Bilag K-10

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET
Ulloq 19. april 2017 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami
sul.nr. SER-NUU-KS-0883-2016

Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
Cpr.nr. […]
[…]
3900 Nuuk

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5505-98610-00369-15
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Unnerluussut
Unnerluussissut 6. september 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq
30. september 2016.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pisimasoq 1
Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. §2
17. september 2015 nal. 17:10-p missaani biilimi […] hashi 0,91 grami tunigamiuk, taamaalilluni
kr. 500-nik iluanaarutigalugu, aammalu kr. 2.250-inik, hashimik 2 grami inornagu
annertussusilimmik tuniniaanermit pissarsiaasimasunik, tigummiaqarluni.
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Pisimasoq 2
Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi §
27, tak. § 2 – ikiaroornartulerineq
11. juli 2016 kr. 69.000-it, Kalaallit Nunaanni hashimik tuniniaanermit pissarsiaasimasut, taskimini
toqqoqqagamigit.
Pisimasoq 3
Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2
17. september 2015 angerlarsimaffimmini, Nuummi […], marihuanamik 0,71 gramimik
tigummiaqarami.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq.
Unnerluutigineqartoq ikiaroornartut pillugit nalunaarummik unioqqutitsisimasutut Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiani ima pineqaatissinneqarpoq:
1. Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.
2. Haship 20 gramip arsaarinnissutigineqarnera, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166,
imm. 2, nr. 1
3. 5.000,00 kr.-it arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 133
Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi matumanilu unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit
taaneqartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 124 naapertorlugu,
unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq:
1.

2.
3.
4.
5.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata 29. December 2015 pineqaatissiissutaata
atorunnaarsinneqarnissaa,
taamaattorli
arsaarinninnermut
aalajangersagaq
atortiinnarneqassasoq.
Ulluni 50-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq
Haship katillugu 20,91 grami arsaarinnissutigineqarnissaa, tak. Pinerluttulerinermik
inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1
Marihuanap 0,71 gramip arsaarinnissutigineqarnissaa, tak. Pinerluttulerinermik inatsimmi
§ 166, imm. 2, nr. 1
Katillugit 71.750,00 kr.-it arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. Pinerluttulerinermik
inatsimmi § 166
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6.

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2

U pisimasoq 1-mut, 2-mut 3-mullu pisuunnginnerarpoq.
Unnerluutigineqartup illersuisua Tom Ostermann piumasaqaateqarpoq, siullertut pisimasunut
tamaginnut pinngitsuutinneqassasoq, aappaatut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata 29. december
2015-imi, ukiumik ataatsimik utaqqisitamik ulluni 30-ini inissiisarfimmiittussanngortitsinermik
eqqartuussutaa allanngortinnagu atuutitiinnarneqassasoq, aningaasat pisimasumi 1-imi 3-milu
arsaarinnissutiginiarneqartut U-mut utertinneqassasut, taamatullu suliamut aningaasartuutinik
akiliisinneqarnissaanik piumasaqaammut pinngitsuutinneqassasoq.
Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu U I-lu nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartup, U-p, nassuiaatai eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 21.
marts 2017-meersumi kiisalu 19. april 2017-imeersumi issuarneqarput.
Ilisimannittup, I-p, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 19. april 2017imeersumi issuarneqarpoq.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Pisimasoq 1 pillugu
Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq suliap bilag-ia 1 politiinut unnerluutiginninnermi
imaqarniliami, unnerluutiginnittup politiinut ilaatigut ima ilisimatitsissuteqarsimasoq: ”at der var
mistanke om igangværende hashhandel foretaget af en for anmelderen ukendt dame iført rød dunjakke med lynlås.
Den ukendte dame drev sin aktivitet sammen med en ikke signaliseret mand fra en parkeret grå personbil […] i
ovenfor anførte gerningsområde. Bilens registreringsnummer blev oplyst til at være […].”

