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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 28. februar 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 846/2018  

Politiit no. 5505-98615-00003-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataanngillat. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 23. juli 2018. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

T er tiltalt for overtrædelse af våbenlov for Grønland § 1 nr. 2, besiddelse af halvautomatisk gevær, 

ved den 9. juni 2017 at have købt en halvautomatisk riffel af typen US Carabin kaliber 30 af X1 uden 

at have den fornødne tilladelse til at besidde våbnet. 

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasoq piumasaqaateqarpoq akiligassiisoqassasoq 5.000 kr.-inik.  

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U pingaarnertut piumasaqaateqarpoq pinngitsuutibnneqarnissamik aamma tamanna 

pisinnaanngippat tulliullugu piumasaqaateqarluni, eqqartuunneqassagaluarluni 

pineqaatissiissoqannginnissaanik inatsisinik unioqqutitsinissani siunertarisimannginnamiuk.  

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittoq I nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq. U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq 

namminersortuulluni. Namminerisaminik Tasiilami suliffiuteqarpoq arfinilinnik sulisoqarluni. 

Tamatuma saniatigut skiliftip ingerlanneqarneranut pisortaalluni. Eqqarsaqqaarani aallaat US 

Carabin Facebook aqqutigalugu pisiarivaa. Ikinngutigilluakkaminut piniartumut I-mut pisiaraa. 

Aallaat tigunikuunngilaa aamma takunikuunngilaa. Tasiilamiit pisiarivaa pisiffialu Nuummiilluni. 

Aallaat tallimanngornermi pisiarivaa, aqaguanilu Nuummi politiinit sianerfigitippoq 

oqarfigineqarluni unioqqutitsinikkut pisisimasoq, taamaattumillu taanna politiinit aaneqarsimasoq. 

Nalunngilaa sakku halv-automatiskiusoq. Taanna ikinngutaata I-p pissarivaa, taannalu 

inuussutissarsiutigalugu piniartuuvoq. I-p nalunngilaa aallaat pissarigini, nammineq 



sianerfiginikuugamiuk. Tamanna siusinnerusukkut eqqartornikuuvaat, I-p 

kissaatigiuaannarnikuuvaa halv-automatiskemik qoorortuutaarnissani pisinissaminulli 

aningaasaateqarpiarani. 

 

Tuniniaasoq X1 oqaloqatiginngilaa. Qoorortooq ikitsorterunneqarpoq, tuniniaasorlu 

oqaluunnikuunngilaa taamaallaat nammineq akimik taggissinikuuvoq. Tuniniaasup nalunaarummik 

nassippaa tassani kontoa allassimavoq, ingerlaannarlu tuniniaasoq akileeqqusivoq. Tamannatuaavoq 

Messengerikkut oqaloqatigiissutigisaat. Eqqaamasani malillugit tunisisoq allannikuunngilaq 

qoorotooq nammineq piginerarlugu, imaluunniit sumut nassiunneqassanersoq. Tuninisumiit 

qoorotuup aaffissaanik adressimik pivoq. Ernerata X2-p aallissuppaani. Aqaguaniugunarpoq 

politiiniit sianerfigitereerluni ernerata politiinut tunniukkiartorpaa.  

 

 

I qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, inuussutissarsiutigalugu piniartuulluni, aammalu 

inuussutissarsiutigalugu piniartutut allagartaqarluni. Ukiorpassuit matuma siornatigut U 

eqqartueqatiginikuuvaa qoorortuut halvautomatiskit pillugit. Eqqartorpaat tamarmik qoorortuut 

halvautomaskit nuannarinerarlugit. Taanna qoorortooq halvautomatiskeq inuuissiornermini 

tuniussutisiarisussaavaa piniarnermini atorsinnaassallugu. Ukiiorpassuit matuma siornatigut 

qoorortuumik halvautomatiskemik peqarnikuuvoq nutaanngilimmallu atorsinnaajunnaarsimavaa. 

