QEQQATA EQQARTUUSSISOQARFIANI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Ulloq 1. martsi 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami
sul.nr. QEQ-SIS-KS 0345-2017
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5509-98610-00178-16
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Unnerluussut
Unnerluussissut
3.
oktobari
2016-imik
ulluligaavoq
eqqartuussisoqarfimmilu
tiguneqarsimalluni ulloq 26. oktobari 2017.
Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 4-mut tunngasoq 16. februaari 2017-imik ulluligaavoq
eqqartuussisoqarfimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 26. oktobari 2017.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
1.
“Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat.
Allagaatinik takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsin1

naavoq.”
2.
“Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat.
Allagaatinik takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.”
3.
“Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat.
Allagaatinik takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.”
4.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 37 pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaaneq
18. december 2016 nal. 0346-p missaani imerniartarfiup Daddysip silataani, Nuummi […], politiit
najuuttut oqaluffigigamigit Tiaavolo aammalu fucking aber, inuit allat kikkuunerinik taaneqanngitsut
najuuttut tusaatillugit.

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq.
1.
Qaammatini arfineq-marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
2.
Haship 99,2 gramip (pisimasoq 1).1.322 kg haship (pisimasoq 2), DAB radio mrk.
Radionettep kiisalu iisartakkat anabolske steroidet 544-t (pisimasoq 3)
arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2.
3.
Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm.
2.
U pisimasoq 1-imut ilaannakortumik nassuerpoq.
U pisimasoq 2-mut nassuerpoq.
U pisimasoq 3-mut pinngitsuunerarpoq.
U pisimasoq 4-mut pinngitsuunerarpoq.
Illersuisoq Ulrik Blidorf piumasaqaateqarpoq:
1.
Inissiisarfimmiitsinneqassanngitsoq sulianut tunngatillugu ulluni 95-ini 2016-imi
tigummisaareernikuummat.
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2.

3.

Haship 99,2 gramip (pisimasoq 1).1.322 kg haship (pisimasoq 2), DAB radio mrk.
Radionettep kiisalu iisartakkat anabolske steroidet 544-t (pisimasoq 3)
arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2.
Eqqartuussaanerup nalaanit illersuisumi akissarsiassai 3.600 kr. akilissagai, tak.
eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2.

Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu U, I1, I2 nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartup, U, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 1. martsi
2018-imeersumi issuarneqarpoq.
Ilisimannittut, I1, I2, nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 1. martsi
2018-imeersumi issuarneqarput.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, ullumikkut […] sulivoq. Mekanikeritut
ilinniarnikuuvoq. Kisimiittuuvoq, arfineq pingasunik ukiulimmik erneqarpoq, taanna
anaanaminiippoq.
Ullut 14-it oorisisarpoq 9-10.000 kr. Qaqutigut imigassamik atuisarpoq. Ikiaroorneq ajorpoq.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Ulloq pinerluffik pisimasoq 1-imi tassaavoq ulloq 17. aggusti 2015 Danmarkimiit Aasiaannut
ikiaroornatunimik eqqusseriaraluarami, pisimasoq 2-mi ulloq 20. maaji 2016 Danmarkimiit
Aasiaannut ikiaroornatunimik eqqusseriaraluarami, pisimasoq 3-mi ulloq 23. maaji 2016 […]mi Aasiaat. Pisimasoq 4-mi ulloq 18. decembari 2016 imerniartarfiup Daddysip silataani
Nuummi. Unnerluussissut ullulerneqarsimavoq ulloq 3. oktobari 2016 eqqartuussivimmilu
tiguneqarsimalluni ulloq 26. oktobari 2017, ilassutitut unnerluussissut ullulerneqarsimavoq
3

