
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 26. november 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 230/2018  

Politiit no. 5509-98610-00316-13 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1990-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 28. februar 2018. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisoq 1 

 

Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi§ 27, tak. § 2 aammalu ikiaroornartut pillugit 

Inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27,  stk. § 2 – iki- 

aroornartulerineq 

9. juli 2013nal. 10.00-p missaa tikillugu, X1, immikkut unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu, 

niniaqqinniarlugu hashi 93,1 gram pisiareriarlugu eqqukkamikkut, pladenut marlunut poor- 

norlugu allakkatigut unnerluutigineqartumut Danmarkimiit Kalaallit nunanni Aasiannut nas- 

siullugu. 

 

 

Pisoq 2 

 

Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2 aammalu ikiaroornartut pillugit 

Inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2 – ikia- 

roornartulerineq 

16. april 2014 angerlarsimaffimmini Qaqqamut […], 3950 Aasiaat, tuniniaqqinniarlugu hashi 

11,7 gram klumpinut tallimanut agguarsimasoq kiisalu 27.400 kr.-it hashimik 27 gramit inor- 

nagit oqimaassusilimmik tuniniaanermit pissarsiaasimasut,tigummigamigit. 

 

Pisoq 3 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 – Nakuuserneq 

5.oktober 2014 nal. 03.00-ip missaani Aasianni Frederik Lyngesvej […], silataani, I1 kiinaatigut   

amerlasooriarluni tillugaramiuk. 

 



I1 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigi- 

neqassaaq.  

 

 

Pisoq 4 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 – nakuuserneq 

Pisimasoq 3-mi taaneqartutut piffissami sumiiffimmilu aammalu pisut nangiinarlugit  

I2 kiinaatigut tillukkamiuk. 

 

I2 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaq.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

ulluni 40 utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortitsineq, ukiumik ataatsimik misiligaaffilimmik. 

Ikiaroornartut 93,1 gram aamma 11,7 gram aningaasallu 27.400 kr. arsaarinnissutigineqassasut. 

 

U pisoq 1-imut, pisoq 3-mut aamma pisoq 4-mut pisuunnginnerarpoq. Pisoq 2 ilaannakortumik 

nassuerutigivaa.  

 

U piumasaqaateqarpoq, pisoq 1-mut aamma pisoq 4-mut pinngitsuutitsisoqassasoq. 

Pisuutinneqassaguni piumasaqaateqarpoq utaqqisitamik sap.ak. ataatsimik 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq, ukiumik ataatsimik misiligaaffilimmik.  

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2-ilu nassuiaateqarput. 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 26. november 2019-imeersumi issuarneqarput.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Pisoq 2-mi, politiit nalunaarsuiffigisimasaat bilag 6, kosterrapport makku saqqummiunneqarput:"1) 

Kontanter 20x100 kr. sedler i lat kr. 2000,- fundet i jakke i inderlomme venstre side. 5) Kontanter kr. 2000,- i 100 kr. sedler, 

fundet i pærer etui. 6) Kontanter kr. 2500,- i 500 kr. sedler, fundet i anden box. 7) Pung indeholdende kr. 900,- i 100kr. 

sedler, fundet i jakkelommen. 11) Punkg indeholdende kontanter kr. 20.000,- i 500kr. sedler, fundet i lille hylde mellem 

seng og skrivebord." 

 

Pisoq 2-mi bilag 4, konfiskationserklæring U-mit atsiorneqarsimasoq, ima allassasimasoqarpoq: 
"erkender mig herved skyldig i overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer, ved den 16. april 2014, at have været i 

besiddelse af (bl.a.) 11,7 gram hash (samt) kontanter på kr. 27.400,-, som tilhører mig. Jeg giver mit samtykke til udenretlig 

konfiskation af nævnte effekter og er gjort bekendt med, at der senere kan blive rejst tiltale med påstand om foranstaltning." 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 



U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik Qaasuitsup Eqqartuussiviani 20. februar 2013-

imi utaqqisitamik ulluni 40-ni inissiisarfimmiittussaanngortinneqarsimalluni ukiumik ataatsimik 

misiligaaffilimmik, ilaatigut nakuusersimasutut pisuutinneqarsimalluni. 