Politiit sulinerminnut atatillugu naammattuukkaminnik imaqarniliaanni bilag 2-mi, qupp. 1-imi
ilaatigut ima allassimasoqarpoq: ”I køretøjet blev der truffet 3 personer, de blev skønnet ædru, rolige og egnet
til afhøring. De legitimerede sig som T – førersædet. V – passagersædet. X1 – bagerste højre passagersæde. Der
lugtede kraftigt af hash fra bilen.”

Qupp. 2-mi I pillugu ima ilaatigut allassimasoqarpoq: ”Han blev udtaget fra bilen og da han rejste sig,
blev der på sædet fundet ca. 1 gram hash.”
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U pillugu ima ilaatigut allassimasoqarpoq: ”I venstre jakkelomme blev T fundet i besiddelse af et større
kontantbeløb. T´s inderlomme lugtede kraftigt af hash, men der blev ikke fundet yderligere af politimæssig
interesse.”

Bilag 11-mi politiit I-mut unnerluussissutaanni, I-mit akuerineqarsimasumit takuneqarsinnaavoq,
akiligassiissutaasup
saniatigut
ikiaroornartoq
pineqartoq
0,91
gram-iusoq
arsaarinnissutigineqarsimasoq.
Pisimasoq 2 pillugu
Politiit sulinerminnut atatillugu naammattuukkaminnik imaqarnilianni bilag 2-mi, qupp. 4-mi
ilaatigut ima allassimasoqarpoq: ”Der blev under ransagningen fundet 0,75 gram marihuana.”
Pisimasoq 3 pillugu
Kangerlussuarmi politiit unnerluutiginninnermi imaqarniliaanni 11. juli 2016-imeersumi ilaatigut
ima allassimasoqarpoq: ”I forbindelse med rutinemæssig kontrol fortog jeg patruljesøg med min godkendte
patrujle/hashhund i ankomst hallen, i Kangerlussuaq Lufthavn. Her markerede min godkendte patrulje/hashhund på
T. Sigtede blev taget med til det lukkede visitationsrum. Hvor hun gav samtykke til at hendes taske måtte blive
undersøgt af politiet. I sigtedes taske blev der fundet 69.000 kr. som sigtede oplyste, at hun intet kendte til.”

Assinit saqqummiunneqartunit takuneqarsinnaapput, toilettaskep imarigai aningaasat
puussiaaqqanut poorneqarsimasut. Toilettaskimit niuneqarnerminni aningaasat puussiaaqqanut
pingasunut immikkoortunngorlugit poortorneqarsimasut takuneqarsinnaapput, taamatullu aamma
assimi kingullermi aningaasat puujaqqallutik nerriviup qaani qaleriiaarneqarsimasut takussaapput.
Tiguneqartut nalunaarsorneqarfianni aningaasat imatut nalunaarsorneqarsimapput: ”69.000 kr. var
fordelt på følgende måde: Plasticpose nr. 1: 125 x 200 kr. Plasticpose nr. 2: 1 x 1.000 kr., 56 x 500 kr. Plasticpose
nr. 3: 1 x 500 kr., 3 x 200 kr., 139 x 100 kr.”

