EQQARTUUSSUT
oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 27. december 2018
Eqqaartuussiviup no. 1423/2018
Politiiit no. 5507-98610-00382-18
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 6. december 2018.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Takuuk unnerluussut qallunaatuumi.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
1.
Pineqaatissinneqarsimasunut inissisarfimmiittussanngortitsinissaq ukiut 2-t
qaammatillu 4-t.
2.
Arsaarinnissutigineqassaaq 2.996 gram hash tak. Pinerluttulerinermi inatsimmni §
166, imm. 2, nr. 1.
3.
Arsaarinnissutigineqassaaq Apple iPhone X, IMEI nr. […] ilanngullugu simkort
ICCID […], tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 168, imm. 1.
4.
Arsaarinnissutigineqassapput kosternr. 4-6, tak. pisimasoq 2, ilanngussaq 1-1-2,
kosterrapport, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 168, imm. 1.
5.
Arsaarinnissutigineqassaaq koster nr. 50-68, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166,
imm. 2, nr. 1.
6.
Arsaarinnissutigineqassapput 756.500 kroner, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi §
166, imm. 1.
7.
Suliami aningaasartuutit akilissavai eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2
naapertorlugu.
U pisimasuni 1, 2, aamma 4-mi ilaannakortumik pisuunerarpoq, pisuunerarlunilu pisisoq 3-mi.
U piumasaqaateqarpoq sivisunerpaamik ukiuni marlunni qaammatinilu marlunni
pineqaatississinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnissamik. Piumasaqaatinut 2, 3,
4, 5, aamma 7-mut uparuaatissaqanngilaq. Piumasaqaat 6, arsaarinnissutigineqartussat 756.500-it
appartinneqassasut 83.250 kr.-inut.

Suliami paasissutissat

Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq, ilisimannittutullu nassuiaateqarluni I.
Unnerluutigineqartoq, U, nassuiaateqarpoq ulloq 27. december 2018.
Nassuiaataalu eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni imatut issuarneqarput:
Pisimasoq 1.
Inuit taakku marlut X1 aamma I kikkuusut nalullugit. Aamma siusinnerusukkut
attaviginikuunngilai. Siullerpaamillu ullumikkut I ilisimannittuulerpat takusussaavaa.
Paasitinneqaannarpoq taakkununnga bilitsinik piseqqusaalluni. Oqaatigisinnaanngilaa kiap bilitsinik
piseqquneraani. X2 bilitsisissuttussaavaa. Atia kisiat pinikuuvaa. Bilitsinillu pisivoq aningaasat
tunniunneqartut atorlugit. Aperineqarluni anngiortumik eqqussineq ulloq 19. oktober 2017, 4 kilongajammik, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu qanoq oqassalluni, inuit ilisarisimanngilai,
aamma naluvaa hashi qanoq annertutigisimassanersoq. Nalunngiinnarpaa aallaqqasut. X1, X2
aamma I naapinnikuungilai. Siusinnerusukkut attaviginikuunngilai. Aamma bilitsit pisiarigamigit.
Allanit attavigineqarsimavoq. Taakkuunngitsut. Iluamik hash pillugu oqaasissaqanngilaq.
Sumilluunniit annertussusia pillugu paasisaqarnikuunngilaq. Taamaallaat paasitinneqarluni
bilitsiseqqullugu aamma aningaasannassutigissagaa. Sukkasoorujussuarmik illoqarfimmi
oqaallisaalerpoq X2 aamma X1 Kangerlussuarmi tigusaasimasut. Aamma ilaatigut hashi qanoq
annertutigisimanersoq. Danmarkimiit aallareermata naluvaa qanoq annertutigisimanersoq.
Tusagaali tassa 4 kilo-simasoq.

I nassuiaateqarpoq ulloq 27. december 2018. Nassuiaataalu eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni
imatut issuarneqarput:
X1 ilisarisimalluarpaa ukiut tallimat najugaqatiginikuuvaa. X1 imminut sianersimavoq
oqaluttuullugu Nuummut feriassanerarluni. Qinngorpumilu najugaqassanerarluni. X1 allaffigivaa
aassanerlugu. Taava X1 sms-ikkut allaqatigiinnerminni allassimasoq hash 4 kilo nassarnerarlugu.
Kingorna nammineq X1-imut allappoq aatikkusunnersoq.
Mittarfimmut biilerpoq, aamma U mittarfimmiippoq. Biilinik attartorsimapput Deres Auto-miit.
X1-imit paasitinneqarpoq U-p hashiutigigaa, taanna 4 kilo. Taamatut X1-ip oqaluttuupaa. X1
aallartinnagu X1-imit paasivaa U-p hashiutaa anngiortumik eqqunniaraa. Mittarfimmut X1
aagamiuk U naapippaa. U ilisarisimanngilaa, biileqatigiinngillat aamma ilaginngilaa. Anillakkamik
takuvaat politeeqartoq. Taamaattumik anillappoq silataanilu utaqqillugit pujortarlunilu. X2-p
ornippaatigut. Kingorna U takkuppoq X1 oqaloqatigalugu ilaaqqullugu, kisianni U ilagerusunngilaa
ilisimannittumut Qinngutsinnut ilaaginnarniarluni.