ulloq 16. februaari 2017 eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 26. oktobari 2017.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut pisimasoq siullermut ilaannakortumik
nassuerpoq, tassa taamaallaat 99,2gram hash kisiat imminut attuumasuteqarmat.
Ilisimannittup I1-p nassuiaatigivaa, ikiaroornartoq nammineq pilersaarusiarisimallugu, taavalu
taamaallaat U-p poortukkap imarisaa 99,2gram ikiaroornartoq attuumassuteqarfigigaa,
nammineq X1-lu 800gram hash pileraarutiginikuugaluaramikku tikisinniarlugu.
Eqqartuussisut nassuiaatigineqartut tunngavigalugit unnerluussissutigineqartumut taamaallaat
ikiaroornartumut 99,2 grammimut pisuutippaat, sinneranut 700,8 gramminut pinngitsuutillugu.
Taamaalillutik U pisuutinneqarpoq Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2 –
ikiaroornartumik eqqussinermut.
Pisimasut aappaannut unnerluutigineqartoq nassuerpoq, ikiaroornartoq puua ilanngullugu
katillugu 1.322 grammimik eqqussisimalluni. Tassa nammineq suliffimminut nassiunneqarmat.
Tassunga tunngatillugu tigummisaanikuusimavoq qaammatini pingasuni sapaatillu akunnerani
ataatsimi.
Taamaalillutik eqqartuussisut U pisuutippaat Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2
– ikiaroornartumik eqqussinermut.
Pisimasut pingajuannut unnerluutigineqartoq pinngitsuunerarpoq, tassa iisartakkat tikisinnissaat
inerteqqutaasimanngimmat internetsikkut pisiarisimallugit, naluaali inerteqqutaanersut.
Eqqartuussisut uppernarsinngilaat iisartakkat akui sorliit inerteqqutaanersut, taakkununnga
takussutissanik saqqummiivigineqannginnamik, taamaattumik U unnerluutigineqarneranut
Inatsinartut peqqussutaani nr. 7, 31, maaji 2001-imeersumut § 4, tak. § 1, nr. 1-mut
pinngitsuutippaat.
Pisimasut sisamaannut unnerluutigineqartoq pinngitsuunerarpoq, tassa utoqqatserniarnermini
politiimit ajatsinnermi kingorna kamaammersimalluni suulli oqaatsit aniatissimallugit
nalullugu.
Ilisimannittoq nassuiaavoq sulitilluni inummik tunuporsortumik aporneqarsimalluni,
namminerlu paasisimallugu unnerluutigineqartoq kamassaqarluni tuimigut attoraani,
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taamaammat assaat tuiminiit peersissimallugu, kingornalu unnerluutigineqartoq qimaariarluni
politiit tungaannut nilliasimasoq unnerluussissumi allaqqasut assinginik.
Eqqartuussisut uppernarsivaat unnerluutigineqartoq qimaariarluni uternermini politiinut
nillianermini unnerluutigineqarnermisut iliuuseqarsimasoq pisuutippaallu Pinerluttulerinermik
inatsimmi § 37 – pisortani sulisorisanik narrunarsaasimasoq.
Pineqaatissiissut pillugu

Unnerluutigineqartoq pisimasunut pingasunut pisuutinneqarpoq. Eqqartuussisut maluginiarpaat
pisimasup aappaanut tunngatillugu U 23. maaji 2016-imiit 24. aggusti 2016-mut
tigummigallagaasimasoq. U ikiaroornartumut katillugu 1.421,2 grammimut pisuutinneqarami
nalinginnaasumik qaammatini 3-4 inissiisarfimmiissutigisussaagaluarpai, taamaattoq
qaammatini
pingasuni
sapaatillu
akunnera
ataaseq
tigummisaanikuummat,
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnissaa naammassereersimasutut nalilerlugu
suliarlu ilaatigut ukiut pingasut tungaannut ingerlammat pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiitinneqassanngilaq. Pisortani sulisorisanut narrunarsaanermut nalinginnaasumik
akiliisitsisoqartaraluarpoq. Arsaarinnissutigineqartussat eqqarsaatigalugit nalinginnaasuuvoq
suliamut ataatsimut eqqartuussaaqataasunit tamanik arsaarinnittarneq.
Taamaattumik eqqartuussisut ataani aalajangernertik naleqquttuutippaat, najoqqutaralugit
Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2, Pinerluttulerinermik inatsimmi § 37, § 127,
§ 166, 2.
Aningaasartuutit pillugit

Suliamut aningaasartuutit eqqartuunneqartumit naggataatigut eqqartuunneqartumik
akilerneqassapput, najoqqutaralugu eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U pineqaatissinneqarpoq:
-Qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Taakku isersimassutigereerpai.
-3.000,00 kr. akiliisinneqarneq.
-Ikiaroornartoq 1.421,2 gram arsaarinnissutigineqassaaq.
-DAB radio, mrk. Radionette arsaarinnissutigineqassaaq.
-Eqqartuussinermut aningaasartuutit akilissavai.
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Illersuisoq
eqqartuunneqartumit
akissarsitinneqassaaq.

eqqartuussaanermut

akunnerit

atorneqartunut

*******

Den 1. marts 2018 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0345-2017
Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
Anklagemyndighedens journal nr. 5509-98610-00178-16.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 3. oktober 2016 og modtaget i retten den 26. oktober 2017.
Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 4 er dateret den 16. februar 2017 og modtaget i retten
den 26. oktober 2017.