Kontop nikerartinneqarneranut takussutissaq 13. juli 2016-imeersumi, side 5 af 6-imi
takuneqarsinnaavoq, ulluni ukunani: 21. april 2016-imi, 27. april 2016-imi, 20. maj 2016-imi
kiisalu 3. juni 2016-imi Nuummiit aningaasanik tigusisoqartarsimasoq. Side 5 af 7-imi
takuneqarsinnaavoq ullormi 30. juni 2016-imi Ilulissani aningaasanik tigusisoqarsimasoq,
taamatullu aamma 4. juli 2016-imi Aasianni aningaasanik tigusisoqarsimasoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq suliamut matumunnga pingaarutilimmik:
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Sermersuup Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa 2. september 2014-imi ukiumik ataatsimik
misiligaaffilimmik ulluni 20-ni isertitsivimmiittussanngortitaaneq, taamatullu ikiaroornartoq 0,3
gram arsaarinnissutigineqarsimalluni.
U misigaaffiup iluani Sermersuup Eqqartuussisoqafianit 11. august 2015-imi ikiaroornartumik
tuniniaasimasutut
siuliani
eqqartuussaassut
ilanngullugu
ulluni
30-ini
inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimavoq, ilanngullugit ikiaroornartoq 20 gram-iusoq
aningaasallu 5.000 kruunit arsaarinnissutigineqarsimallutik.
U Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 29. december 2015-imi eqqartuunneqarsimavoq, Sermersuup
Eqqartuussisoqarfiata 11. august 2015-imi eqqartuussutaa atuutitiinnarneqarluni, kisiannili ima
allannguuteqartoq, eqqartuussutip ulluaniit naatsorsorneqartumik ukiumik ataatsimik
misiligaaffiup iluani iliuuseqaqqinngippat atorunnaassalluni.
Illuatungeriit isumaat
Unnerluussisup piumasaqaatiminut ilaatigut tapersiutigalugu oqaatigaa, pisimasumi 1-imi pisup
pinerani allattugaatit malillugit, inuit pineqartut pissusilersorsimanerat allaagivalugit, U
ikiaroornartumik tuniniaasimanera tamarmi ataqatigiittoq, naak eqqartuussivimmi
apersorneqarnerminni allaanerusumik nassuiaateqaraluartut.
Pisimasup aappaanut tunngatillugu, U-p angerlarsimaffiani marihuana iganermi akuutissat
akornanni nassaarineqarsimavoq. U misiarpoq nammineq piginnginnerarlugu, eqqortuinnarmilli
oqaluttussaanerminik pisussaaffeqannginnami piumaguni misiarsinnaavoq.
Pisimasup pingajuanut tunngatillugu, nalaatsornerinnarmik 69.000 kruunit Kangerlussuarmi U
nassaarfigineqarpoq. Taamanikkut oqaaseqarumasimanngilaq. U eqqartuussivimmi nassuaavoq
sorterluni katersarisimallugit. Upperiuminaappoq taamaattoqarsimassappat sulisitsisuusimasoq
nammineq kaasarfimminit skat-eeruteqartariaqalissammat. Oorit ikiaroornartumik tuniniaanermit
pissarsiaasimanissaannut politiinit pasitsaassineq, qimmip sungiusakkap qisuariarsimaneranik
apeqqusigassaanngitsumik taperserneqarpoq.
Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigaa, politiit inatsit malillugu
pisussaaffimminnik arlalitsigut malinnissimanngitsut. Pisimasumi siullermi uppernarsaasoq
sukannisaarfigineqarnerminit taavalu isertitsivimmut iserteqqinneqarnissaminut annilaanganini
peqqutigalugit U pisuutillugu salluliorsimavoq. Eqqartuussivimmi oqaatigivaa allamik
pisiarisimallugu. Aningaasat eqqartorneqartut U-p X2-mik panertunik tuniniaassussineranut
pissarsiaasimasut utertinneqartariaqarput.
Pisimasup aappaanut politiit U-mut kusanaatsumik pissusilersorsimapput. Angerlarsimaffianik
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misissuigasuarneq inatsisit malillugit piffissap aalajangersimasup iluani eqqartuussivimmut
akueritinneqarsimanngilaq. Politiit kukkusumik sulisimanerat U-p pinngitsuutinneqarnissaanik
kinguneqartinneqartariaqarpoq, inuiaqatigiinni taamatut pisoqaqqinnginnissaa qulakkeerniarlugu.
Pisimasup pingajuanni U nassuaavoq, aataavata konto ilanngartortarmagu oorit
katersortariaqarsimallugit. Ikiaroornartumut attuumassuteqanngitsut politiinit tiguneqarsimapput,
mobiltelefonialu
ilanngullugu
Nuummut
nassiussimallugit.
Mobiltelefonia
misissuiffigineqarsimanngilaq. Aammaarlutik politiit pisussaaffimminik nalinginnarinnissimapput.
Unnerluussisut uppernarsaammik saqqummiussaqanngillat. Aningaasat tassani eqqartorneqartut Umut utertinneqartariaqarput.
Ikiaroornartut pisimasoq 1-imi 0,91 gram taavalu pisimasoq 2-mi 0,71 gram, annikingaarmata
katikkaluarlugilluunniit bagatelgrænse-mut inuupput, aammalu ullunik 20-nik naleqarsinnaanatik.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik naliliineq