Pisimasoq 2.
Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, aatsaat siullerpaamik I takullugu.
Tigusaasimalluni Kangerlussuarmi taaku 3 kilot nassarlugit. Hashi Christianiap silataani nunasisut
aqqutigalugit pinikuuvaa. Namminerli akiliineq isumaginngilaa. Maanngarpoq Kangerlussuarmilu
tigusaalluni. Nammineq tunulequtaanngilaq.
Pisimasoq 3
Steroidit nammineq atugassarigini. Internet aqqutigalugu pissarsiarinikuuvai. Allatsillugit. Naluvaa
inatsisigut ajornannginnersoq imaluunniit unioqqutitsinerunersoq. Nalunngilaa Dk-mi
inerteqqutaasut, nalulluguli Kalaallit Nunaanni inerteqqutaanersut.

Forhold 4
Aningaasat taaneqartut nammineq ilisimasaqarfiginagit. Allamit noqqaavigineqarsimavoq
aningaasanik nuusseqqusaaluni, inunnullu allanut nuussinerminut 10%-innassimalluni. Nammineq
aningaasaatiginngilai. Naluvaa aningaasat suminngaaneersuunersut. Takusaqanngilarlu qanoq
ilillutik pilersimanersut.
X3-mut nuutanut atatillugu. Aappaata biilianik tunisinermeersuupput. Suzuki Grand Vitara. X4
aallaqqammat pissarsiarisinnaasimanngilaa, taamaammat aallaqqaammut nammineq kontominut
aningaasat nuutsinnikuuvai. 50.000 kr.-it nuunneqarsimasut kontomut piunngitsumut
nuunneqarsimapput taamaattumillu utertillugit akeqqinneqarsimallutik.

Uppernarsaasiineq
Ilanngussaq E-1-1, ersersinneqarpoq hash oqimaassusia naatsorsoqneqartoq assigalugu 3.930 gram,
pisimasoq 1-mi
Ilanngussaq A-1-2, ersersinneqarpoq hash arsaarinnissutigineqarsimasoq kingorna
suujunnaarsitassanngorlugu assigivaa 2996,6 gram pooqarluni, pisimasoq 2-mi.
Ilanngussaq E-1-4 kosterrapport pisimasoq 3-mi ersersinneqarpoq unnerluutigineqartoq
tigumiaqartoq 1 ampul Induject 250 mg/ml, 20 ampuller 375 mg/ml Nandrobol Decanoate, 20
ampuller 375 mg/ml Testoinject, 50 tabletter Altamofen 20 mg, 50 tabletter Medical Inc. 50 mg
clomifen citrate, 31 Androlic tabletter 50 mg Oxymetholone aamma 1 tablet Medical Inc. 25 mg
stanobol.
Ilanngussaq H-2-1 aamma H-3-2, ersersinneqarpoq unnerluutigineqartup kontuinut nuussinerit
Grønlandsbankinimut ikisisoqarsimalluni 416.500 kr.-init ikinnerunngitsut aamma nuussinerit
363.250 kr.-init ikinnerunngitsut. Djurslandsbankenimut ikineqarsimallutik 340.000 kr.-it tassa
katillugit 756.500 kr.-it.
Paasissutissat inummut tunngasut
U inuttut atugarisani pillugit nassuiaateqarpoq. HECA koncernimi inspektøritut atorfeqarnikuuvoq.
Qaammammut 32.000 kr.-isisarluni. Najukkaminut siullermut 2800 kr.-inik ineqarnermut
akiliisarpoq, kingusinnerusukkullu qaammammut 4.000 kr.-inik maannakkut najugarisaminut.
Marlunnik meeraqarpoq aningaaserivimmi attartugaqarpoq. Pisiffiup ataaniittumi Elgigantimi
butikschefiutilluni tigusarineqarpoq. Igasutut saqisutullu ilinniarsimasuuvoq. Pilersaaruteqarpoq
angerlarniarluni panini najugaqatigalugu, sulilluni nutaamillu aallartilluni. Pania tallimanik erneralu
marlunnik ukioqarput.