 

Illuatungeriit isumaat 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaat, U-p 

pisoq 1-mi 2-milu ullumikkut nassuiaatigisimasai tunngaviginiarneqassanngitsut, taamanikkut 

politiinut nassuiaatigisimasaanut atsiorsimasaminut akerliummata, taamaalillunilu 

tutsuiginassuseqanngimmat. X1-ip pinngitsuutinneqarsimanera isumaqanngilaq, U aamma 

pinngitsuutinneqassasoq. Taamanikkut eqqartuussivimmi nassuiaateqarami eqqortuinnarmik 

nassuiaateqarnissaminik pisussaaffeqanngilaq. Pisoq 2-mi X2-p aningaasat pigisimagunigit, 

tunniunneqarnissaanik piumasaqaateqarsimanngilaq.  

Pisoq 3-mut 4-mullu ullumikkut eqqaamasaqannginnerarpoq. Aammaarluni taamanikkut politiinut 

nassuiaatigisimasani illuatungilerpai. Ilisimannittut nassuiaataat tunngavigineqartariaqarput, U-p 

peqqutissaqarani nakuusersimanera tunngavigalugu, ilaatigut I2 eqqoramiuk sakkortusimaruttormat 

uppissimalluni. I1 nassuiaavoq peqquteqanngitsumik U-mit tilluartissimalluni, allaallu 

akiuuteriarsinnaanngitsoq nalasoq tilluarsimallugu. 

Pineqaatissiisut pillugu aallaaviusumik assingusumik nakuusersimaneq pinngitsoorani ulluni 30-60-nut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermik kinguneqartussaq, suliap pisoqalivallaarnera tunngavigalugu, 

pisarnermit sakkukinnerusumik piumasaqaateqarput, ilaatigut utaqqisitamik piumasaqaatip 

misiligaaffilernissaa sivikillillugu, ilassutitullu akiligassiissut, taamatullu suliap ilaanut 

akiliisussanngortitsinissaq atorunnaarsillugit. Arsaarinnissutitssatut piumasaqaatit 93,1 gram aamma 

11,7 gram hash aningaasallu 27.400 kr. eqqartuussivimmit naqissusertinneqarnissaat ilanngullugu 

piumasarineqarpoq. 

 

Illersuisup piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu ilaatigut tunngavilersuutigaa, pisoq 1 pillugu 

unnerluussisussaatitaasut uppernarsaasussaatitaasut. X1 pinngitsuutitaasimavoq. Unnerluussisup 

uppernarsisinngilaa U X1-ilu ikioaroornartoq pillugu attaveqatigiissimanersut imaluunniit 

isumaqatigiissuteqarsimanersut. Tamanna pinngimmat U pinngitsuutineqartariaqarpoq. Pisoq 2-mi U-p 

nassuerutigaa 11,7 gram ikiaroornartoq nammineq atugassamisut tigummisimallugu, dagsbefalingilu 

malillugu 100 gram ataasimappagu siullermeernermi tuniniaqqitassatut naatsorsuunneqaneq ajorpoq. 

20.000 kr. X2-p aningaasaatai pillugit ilisimannittutut aggersarneqarsimasariaqaraluarpoq, tamannali 

pisimanngilaq. Taanna pisoq pillugu taamaallaat akiligassinneqarnermik kinguneqartinneqarsinnaavoq. 

Pisoq 3 imerniartarfimmi nakuuserneq nakkutigineqarnermik imaluunniit utaqqisitamik 

pineqaatissiinermik kinguneqartinneqartarpoq. I1 nassuiaavoq qulit sinnerlugit tilluartissimalluni. 

Kisianni nakorsap nalunaarusiaani ullut tallimat qaangiunneranni ajoquserneq annikingaarmat 

apeqquserneqartariaqarpoq. Pisoq 4 pillugu I2 nassuiaavoq "attupillakkaanga". Uppippoq niaqqumigut 

annerluni. Uppernarsineqanngilaq U-p I2 nakuuserfigisimaneraa, taamaattumik qularneq 

tunngavigalugu pinngitsuutitsisoqartariaqarpoq. Pisimasut ukiunik arfinilingajannik 

qanganitsereersimaqisut eqqarsaatigalugit pisuutitsisoqassappat sap.ak. ataatsimik utaqqisitamik 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermik ukiumik ataatsimik misiligaaffilimmik pineqaatissiinissaq 

naapertuuppoq.  