Pisimasoq 1 pillugu
Eqqartuussisut isumaqatigiillutik U-p ikiaroornartumik tuniniaasimannginnerarluni misiarnera,
ilisimannittullu I-p inummit allamit atianik taarusunngisaminik ikiaroornartumik pisisimanerarluni
nassuiaataa tutsuiginassuseqanngitsutut nalilersorpaat.
Uppernarsarneqartunilli politiinut nalunaarutiginnittoqartillugu sulinerminni misissuinerminnilu
imaqarniliaasunit saqqummiunneqartut aallaavigalugit, eqqartuussisunit uppernarsineqartutut
nalilerneqarpoq, U unnerluutigineqarnersut ikiaroornartumik tuniniaasimasoq, taamaalilluni
pisimasumi siullermi ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, tak. § 2 unioqqutissimagaa.
Pisimasoq 2 pillugu
U-p marihuana piginnginnerarlugu nassuiaateqarnermi saniatigut, assortunngilaa, nammineq
oqarnermisut ”naasoq” inigisamini politiinit nassaarineqarsimasoq. U kisimiilluni tassani
najugaqarnerarpoq. Eqqartuussisut pisimasumut tassunga unnerluutigineqarnermisut
ikiaroornartumik marihuanamik tigummiaqarsimasutut pisuutippaat, ikiaroornartut pillugit
nalunaarut § 27, tak. § 2 unioqqutissimagaa.
Pisimasoq 3 pillugu
U-p avannaani ilaatigut aalisariummut ilaalluni sorterluni aningaasanik katersisimanerarluni
nassuiaateqarsimanera,
taamatullu
aamma
Ilulissat
napparsimaveqarfiani
ikiorneqarsinnaannginnerarluni Nuummut nakorsaatissaminik aallertariaqarsimanera, ullullu
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pingasut Nuummiissimanerarluni nassuiaatai, eqqartuussisut tutsuiginassuseqanngitsutut
nalilerpaat. Kontop nikerarneranik takussutissap ersersitsineratigut, sumiiffinni aalajangersimasuni
tigusisarsimanerit U-p nassuaataanut naapertuutinngillat. Eqqartuussisut taamatut naliliinerat
Kangerlussuarmi politiit pasitsaassaqaqqaaratik nalinginnaasumik misissuinermikkut, qimmip
ikiaroornartumik nassaarnissamut sungiusakkap, U-p nassataanut qisuariarsimaneranut
pisuutitsinermut
ilaliissutigineqarpoq.
Taamaalilluni
U
unnerluutigineqarnermisut
pisuutinneqarpoq, ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. ikiaroornartut pillugit
nalunaarummi § 27, tak. 2 pisimasumi 3-mi unioqqutissimagaa.
Pineqaatissiissut pillugu