Unnerluutigineqartoq tigusarineqarpoq ulloq 19. oktober 2018 tigummigallagaaqqallunilu suliami
eqqartuussutip oqaatigineqarnissaata tungaanut ulloq 10. januar 2019.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik apeqqut
Pisimasoq 1
Unnerluutigineqartoq ilaannakortumik pisuuneraarpoq, tassa X1-ip arnaataa X2 bilitsimik
pitsissimallugu. Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq unnerluussissutip sinneranut.

Eqqartuussisut pingaartippaat ilisimannittoq I pisimasumi tamatumani eqqartuussaanikuummat,
eqqortumillu oqaluttussaatitaalluni nassuiaammat, X1mit paasitinneqarsimalluni,
unnerluutigineqartup hashi pigigaa.
Unnerluutigineqartoq mittarfimmiissimavoq hashi aallugu I-lu saaffigalugu mittarfimmi.
Taamatullu aamma X1-ip tigusarineqarnerata kingorna qaammatip ataatsip missaa qaangiuttoq
unnerluutigineqartoq X5-imut allassimavoq, suliami pisimasut aappaanni ilanngussaq E-1-1
quppernerit tallimaanni immikkoortoq kingullermi aamma mappi assini ilanngussaq E-1-2 assi nr.
11 ”qaammat ataaseq qaangiuppoq 4 kilo hash tiguneqarmata” sanilliunneqarlutik
unnerluussisussaatitaasut uppernarsaatitut paasissutissiissutaat.
Taamaattumik eqqartuussisut unnerluutigineqartoq pisuutippaat unioqqutitsinernut inatsisini
aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. 1, tak. Aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27,
imm. 1 tak. § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 — anngiortumik hashimik eqqussineq
tuniniaqqinneqarnissaa siunertaralugu unnerluussisummi oqaatigineqartutut.
Pisimasoq 2.
Unnerluutigineqartoq ilaannakortumik pisuunerarpoq puua ilanngualugu 2.996 gram hash
anngiortumik eqqussimallugu, kisiannili pisuunnginnerarfigalugu tunuliaqutaanini aammalu hashi
nammineq piginnginnerarlugu. Nassueruteqarnera ikorfartorneqarpoq paasissutissanit
pigineqartunit, pingaartumik suliami ilanngussaq E-1-1, tassani ersersinneqarmat,
unnerluutigineqartumit ilaatigut 4 kg hash tiguneqarsimammat aammalu ”sulissutigigaa
aaqqiissutissaq” sanilliunneqarput allaffigeqatigiittarnerit imatut isikkoqarmat unnerluutigineqartoq
pingaarutilittut aaqqissuussamik pinerluuteqarnermi inissisimanera. Taamaattumik
uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusutut isigineqarneqarluni unioqqutitsinermut
aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. 1, tak. Aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27,
imm. 1 tak. § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 — anngiortumik hashimik eqqussineq
tuniniarneqarnissaa siunertaralugu unnerluussisummi oqaatigineqartutut, iluarsineqarporli hashi
puua ilanngullugu 2.996-imut, tassa hashi uuttortarneqarsimammat plastikkimik puua ilanngullugu.
Pisimasoq 3
Unnerluutigineqartoq nangaassuteqarani pisuunerarpoq. Nassuernera ikorfartorneqarpoq
paasissutissanit pigineqartunit. Taamaattumik uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartorlu
pisuutinneqarluni unioqqutitsinermut inatsisartut peqqussutaanni nr. 1 12 maj 2005-meersumi
nakorsaatit pillugit § 24, imm. 1, tak. § 7, imm. 2, nr. 1 — sukasaatit ilaannut atueqqusinnginneq
unnerluussissut malillugu.
Forhold 4
Unnerluutigineqartoq ilaannakortumik pisuunerarpoq ikisisarsimagami nuussisarsimallunilu
annertuumik 586.500 kr.-inik. Unnerluutigineqartop unnerluussutip sinneranut pisuunnginnerarpoq.
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, ilumoortoq ikisisarsimagami nuussisarsimallunilu konto
marluutillugit katillugu 756.500 kr.-inik 10%-ianik akilerneqarluni. Kukkunikkullu 50.000 kr.-it
kontomut kukkusumut piunngitsumullu ikisimavai taakkualu nuullugit utertinneqarsimapput.
Taamatullu aamma aappani sinnerlugu taassuma biilii X3-mut 120.000 kr.-ilerlugit tunisimavai
aallaqqaammut nammineq kontominut ikineqarsimapput aappaatalu kontoanut
ingerlateqqinneqarsimallutik taanna aallaqqammat.
Eqqartuussisut pingaartippaat unnerluussisussaatitaasut uppernarsaasiissutaat, taakkualu
ikorfartorneqarput unnerluutigineqartup nassuiaatissaqartitsinnginnera aammalu