T er tiltalt for overtrædelse af
1.
”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om
aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.”
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2.
”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om
aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.”
3.
”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om
aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.”
4.
”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om
aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.”
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om.
1.
Anbringelse i anstalt i 7 måneder.
2.
Konfiskation af 99,2 gram hash (forhold 1) 1,322 kg hash (forhold 2), en DAB radio
af mrk. Radionette samt 544 stk. anabolsk steroider (forhold 3), jf retsplejelovens §
166. stk. 2.
3.
Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

T har delvis erkendt sig skyldig i forhold 1.
T har erkendt sig skyldig i forhold 2.
T har nægtet sig skyldig i forhold 3 og 4.
Forsvareren Ulrik Blidorf har nedlagt påstand om:
1.
Ingen anstalt anbringelse, da han havde været tilbageholdt i 95 dage i 2016.
2.
Konfiskation af 99,2 gram hash (forhold 1) 1,322 kg hash (forhold 2), en DAB radio
af mrk. Radionette samt 544 stk. anabolsk steroider (forhold 3), jf retsplejelovens §
166. stk. 2.
3.
Betaler 3.600,00 til sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.
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Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V1, V2.
Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 1. marts 2018.
Forklaringen fra vidnerne, V1, V2, er gengivet i retsbogen af den 1. marts 2018.
Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold oplyst, at han i dag er ansat hos […]. Han er udlært mekaniker.
Han er single og har en søn på 8 år, som bor hos sin mor.
Han får 9-10.000 kr. i løn hver 14. dag. Han drikker sjældent. Han ryger ikke euforiserende
stoffer.
Sagsbehandlingstid
Gerningstidspunktet for forhold 1 er den 17. august 2017 fra Danmark til Aasiaat at have
indsmuglet hash, forhold 2 den 20, maj 2016 Fra Danmark til Aasiaat at have indsmuglet hash,
forhold 3 den 23. maj 2016 på adressen […] i Aasiaat at have været i besiddelse af 544 stk.
anabolsk steroider, forhold 4 den 18. december 2016 uden for beværtningen Daddys i Nuuk.
Anklageskriftet er dateret den 3. oktober 2016 og modtaget i retten den 26. februar 2017,
tillægsanklageskriftet er dateret den 16. februar 2016 og modtaget i retten den 26. oktober 2017.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i det første forhold og har forklaret, at alene 99,2 gram
hash vedrørte ham selv.
Vidnet V1 har forklaret, at han stod for planlægningen og at alene 99,2 gram hash af pakkens
indhold vedrørte T, idet han og X1 havde planlagt at indsmugle 800 gram hash.
På baggrund af forklaringerne finder retten tiltalte skyldig for alene 99,2 gram og frifinder ham
for de resterende 700,8 gram hash.
Retten finder således T skyldig i overtrædelse af § 27, jf. § 2 i bekendtgørelse om eruforiserende
stoffer – indsmulgning af hash.
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Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2, i indsmugling af 1,322 gram hash, inklusive
emballage. Den var blevet sendt til hans arbejdsplads.
I den forbindelse blev han tilbageholdt i 3 måneder og en uge.
Retten finder således T skyldig i overtrædelse af § 27, jf. § 2 i bekendtgørelse om euroforiserende
stoffer – indsmulgning af hash.
Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 3 og forklarede, at han købte pillerne via internettet,
eftersom bestilling af pillerne ikke var forbudt, men han vidste ikke at det var ulovligt.
Retten har ikke fået det bevist, hvilket tilsætningsstoffer i pillerne er ulovlige, hvorfor de
frifinder T for overtrædelse af landstingsforodning nr. 7 af 31. maj 2001 om forbud af visse
dopingsmidler § 4, jf. § 1, nr. 1.
Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 4 og har forklaret, at han ville sige undskyld og blev
hidsig, da han blev skubbet af betjenten, men at han ikke vidste hvad han udtalte.
Vidnet har forklaret, at en person, som gik baglæns, stødte ind i ham under hans tjeneste og at
han forstod det på den måde, at tiltalte var aggressiv og rørte ham ved skulderen, hvorfor han
havde skubbet tiltaltes hånd væk. Tiltalte var flygtet efterfølgende og havde råbt de i
anklageskriftet anførte udtalelser mod politiet.
Retten finder det bevist, at tiltalte var flygtet og at han havde handlet som anført i anklageskriftet,
da han kom råbende tilbage, hvorfor de finder ham skyldig i overtrædelse af kriminallovens §
37 – krænkelse af offentlig myndighed.
Om foranstaltningen

Tiltalte er fundet skyldig i 3 forhold. Retten bemækede, at T, i forbindelse med forhold 2, har
været tilbageholdt i perioden 23. maj 2016 - 24. august 2016. T er fundet skyldig for i alt 1.421,2
gram hash og skulle efter praksis været blevet idømt 3-4 måneders anstaltsanbringelse herfor,
men under henvisning til at han har været tilbageholdt i 3 måneder og en uge anses
foranstaltningen for værende afsonet, også under henvisning til sagens alder på snart 3 år. Ifølge
praksis koster krænkelse af offentlig myndighed en bøde. Med hensyn til konfiskation er det
praksis at der foretages fælles konfiskation hos alle domfældte.
Retten finder detfor nedennævnte afgørelse passende i medfør af bekendtgørelse om
euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, Kriminallovens § 37, § 127, § 166, 2.
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Om omkostningerne

Sagens omkostinger afholdes af den dømte, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

THI KENDES FOR RET:
T idømmes:
- Anbringelse i anstalt i 4 måneder. Disse havde han afsonet.
- 3.000,00 kr. i bøde
- Konfiskation af 1.421,2 gram hash
- Konfiskation af DAB radio, mrk. Radionette
- Betaling af sagens omkostninger.
Forsvarerens salær betales af den dømte.