Eqqartuussisarnermi ileqquusut malillugit ikiaroornartumik nalunaarummik unioqqutitsisimasutut
misiligaaffilimmik eqqartuussaasimasut, misiligaaffiup iluani unioqqutitseqqissimasut kingullertut
pineqaatissiissutaasimasoq atorunnaarsillugu, nutaamik pineqaatissiisoqartarpoq.
Eqqartuussusisut pisuutitsineq aallaagivalugu eqqartuussisarnermi ileqquusoq avaqqutissallugu
tunngavissarsinngillat.
Eqqartuussisut sukannernerulersitsinissamut pissutissaqarput, U pisimasuni
unioqqutitseqqissimaneri, piffissami misiligaaffiup iluani pisimammata.

tamaginni

Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat naapertuuttutut nalilerpaat, taamaalilluni
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa 29. december 2015-meersoq ukiumik ataatsimik
misiligaaffilimmik ulluni 20-ni inissiisarfimmiittussanngortitsisimaneq atorunnaarsillugu, U ulluni
50-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq, pinerluttulerinermi inatsit § 124, tap. § 146 aamma
ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, tak. § 3 tunngavigalugit.
Arsaarinnissutit pillugit

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit Sermersuup Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaata
atuutitiinnarneqarneranit arsaarinnissutaasimasut, matumani eqqartuussummi attatiinnarneqarput
imaalillugit, suliami matumani unioqqutitsisimanermit arsaarinnissutaagallarsimasut
ilanngunneqarlutik.
U-mit ikiaroornartoq katillugu 20 gram arsaarinnissutigineqarpoq, pinerluttulerinermik inatsit §
166, imm. 2, nr. 1 tunngavigalugu.
Ikiaroornartoq

0,91

gram,

I-p

unnerluutigineqarnerminut

akuersineratigut
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arsaarinnissutaareersimammat matumani ilanngunneqanngilaq.
U-mit 0,71 gram marihuana arsaarinnissutigineqarpoq, pinerluttulerinermik inatsit § 166, imm. 2,
nr. 1 tunngavigalugu.
U-mit aningaasat katillugit 71.750 kr. arsaarinnissutigineqarput, pinerluttulerinermik inatsit § 166,
stk. 2, nr. 2 tunngavigalugu.
Aningaasartuutit pillugit

Eqqartuussisarnermi ileqquusut malillugit, ikiaroornartut pillugit nalunaarummik
unioqqutitsisimasut suliamut aningaasartuutinik akiliisussanngortinneqartarput.
Eqqartuussisut ileqquusoq avaqqutissallugu tunngavissarsinngillat, taamaalilluni U suliamut
aningaasartuutinik akiliisussanngortillugu eqqartuunneqarpoq, eqqartuussisarnermi inatsit § 480,
imm. 2 tunngavigalugu.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U ulluni 50-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq.
U-mit katillugit 20 gram hash arsaarinnissutigineqarput.
U-mit 0,71 gram marihuana arsaarinnissutigineqarpoq.
U-mit aningaasat katillugit 71.750 kruunit arsaarinnissutigineqarput.
U-p suliamut aningaasartuutit akilissavai.

***
Den 19. april 2017 blev af Sermersooq Kredsret i sagen
sagl.nr. SER-NUU-KS-0883-2016

Anklagemyndigheden
mod
T
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Cpr.nr. […]
[…]
3900 Nuuk
Anklagemyndighedens journal nr. 5505-98610-00369-15.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 6. september 2016 og modtaget i retten den 30. september 2016.
T er tiltalt for overtrædelse af
Forhold 1
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2
Ved den 17. september 2015 ca. kl. 17:10 i køretøj […], at have solgt ikke under 0,91 gram hash,
hvilket gav en fortjeneste på kr. 500, og der udover var i besiddelse af kr. 2.250 der stammede fra
hash salg, af ikke under 2 gram hash.
Forhold 2
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2
Ved den 17. september 2015, på sin bopæl, adressen […] i Nuuk, at have været i besiddelse af 0,71
gram marihuana.
Forhold 3
Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. §
2 - narkotikahæleri
Ved den 11. juli 2016, at have kr. 69.000 som var gemt i hendes taske, som hidrører fra hashsalg i
Grønland.
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Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om
Ved landsretten er tiltalte for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer idømt
følgende foranstaltning:
1. Anbringelse i anstalt i 30 dage
2. Konfiskation af 20 gram hash, jf. Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1
3. Konfiskation af 5.000,00 kr., jf. Kriminallovens § 166
For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede
lovovertrædelser, nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 124 påstand om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ophævelse af den ved landsretten den 29. december 2015 idømte foranstaltning dog
således, at dommens bestemmelse om konfiskation opretholdes
Anstaltanbringelse i 50 dage
Konfiskation af i alt 20,91 gram hash, jf. Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1
Konfiskation af i alt 0,71 gram marihuana, jf. Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1
Konfiskation af i alt 71.750,00 kr., jf. Kriminallovens § 166
Betaling af sagsomkostningen, jf. Rpl. § 480, stk. 1