Taamaattumillu nutaamik pisaarusussimavoq.   

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Pisimasoq piliarineqarpoq ulloq 9. juni 2017, unnerluussissut eqqartuuvvimmit tiguneqarluni ulloq 

23. juli 2018. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

U sakkumik halvautomatiskemik pissarsinissaminut akuersissummik pigisaqanngilaq. 

  

U eqqartuussivimmi nassuiaavoq, aallaat facebookikkut taggissiffigisimallugu, aallaat akilerpaa, 

namminerlu sinnerluni ernerata aallaat aasimavaa.  

 

Taamaalilluni eqqartuussisup uppernarsivaa, U aallaat pissarsiarisimagaa pisarilimmik 

akuersissummik pigisaqarani. 

 

Allatut inerniliissuteqartoqarsinnaanngilaq, U aamma I tamarmik nassuiaateqarmata aallaat I-mut 

tunissutaasoq, taanna aallaammik pigisaqarnissaminut pigisaqarpoq. 

 

Taamaattumik eqqartuussisup U pisuutippaa unioqqutitsinikkut aallaammik halvautomatiskeusumik 

pigisaqarsimasutut, tak. Kalaallit Nunaanni sakkut pillugit inatsimmi § 1, imm. 1, nr. 2, 

unnerluussissummi oqaatigineqartutut. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 



Eqqartuusseriaaseq malillugu pineqaatissiineq aalajangersarneqartarpoq, Kalaallit Nunaanni sakkut 

pillugit inatsimmik unioqqutitsinermi § 1, imm. 1. nr. 2 tunngavigalugu aallaammik 

halvautomatiskemik pigisaqarnermi aallaavittut akiligassinneqarnermik. 

 

Uliami pissutsiq aallaavigalugit, aamma U-p aallaat I-mut tunissutissatut pissarsisimanera, taanna 

inatsisinik unioqqutitsinani aallaammik piginnissinnaavoq, taamaattumillu siunertarisimanagu 

nammineq atornissaa imaluunniitt sivisunerusumik paarinissaa, aammalu U tamatuma 

pissarsianerata aqaguani politiinut aallaat tunniussimammagu paasileramiuk aallaammik 

pigisaqaqqusaanani, akiliisitsissutissaq aalajangersarneqarpoq 2.000 kr.-inut. 

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq Kalaallit Nunaanni sakkut pillugit inatsimmi § 13, imm. 1, 

tak. § 1, imm. 1, nr. 2 tunngavigalugu aamma akiliisitsissut 2.000 kr.-inik pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 127 tunngavigalugu. 

 

Eqqartuussisup arsaarinnittoqarnissaanik piumasaqaatigineqartoq malippaa, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 166. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 tunngavigalugu suliami aningaasartuutit 

naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq akiligassinneqarluni 2.000 kr.-inik aamma US Carabin kaliber 30 

magasinartaalu arsaarinnissutigineqarpoq. 

 

 

 

Julie Sandvik Loft 

Eqqartuussisuugallartoq / midlertidig kredsdommer 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 28. februar 2019 

 

Rettens nr. 846/2018  

Politiets nr. 5505-98615-00003-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 23. juli 2018. 



 

T er tiltalt for overtrædelse af våbenlov for Grønland § 1 nr. 2, besiddelse af halvautomatisk gevær, 

ved den 9. juni 2017 at have købt en halvautomatisk riffel af typen US Carabin kaliber 30 af X1 uden 

at have den fornødne tilladelse til at besidde våbnet. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om en bøde på 5.000 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har principalt fremsat påstand om frifindelse og subsidiært påstand om, at der, såfremt han dømmes, 

ikke skal udmåles en foranstaltning, da han ikke havde forsæt til at bryde loven. 
 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T og V. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring for retten. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han er selvstændig. Han har sit eget firma i Tasiilaq med seks 

ansatte. Derudover er han driftsleder i skiliften. Han købte spontant et gevær, en US Carabin, gennem 

Facebook. Han købte det til sin gode ven, V, som er fanger. Han har aldrig set eller modtaget geværet. 