Louise Skifte
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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
QEQQA KREDSRET
Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde.
Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var […] og […].
Retten behandlede
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0345-2017
Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
[…]
Forhold 1:
U forklarede på grønlandsk. 2015-imi pisimasumut ikiaroornartumik eqqussiniarnermut
nammineq pilersaarusioqataanani. Kisianni ikiaroornartoq 99,2 gram taannaannaasoq
nalunngilaa, sinnera 800 gram qanoq pilersaarusiorneqarsimanersoq naluaa. I1-miit telefonikkut
imaluunniit messengerikkut paasitinneqarsimalluni imminut nassiunneqalersoq namminerlu
taanna tigussagaa. I1-p aamma paasitippaani eqqussiniarlutik taavalu taanna eqqussaq U-p
tigussagaa paariinnassagaalu, kisiannili nalullugu kiap aassaneraa. Pilersaarusiorneqarnerani
tigusisussanngornerminilu akilerneqarnissaa eqqartorneqanngilaq. I1 qangali kammagivaa,
ukiut arlallit. Taamanikkut I1 aalisartuunerarpoq sinnera naluaa. Aamma taamanikkut poortugaq
nassiunniarmagu nammineq nalunngilaa ikiaroornartoq inerteqqutaasoq. Nassiunneqartussaq
[…] paasivaa. Kisianni poortugaq qanoq ittoqqissaajunersoq ilimatinneqanngilaq. Poortugaq
aagamiuk naluaa taannaanersoq ikiaroornartumik imalik.
Unnerluussissummi X1 kinaanersoq naluaa. Aamma 800 gram ikiaroornartoq
ilisimasaqarfiginngilaa. Ikiaroornartoq tiguguniuk sumiinnissaa aamma eqqartornikuunngilaat.
Ikiaroornartoq
nassiunneqarmat
I1
sumiinnersoq
naluaa.
Danmarkimiinnersoq,
Qeqertarsuarminnersoq
imaluunniit
Nuummiinnersoq.
Kisianni
taamanikkut
I1
Aasianniinngilaq.
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Dansk:
T forklarede på grønlandsk, at han ikke var med til at planlægge forholdet om indsmugning af
hash i 2015. Han vidste dog, at det alene drejede sig om 99,2 gram. Han vidste intet om
planlægningen af resten på 800 gram. Han fik at vide af V1 via telefon eller messenger, at en
forsending var på vej til ham og at han skulle modtage den. V1 gjorde også ham bekendt med,
at de ville indsmugle noget, som T skulle modtage og opbevare, men han vidste ikke, hvem der
skulle hente forsendelsen. Under planlægningen og under bestemmelsen af at han skulle være
modtageren, blev der ikke nævnt noget om betaling. Han har været venner med V1 i flere år.
Dengang sagde V1, at han var fisker. Resten ved han ikke noget om. Dengang han ville sende
en pakke, vidste han også godt, at hash var ulovlig. Han forstod, at den skulle sendes til […],
men han fik ikke at vide, hvordan pakken præcis så ud. Da han hentede pakken, vidste han ikke,
at det var den pakke, der indeholdt hash.
Han ved ikke, hvem den i anklageskriftet nævnte, X1, er. Han kendte heller ikke til de 800 gram
hash. De talte heller ikke om, hvor hashen skulle opbevares efter modtagelse. Han vidste ikke,
hvor V1 befandt sig, da hashen blev sendt. Om han var i Danmark, Qeqertarsuaq eller Nuuk,
men V1 var ikke i Aasiaat.
[…]
Forhold 2:
U forklarede på grønlandsk. Unnerluussummi allaqqasumi I1 kisiat nalunngilaa. Ikiaroornartoq
qanoq annertutiginersoq nassiunniaraa naluaa. Ilimagivaa I1 pilersaarusioqqissimasoq.
Namminerlu nassiussanik tigusitikkusukkaani. Taanna attaveqaqatigiinneq messengerikkut
pivoq. Poortugaq qanoq isikkoqarnersoq I1-p assimik nassiuppaa. Imaa qanoq
piniarneqarnersoq naluaa. Poortugaq […] nassiunneqarpoq, nammineq suliffigisaminut. Hashi
nassiunneqartoq
nalunngilaa,
annertussusaali
naluaa.
Poortugaq
nammineq
tigummiinnaqqassavaa, immaqa I1-ip qulakkeerniarpaa poortugaq ajunngitsumik apuuttoq.
Tiguguniuk nalunaarfigisussaavaani poortugaq sussanersoq. I1-p aningaasanik tuniumavaani
210.000 koruunit, ilimagivaalu taakku kontantinngorlugit tigussallugit. Ikiaroornartoq
