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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup ulloq 2. oktober 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  330/2018  

Politiets nr. 5509-98610-00088-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 20. marts 2018. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 - Ingerlateqqinniarlugujhashimik tigumiarneq 

11. marts 2018 nal. 19.32-p missaani Aasianni […]-imi hashimik 196 gramimik tuniniaqqitassamik 

tigumiartoq naammattoorneqarami. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

Unnerluutigineqartoq Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3 - mik, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit 

nalunaarummi § 27, imm. 1. tak. § 2, tak. bilag 1, bilag 1, liste A, nr. 1, unioqqutitsimasutut ullormi 

eqqartuunneqarfianiit ukiumik ataatsimik misilinneqarfilerlugu utaqqisitamik qaammatini sisamani 

inissiisarfimmiittussanngortillugu Qaasuitsup eqqartuussutaani 24. april 2017-imeersumi 

pineqaatissinneqarpoq. 

 

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi matumanilu unnerluussummi inatsisinik unioqqutitsinerit 

taaneqatut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 130, imm.1 naapertorlugu, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaaatissiisoqassasoq.: 

 

1.  Qaamatini arfanilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

2.  Haship 196 grammip kiisalu oqimaalutaaviup digitaliusup                                                    

arsaarinnissutigineqarnissaat, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1. Suliami 

arsaarinnisutit nr. 1 aammalu 2. 

 

3.   Suliamut aningaasartuutit akiligassagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2. 

 

U-p illersuisua pimasaqaateqarpoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq kinguartitamik ukiumik ataatsimik misiligaaffilerlugu 

aammalu akiliisinneqassasoq 20.000,00 koruuninik. 

 



Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 2. oktober 2018.. 

 

Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 2. oktober 2018 issuarneqarpoq. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq A-1-1, Nalunaarinninneq. 

Sumiiffik: Unnerluutigineqartup najungaqarfia, 

[…], 3950 Aasiaat. 

 

Piffik: 

11-03-2018 kl. 1932. 

 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq B-1-1, tigusaanermi imaqarniliaq, qup. 1, oqaaseqatigiit kingulleq, 

qup. 2 aamma 3: 

 

Pasineqartoq paasitinneqarpoq soormi politiit najungarisaanut aggernersut. Pasineqartup tamanna 

assut kamaatigivaa sukannisaalerlunilu. 

Issiavissuarmiik pissilluni nikuippoq nillialerlunilu, politiit inigisaminiik aneqqullugit 

susassaqanngimmata tassaneeqqusaanatillu. 

Saasussiniartutut pissuseqarluni politiip tungaannut aallarpoq politiit nukersorluni 

anisinniarpasillugit. 

Pasineqartoq nlaunaaqutaq 19.33 paasitinneqarpoq tigusarineqarluni eqqissisimassallunilu. 

Pasineqartoq sukannisaaarnerulerpoq politiillu saassullugit, tassanilu nukik pisariaqartoq atorlugu 

tigusarineqarluni. 

Pasisaq tigusaanialerami assut akersuuppoq, taammattumillu peberspray-imik seqqarneqarluni 

paarineqarluni nukiit atorlugit paasequserneqartariaqarlunilu. 

Pasisaq tunniutiinnarmat aammalu eqqissiluni oqalunneqarluni, natermit nikuitinneqarpoq, tassa 

tassani tigusaariniarlugu uppisinneqarnikuugami. Issiavimmut igitinneqarpoq paasitinneqarluni 

sooq politiit tamaaniinnersut aammalu soormi tigusaanerluni. Tassani piginnaatitaaffimminik 

paasitinneqarpoq. 

Pasineqartoq tigusarineqarpoq inimi najuunnissaa piniarlugu aammalu illumik misissuinissaq 

pillugu aammalu iperarneqassangaluaruni ujakkat igissinnaammagit imaluunniit toqqorlugit. 

Tigusaareermat peberspray imermik piiarneqarpoq asattorneqarluni. 

Paasitinneqarpoq uppernarsaatinik ujaasinermik kisiannili akueriumanngilaa illumini 

uppernarsaatinik ujaasisoqassappat. Paasitinneqarpoq politiit pasineqartup inaani uppernarsaatinik 

ujaasiniartut aammalu suli akerliuguni eqqartuussivikkut taanna suliareqqullugu misilissinnaagaa 

kingusinnerusukkut. 

Pasisap ilaqutai pisumut sunnertissimammata socialvagti nalunaaqutaq 19.40 aggeqquneqarpoq 

meeqqat anaanaallu inissinneqarniassammata uppernarsaatinik ujaasinerup nalaani. 

Socialvagt-i takuuppoq nalunaaqutaq 19.50, tassanilu meeqqat meeqqallu anaanaata piffik 

qimappaat socialvagt peqatigalugu. 

Taava uppernarsaatinik ajaasisoqarsinnaanngorpoq ilaqutaariit ajortumik sunnernagit. 



Meeqqat anaanaallu anereermata nalunaaqutaq 19.53 uppernarssaatiniik ujaasisoqalerpoq, takuuk 

uppernarsaatinik ujaasinermi immersugaq.  Uppernarsaatinik ujaasinermi nassaarineqarpoq 196 

gram hash. 

Pasineqartoq nassaarineqartut pillugit pa. […]-imik apersorneqarpoq, takuuk apersorneqarneranut 

immersugaq. 

Uppernarsaatinik ujaasisoqareermat pasineqartoq paasitinneqarpoq qanoq pisoqarnissaanik. 