oqaatigiumasimanagu kimut aamma sumut aningaasat nuunneqarsimanersut, kiisalu
suminngaaneersuuneri. Aamma unnerluutigineqartup uppernarsaasiiffiginngilaa ilumut biilinik
tunisisoqarsimanersoq taamaallaat pappialannguaq pisinnaatitsissut eqqaasanngikkaanni.
Unnerluutigineqartoq pisuutinneqareermat qulaani taaneqartumi anngiortumik hashimik
annertuumik eqqussinermut, eqqartuussisut uppernarsivaat unnerluutigineqartoq aaqqissuussamik
pinerluuteqarnermut pingaarutilittut inissisimasimanera, uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq
unioqqutitsinermut aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. Aanngaajaarniutit pillugit
nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2 – ikiaroornartulerineq unnerluussisummi oqaatigineqartutut.
Taamaattoq unnerluussisussaatitaasut illersuisoq isumaqatigivaa, taakku 50.000 kr.-it uterteriarlugit
ikeqqinneqarsimasut marloriaammik kisinneqarsimammata, taamaattumik aningaasat annertussusiat
iluarsineqarpoq 706.500 kr.-imut.
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik
unioqqutitsinermi aallaavittut utaqqisitamik utaqqisitaanngitsumillu pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, apeqqutaalluni annertussusia aamma pisimasup qanoq
uttuunera.
Suliami tamatumani eqqartuussisut isumaqarput, pingaartumik pineqaatissiissutissamik
toqqaanermi pingaartinneqarmat, suliami pineqartoq tassaammat uppernarsaasiiffigineqartumik
ikiaroornartumik anngiortumik eqqussinerit marluk 3.930 gram hash aamma 2.996 gram hash puui
ilanngullugit 7 kilop missarluinnaa, tamannalu sakkortusaataavoq. Tamatuma saniatigut
sukasaatinik unioqqutitsineq aamma ikiaroornartulerineq 706.500 kr.-inut 2 kilo ataannagu
tuniniakkaneersut, tamannalu sakkortusaatitut isigineqarpoq. Taamatullu aamma
unnerluutigineqartoq aaqqissuussamik pinerluuteqarnermi pingaarutilittut inissisimasutut
isigineqarpoq suliap isikkua eqqarsaatigalugu tunuliaqutitut sanilliunneqarsinnaalluni, tamanna
aamma sakkortusaatitut isigineqarpoq.
Politiit ullormut malittarisassaanni aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi unioqqutitsinermi
pineqaatissiissutigineqartarpoq 8-10 kilo hash siullermeernermi ukiut marlunniit ukiut pingajuata
affaanut sivisussusilimmik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsisoqartarluni.
Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat ukiut marlut
qaammatillu sisamat pisimasuni sisamani naapertuuttutut isigalugit.
Pineqaatissiinneq aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 146 naapertorlugu, aamma
aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. Aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27
imm. 1 tak. § 2 tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1. pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ukiut marlut qaammatillu sisamat.

Eqqartuussisut arsaarinnissutissatut piumasaqaatigineqartut malippaat:
- 2.996 gram hash tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1.
- Arsaarinnissutigineqassaaq Apple iPhone X, IMEI nr. […] simkorti ilanngullugu ICCID […], tak.
Pinerluttulerinermi inatsimmi § 168, imm. 1.
- Arsaarinnissutigineqassapput kosternr. 4-6, tak. pisimasoq 2, ilanngussaq 1-1-2, kosterrapport, tak.
pinerluttulerinermi inatsimmi § 168, stk. 1.

- Arsaarinnissutigineqassapput koster nr. 50-68, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2,
nr. 1.
- Arsaarinnissutigineqassapput 706.500 kroner, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1.
U-p suliami aningaasartuutit akilissavai, tak. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2.
Eqqartuussisut pingaartippaat suliami pineqarmat ikiaroornartulerinermik pinerluuteqarneq, tassani
pineqarluni hashi annertooq, eqqartuussisarnermilu periusiuvoq suliani qulaani taaneqartuni
unnerluutigineqartoq tunuliaqummut assingusumik inissisimasimammat. Taamaattumik
eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat unnerluutigineqartup suliami aningaasartuutit akilissagai.