paasinngilaa tuniniarneqassanersoq aamma paasinngilaa 210.000 koruunit tamaasa
tigussanerlugit imaluuniit I1-lu avissanerlugit. Poortugaq tigugamiuk imminnukaappaa sulilu I1
nalunaarfiginagu, poortukkap tiguneraninngaanniit 10 minutsit missaa qaangiummat politiinit
tigusaanikuuvoq. Tigusaareerluni ikiaroornartup annertussusaa aatsaat tusarpaa, tusaramiullu
tupaallappoq. 210.000 koruunit tusaramigit naatsorsorsinnaanngilaa ikiaroornartup qanoq
annertutigisup naligineraa.
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X2 naluaa kinaanersoq. Taamanikkut I1-p ikiaroornartoq 1,3 kg nassiussimavaa. Naluaa sooq
Danmarkiminngaanniit Aasiannut nassiunneraa, kisianni taamaanikkut I1 Nuummiippoq. Kiap
poortugaq poortorneraa naluaa.
Dansk:
T forklarede på grønlandsk, at han alene kender V1 ud af de personer, der er anført i
anklageskriftet. Han vidste ikke, hvor stor forsendelsen ville være. Han formodede, at V1 havde
planlagt det igen. Han ville have, at han skulle være modtager. Kontakten foregik via messenger.
V1 sendte et foto af pakken for at vise, hvordan den så ud. Han vidste ikke, hvad man skulle
med indholdet. Pakken blev sendt til […], som var hans arbejdsplads. Han vidste godt, at det
drejede sig om en hashforsendelse, men han kendte ikke hashmængden. Han skulle først
opbevare hashen. V1 ville måske sikre sig, at pakken var velankommet. Når han havde modtaget
pakken, ville han underrette ham om, hvad der videre skulle ske. V1 lovede ham 210.000 kr. og
han regnede med, at han ville modtage pengene kontant. Han vidste ikke, om hashen skulle
sælges og han vidste heller ikke, om han ville modtage hele beløbet på kr. 210.000 eller om han
skulle dele dem med V1. Han bragte pakken hjem til sig selv og ca. 10 minutter efter
modtagelsen, og inden han kontaktede V1, blev han anholdt af politiet. Det var først efter
anholdelsen, at han hørte om mængden, hvilket overraskede ham. Da han hørte beløbet på
210.000 kr. blive nævnt, var han ikke i stand til at regne ud, hvor stor en mængde hash der kunne
købes for pengene.
Han ved ikke, hvem X2 er. V1 havde sendt 1,3 kg hash. Han ved ikke, hvorfor han havde sendt
den fra Danmark til Aasiaat, men V1 var i Nuuk på daværende tidspunkt. Han ved ikke, hvem
der havde stået for pakning af forsendelsen.
[…]
Forhold 3:
U forklarede på grønlandsk. Iisartakkat nukkassartarallarami eqqaamanerlunngikkuniuk body
buildingimi
internetikkut
piniarnikuuai.
Piniagassani
eqqarsaatiginikuunngilaa
inerteqqutaanersut. Inerteqqutaasimanngimmata tikittarmata naluaa inerteqqutaasut. Nammineq
naatsorsuutigivai kosttilskuditut atugassaasut. Eqqaamanngilaa taavalu muscleminngaanniit
Amerikaminngaanniit piniagarigamigit inerteqqutaanersut naluai. Akui misissornikuunngilai
ilimagigamiuk inerteqqutaanngitsut. Taakku vitaminitut pooqarput 600-it. Nalinginnaasutut
isikkulimmik pooqarput, toqqoqqanngilai atugarigamigit. Nammineq piniarnermini
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maluginiakkani taakkua animal packit taamaakkaangata piniarneq ajorpai. Puuani
innersuussutigineqarput, ullormut sisamat iisassagai. Trænerluni nukkassarnerminut
atugarisarpai. Internetikkut piniaraangami, qalipaatit assigiinngitsut marluk pisiarisarpai
qaqortut pinkillu. Eqqaamavaa qaqortut tingunnut illersuutaasut. Nukkassartartoqatinilu
eqqartortarpaat, iisartakkat sorliit iluarnerunersut. Taavalu taakku piniartaramikkit
tusarnikuunngilaa inerteqqutaanersut. Internetikkut piniaraagami, soorlu ataatsit toqqarunigit,
taava
ataatungaani
nuisarput
innersuussutigineqartut.
Taamatut
piniarluni
innersuussutigineqartut ilanngunnikuugamigit taamaalilluni poortat marluk pigilernikuuai.
Dansk:
T forklarede på grønlandsk, han, hvis han ikke husker det forkert, bestilte pillerne hos Body
