EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 6. december 2018.
Eqqaartuussiviup no. 55/2018
Politiets nr. 5505-97141-00026-17
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]
Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 19. januar 2018.
Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 2-mut tunngasoq tiguneqarpoq ulloq 2. november 2018.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
Pisoq 1
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 37, tak. § 12 – Pisortat oqartussaatitaannikn narrunarsaariarneq –
01. maj 2017 nal. 1130-p missaani Kommuneqarfik Sermersuumi – Inunnik isumaginnittoqarfik, Nuummi Imaneq […],
P isariaraluaramiuk, P Kommuneqarfik Sermersuumi – Nuummi Inunnik isumaginnittoqarfimmi overassistentitut
sulisoq.

Pisoq 2
Ikiaroornartut pillugit inatsit, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 19. Maj 2018 nal. 1735 Nuummi
Brugsenip silataani, hashimik 0,44 gramimik mikinerunngitsumik kiisalu kr. 2300,-nik, hashimik 0,63 gramimik Ximut, immikkut unnerluutigineqartussamut, kr. 400,-lerlugu kiisalu 1 gramip missaani Nuummi inunnut
kinaassusersineqanngitsunut kr. 800-lerlugu tunisinermit pissarsiaasimasunik, tigummiaqartoq naammattoorneqarami,
aammalu najukkamini Blok […], inissiaq […], 3900 Nuuk, naasunik hampenik naatitsiveqarluni, naatitsivimmilu
tassani naasut hampet inerivissimasut qulit nassaarineqarput, naasunit cannavis olie piiarniarlugu cigaretsit hashitallit
sanaartornissaat siunertaralugu, naasut hampet quliusut hashi 345 grami naligaat (5505-98610-00186-18)

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq
1. Ulluni 30-ini inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa
kinguartinneqarpoq, ukiullu ataatsip ingerlanerani misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik
unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni.
2. Haship 0,44 gramip aammalu naasut hampet qulit kiisalu milluaasup filteritallip, qulliup
naatitsissutip transformatorillip aammalu naggorissaatit arsaarinnissutigineqarnissaat.
3. 1.200 kr.-it, hashimik tuniniaanermit pissarsiaasimasut, arsaarinnissutigineqarnissaat.
4. akiligassiissut 34.000 kr.

U pisoq 1-imut pisuunnginnerarpoq. Pisoq 2 ilaannakortumik nassuerutigivaa.
U-p piumasaqaatigaa, pisumut siullermut pinngitsuutinneqarnissaq, sap.ak. ataaseq
inissiisarfimmiittussanngortitsineq, ukiumik ataatsimik utaqqisitaq, hampit 100 gramit
aallaavigalugit namminiinnarmut atugassatut annerpaamik 2.000 kruuninik akilissussanngortitsineq.

Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I nassuiaateqarput. Nassuiaatit eqqartuussisut
suliaannik allassimaffimmi 6. december 2018-imeersumi issuarneqarput.