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 



Pisoq 1, 9. juli 2013-imi pisimasuutinneqarpoq. Pisoq 2, 16. april 2014-imi pisimasuutinneqarpoq. 

Pisoq 3 aamma pisoq 4, 5. oktober 2014-imi pisimasuutinneqarput. 

Unnerluussust 16. august 2016-imi ullulerneqarsimavoq. Sermersuullu Eqqartuussiviani 

tiguneqarsimalluni 28. februar 2018. Suliaq ullumikkumut inaarutaasumik suliarineqartussanngorlugu 

ullulerneqarpoq 6. september 2019. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Pisoq 1 pillugu 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluussisussaatitaasut uppernarsisinngikkaat, ilumut U 

unnerluutigineqarnermisut iliuuseqarsimasoq. Tigussaasumik uppernarsaatissaqannginneq 

tunngavigalugu eqqartuussisut U unnerluutigineqaataanut pinngitsuutippaat.  

 

Pisoq 2 pillugu 

Eqqartuussitut kosterrapport saqqummiuneqartoq tunngavigalugu, politiit misissuinerminni aningaasat 

U-p inaani summiiffiini assigiinngitsuni nassaarisamasaminnik, taamatullu arsaarinninnissamik 

akuersissummik saqqummiunneqartoq tunngavigalugu, tassani U-p atsiornermigut nassuerutigisimagaa 

11,7 gram ikiaroornartoq tigummisimallugu, aammalu eqqartuussivimmi nassuiaalluni, 20.000 kr. X2-

ip U-p angerlarsimaffianiititai tunngavigalugit, U pisuutippaat unnerluutigineqarnermisut 

iliuuseqarsimasoq, taamaalilluni ikiaroornartut pillugit inatisit § 27, tak. § 2 aamma ikiaroornartut 

pillugit nalunaarut § 3, tak. § 2, , tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, tak. § 2 - narkohæleri 

unioqqutissimagaa. 

 

Pisoq 3 pillugu 

Eqqartuussisut I1-p tutsuiginartumik ilisimannittutut nassuiaataa tunngavigalugu uppernarsivaat, qulit 

sinnerlugit U-mit tilluartissimasoq, siullermik nikorfasoq, kingornalu nunami nalasoq, tamannalu 

ilisimannittumit I2--ip nassuiaaneratigut taperserneqartoq, I2-ip qiviaramigit takusimallugu U-p I1 

nunami nalasoq arlaleriarluni ummukanneq tilluaraa. Eqqartuussisut U pisuutippaat 

pinerluttulerinermik inatsit § 88 unnerluutigineqarnermisut unioqqutissimagaa. 

 

Pisoq 4 pillugu 

Eqqartuussisut I2-ip tutsuiginartumik ilisimannittutut nassuiaataa tunngavigalugu uppernarsivaat, 

sakkortuumik niaqqumigut eqqortissimasoq, kingorna uppilluni aammalu tamanna U-p 

unitsinniarneranik pissuteqartoq, I1 nunami ikioriarfeqarani nalasoq arlaleriarlugu tilluarneranut 

atatillugu. Eqqartuussisut nalilerpaat, I2 nalaatsorneriinnarmik eqqorneqartoq, nammineerluni 

timiminik akunnermiliunnermini eqqorneqarami, naak nakuuserfigineqarnissaminut 

siunertaasimanngikkaluarluni. Taamaalilluni eqqartuussisut U pisuutippaat pinerluttuliornermik inatsit 

§ 88 malillugu sakkortuumik mianersuaalliortutut inatsisip oqaasertaa siulleq unioqqutikkaa. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Pisuutitsissutaasut tamarmik, pingaartumik pisoq 3, aallaaviusumik pinngitsoorani 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermik kinguneqartussaasimagaluarpoq.  