Building, fordi han dengang dyrkede bodybuilding. Han tænkte ikke på, at det, han bestilte, var
forbudt. Han vidste det ikke, fordi han mente at det ikke var ulovligt, idet man jo fik det tilsendt.
Han regnede med, at de skulle bruges som kosttilskud. Han vidste ikke, at pillerne var ulovlige,
fordi han bestilte dem fra Muscle i Amerika. Han har ikke undersøgt tilsætningsstofferne, fordi
han ikke regnede med, at de var ulovlige. De var pakket som vitaminpakke med 600 piller i.
Pakken så ganske almindelig ud og han havde ikke gemt dem, fordi han brugte dem. Når han
bestilte, plejede han ikke at bestille Animal Package, når han lagde mærke til at de så sådan ud.
Ifølge deklarationen skulle han tage 4 piller om dagen. Han brugte dem i forbindelse med sin
bodybuilding. Når han bestilte via internettet, plejede han at bestille 2 forskellige farver, hvid og
pink. Han kan huske, at de hvide piller skulle beskytte leveren. Han og de andre bodybuildere
plejede at tale om, hvilke piller var de bedste. Fordi de bestilte dem, havde han ikke hørt, at de
skulle være ulovlige. Når han bestilte via internettet og klikkede på et bestemt produkt, plejede
der at poppe en anbefaling op nederst. Da han på et tidspunkt bestilte på den måde, købte han
også det anbefalede, hvorfor han på den måde kom i besiddelse af to pakker.
[…]
Forhold 4:
U forklarede på grønlandsk. Taamanikkut Manhattenimeeriarluni Daddysikkoorluni
anillannikuulluni.
Imigassartornikuulluni.
Illumiikkallarami
imigassartorsimanini
nalilissaguniuk 1-miit 10-mut, nalilerpaa 5-6-7-miippoq. Taavalu silamut anillakkami, issimmat
imaassinnaavoq putumanini allanngortoqarsimasoq. Illup iluaniikkami eqqaamasaqarluarami.
Anikkallamik takuaat silataani politii biileqartoq. Taavalu politiit biilii immaqa pingasut sisamat
uninngasut. Takugamigit ajortussarsiunngilaq aamma politeerpaaluit silataaniipput. Nammineq
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imigassartornikooriarami ajortussarsioratik aallaamapput. Tunumorsorluni nammineq
pisunnermini
politeeq
ataaseq
aportoorpaa,
taavalu
tunumut
saaffigeriarlugu
utoqqatserfiginiarlugu tuiatigut attoramiuk, politiiminngaanniit tuimigut ajatserujussuarpoq.
Nammineq taamatut pineqariarami assortuutitallapput. Taanna apukkani kisiat oqaluaffigivaa.
Qanoq oqaaseqarnerluni eqqaamanngilaa. Taanna politeeq assut aggressiviuvoq, qallunaajuvoq
atia puiorpaa. Tusarnikuuaa taannagooq kamajasooq. Assortuutilallareernerup kingorna
politeerparujussuarnik uppitinneqarluni nanertorneqarpoq oqimaatsumillu nanerneqariarluni
håndjernilerneqariarluni, pebersprayimik seqqartarneqarpoq assorujussuaq. Misigisimavoq
politiit soorlu ajortussamik utaqqiinnarsimasut. Tigusarineqarami isertitsivimmi
unnuisinneqarpoq.
Dansk:
T forklarede på grønlandsk, han havde været i Manhatten og at han forlod stedet via Daddys.
Han havde drukket. Skulle han vurdere sin beruselse på en skala fra 1-10, vurderer han, at hans
beruselse var på 5-6-7 indenfor. Det kunne godt være, at hans beruselse ændrede sig, da han kom
ud i kulden. Han kunne huske klart, mens han var indenfor. Da de kom udenfor så de, at der
holdt ca. 3-4 politibiler udenfor. Han lavede ikke ballade, da han så dem og der befandt sig også
en del politimænd udenfor. Han havde drukket og derfor var han oppe at køre, uden at han
forsøgte at lave ballade. Han kom til at støde ind i en betjent, mens han gik baglæns, hvorefter
han vendte sig om mod ham og rørte ham på skulderen for at sige undskyld, men betjenten gav
ham et meget hårdt skub på skulderen. Derfor skændtes de kort. Han talte kun til den betjent,
han kom til at støde ind i. Han kan ikke huske, hvad han sagde. Betjenten, som var dansker og
som han ikke husker navnet på, var meget aggressiv. Han har hørt, at denne betjent er en
opfarende person. Efter en kort ordveksling blev han skubbet omkuld af mange betjente, som