Allagartat uppernarsaatit
Suliami pisoq 2-mut bilag 7, arsaarinnissuteqartoqarnissaamut uppernarsaat, ullulerneqarsimasoq
19. maj 2018, U atsiorsimavoq, nassuerutigalugu Brugsenip sioraani ikiaroornartoq pillugu inatsit
unioqqutissimallugu, ukuninnga tigummiaqarsimalluni, 0,44 gram hash, 1.200 kr. hashimik
tunisinermit iluanaarutaasimasut, naasut hampit qulit, hasholiemik naatitsiniarnermik atortut
assigiinngitsut, milluaasoq filteritalik, qulleq naatitsissut transformatorilik kiisalu naggorisaatit,
eqqartuussivik avaqqullugu arsaarinnissutigineqarsinnaasut, taamatullu ilisimatinneqarsimasoq,
kingusinnerusukkut pineqaatissiissutitalimmik unnerluutigineqarsinnaasoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, suliffeqannginnami akiliisinnaassuseqarpallaarani.
Illuatungeriit isumaat
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigivaat,
pisoq 1-imi U-p nassuiaanera malillugu P taamaallaat pappiaqqamik arsaarsimaneraa, imaluunniit
uppernarsaasup eqqartuussivimmi nassuiaatigisaasa tutsuiginassusaat sanilliullugu eqqartuussisut
pisuutitsissanerlutik nalilersorumaaraat.
Pisoq 2-mi U-p taamaallaat naasut annertussusaat assortorpaa. Unnerluussisussaatitaasulli
naatsorsuinerminni naasut tamakkiisumik oqimaassusaanniit 25 %-it ilanngaatigereerpaat. Assini
ersersinneqarput naasut taakku qanoq takitigisut, taamaattumik 100 gram ataassimanissaat
ilimagineqarsinnaanngilaq. U-p naliliinera aallaavigineqarsinnaanngilaq, naasut taakku
ilisimatusarfiginikuunngimmagit.
Illersuisup piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa, pisoq 1
nalorninaatsumik uppernarsineqanngitsoq, tamannalu unnerluussisussaatitaasut akisussaaffigigaat.
Pinerlineqartutut taaneqartoq uppernarsaanngilaq. Uppernarsaatinneqartup qiviallatsiarnerinnarmini
naliliitsiarnera naammanngilaq.
Pisoq 2-mi nassuerutigineqanngitsutuaq tassaavoq naasut uuttortarneqarnerani oqimaassusaattut
taaneqarsimasoq 345 gram. Assitigut saqqummersinneqanngilaq ilumut naasut taamatut
oqimaassuseqartut. U nammineq atugassamisut qaammatip ataatsip iluani naatissimavia. Suli THCertaqalersimmanngillat. 100 gram miss.tigummiaqarsimavoq. Allatigut
uppernarsaatissaqanngimmata U-p annertussusiliinera aallaavigineqartariaqarpoq.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu

Pisuunermik apeqqut pillugu
Pisoq 1 pillugu
U pisuunnginnerarluni nassuiaavoq P-p pappiaraq tigummigaa nusullugu arsaarsimallugu.
Ilisimannittutut I ima nassuiaateqarpoq, pisoq sukkanermik eqqaamalluanngikkuniuk
qiviallatsiarnermini pateriaraa. Eqqartuussisut ilisimannittup nalorninaatsumik qularnaanngimmagu
ilumut pateriarsimaneraa, pisoq tigussaasumik uppernarsaaserneqanngimmat U
unnerluutigineqaataanut pinngitsuutippaat.
Pisoq 2 pillugu
U-p nassuerutigaa unnerluussissummi allaaserineqartut ilaanut ikiaroornartut pillugit inatsit
unioqqutissimallugu. U-p naasut hampit nassaarineqartut annertussusaat annerpaamik 100
gramiusut nassuerutigai.
Eqqartuussisut hampit unnerluussissummi allassimasutut 345 gramisut oqimaalutarneqarsimaneri
pillugit uppernarsarneqanngimmata, U-p 100 gram miss. nassuerutiginnilluni taggiinera taamaallaat
pisuutitsinermut aallaavigisinnaavaat.
U pisuutinneqarpoq ikiaroornartut pillugit inatit § 3, imm. 2 unioqqutissimagaa.
Pineqaatissiissut pillugu
Ikiaroornartut pillugit inatsimmik unioqqutitsisimasut ikiaroornartup annertussusaa aallaavigalugu
pineqaatissiisoqartarpoq.
Naasut ikiaroorniutit naatitsivinni naatinneqarsimasut, aallaaviusumik naatsorsorneqartarput,
naasoq ataaseq 38 gramiusoq, tassannga 25 % ilanngaatigineqartarluni.
Uani suliami 100 gramit eqqartuussutaasut, naatsorsueriaaseq qulaani taaneqartoq malillugu 10.000
kruuninik akiliisitsinermik naleqarput.
Eqqartuussisulli sakkukinnerulersitsinissamut pissutissaqarput, U-p inuttut atugai eqqarsaatigalugit
suliffeqannginnera peqqutigalugu akiligassiissut 5.000 kruuninut affaannanngortinneqarpoq.
Pineqaatissiissut pillugu ikiaroornartumik inatsit § 27, tak. § 3, tak. pinerluttulerinermik inatsit §
127 tunngavigineqarput.
Arsaarinnissutit pillugit
Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut arsaarinnissuteqartoqarnissaanik piumasaqaataat
nalilersornagulu aalajangiiffiginngilaat, suliami ersereermat U-p akuersissutigereersimagaa
eqqartuussivik avaqqullugu 0,44 gram hash, 1.200 kr.-nit, naasut hampit qulit, hasholie-mut
naatitsiniarnermut atortut assigiinngitsut, milluaasup filteritallip, qulliup naatitsissutip
transormatorillip aammalu naggorissaatit arsaarinnissutigineqassasut.
Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U 5.000 kruuninik akiliisussanngortinneqarpoq.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai.