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni qaammatinilu sisamani pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
U-mit makkua arsaarinnissutigineqarput:
- 2.996 gram hash.
-Apple iPhone X, IMEI nr. […] simkortitaalu ICCID […].
-Bærbari meqqeqartoq. Mac book Air sølvimik qalipaatilik.
-IPhone S akimut ersittumik gummicoverilik puussaminik puulik.
-Pink IPhone akimut ersittumik gummicoverilik SIM kortitalik Tele Postimeersoq.
-Pooqataaraq meqqilik ID/Identity
-karseeraq meeqilik. Desinfektionsservietter
-34 stk. qorsuit BD Microlance kapuutit 0,8 x 40 mm
-23 stk. BD Microlance kapuutit 0,6 x 25 mm
-1 stk. 1 ml. Ampul Induject-250
-20 ampuller 375 mg/ml Nandrobol Decanoate
-20 ampuller 375 mg/ml Testosterone Enanthate
-50 iisartakkat Altamofen 20 mg
-50 iisartakkat Medical Inc. 50 mg clomifen citrate
-31 stk. Androlic tabletter
-Oxymetholone 50 mg
-IO Medical Inc. Stanobol iisartakkat
-25 mg stanozolol
-iisartagaq suunera ilisimaneqanngitsoq
-iisartakkat 50-it Livol Multi Totalip puuanut puukkat
-puussiaaraq ataaseq iisartakkat 35-it (suunera ilisimaneqanngilaq)
-puussiaaraq iisartakkat 72-it (suunera ilisimaneqanngilaq)
-Vakuumposit arfinillit.
-706.500 kroner.
U-p suliami aningaasartuutit akilissavai.

Virna Kromann
Eqqartuussisoq

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 10. januar 2019.
Rettens nr. 1423/2018
Politiets nr. 5507-98610-00382-18
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 6. december 2018.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Forhold 1
Lov om euforiserende stoffer § 3, if. §1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf.
§ 2, if. bilag 1, liste A, nr. 1 — indsmugling af hash med henblik på videresalg, ved den 19. oktober
2017, som bagmand og i forening og efter forudgående aftale med X1 og V, begge hvis sag er afgjort,
med henblik på videresalg, at have indsmuglet ikke under 3.930 gram hash fordelt på 40 plader fra
Danmark til Grønland, idet X1 efter forudgående aftale med V og tiltalte, medbragte hashen i sin
kuffert, ligesom tiltalte bestilte billet til X1s medrejsende kæreste X2, og tiltalte herunder skulle
modtage udbytte fra salget af hashen på skønsmæssigt ikke under 1.000.000 kr., idet hashen
imidlertid blev fundet af politiet i Kangerlussuaq.
Forhold 2
Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27 stk. 1 jf.
§ 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 — indsmugling af hash med henblik på videresalg, ved den 18. oktober
2018 ca. kl. 12.15, i Kangerlussuaq Lufthavn, som bagmand og i forening og efter forudgående
aftale med en eller flere pt. ukendte medgerningsmænd, i den indvejede bagage at have været i
besiddelse af 2.996 gram hash, som var indsmuglet fra Danmark med henblik på videresalg i
Grønland, og hvilket udbytte af hashsalget på skønsmæssigt ikke under 800.000 kr. tiltalte skulle
modtage, hvilken hash imidlertid blev fundet ved kontrol af bagagen.

Forhold 3

Landstingsforordning nr. 1 af 12 maj 2005 om lægemidler § 24, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 1 — forbud
mod visse dopingmidler, ved i tiden op til 24. oktober 2018 på adressen Samuel Kleinschmidts vej
[…] i Nuuk, uden tilladelse at have være i besiddelse af 1 ampul Induject 250mg/ml, 20 ampuller
375 mg/ml Nandrobol Decanoate, 20 ampuller 375 mg/ml Testoinject, 50 tabletter Altamofen 20
mg, 50 tabletter Medical Inc. 50 mg clomifen citrate, 31 Androlic tabletter 50 mg Oxymetholone og
1 tablet Medical Inc. 25 mg stanobol.
Forhold 4
Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf.
§ 2 - narkotikahæleri - subsidiært kriminallovens § 111 — hæleri, ved i perioden 15. august 2017 til
12. september 2018 på sin konto i Grønlandsbanken uberettiget at have modtaget eller skaffet sig i
alt ikke under 416.500 kr., og ved i perioden 18. juli 2017 til 11. september 2018 på sin konto i
Djurslandsbank uberettiget at have modtaget eller skaffet sig i alt ikke under 340.000 kr., alle penge
beløbende til i alt 756.500 kr. hidrørende fra salg af ikke under to kilo hash, eller hidrørende fra
anden lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretligt ansvar.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om:
1.Anbringelse i anstalt 2 år 4 måneder.
2.Konfiskation af 2.996 gram hash jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
3.Konfiskation af Apple iPhone X, IMEI nr. […] inklusiv simkort med ICCID […], jf.
kriminallovens § 168, stk. 1.
4.Konfiskation af kosternr. 4-6, jf. forhold 2, bilag 1-1-2, kosterrapport, i medfør af kriminallovens
§ 168, stk. 1.
5.Konfiskation af koster nr. 50-68, i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
6.Konfiskation af 756.500 kroner, jf. kriminallovens § 166, stk. 1.
7.Betaling af sagens omkostninger jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.
T har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1, 2, og 4, samt erkendt sig skyldig i forhold 3.
T har fremsat påstand om anstaltsanbringelse på højst 2 år og 2 måneder. Ingen bemærkninger til
påstand 2, 3, 4, 5, og 7. Påstand 6, at konfiskation på 756.500 nedsættes til 83.250 kr.
Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V.
Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 27. december 2018.
Forklaringen er refereret i retsbogen således:

Forhold 1.
At han aner ikke hvem de to mennesker/X1 og V er. Har heller ikke haft kontakt med dem før. Det
var første gang han skal se V i dag når han skal vidne. Fik bare at vide han skulle købe billet til
dem. Kan ikke udtale sig hvem det er der har bedt ham købe billetten. Skulle købe billet til X2. Fik
bare navnet. Han købte billetten af penge han fik for at skulle købe billet for. Adspurgt om
indsmugling den 19. oktober 2017, for næsten 4 kilo hash. forklarede tiltalte, at han ikke ved hvad
han skulle sige, kender ikke personerne, heller ikke hvor meget hash der skulle være. Vidste bare at
de var på rejse. Har aldrig mødt X1, X2 og V. Havde ikke haft kontakt med dem tidligere. Heller
ikke da han købte billetten. De var andre han havde kontakt med. Det er ikke dem. Har ikke rigtig
noget at sige om hashen. Har ikke fået noget som helst at vide om mængden. Fik bare at vide at han
skulle købe billet og skulle få penge for det.
Der gik meget hurtigt med snak i byen, at X2 og X1 var blevet taget i Kangerlussuaq. Blandt andet
også om hvor meget hash der var. Da de rejste fra Danmark vidste han ikke hvor meget der var. Det
han har hørt var det 4 kilo.
V har afgivet forklaring den 27. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen således:
At han kender godt X1 og har boet sammen med ham i 5 år. At X1 ringede til ham og fortalte at han
skulle på ferie i Nuuk. At han skulle bo i Qinngorput. At han skrev til ham om han skulle hentes. At
X1 i forbindelse med deres sms beskeder skrev at han har taget noget med 4 kilo hash. Og bagefter
skrev han til ham om han skulle hentes.
At han kørte op til lufthavnen, og at T også var i lufthavnen. De havde lejet bil i deres auto. Fik at
vide af X1 at det var Ts hash, de 4 kilo. X1 sagde til ham i hvert fald. Inden X1 skal rejse fik han at
vide af X1 at det har Ts hash.
At han mødte T da han hentede X1 i lufthavnen. Kendte ikke T, de kørte ikke sammen og var ikke
sammen. Da de kom ud så de at der var politi. Så han gik ud og ventede på dem udenfor og røg. X2
kom over til os. T kom og snakkede med X2 og bad hende om at komme med, hun vil ikke med T
og vil bare køre med vidnet til Qinngorput.
Forhold 2.
At han blev taget med de 3 kilo. Fik hashen igennem indvandrere uden for Christiania. Det var ikke
ham der stod for betalingen. Tog herop og blev taget i Kangerlussuaq. Han er ikke bagmand.
Forhold 3.
At det er steroider og det var til eget forbrug. At han har skaffet dem via internettet. Pr. postordre.
Vidste ikke om det var lovligt eller ulovlig. Vidste godt at de var ulovlige i DK, men vidste ikke om
de var ulovlige her i Grønland.
Forhold 4.
At de omtalte beløb vidste han ikke noget om. Det er penge som han var blevet bedt om at overføre
for nogen og har fået 10 procent for at overføre til andre mennesker. Det var ikke hans penge. Ved
ikke hvor pengene kommer fra. Har ikke selv set hvordan pengene var kommet til.
Vedrørende overførsel X3. Det er bilsalg af kærestens bil. Suzuki Grand Vitara. At han ikke har
kunnet få fat på X4 da hun var ude at sejle, så han har fået overført pengene til sin konto i første
omgang.
At overførsel på 50.000 kr. var overførsel til en forkert konto og derfor tilbageført.
Dokumenter
Af bilag E-1-1 fremgår optælling af hashen svarende til 3.930 gram vedr. forhold 1.