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2 og 3.
Tiltaltes forsvarer Tom Ostermann har nedlagt principalt påstand om frifindelse i alle 3 forhold,
subsidiært opretholdelse af Grønlands Landsrets dom af den 29. december 2015, således at 30
dages betinget anstaltsanbringelse med 1 års prøvetid forbliver uændret, at penge i forhold 1 og
forhold 3, som påståes konfiskeret, tilbagegives til T og at T frifindes til betaling af sagens
omkostninger.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V.
Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 21. marts 2017 og af den 19. april
2017.
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Forklaringen fra vidnet, V, er gengivet i retsbogen af den 19. april 2017.
Dokumentbeviser

Om forhold 1
Det fremgår af sagens bilag 1, anmeldelsesrapport til politiet, at anmelderen blandt andet har oplyst
følgende:”at der var mistanke om igangværende hashhandel foretaget af en for anmelderen ukendt dame iført rød
dunjakke med lynlås. Den ukendte dame drev sin aktivitet sammen med en ikke signaliseret mand fra en parkeret grå
personbil med rød stribe i ovenfor anførte gerningsområde. Bilens registreringsnummer blev oplyst til at være
[…].”

Af politiets dispositionsrapport, sagens bilag 2, side 1 fremgår blandt andet følgende: ”I køretøjet
blev der truffet 3 personer, de blev skønnet ædru, rolige og egnet til afhøring. De legitimerede sig som T–
førersædet. V – passagersædet. X1 – bagerste højre passagersæde. Der lugtede kraftigt af hash fra bilen.”

På side 2, fremgår blandt andet vedrørende V at: ”Han blev udtaget fra bilen og da han rejste sig, blev der
på sædet fundet ca. 1 gram hash.”

Der fremgår blandt andet vedrørende T at: ”I venstre jakkelomme blev T fundet i besiddelse af et større
kontantbeløb. T´s inderlomme lugtede kraftigt af hash, men der blev ikke fundet yderligere af politimæssig
interesse.”

Af sagens bilag 11, politiets anklageskrift vedrørende V, som V har vedtaget fremgår, at der
udover bødevedtagelse, også konfiskeres 0,91 gram hash.
Om forhold 2
Af politiets dispositionsrapport, bilag 2, side 4 fremgår blandt andet: ”Der blev under ransagningen
fundet 0,75 gram marihuana.”

Om forhold 3
Af anmeldelsesrapport fra politiet i Kangerlussuaq af den 11. juli 2016 fremgår blandt andet: ”I
forbindelse med rutinemæssig kontrol fortog jeg patruljesøg med min godkendte patrujle/hashhund i ankomst
hallen, i Kangerlussuaq Lufthavn. Her markerede min godkendte patrulje/hashhund på T. Sigtede blev taget med til
det lukkede visitationsrum. Hvor hun gav samtykke til at hendes taske måtte blive undersøgt af politiet. I sigtedes
taske blev der fundet 69.000 kr. som sigtede oplyste, at hun intet kendte til.”