lagde sig oven på ham, hvorefter han blev ilagt håndjern, ligesom der blev sprayet meget
peberspray på ham. Han følte, at politiet bare havde ventet på en anledning. Han overnattede i
detentionen.
[…]
Forhold 1:
[…]
I1 forklarede på grønlandsk. August 2015-imut pisumut nammineq eqqartuussaareernikuulluni.
Ikiaroornartoq pineqartoq 99,2 gram pilersaarusiorneranut U ilaanngitsoq, namminerli
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pilersaarusiorsimalluni X1 peqatigalugu. Nammineq X1 aningaasanik nassinnikuuaa, puiorpaali
qanoq annertutiginersut. Siunertarinikuulluguu ikiaroornartumut 800 grammimut
pisissutissaasut. 800 gram ikiaroornartoq tikisinnissaanut U ilisimatinnikuunngilaa. Poortugaq
U-mut tigusassiaralugu nassiutsinnikuuaa. Tikimmallu paasivaat 99,2 gramiinnaasoq.
Nassiunneqarsimasoq annikinaarlugu. Tamanna piilugu X1 attavigeriaraluaramiuk,
blokkerersimavaani.
Poortugaq
sumut
nassiutsinnerlugu
eqqaamanngilaa,
U-lli
tigusussaagaluarpaa.
Ikiaroornartoq
tikittoq
pillugu,
U
allaffiginikuuaa
X1
akiumajunnaarsimasoq. Ikiaroornartoq nassiunneqartoq nammineq tigusassarivaa. U arlaannik
akilissanerlugu
neriorsornerlugu
eqqaaamanngilaa.
Ikiaroornartoq
tikisinniakkani
tuneqqinniarlugu pilersaarutiginikuugaluarpaa. Hash 99,2 gram tuniniarneqaraluarpat
naatsorsuutigivaa 30.000 koruuninik isertitsissutigisinnaallugu. Taamanikkut nammineq
Nuummiippoq, kilisaammiinnikuulluni nioqqammerluni. Sooq ikiaroornartoq Aasiannut
nassiutsinnerlugu naluaa. Aasianniikkaangami U suleqataalu ilagisarpai. Taamanikkut U […]
sulisuuvoq. Nuumminngaanniit aallariataarsinnaagami naatsorsuutigivaa Aasiannukarluni
poortugaq tigusimassagaluarlugu. I1 Qeqertarsuamiuugaluarpoq kisianni massakkut Nuummi
najugaqarpoq. Katillugu ikiaroornartoq 300 gram U-mut nassiunniarnikuugaluarpaa.
Forhold 2:
I1 forklarede på grønlandsk. Ikiaroornartoq raatiumut poorlugu U-mut nassiunneqartussaasoq,
tassaniissasut ikiaroornartoq plade arfinillit, ataaseq 50 gram oqimaassusilik. Aningaasat
Danmarkimi tunniunnikuuai adressellu marluk, adresse aappaa X2-imoorpoq, adresse aappaanut
suna atornersoq eqqaamanngilaa, kisianni poortukkap aappaa X2-p tigusussaavaa, aappaalu […]
nassiuttussaavaa. 300 gram U-p isumagissavaa. Taava taamatut pilersaarutaa allanngorpoq,
poortugaq ataaseq Aasiannut nassiunneqarsimammat. Taamaalilluni 1,3 kg ikiaroornartoq Umut apuulluni. Aningaasat annertussusai eqqaamanngilai. Poortugaq nammineq tigussallugu U
isumaqatiginikuuaa. Eqqaamanngilaa U akilerniarnerlugu. Poortugaq U-p suliffianut
nassiunneqarpoq. Nammineq taamanikkut Danmarkimiippoq. Taanna poortugaq U-p
suliffianukartoq kilisaammukartuuvoq, taavalu aatsaat kilisaat tikippat tunniunneqassalluni.
Ikiaroornartoq tuniniaqqitassaavoq. 300 gram tunineqaraluarluni immaqa 90.000 koruuninik
isertitsissutaassagaluarpoq. Nammineq taanna radio puussatut atugassaq tunniunnikuuaa. U-mut
nalunaarutiginikuuai plade arfinillit. Sooq ataatsimut poorlugu nassiussimanerat naluaa. X2
nalunngisarivaa Qeqertarsuarmiinnikuummat. Taamanikkut naluaa X2 Aasianniinnersoq.
Forhold 1 og 2 eqqartuussaagami eqqaaamavaa ikiaroornartoq 99,2 gram aamma 1,3 kg
arsaarinnissutigineqarnikuusut. Radio eqqaamanngilaa arsaarinnissutaanikuunersoq.
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Dansk:
V1 forklarede på grønlandsk, at han er blevet dømt for forholdet fra august 2015. T var ikke med
i planlægning af de 99,2 gram hash, men det var ham selv, der stod for planlægningen sammen
med X1. Han sendte penge til X1, men han har glemt hvor stort et beløb, det drejede sig om.
Formålet var, at pengene skulle bruges til køb af 800 gram hash. Han gjorde ikke T bekendt
med, at 800 gram hash skulle indsmugles. Han fik pakken sendt, med T som modtager. Ved
