene skulle til Danmark, og han ville blive kontaktet, når han kom til 

Danmark. Han ville få 10 % af pengene for at transportere dem.  

Han havde ikke nogen kontakt med T2 i lufthavnen. Tiltalte vidste godt, at han gjorde noget han 

ikke skulle, og derfor ville han ikke implicere T2. Han vidste ikke, at T2 også havde penge med.  

T2 forklarede, at han ikke kan løbe fra at have haft 700.000 kr. i sin kuffert. Han planlagde sin rejse 

et stykke tid i forvejen. Han skulle rejse sammen med T1. T1 er tiltaltes svoger. Han har kendt T1 

igennem flere år. Han planlagde rejsen sammen med T1. Han husker ikke hvornår han bestilte 

rejsen.  De skulle fiske og skyde under deres ophold i Grønland. Han vil ikke oplyse om, hvor de 

boede henne eller hvem de har været sammen med under deres ophold.  

 

Han har muligvis brugt det simkort, som sad i T1’s telefon. Han ved ikke, hvorfra han fik pengene. 

Han ville nok få omkring 10 % for at transportere pengene. Han vil ikke udtale sig om, hvad der 

skulle ske med pengene når de kom til Danmark. Han vil ikke fortælle, hvorfor han ikke var 

sammen med T1 i lufthavnen. Der var mange årsager til, at han nægtede sit kendskab til T1 under 

grundlovsforhøret. Han vidste ikke, hvad der ville ske. Han vil ikke forklare om han vidste, at T1 

havde penge med." 

 

Dokumenter 

 

Der er under sagen dokumenteret anmeldelsesrapporter, anholdelsesrapporter, fotomapper og 

ransagningsrapport vedrørende T1's kuffert. Der er derudover dokumenteret kosterrapport samt 

omregningsrapport.  

 

Personlige oplysninger 

T1 er tidligere foranstaltet ved dom af 22. april 2010 for overtrædelse af den danske straffelovs § 

191.  

 

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han er samlevende med sin kæreste, med hvem han 

har to børn. De forsøger at blive sammen for børnenes skyld, men har i perioder levet adskilt. 

Børnene lider under det når ham og hans kæreste er adskilt. Hans datter ”cutter” i det spæde stadie. 



Hans søn har en del adfærdsproblemer og er blevet aggressiv. Kommunen har forsøgt at hjælpe 

dem. Det er problematisk, at han er i Grønland nu, idet det er ham, der henter og bringer børnene 

normalt. Børnene oplever et dyk, hver gang han er væk fra dem. Det er skidt på hans familie, at han 

skal afsone en dom i Grønland.  

 

Han er blevet opereret for ca. 2 år siden, for 2 diskosprolapser, og har fået fjernet en del arvæv. Han 

har været i genoptræning efterfølgende. Forud for sin tilbageholdelse i Grønland var det begyndt at 

gå den rigtige vej. Det var også grunden til, at han var i stand til at rejse til Grønland. Efter opholdet 

i Grønland er han sat helt tilbage. Han kan på nuværende tidspunkt ikke mærke sit venstre ben. Han 

kan ikke gå længere ture og kan ikke længere få den behandling, som han plejer.  

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han har været under uddannelse som kok. Han 

mangler halvandet år af uddannelsen.  Han har en samlevende, X1. De har ingen børn.  

Begge de tiltalte blev anholdt den 7. februar 2019 og har været tilbageholdt under sagen.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Retten lægger på baggrund af de tiltaltes forklaringer til grund, at de tiltalte under anholdelsen var i 

besiddelse af 1.110.000 kr., som de forsøgte at indtransportere til Danmark. Retten lægger 

endvidere til grund, at de tiltalte havde fået pengene overleveret af nogle for anklagemyndigheden 

og retten uidentificerede gerningsmænd, at pengene utvivlsomt stammer fra en kriminel 

lovovertrædelse, og at de tiltalte ville få 10 % af pengene som "løn" for transporten.  

 

Retten finder det herefter godtgjort, at de tiltalte har gjort sig skyldige i hæleri. Spørgsmålet bliver 

herefter for retten under hvilken bestemmelse om hæleri, gerningen skal henføres.  

 

Anklagemyndigheden har påstået, at forholdet er omfattet af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 

2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, idet der er tale om 

narkotikahæleri.  

 

Som sagen er forelagt for retten finder retten imidlertid, at forholdet alene kan henføres under 

kriminallovens § 111. Retten har herved lagt betydelig vægt på, at der ikke er oplysninger i de bilag, 

der er dokumenteret for retten, der indikerer, at pengene hidrører fra salg af narkotika, ligesom der 

ikke er oplyst omstændigheder, der knytter de to tiltalte til hashmiljøet i Grønland.  

 

Retten finder det således ikke tilstrækkeligt til at dømme for narkotikahæleri, at de tiltalte var i 

besiddelse af mere end 1 mio. kr. Det forhold, at pakningen af pengene har et klart professionelt 

præg, og at de tiltalte ikke vil oplyse, hvordan de nærmere kom i besiddelse af pengene, kan ikke 

føre til et andet resultat.  

 

På baggrund af ovenstående frifindes de tiltalte således for den principale påstand. De tiltalte er 

herefter skyldige i overtrædelse af kriminallovens § 111 ved at have transporteret 1.110.000 kr., 

som stammer fra en lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretsligt ansvar.  

 

Om foranstaltningen 

 



Retten finder, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at der er tale om 

hæleri af et meget stort pengebeløb, 1.110.000 kr., og at hæleriet har haft et professionelt præg, 

hvilket er en skærpende omstændighed.  

 

På den baggrund finder retten, at foranstaltningen skal fastsættes til anbringelse i anstalt, og at 

længden fastsættes til 8 måneders anbringelse, jf. kriminallovens § 146. 

 

Den omstændighed, at T1 har oplyst, at hans familie lider under, at han sidder tilbageholdt i 

Grønland, og at hans smerter i ryggen er blevet forværret under opholdet, kan ikke føre til et andet 

resultat.  

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 1. 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger, medmindre særlige 

omstændigheder gør sig gældende, jf. stk. 2. Der er ikke i nærværende sag umiddelbart 

omstændigheder, der bør medføre, at de tiltalte skal betales sagens omkostninger. Retten har herved 

lagt vægt på, at det efter praksis alene er i sager om narkotikakriminalitet og grov vold, at tiltalte 

skal betale sagens omkostninger.  

 

Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes anbringelse i anstalt i 8 måneder.   

 

T2 idømmes anbringelse i anstalt i 8 måneder.   

 

Hos de tiltalte konfiskeres 1.110.000 kr.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

midlertidig kredsdommer  

 

 

 