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 6. december 2018
Rettens nr. 55/2018
Politiets nr. 5505-97141-00026-17
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 19. januar 2018.
Tillægsanklageskrift vedrørende forhold er modtaget den 2. november 2018.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Forhold 1
Kriminallovens § 37, jf. § 12 – Forsøg på vold mod nogen i offentligt tjeneste mand –
Ved den 01. maj 2017, ca. kl. 1130, i Kommuneqarfik Sermersooq – Socialvæsnet, på adressen Imaneq […], i Nuuk, at
have forsøgt og give F en lussing, F som arbejder i Kommuneqarfik Sermersooq – Nuuk, Socialvæsnet som
overassisten.

Forhold 2
Lov om euforiserende stoffer jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, ved den 19. maj 2018 kl. 1735 i Nuuk,
foran Brugsen i Nuuk, at have været i besiddelse af ikke mindre en 0,44 gram hash samt kr. 1200, der hidrørte fra salg
af dels 0,63 gram hash til X, hvis sag behandles særskilt, for kr. 400 samt salg af ca. 1 gram hash til for kr. 800 til
ukendte personer i Nuuk, ligesom han på sin bopæl, Blok […], lejlighed […], 3900 Nuuk havde opført et væksthus til
dyrkning af hampeplanter og hvor der i dette væksthus blev udfundet 10 fuldvoksne hampeplanter med henblik på at
udvinde cannabis olie fra disse med henblik på at fremstille cigaretter med hash og ryge disse og hvor de 10
hampeplanter omregnet svarer til 345 gram hash (5505-98610-00186-18).

Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om
1. Anbringelse i anstalten i 30 dage. Fuldbyrdelsen og foranstaltningen udsættes og bortfalder efter
en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende ikke begår ny lovovertrædelse.
2. Konfiskation af 0,44 gram hash og 10 hampeplanter samt udsugningsanlæg med filter,
vækstlampe med transformator og gødningsmateriale.
3. Konfiskation af 1.200 kr.

4. Bøde 34.000 kr.
T har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig delvis skyldig i forhold 2.
T har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1. 1 uges betinget dom på 1 år, bøde på højst 2.000
kr., med udgangspunkt i 100 gram hampeplanter til eget forbrug.

Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T og vidneforklaring af V. Forklaringerne er refereret i
retsbogen af den 6. december 2018.
Dokumenter
Af forhold 2, bilag 7, konfiskationserklæring, dateret den 19. maj 2018, konstateredes T ved sin
underskrift har erkendt sig skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, at han foran
Brugsen i Nuuk at have været i besiddelse af 0,44 gram hash, 1.200 kr. fortjeneste fra salg af hash,
10 stk. hampeplanter, diverse plantematerialer til hasholie, 1 udsugningsanlæg med filter,
vækstlampe med transformator og gødningsmaterialer, samt at han giver samtykke til udenretlig
konfiskation af nævnte effekter og var gjort bekendt med, at der senere kan blive rejst tiltale med
påstand om foranstaltning.
Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold forklaret, at han er arbejdsledig og derfor betalingsudygtig.