pakkens ankomst fandt de ud af, at hashen kun var på 99,2 gram. Han syntes, at det afsendte var
for lille en mængde. Derfor forsøgte han at kontakte X1, som havde blokeret ham. Han kan ikke
huske, hvortil han fik sendt pakken, men T skulle have modtaget den. Han skrev til T om hashen
og skrev, at T ikke svarede på hans henvendelser. Det var ham selv, der skulle have fået hashen.
Han kan ikke huske, om han lovede T betaling. Det var hans plan at sælge hashen videre. Han
regnede med en fortjeneste på 30.000 kr. for de 99,2 gram hash. Han befandt sig i Nuuk på
daværende tidspunkt og havde lige afmønstret en trawler. Han ved ikke, hvorfor han fik hashen
sendt til Aasiaat. Når han var Aasiaat, plejede han at være sammen med T og hans kolleger.
Dengang var T ansat i […]. Eftersom han var i stand til at rejse fra Nuuk med øjeblikkelig varsel,
regnede han med, at han ville kunne modtage hashen i Aasiaat. V1 kommer fra Qeqertarsuaq,
men bor i Nuuk i dag. Han forsøgte at sende i alt 300 gram til T.
Forhold 2:
V1 forklarede på grønlandsk, at hashen skulle lægges ind i en radio og sendes til T. Der var tale
om 6 plader hash á 50 gram. I Danmark afleverede han penge og to adresser. Den ene adresse
var X2, den anden adresse husker han ikke, men X2 skulle modtage den ene forsendelse, mens
den anden skulle sendes til […]. T skulle tage vare på 300 gram hash. Hans plan blev ændret,
idet den ene forsendelse var blevet sendt til Aasiaat. På den måde kom 1,3 kg hash til T. Han
kan ikke huske størrelsen af beløbet. Han aftalte med T, at vidnet skulle have pakken. Han kan
ikke huske, om han ville betale T. Pakken blev sendt til T’s arbejdesplads. Vidnet befandt sig i
Danmark på daværende tidspunkt. Den pakke, som blev sendt til T’s arbejdesplads var til
trawleren og skulle først afleveres, når trawleren ankom. Hashen skulle sælges videre. Man ville
have fået en fortjeneste på ca. 90.000 kr. for 300 gram hash. Det var vidnet selv, der afleverede
radioen. Han meddelte T, at der var tale om 6 plader. Han ved ikke, hvorfor man har sendt hashen
som en pakke. Han kender X2, fordi denne har været i Qeqertarsuaq. Dengang vidste han ikke,
om X2 var i Aasiaat.
Han kan huske, at hashen på 99,2 gram og 1,3 kg blev konfiskeret, da han blev dømt for forhold
1 og 2. Han kan ikke huske, om radioen blev konfiskeret.
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[…]
V2 forklarede på dansk, at han er politiassistent. På det tidspunkt i 2016 havde han med sin
kollega været på værtshus kontrol. Det var i Daddys. Der har været flere politifolk derude og
han kan huske, at sigtede gik baglæns og ramte ham og blev meget vred og kaldte dem grimt.
Da de ville få fat i sigtede, stak han af og senere kom han tilbage og råbte ad dem. Han kan ikke
huske om, der var 20 eller 100 mennesker ude ved Daddys den aften. Han kan huske, at han
råbte ad dem noget med: ”Fucking aber”. Og da han råbte, var han faktisk ved biblioteket og
politiet gik til ham og da han kom tilbage ville han angribe politiet, men så blev han eksponeret
og fik sprøjtet peberspray. Derfra flygtede han igen og han blev fulgt og han blev anholdt ved
grønlandsbanken. Han husker, at sigtede var påvirket af alkohol, men kan se, at han er fuld
bevidst til handling, han gjorde og til det han sagde. Han husker, at der var flere politifolk og
mente, at sigtede bevidst råbte til dem.
Vidnet husker nu, at da T gik baglæns og ramte ham og rørte han på sin skulder og fik at vide at
han har fortalt at han skulle sige undskyld og han havde selv opfattet, at han er vred og opfarende.
V2 fattede, at T var opfarende og vred, hvorfor han skubbede hans hånd væk fra sin skulder.
[…]
Efter votering afsagdes:
DOM:
(se dombogen)
[…]
Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 13.00.
Louise Skifte
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