Af bilag A-1-2 fremgår det at hashen var blevet beslaglagt med henblik på senere konfiskation og
destruering svarende til 2996,6 gram med emballage vedr. forhold 2.
Af bilag E-1-4 kosterrapport vedr. forhold 3 fremgår det at tiltalte var i besiddelse af 1 ampul
Induject 250 mg/ml, 20 ampuller 375 mg/ml Nandrobol Decanoate, 20 ampuller 375 mg/ml
Testoinject, 50 tabletter Altamofen 20 mg, 50 tabletter Medical Inc. 50 mg clomifen citrate, 31
Androlic tabletter 50 mg Oxymetholone og 1 tablet Medical Inc. 25 mg stanobol.
Af bilag H-2-1 og H-3-2 fremgår overførsler i tiltaltes konti i henholdsvis Grønlandsbanken hvor
der er indsat ikke under 416.500 kr. og overført ikke under 363.250 kr. Djurslandsbanken hvor der
er indsat ikke under 340.000 kr. på i alt 756.500 kr.
Personlig forhold
T har om sine personlige forhold forklaret, at han har været ansat som inspektør i HECA koncernen.
Fik ca. 32.000 kr. pr. måned. Betalte 2800 kr. i husleje i den første sted han boede i, og senere med
ca. 4000 kr. pr. måned i sit nuværende lejlighed. At han har to børn og to banklån.
At han var ansat i Elgiganten under Pisiffik som butikschef da han blev anholdt. Er uddannet kok og
tjener. Har planer om at komme hjem for at bo sammen med sin datter, arbejde og starte på frisk.
Datter er fem og sønnen 2 år.
Tiltalte blev anholdt den 19. oktober 2018 og har været tilbageholdt under sagen indtil
domsafsigelsen den 10. januar 2019.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldsspørgsmålet
Forhold 1
Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig i at have købt billet til X1s kæreste X2. Tiltalte har nægtet sig
skyldig hvad angår resten af anklagen.
Retten lagde vægt på vidnet V som er blevet dømt for samme forhold, hans forklaring under
sandhedsansvar, at han havde fået at vide af X1, at det var tiltaltes hash. At tiltalte var i lufthavnen
for at hente hashen og at tiltalte henvendte sig til X2 i lufthavnen. Tiltalte havde ligeledes ca. en
måned efter anholdelsen af X1 skrevet til X5 dokumenteret i sagens forhold 2 bilag E-1-1 side 5
sidste afsnit og fotomappe bilag E-1-2 foto nr.11 at han "fik taget 4 kilo for en måneds tid siden"
sammenholdt med anklagemyndighedens dokumenterede oplysninger.
Retten finder derfor tiltalte skyldig for overtrædelse af lovens om euforiserende stoffer § 3, jf. 1, jf.
bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 — indsmugling
af hash med henblik på videresalg i overensstemmelse med anklageskriftet.
Forhold 2.
Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig i at have indsmuglet 2.996 gram hash inklusiv indpakning,
men har nægtet at være bagmand og at det ikke var hans hash. Tilståelsen støttes af de oplysninger,
der i øvrigt foreligger, især i sagens bilag E-1-1 hvoraf fremgår, at tiltalte blandt andet fik taget 4
kilo og at han "arbejdede for at finde i løsning" sammenholdt med den øvrige korrespondensen der
tyder på at tiltalte har et vigtigt rolle i en organiseret kriminalitet. Det er derfor bevist, at tiltalte er
skyldig i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer § 3, jf. 1, jf. bekendtgørelse om
euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 — indsmugling af hash med
henblik på videresalg i overensstemmelse med anklageskriftet, dog rettet til 2.996 gram hash med
emballage, idet hashen var blevet kontrolvejet med plastik indpakning.