Af dokumenterede fotos konstateres, at toilettasken indeholdte penge, der var pakket ind i
fryseposer. Ved fremtagelse af toilettaskens indhold konstateres, at pengene var delt til 3
fryseposer, og endelig ved sidste foto konstateres, at pengene var stablet og lagt på bordet.
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Af kosterrapporten, var pengene blevet registreret som følger: ”69.000 kr. var fordelt på følgende måde:
Plasticpose nr. 1: 125 x 200 kr. Plasticpose nr. 2: 1 x 1.000 kr., 56 x 500 kr. Plasticpose nr. 3: 1 x 500 kr., 3 x 200
kr., 139 x 100 kr.”

Af posteringsoversigterne over konto af den 13. juli 2016, side 5 af 6, konstateres, at der i det
følgende datoer: 21. april 2016, 27. april 2016, 20. maj 2016 og 3. juni 2016, var foretaget
udbetalinger i Nuuk. Af side 5 af 7 konstateres, at der den 30. juni 2016 var foretaget udbetaling
fra Ilulissat og endelig den 4. juli 2016 var der foretaget udbetaling fra Aasiaat.
Personlige oplysninger
T er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: Sermersooq Kredsrets dom af den 2. september
2014, betinget anstalts anbringelse i 20 dage med prøvetid på 1 år samt konfiskation af 0,3 gram
hash.
T havde indenfor prøvetiden ved Sermersooq Kredsrets dom af den 11. august 2015 fundet skyldig
for hashsalg og som fællesforanstaltning, idømt 30 dages anstalts anbringelse, samt konfiskation af
20 gram hash og 5.000 kr.
T blev af Grønlands Landsret dom af den 29. december 2015 idømt, hvor Sermersooq kredsrets
dom af den 11. august 2016 blev stadfæstet, dog at fuldbyrdelsen af bestemmelsen om anstalt
udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.
Parternes synspunkter
Anklageren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at hændelsesforløbet i forhold 1 på
baggrund af de efterforskningsmæssige oplysninger om de 2 involverede personer, hænger
sammen, til at T har solgt hash, selvom de til retten har forklaret andeledes.
Vedrørende forhold 2, blev der på T´s bolig fundet marihuana blandt krydderierne. T har benægtet
at eje det, som hun jo har ret til, fordi hun ikke har sandhedspligt.
Vedrørende forhold 3, blev der ved tilfældigt rutinetjek i Kangerlussuaq, fundet 69.000 kr. hos T.
T har til retten forklaret at have samlet sorttjente penge sammen. Det lyder usandsynligt, idet
arbejdsgiveren i såfald må punge ud af sin egen lomme til skattevæsenet. Politiet antager at
pengene stammer fra hashsalg, og som hashhunden unægtelig har reageret på og således støttet op
antagelsen.
Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at politiet ved flere tilfælde har
tilsidesat deres lovpligtige opgaver. I den første forhold, var vidnet blevet overfuset og truet med
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genindsættelse til detentionen, hvorfor han af frygt havde løjet og angivet T. Vidnet har i retten
forklaret at have købt hashen fra en anden. Fortjeneste ved salg af tørfisk for X2 må tilbagegives til
T.
Vedrørende forhold 2, har politiet været ubehøvlet overfor T. Ransagning på øjemedet hos T, blev
ikke af politiet indbragt rettidigt til retten som forskrevet i loven. Politiets sløse arbejde må ikke
komme til skade for T og derfor bør hun frifindes, for at undgå lignende handlinger sker overfor
andre borgere.
Vedrørende forhold 3 har T forklaret, at fordi bedstefaderen tager fra kontoen, at hun måtte samle
pengene fysisk sammen. Det har intet med hash at gøre. Politiet har beslaglagt pengene og sendt
pengene til Nuuk sammen med mobiltelefon. Mobiltelefonen var ikke blevet efterforsket videre.
Igen har politiet tilsidesat deres lovpligtige opgaver. Anklagemyndigheden har ikke løftet bevis.
Pengene bør tilbagegives til T.
De euforiserende stoffer i forhold 1 på 0,91 gram og i forhold 2 på 0,71 gram, er så små, at det
tilsammen ikke engang nå op til bagatelgrænse og kan ikke koste yderligere 20 dages anbringelse i
anstalt.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Om forhold 1
Retten har samstemmigt tilsidesat T´s benægtende forklaring om at have solgt hash, samt vidnet
V´s forklaring om, at have købt hashen fra en anden, som han i øvrigt ikke ønskede at oplyse
navnet på, som utroværdige.
På baggrund af de dokumenterede anmeldelsesrapport og dispositionsrapport, fandt retten det
bevist, at T har solgt hash som beskrevet i anklageskriftet, og således finder hende skyldig i
overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2.
Om forhold 2
T har forklaret, at hun ikke var ejer af marihuana, men benægtede ikke, at politiet i hendes bolig
har fundet, det af hende betegnet ”naasoq” -blomst. T boede alene i huset. Retten finder T skyldig
for besiddelse af euforiserende stoffer som beskrevet i anklageskriftet og således overtrådt
bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2.
Om forhold 3
T forklaring om, at hun havde sparet sorttjente penge sammen i det nordlige områder, samt at hun
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måtte hente medicin til Nuuk, fordi hun ikke kunne behandles ved Ilulissat sygehus, og således
opholdt i 3 dage i Nuuk, tilsidesættes af retten som utroværdig forklaring. Det af
posteringsoversigtet registrerede bestemmelsessteder, stemmer ikke overens med T´s forklaring.
Rettens vurdering støttes i øvrigt af den dokumenterede anmeldelsesraport fra Kangerlussuaq
politiet, som på baggrund af rutinekontrol, at den til formålet trænede hashund, havde reageret på
T´s bagage. Således findes T skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer §
27, jf. § 2, som beskrevet i anklageskriftet.
Om foranstaltningen