Parternes synspunkter
Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden fremført blandt andet, at vurderingen om Ts
forklaring i forhold 1, at han blot havde revet papiret fra hænderne på F, eller om vidneforklaringen
i retten skal tillægges vægt, vil være op til retten at vurdere.
I forhold 2 nægter T alene den angivne vægt af hampeplanterne. Ved anklagemyndighedens
beregning på det fulde vægt af planterne, er der allerede fratrukket 25 %. Af dokumenterede fotos
ses hvor store planterne var, og derfor var det usandsynligt at det var under 100 gram. Ts vurdering
kan ikke bruges som udgangspunkt, idet han aldrig har forsket om hampeplantning.
Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet fremført, at der mangler klare beviser i forhold
1 og at det er anklagemyndighedens opgave at bevise forholdet. Den i sagen nævnte forurettede har
ikke afgivet vidneforklaring til retten. Den fremførte vidnes vurdering ved kort øjekast, kan ikke
lægges til grund for skyldvurdering.
Den del i forhold 2 der blev nægtet, omhandler de angivne vægt på 345 gram. Det blev ikke bevist
ved fremvisning af fotos, at planterne har den angivne vægt. T har til sit eget forbrug dyrket
planterne inden for en måned. Der er endnu ikke fremkommet THC. Han har været i besiddelse af
100 gram. Da der ikke er andre beviser, må Ts vægtangivelse lægges til grund.

Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet

Om forhold 1
T har nægtet sig skyldig ved at forklare, at han havde revet papiret ud af Fs hænder.
Vidnet V har forklaret, at hændelsen skete meget hurtigt, at hvis ikke hun huskede forkert, at have
set ved et øjekast, at han prøvede at give lussing. Retten finder, at vidnet med klar sikkerhed ikke
har godgjort, om T reelt har forsøgt at give lussing, og at forholdet mangler et håndgribeligt bevis,
hvorfor T frifindes.
Om forhold 2
T har erkendt at have overtrådt lov om euforiserende stoffer til dele af det beskrevne i
anklageskriftet. T har ved sin forklaring erkendt at have haft højst 100 gram hampeplanter.
Retten har ikke fundet det bevist om hampeplanterne reelt har 345 gram i vægt, og kan kun idømme
T ud fra hans egen udsagn om, at der var ca. 100 gram.
T findes skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 2.
Om foranstaltningen
Retspraksis for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, foranstaltes på baggrund af mængde.
Cannabisplanter der er dyrket i væksthuse, kan beregnes som udgangspunkt som 38 gram pr. plante
med fradrag af 25 %.
I denne sag dømmes der på baggrund af 100 gram, og ifølge ovennævnte beregning, omregnes bøde
til i alt 10.000 kr. Retten har tillagt formildende omstændighed, ved henset til T personlige forhold,
at han ikke har arbejde, hvorfor bøden halveres til 5.000 kr.
Foranstaltningen fastsættes jf. lov om euforiserende stoffer § 27, jf. § 3, jf. kriminallovens § 127.
Om konfiskation
Retten har ikke taget stilling til anklagemyndighedens påstand om konfiskation, idet der med
henvisning til konfiskationserklæringen konstateredes, at T har givet samtykke til udenretlig
konfiskation af 0,44 gram hash, 1.200 kr., 10 stk. hampeplanter, diverse plantematerialer til
hasholie, udsugningsanlæg med filter, vækstlampe med transformator og gødningsmateriale.

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes en bøde på 5.000 kr.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Kristine Olsvig