Forhold 3
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt
foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af landstingsforordning nr. 1 af
12 maj 2005 om lægemidler § 24, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 1 — forbud mod visse dopingmidler i
henhold til anklageskriftet.
Forhold 4
Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig i at have fået indsat og overført et anseligt beløb på 586.500
kroner. Tiltalte har nægtet sig skyldig hvad angår resten af anklagen.
Tiltalte har forklaret, at det var rigtigt at han havde fået indsat og overført i begge konti på
tilsammen svarende til 756.500 kroner mod 10 % betaling for det. At han havde ved en fejl havde
indsat 50.000 kroner til en forkert og ikke en eksisterende konto, hvorfor det 50.000 kroner var
blevet tilbageført. At han ligeledes for sin kæreste har solgt hendes bil til X3 for 120.000 kroner
som i første omgang blev indsat til hans konto og derefter til kærestens konto da denne var ude at
sejle.
Retten lagde vægt på anklagemyndighedens dokumenterede oplysninger, der støttes af, at tiltalte
ikke har kunnet redegøre, og har ikke ønsket at udtale sig om hvem og hvor pengene var blevet
overført, samt hvor de stammede fra. Tiltalte har ligeledes ikke fremkommet med dokumentation, at
der rent faktisk har foregået salg af bil ud over en papirlap som fuldmagt. Da tiltalte er blevet kendt
skyldig for ovennævnte indsmuglinger af et anseligt mængde hash, hvor retten fandt det bevist at
tiltalte har en vigtig rolle i en organiseret kriminalitet med hash, findes det godtgjort at tiltalte er
skyldig for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om
euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 - narkotikahæleri som anklageskriftet anført. Dog er
anklagemyndigheden enig med forsvareren, at de 50.000 kroner som var blevet tilbageført og indsat
igen var blevet talt med 2 gange, hvorfor beløbet rettes til 706.500 kroner.
Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer som
udgangspunkt fra betinget til ubetinget anstaltsanbringelse alt efter mængden og karakteren af
forholdet.
I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at sagen
omhandler to dokumenterede indsmugling på henholdsvis 3.930 gram hash og 2.996 gram hash
med indpakning på knap 7 kilo hvilken er skærpende omstændighed. Derudover overtrædelse af
dopingmidler og narkotikahæleri på 706.500 hidrørende fra salg af ikke under to kilo hash, som
også anses som skærpende omstændighed. Tiltalte anses ligeledes at have en vigtig rolle i den
organiserede hashkriminalitet som ud fra sagens karaktær kan siddestilles med en bagmands rolle
hvilket ligeledes anses som skærpende omstændighed.
I henhold til politiets dagsbefaling for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer foranstaltes
overtrædelsen af mængder fra 8-10 kilo hash i førstegangstilfælde med 2-2 1/2 års
anstaltsanbringelse. Hvorfor retten fandt anklagemyndighedens påstand på 2 år og 4 måneder
passende for de 4 forhold.
Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og loven om euforiserende stoffer § 3, if. §
1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27 stk. 1 jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1. og derfor
som anstaltsanbringelse i 2 år og 4 måneder.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge af:
- 2.996 gram hash jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
- Konfiskation af Apple iPhone X, IMEI nr. […] inklusiv simkort med ICCID […], jf.
kriminallovens § 168, stk. 1.
- Konfiskation af kosternr. 4-6, jf. forhold 2, bilag 1-1-2, kosterrapport, i medfør af kriminallovens
§ 168, stk. 1.
- Konfiskation af koster nr. 50-68, i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
- Konfiskation af 706.500 kroner, jf. kriminallovens § 166, stk. 1.
T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har lagt vægt på, at sagen
omhandler narkokriminalitet hvor der er tale om et anseeligt mængde af hash, og da det er
retspraksis i sager som ovenfor anførte at tiltalte der har bagmandslignende rolle. Hvorfor retten
finder det godtgjort at tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i anstalt i 2 år og 4 måneder.
Hos T konfiskeres følgende:
-2.996 gram hash.
-Apple iPhone X, IMEI nr. […] inklusiv simkort med ICCID […].
-Bærbar computer mrk. Mac book Air sølvfarvet.
-IPhone S i gennemsigtigt gummicover i original emballage.
-Pink IPhone i gennemsigtig gummicover med SIM kort fra Tele Post.
-Sort lille taske med mrk. ID/Identity
-Æske med mrk. Desinfektionsservietter
-34 stk. grønne BD Microlance kanyler 0,8 x 40 mm
-23 stk. BD Microlance kanyler 0,6 x 25 mm
-1 stk. 1 ml. Ampul Induject-250
-20 ampuller 375 mg/ml Nandrobol Decanoate
-20 ampuller 375 mg/ml Testosterone Enanthate
-50 tabletter Altamofen 20 mg
-50 tabletter Medical Inc. 50 mg clomifen citrate
-31 stk. Androlic tabletter
-Oxymetholone 50 mg
-IO Medical Inc. Stanobol tabletter
-25 mg stanozolol
-Et ukendt tablet
-Beholder med 50 tabletter Livol Multi Total
-1 pose med 35 tabletter (ukendt art)
-1 pose med 72 tabletter (ukendt art)
-6 stk. vakuumposer.
-706.500 kroner.
T skal betale sagens omkostninger.

Virna Kromann
Kredsdommer