 



Sulialli sivisuallaamik suliarineqarnera tunngavigalugu, kiisalu pisoq 1-imi pinngitsuutitsineq aammalu 

pisoq 3-mi sakkortuumik nakuuserneq tunngavigalugu sukannernerulersitsinissamut pissuteqarneq, 

kingullertullu pisoq 4-mi mianersuaalliorneq sakkortooq tunngavigalugit, eqqartuussisut 

naapertuutsippaat U ulluni 20-ni utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq, ukiumik 

ataatsimik milisigaaffilimmik, pinerluttulerinermik inatsit § 88, tak. § 129 tunngavigalugu, kiisalu 

ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, tak. § 3.  

 

Arsaarinnissutit pillugit 

Pisoq 1 pillugu 

U-p assortunngilaa nassiussarsiani ikiaroornartumik imaqarsimasoq, kisiannili nassuiaalluni 

ilisimasimanagu poortugaq ikiaroornartumik imaqartoq.  

Ikiaroornartup Kalaallit Nunaanni inerteqqutaanera tunngavigalugu, U-mut nassiunneqarsimasoq 

ikioaroornartoq 93,1 gram arsaarinnissutigineqarpoq, pinerluttulerinermik inatsit § 166, imm. 2, nr. 1 

tunngavigalugu. 

 

Pisoq 2 pillugu 

Eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut ikioaroornartumik 11,7 gram-imik aningaasanillu 27.400 

kruuninik arsaarinnittoqarnissaanik piumasaqaataat isummerfiginngilaat, eqqartuussivik avaqqullugu 

arsaarinnittoqarnissaanik akuersereersimaneq tunngavigalugu, taamaalillunilu inatsisit naapertorlugit 

arsaarinnissutaareersimammata.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U ulluni 20-ni utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Pineqaatissiissutip 

naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukiumik ataatsimik piffissaq 

misilinneqarfik qaangiuppat. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

*** 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 26. november 2019 

 

Rettens nr. 230/2018  

Politiets nr. 5509-98610-00316-13 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]1990-[…] 



 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 28. februar 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 
1 

 

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 og Lov om euforiserende  

stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. § 2 – nar- 

kotikahæleri 

ved i tiden frem til den 9. juli 2013 ca. kl. 10.00 i forening med X1, mod hvem sagen 

forfølges særskilt, med henblik på videresalg, at have indkøbt og herefter indsmuglet  

93,1 gram hash, fordelt på 2 plader skjult i pakkepostforsendelse adresseret til tiltal- 

te, fra Danmark til Aasiaat i Grønland. 

 

2 

 

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 og Lov om euforiserende stof- 

fer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse omm euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 – narkotika- 

hæleri 

ved den 16. april 2014, på sin bopæl Qaqqamut […], 3950 Aasiaat, med henblik på vide- 

resalg at have besiddet i alt 11,7 gram hash fordelt på 5 klumper samt 27.400,00 kr. i  

kontanter hidrørende fra salg af ikke under 27  g hash. 

 

3. 

 

Kriminallovens § 88, - vold 

Ved den 5. oktober 2014 ca. kl. 03.00 på Frederik Lyngesvej ud for nr. […] i Aasiaat at  

have slået V1 adskillige gange i ansigtet med knyttet hånd. 

 

Der tages på vegne af V1 forbehold for krav om erstatning. 
 

 

4. 

 

Kriminallovens § 88, - Vold 

Ved samme tid og sted som anført i forhold 3 og i forlængelse heraf at have slået V2 

i ansigtetf med knyttet hånd. 

 

Der tage på vegne af V2 forbehold for krav om erstatning. 

 

 



Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om 

40 dages betinget anbringelse i anstalt med prøvetid på 1 år. Konfiskation af 93,1 gram og 11,7 gram 

hash, samt penge på 27.400 kr.  

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, 3 og 4. T erkendte sig delvis skyldig i forhold 2. 

 

T har fremsat påstand om, at han frifindes i forhold 1 og 4. Såfremt han findes skyldig, nedlægges 

subsidiært påstand om 1 uges betinget anbringelse i anstalt med prøvetid på 1 år.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1 og V2. 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 26. november 2019. 