Ifølge retspraksis, idømmes personer der tidligere var idømt en betinget dom og som begår en ny
overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer i prøvetiden, at seneste dom ophæves,
mod at der idømmes en ny foranstaltning.
Retten har på baggrund af skyldvurdering i alle 3 forholde, ikke fundet anledning til at fravige
retspraksis.
Retten har tillagt skærpende omstændighed, at T har begået alle 3 forholde under prøvetiden.
Retten har vurderet anklagemyndighedens påstand som passende, således at Grønlands Landsrets
dom af den 29. december 2015 ophæves og ændres til, at T anbringes i anstalten i 50 dage, jf.
kriminallovens § 124, jf. § 146, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 3.
Om konfiskation
På baggrund af Grønlands Landsrets stadfæstelse af Sermersooq Kredsrets dom vedrørende
konfiskationer, opretholdes således, at de i nærværende sag beslagte effekter konfiskeres og
samles.
Hos T konfiskeres i alt 20 gram hash, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
De 0,91 gram hash medtages ikke i nærværende dom, idet hashen var blevet konfiskeret hos V i
forbindelse med dennes vedtagelse af bødeforelæg og konfiskation.
Hos T konfiskeres 0,71 gram marihuana, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.
Hos T konfiskeres i alt 71.750 kr., jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 2.
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Om omkostningerne

Udgangspunktet ved lovovertrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer er, at dømte
bliver pålagt til at betale sagens omkostninger.
Retten har ikke fundet anledning til at fravige udgangspunktet, og således idømmes T til at betale
sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

THI KENDES FOR RET:
T idømmes anbringelse i anstalt i 50 dage.
Hos T konfiskeres i alt 20 gram hash.
Hos T konfiskeres 0,71 gram marihuana.
Hos T konfiskeres i alt 71.750 kr.
T skal betale sagens omkostninger.

Kristine Olsvig

