Ulloq 29. februar 2016 Eqqartuussisoqarfik Qeqqata suliami
sul.nr. QEQ SIS KS 0477-2015
Unnerluussisussaatitaasut
akerleralugu
unnerluussaq
[…]
[…]
Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5507-98610-00077-15.
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Unnerluussissut ulloq 3. december 2015-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni
ulloq 11. december 2015.
Unnerluussaq makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Ikiaroornatulerinermi inatsit § 27, takuuk § 2
Ulloq 27. febuar 2016, nal. 09:50 miss. Mittarfeqarfik Kangerlussuarmi, akiginiaqqinniarlugu,
ikiaroornartoq 155 gram hasj, Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut eqqukkamiuk.
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
1.

Ulluni
30-ni
inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Pineqaatissiissutip
naammassineqarnnissaa
kinguartinneqarpoq,
ukiullu
ataatsip
ingerlanerani
misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni.
2. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 127, imm. 2 naapertorlugu ilassutitut akiligassiineq
15.500, 00 kr.-inik annertussusilik.
3. Ikiaroornartoq 155 gram arsaarinnissutigineeqassasoq Pinerluttulerinermi inatsit § 166,
imm. 2, nr.

Unnerluutigineqartumut
illersuisunngortitamit
piumasaqaatigineqarpoq akiligassaq millitsinnissaa.

unnerluutigineqartoq

sinnerlugu

Unnerluutigineqartumik
aggeqqusineq
taassumunnga
ulloq
22.
februar
2016
nalunaarutigineqarpoq. Unnerluutigineqartoq […] taamaalilluni inatsisit malillugit
eqqartuussinissamut aggersarneqarsimavoq, takkukkumasimanngilarli.
Unnerluussisussaatitaasut tamatuma kingorna piumasaqaatigaat eqqaruussiveqarnermi inatsit § 453
imm. 3 nr. 2 tunngavigalugu eqqartuussineq ingerlanneqarsinnaasoq.
Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut noqqaassutaat akueraat.
Suliaq aalajangiivigineqarpoq eqqartuusseqataasartut peqataatillugit.
Pisimasoq pillugu, politiinut nalunaaruteqarnermik nalunaarusiamit ulloq 27. ferbruar 2015imeersumit ersersinneqarpoq timmisartumik tikuttunik qimmeq ikiaroornatumik misissuisartoq
malugisaqarsimasoq. Taassumalu kingorna unnerluuutigineqartoq nammineq nassuersiamalluni
ikiaroornartumik eqqussisimalluni. Politiit suleriaaserisimasaannik nalunaarummi ulloq 27. februar
2015imeersumit
aammattaaq
ersinneqarpoq
unnerluutigineqartoq
ikiaroornatumik
nassaarfigineqarsimasoq 155 gram-imik, utsumigut toqqorsimagamiuk. Ikiaroornartup
annertussusaa takussutissaavoq kosterrapportimi 27. februar 2015-imeersumi, tassani
takussutissaavoq ikiaroornatoq 155 gram […]-miit tiguneqarsimasoq.
Det fremgår af anmeldelsesrapporten dateret den 27. februar 2015, at narkohunden ved ankomsten
af flypassagere markerede på tiltalte, som kort efter erkendte at have indsmuglet hash. Af
dispositionsrapporten af 27. februar 2015, fremgår ligeledes, at tiltalte blev fundet i besiddelse af
155 gram hash, idet hun havde gemt hash i sin skede. Mængden af hash fremgår videre af
kosterrapporten af den 27. februar 2015, idet der ses at være taget 155 gram hash i bevaring fra
tiltalte
Eqqartuussiviup tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Unnerluutigineqartoq nalunaarutit saqqummiunneqartut naapertorlugit nassuerpoq.nassuernera
aamma illersuisumit uteqqinneqarpoq, taanna telefuunikkut unnerluutingeqartumik
attaveqarsimavoq.
Tamanna tunngavigalugu Eqqartuussivik tunngaviliisinnaavoq unnerluutigineqartoq
unnerluussummi aanngajaarniutit pillugit nalunaarummik unioqqutitsisimasutut allassimasumut
pisuusoq.
Akiliisitsissummut tunngatillugu eqqartuussisuq tulluartipaat akiligassiissutip 5.200,- kr.-ninut

appartinnissaa tassani suliap ingerlanneqarnissaanut piffissap ingerlasimanera tunngavigivaat,
taamaattoqarneranilu unnerluutigineqartp atugaanik tunngaveqanngilaq, tk. Pinerluttulerinermi
inatsit § 127, imm. 2
Haship arsaarinnissutigineqarnissaanut tunngatillugu tamanna inatsisit malitsigiinnarpaat
arsaarinnissutigineqarneralu pinerluttulerinermut inatsit § 166, stk. 2. nr. 1. malillugu pivoq.