 

Dokumenter 

Vedrørende forhold 2, af politiets kosterrapport bilag 6, kosterrapport dokumenteredes følgende:"1) 

Kontanter 20x100 kr. sedler i lat kr. 2000,- fundet i jakke i inderlomme venstre side. 5) Kontanter kr. 2000,- i 100 kr. sedler, 

fundet i pærer etui. 6) Kontanter kr. 2500,- i 500 kr. sedler, fundet i anden box. 7) Pung indeholdende kr. 900,- i 100kr. 

sedler, fundet i jakkelommen. 11) Punkg indeholdende kontanter kr. 20.000,- i 500kr. sedler, fundet i lille hylde mellem 

seng og skrivebord." 

 

Vedrørende forhold 2, bilag 4, konfiskationserklæring underskrevet af T, fremgår som følger: "erkender 

mig herved skyldig i overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer, ved  den 16. april 2014, at have været i besiddelse af 

(bl.a.) 11,7 gram hash (samt) kontanter på kr. 27.400,-, som tilhører mig. Jeg giver mit samtykke til udenretlig konfiskation 

af nvnte effekter og er gjort bekendt med, at der senere kan blive rejst tiltale med påstand om foranstaltning." 

 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Qaasuitsup Kredsrets dom af 20. februar 2013 idømt 40 dages 

betinget dom med prøvetid på 1 år, fundet skyldig bl.a. for overtrædelse af voldsbestemmelse. 

 

 

Parternes synspunkter 

Anklageren har til støtte for påstanden blandt andet lagt til grund, at Ts forklaringer til retten i dag om 

forhold 1 og 2 ikke skal lægges til grund, idet står i kontrast til hans daværende forklaringer til politiet 

som han selv har underskrevet. X1s frifindelse er ikke ensbetydende med, at T også skal frifindes. Da T 

afgav vidneforklaring i retten, var han som medtiltalt ikke underlagt vidneansvar. Hvis pengene i 

forhold 2 ejes af X2, så har X2 ikke gjort krav om at få udleveret pengene.  

Tiltalte har forklaret at han ikke husker noget om forhold 3 og 4. Igen står det i kontrast til hans 

daværende afgivne forklaringer til politiet. Vidneforklaringerne bør lægges til grund, hvor T umotiveret 

banker løs og herunder ramt V2 så kraftigt, at hun væltede. V1 har forklaret, at han blev slået med flere 

knytnæveslag, uden anledning, og at T fortsatte med volden mens V1 lå hjælpeløs på jorden.  



Foranstaltningen for lignende voldsudøvelser vil idag som udgangspunkt havde udløst 30-60 dages 

ubetinget anbringelse i anstalt. På grund af den lange sagsbehandlingstid, påstår anklagemyndigheden 

mildere foranstaltning, blandet andet ved at reducere prøvetiden til den betingede anstaltsanbringelse, 

bortfald af tillægsbøde, samt bortfald af delvis betaling af sagens omkostninger. Om 

konfiskationspåstand vedrørende 93,1 gram hash og 11,7 gram hash samt penge på ialt 27.400 kr. 

ønskes at retten taget stilling til kravet. 

 

Forsvareren har til støtte for deres påstand blandt andet lagt til grund, at det er anklagemyndighedens 

opgave at løfte bevisbyrden om forhold 1. X1 var blevet frifundet. Anklageren har ikke løftet 

bevisbyrden om T og X1 har haft kontakt til hinanden om hashen, eller indgået aftale herom. Da det 

ikke er sket, bør T frifindes. T har i forhold 2 erkendt at have været i besiddelse af 11,7 gram hash til 

eget forbrug, som ifølge dagsbefalingen anses at være til eget forbrug ved 1. gangstilfælde og hvis det 

er under 100 gram. Vedrørende penge på 20.000 kr. bør X2 været indkaldt som vidne, hvilket ikke var 

tilfældet. Vedrørende dette forhold kan det kun foranstaltes med bøde. Forhold 3 har karakter som 

værtshusslagsmål der foranstaltes som udgangspunkt med tilsyn eller betinget dom. V1 har forklaret at 

have fået mere end 10 knytnæveslag. Men det virker meget tvivlsomt, idet det fremgår af politiattesten 

der blev udfærdiget 5 dage efter hændelsen, minimale skader. Om forhold 4 har V2 forklaret, at hun 

blev strejfet. Hun faldt og slog sig på hovedet. Det blev ikke bevist om det var T der har slået hende, 

hvorfor tvivlen må komme den tiltalte til gode.  

