
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 31. maj 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 087/22 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1993 

Advokat Miki Lynge  

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 16. marts 2022 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-220/2022).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom og konfiskation af 3.813 

gram hash.  

 

T har påstået formildelse og har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Anklagemyndigheden har under hovedforhandlingen oplyst, at det rettelig er 3.813 gram 

hash, som tiltalte har indsmuglet. Da anklageskriftet blev udarbejdet, havde anklagemyndig-

heden ikke været opmærksom på, at emballagen, der er opvejet til 40 gram, ikke er blevet 

trukket fra.  

 

Forklaringer 

T har ikke ønsket at afgive forklaring. 
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Tilbageholdelse 

Tiltalte har været tilbageholdt siden den 28. januar 2022, og således også under landsrettens 

behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Landsretten bemærker, at fast praksis ved indførsel af hash med henblik på videreoverdragel-

ser i en mængde på mellem 3-5 kg i første gangs tilfælde er anbringelse i anstalt i 1-1½ år.  

 

Landsretten finder, at der ikke i denne sag er grundlag for at fravige sædvanlig praksis, og  

stadfæster derfor kredsrettens udmåling af foranstaltning til anbringelse i anstalt i 1 år og 3 

måneder. 

 

Vedrørende påstand om konfiskation tages anklagemyndighedens påstand om konfiskation af 

3.813 gram hash til følge, jf. kriminallovens § 166. 

 

Efter karakteren af lovovertrædelsen skal tiltalte - efter fast praksis – betale sagens omkost-

ninger for begge retter. 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Sermersooq Kredsrets dom af 16. marts 2022 stadfæstes. 

 

Der konfiskeres 3.813 gram hash. 

 

Domfælde betaler sagens omkostninger for begge retter. 

 

 

Anni Brix Olesen  

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 16. marts 2022 

 

Rettens nr. 220/2022  

Politiets nr. 5507-98610-00019-22 
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Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1993 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2022. 

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 

27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 

den 27. januar 2022, i forening of efter forudgående aftale eller fælles forståelse med p.t. uidentifi-

cerede medgerningsmænd, at have indsmuglet 3.853 gram hash fra Danmark til Grønland med hen-

blik på videreoverdragelse, idet tiltalte i forbindelse med sin rejse medbragte hashen i et skjult rum i 

sin bagage ved sin ankomst til Kangerlussuaq Lufthavn. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om:  

- Anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder.  

- Konfiskation af 3.853 gram hash. 

- Betaling af sagens omkostninger.  
 

 

T har erkendt sig delvis skyldig. 

 

T har fremsat påstand om anbringelse i anstalten i den tid han har været tilbageholdt, subsidiært 

mindre end 1 år og 3 måneder, samt at han ikke skal betale sagens omkostninger.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet ingen vidneforklaringer og T har ikke ønsket at afgive forklaring.  

 

Dokumenter 

 

- Anmeldelsesrapport.  

- Anmeldelsesrapport fortsat. 

- Anholdelsesrapport.  

- Fotomappe. Fotos af bagagen og hashen, samt bagage nummer.  

- Rapport vedrørende transport.  

- Rapport vedrørende udlæsning af telefon. 

- Samtykkeerklæring 

- Bilag 13-5. 

- Kosterrapport hash. 

- Kosterrapport smartphone 

- Udskrift af retsbogen af 28. januar 2022. 467, stk. 2, nr., 2. Forklaringen blev dokumenteret.  

- Fotorapport. 
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Personlige oplysninger 

 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er for det meste hjemme, han skulle starte tømrer 

uddannelsen igen 3. august 2022. Han har familie i Viborg. Han har sin mor, bror og datter i Vi-

borg. Han bor ikke sammen med sin datter. Han er forsørger sin datter. Han betaler næsten 2000 kr. 

om måneden. Han betaler også husleje på næsten 3000 kr.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig, men har ikke ønsket at afgive forklaring. Han har dog under 

grundlovsforhør i udskrift af retsbogen, fremgår at han har forklaret, at han troede at der var tale om 

400 gram hash. 

Retten har lagt vægt på dokumentationen, hvor det blev dokumenteret at hashen blev fundet i hans 

bagage, og man kan se ud fra rapporter og kosterrapport samt fotos kan se hvor meget hash der var i 

hans bagage.  

Hvorfor retten finder ham skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, jf. Lov om euforise-

rende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. 

bilag 1, liste A, nr. 1. 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer som 

udgangspunkt som anbringelse i anstalten.  

 

Retten har ikke fundet frem til formildende eller skærpende omstændigheder, og dermed følger 

praksis i lignende sager. 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, 

jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. der-

for som  anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder, jf. kriminallovens § 146. 

 

 

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

 

 

T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har lagt vægt på, at han 

er blevet fundet skyldig for indsmuglet med henblik på videre overdragelse. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder.  

 

Hos T  konfiskeres 3.853 gramhash. 

 

T skal betale sagens omkostninger. 
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Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Kredsdommer 

 

*** 

 

 

Den 16. marts 2022 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Sikkerninnguaq H. Lorentzen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 220/2022 

Politiets nr. 5507-98610-00019-22 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1993 

 

 

[…] 

  

T har ikke ønsket at afgive forklaring. 

 

[…] 

 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 10.10. 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Kredsdommer 

 