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:
Unnerluussaq ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.
Pineqaatissiissut kinguartinneqarpoq atorunaassaallunilu ukioq ataaseq misiligaaffiusoq naappat
pineqartorlu misiligaaffimmini aammaarluni inatsisinik unioqqutitseqqinngippat.
Unnerluussaq 5.200,- kr.-ninik akiliisussanngortinneqarpoq hashilu 155 gram hash
arsaarinnissutigineqassaaq.
Illersuisunngortitaq JJ sulilluni angalaareernermi naammassinerata kingorna akissarsisinneqassaaq,
naalagaaffiup karsianit akilerneqartussanik.
***
Den 29. februar 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ SIS KS 0477-2015

Anklagemyndigheden
mod
tiltalte
[…]
[…]

Anklagemyndighedens journal nr. 5507-98610-00077-15.
afsagt sålydende
DOM:
Ved anklageskrift af den 3. marts 2015, er […], tiltalt for overtrædelse af:
Bekendtgørelse om euforiserend stoffer § 27, jf. § 2

Ved den 27. februar 2015 ca. kl. 09.50 i Kangerlussuaq lufthavn, med henblik på videresalg, at
have i alt smuglet 155 gram hash fra Danmark til Grønland.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
1.

Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder
efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse.
2. Tillægsbøde på 15.500,00 kr. i medfør af kriminallovens § 127, stk. 2
3. Konfiskation af 155 gram hash i medfør af Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
Tiltaltes forsvarer har på tiltaltes vegne taget bekræftende til genmæle vedrørende
anklagemyndighedens påstand om den betingede anstaltanbringelse og konfiskationskravet, dog
med påstand om nedsættelse af bøden.
Indkaldelsen af tiltalte er forkyndt for den 22. januar 2016. Tiltalte […] er således lovligt indkaldt
til retsmødet, men har givet samtykke til at sagen kan behandles uden hendes tilstedeværelse jf.
retsplejelovens § 453 stk. 3, nr. 2. Forsvareren oplyste, at hun har været i telefonisk kontakt med
sin klient, der er fuldt ud indforstået med tiltalen og påstanden.
Anklagemyndigheden begærede herefter sagen optaget til dom i henhold til retsplejelovens § 453,
stk. 3, nr.
Retten imødekom anklagemyndighedens begæring.
Sagen er afgjort under medvirken af domsmænd.
Det fremgår af anmeldelsesrapporten dateret den 27. februar 2015, at narkohunden ved ankomsten
af flypassagere markerede på tiltalte, som kort efter erkendte at have indsmuglet hash. Af
dispositionsrapporten af 27. februar 2015, fremgår ligeledes, at tiltalte blev fundet i besiddelse af
155 gram hash, idet hun havde gemt hash i sin skede. Mængden af hash fremgår videre af
kosterrapporten af den 27. februar 2015, idet der ses at være taget 155 gram hash i bevaring fra
tiltalte.
Rettens begrundelse og resultat:
Tiltalte har ifølge de fremlagte rapporter erkendt sig skyldig. Tilståelsen er også gentaget af
forsvareren, der har været i telefonisk kontakt med tiltalte. Der er til brug for sagen dokumenteret
en kosterrapport, der understøtter tilståelsen. Retten finder på denne baggrund, at tiltalte er skyldig

i overtrædelse af bekendtgørelse om euforierendes stoffer i overenstemmelse med anklageskriftet.
Med hensyn til bøden, finder retten det rimeligt at nedsætte bøden til 5.200,- kr. henset til
sagsbehandlingstiden, som ikke skyldes tiltaltes forhold, jf. kriminallovens § 127, stk. 2.
Med hensyn til konfiskation af hashen er det en naturlig retsfølge at hashen konfiskeret i henhold
til kriminallovens § 166, stk. 2. nr. 1.
THI KENDES FOR RET:
Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og
bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse.
Tiltalte idømmes en bøde på 5.200,- kr. samt konfiskation af 155 gram hash.
Den beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer JJ tilkendes et salær, der afregnes efter endt
tjenesterejse. Salæret afholdes af statskassen.

Christina Johnsen