På baggrund af næsten 6 år gamle forhold, kan der passende foranstaltes med 1 uges betinget dom med 

prøvetid på 1 år.  

  

Sagsbehandlingstid 

1. forhold var angivet at være begået den 9. juli 2013. 2. forhold var angivet at være begået den 16. 

april 2014. 3. og 4. forhold var angivet at være begået den 5. oktober 2014. Anklageskriftet var dateret 

den 16. august 2016. Sagen blev modtaget ved Sermersooq kredsret den 28. februar 2018. Sagen blev 

den 6. september 2019 berammet til endelig hovedforhandling. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Om forhold 1 

Retten har lagt til grund, at anklagemyndigheden ikke har løftet bevisbyrden, hvorvidt T har handlet 

som beskrevet i anklageskriftet. På baggrund af manglende konkret bevis, frifinder retten T for denne 

tiltale.  

 

Om forhold 2 

På baggrund af den dokumenterede kosterrapport om fund ved ransagningen af penge på forskellige 

steder i Ts bopæl og med henvisning til den dokumenterede konfiskationserklæring, hvor T ved sin 

underskrift har erklæret at have været i besiddelse af 11,7 gram hash og kontanter, ligesom han til 

retten har forklaret, at have opbevaret 20.000 kr. i sit hjem for X2, finder retten, at T har handlet som 

beskrevet i anklageskriftet og finder ham skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer § 27, jf. § 2 og lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer § 27, jr. § 2 - narkohæleri. 

 



Om forhold 3 

Retten har lagt V1s troværdige vidneforklaring til grund, at han blev slået med over 10 knytnæveslag af 

T, først stående og derefter liggende på jorden, hvilket støttes af vidnet V2s forklaring, at hun drejede 

sit hoved hen imod dem og så T tildelte V1 flere nedadgående knytnæveslag, hvor V1 lå nede på 

jorden. Retten finder T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 som beskrevet i anklageskriftet.  

 

Om forhold 4 

Retten har lagt V2s troværdige vidneforklaring til grund, at hun blev ramt med et hård slag i hovedet, 

hvorefter hun faldt og at det skete under sit forsøg på at stoppe T, der flere gange tildelte V1, som lå 

hjælpeløs på jorden. Retten har dog vurderet, at V2 blev ramt tilfældigt, fordi hun fysisk masede sig 

midt imellem og derved kom i vejen, samt at hun ikke har været målet, hvorfor retten har lagt til grund 

at T har handlet groft uagtsomt og fundet T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, første 

punktum. 

 

Om foranstaltningen 

De pådømte forhold tilsammen, særligt forhold 3, vil som udgangspunkt have udløst ubetinget 

anbringelse i anstalt.  

 

På baggrund af den lange sagsbehandlingstid, frifindelse i forhold 1 og de skærpende omstændigheder 

af voldens grovhed i forhold 3, samt groft uagtsomt handling i forhold 4, finder retten, at 20 dages 

betinget anbringelse i anstalten med en prøvetid på 1 år, er passende foranstaltning, jf.  kriminallovens 

§ 88, jf. § 129, samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 3. 

 

Om konfiskation 

Om forhold 1 

T bestrider ikke at have modtaget postforsendelse indeholdende hash, og forklaret, at han ikke havde 

vidst at der var hash i pakken.  

På baggrund af hash er ulovligt i Grønland, konfiskeres hos T den til ham tilsendte 93,1 gram hash, jf. 

kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.  

Om forhold 2 

Retten har ikke taget stilling til anklagemyndighedens påstand om konfiskation af 11,7 gram hash og 

27.400 kr., idet der allerede var givet samtykke til udenretligt konfiskation og dermed konfiskeret på 

lovlig vis.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 20 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

Kristine Olsvig 

Kredsdommer 