Han købte det fra Tasiilaq, og sælgeren var i Nuuk. Han købte geværet en fredag, og dagen efter blev 

han ringet op af Nuuk Politi, der sagde, at det var et ulovligt køb, og den blev derfor hentet af politiet. 

Han vidste godt, at det var et halvautomatisk våben. Det var til hans ven, V, der er erhvervsfanger. V 

vidste godt, at riflen var til ham, fordi han ringede til ham. De har talt om det tidligere, fordi V altid 

har ønsket sig en halvautomatisk riffel, men han har ikke så mange penge til at købe en for. 

 

Han har ikke talt med sælgeren, X1. Der var en budrunde på riflen, og han har ikke talt med sælgeren 

udover, da han afgav sit bud. Sælgeren sendte ham en besked, hvor hans kontonummer stod i, og han 

betalte sælgeren med det samme. Det var det eneste, de talte om på Messenger. Så vidt han husker, 

har sælgeren aldrig skrevet, at riflen var hans, eller hvor den skulle sendes til. Han fik en adresse af 

sælgeren om, hvor riflen skulle hentes. Hans søn, X2, hentede den for ham. Hans søn afleverede den 

vistnok dagen efter til politiet, efter at han var blevet ringet op af Nuuk Politi. 

 

Vidnet, V, har afgivet forklaring for retten. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

V forklarede på dansk blandt andet, at han er erhvervsfanger, og han har et erhvervsfangerbevis. Han 

har for mange år siden talt meget med T om rifler og halvautomatiske geværer. De talte om, at de 

begge godt kan lide automatiske geværer. Det halvautomatiske gevær skulle være hans 

fødselsdagsgave, så han kunne bruge det til fangst. Han havde for mange år siden en halvautomatisk 

riffel, men den blev for gammel, så han kunne ikke bruge den mere. Han ønskede derfor at få en ny. 
 

Sagsbehandlingstid 

Forholdet er begået den 9. juni 2017, og anklageskriftet er modtaget af kredsretten den 23. juli 2018. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Om skyldspørgsmålet 



T har ikke tilladelse til at erhverve et halvautomatisk våben. 

 

T har for retten forklaret, at han afgav bud på geværet via Facebook, at han betalte for geværet, og at 

hans søn hentede geværet på hans vegne.  

 

På denne baggrund finder retten det bevist, at T har erhvervet geværet uden at have den fornødne 

tilladelse hertil. 

 

Det kan ikke føre til andet resultat, at T og V begge har forklaret, at geværet var en gave til V, som 

har tilladelse til at have geværet. 

 

Retten finder derfor T skyldig i ulovlig besiddelse af et halvautomatisk våben, jf. våbenlov for 

Grønlands § 1, stk. 1, nr. 2 i overensstemmelse med anklageskriftet. 

  

Om foranstaltningen 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af våbenlov for Grønlands § 1, stk. 1, 

nr. 2 om besiddelse af et halvautomatisk våben som udgangspunkt som en bøde. 

 

Ud fra sagens omstændigheder, herunder at T erhvervede geværet som gave til V, som lovligt måtte 

besidde geværet, og dermed ikke havde forsæt til selv at bruge eller opbevare det i længere tid, og at 

T afleverede geværet til politiet allerede dagen efter dets anskaffelse, da han blev opmærksom på, at 

han ikke lovligt måtte besidde geværet, udmåler retten bøden til 2.000 kr. 

  

Foranstaltningen fastsættes efter våbenlov for Grønlands § 13, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og som en 

bøde på 2.000 kr., jf. kriminallovens § 127. 

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes en bøde på 2.000 kr. og konfiskation af en US Carabin kaliber 30 med tilhørende magasin. 

 

Julie Sandvik Loft 

midlertidig kredsdommer 
 