Nalunaaqutaq 21.15 inigisamini iperarneqarpoq. Pasineqartoq iperagaareermat politiit piffik 

qimappaaat Aasiannilu politeeqarfimmukarlutik.  

 

Atsiortoq 

[…], pa. 

 

Imikkoortoq 1, ilanngussaq I-1-1, Uppernarsasatinik ujaasinermi rapportiliaq, qupperneq 2, 

oqaaseqatigiit pinagjuat: 

 

Uppernarsaatinik ujaasisoqarpoq piffimmi nalunaaqutaq 19.53 -miik 21.12-ip tungaanut. 

Uppernasaatinik ujaasineq sissuertumik suliarineqarpoq aammalu aseruisoqarani. 

Uppernarsaatinik ujaasineq suliarineqarpoq ukuninnga, pa. […], pa. […] aammalu pa. […]. Pa. […] 

aamma najuuppoq kisiannili pasisaq tigusaanikoq paaralugu uppernarsaatinik ujaasinerup nalaani 

aammalu apersorlugu. 

Uppernarsaatinik ujaasineq suliarineqarpoq uppernarsaasussanik aggeqqusinani, kisiannili 

pasineqartoq najuuttillugu.  

Uppernarsaatinik ujaasineq aallartinnginnerani pasineqartoq nassuiaanneqarpoq uppernarsaatinik 

ujaasineq nammineerluni akuerisinnaagaa. 

Pasineqartup upperrnarsaatinik ujaasineq akuererusunngilaa. Pasineqartoq nassuiaanneqarpoq 

inerteqqutaasunik inimini peqaruni sumiinnerinik oqaqqullugu. Pasineqartoq nassuiaavoq iganermi 

silammut supoortup iluani 1 gram hash tassaniittoq. Taanna tikkuarmagu misissorneqaraluarpoq 

kisiannili nassaartoqaqrani. 

Pasineqartoq nassuiaavoq taava arlaata tigusimassagaa politiit takkutinngikkallarmata. Pasineqartup 

allanik inertequtaasunik tikkuerusunngilaq inigisamini oqarlunilu allanik inerteqqutaasunik 

peqanngitsoq. 

Uppernarsaatinik ujaasinermi atisaasivimmi sinittarfimmi qaliani nassaarineqarpoq puussiaq 

qernertoq plastik-ki ikiaroornartunik sisamanik plade-nik imalik foliamik poortukkat. Nassaap tipaa 

aammalu isikkua naapertorlugu takuneqarsinnaavoq ikiaroornartoq hash-usoq. 

Ikiaroorratoq hash pasineqartumut takutinneqarpoq, tassanilu pasineqartoq nalunaarpoq nammineq 

pigalugu aammalu ikiaroornartoq hash 200 gram-usoq.  

Ikiaroornartoq hash tiguneqarpoq uppernarsaatitut aammalu kingusinnerusukkut 

arsaarinnissutaasussatut. 

Nassaarineqartoq ikiaroornartoq hash uppernarsaatitut tiguneqarpoq: 

 

Nr. 1: 196 gram ikiaroornartoq hash, oqimaalutarneqareersoq.  

 

Uppernarsaatinik ujaasinermi aamma nassarineqarpoq savik igaffimmi atorneqartartoq, 

ikiaroornartoq hash-sunnittoq ammalu ikiaroornartunik mikisumik savittamini pilik. 

Takuneqarsinnaavoq tipimigut taanna savik ikiaroornartumut agguilluni atorneqarsimasoq 

Saviup eqqaani igaffiuk nerriviata qaavani takuneqarsinnaavoq oqimaalutaavik (digitalvægt) 

mikisoq taannalu aammalu timianik naaneqarsinnaavoq ikiaroornartumik hash-imik 

oqimaalutaanermut atorneqarsimasoq.  



Oqimaalutaavik aamma tiguneqarpoq uppernarsaatitut aammalu kingorna 

arsaarinnissutaassutigineqartussatut. 

Oqimaalutaavik uppernarsaatitut tiguneqarpoq: 

 

Nr. 2: Oqimaalutaaveeraq (Digitalvægt). 

 

Uppernarsaatinik ujaasisoqareermat pasineqartoq nassuiaanneqarpoq arsaarinnissutit aammalu 

uppernarsaatitut nassaarineqartut eqqartuussivimmut saqqummiussinnaagaai. Pasineqartup 

uppernarsaatitut nassaarineqartut eqqartuussivimmut anngukkusunngilai. 

Pasineqartoq paasitinneqarpoq politiit una uppernarsaatinik ujaasineq eqqartuussivimmut 

apuutissagaat, pasineqartup siullermik akuerijumanngimmagu. 

Naammakkut pasineqartup uppernarsaatinik ujaasineq akuererusuppaa politiit ikiaroornartumik 

nassaareermata inigisamini. 

Pasineqartup uppernarsaatinik ujaasineq akuerivaa atsiorlunilu uppernarsaatinik politiit ujaasinerat 

akueralugu. 

Atsiortoq 

[…], pa. 

 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq I-1-2 Uppernarsaatinik ujaasinissamut akuersissut. 

 

Ataani atsiorlunga akuerivara Aasiaat politiivi uanga najuuttillunga aammalu uppernarsaasussanik 

aggersaananga politiitt inigisanni uppernarsaatinik ujaasisinnaasut, ikiaroornartut pillugit 

malittarisassaq toqqammavigalugu. 

 

Aasiaat 11/3-18   atsiortoq U. 

 

Immikkoortoq 1, bilag D-3-1, ikiaroornartup hash-ip oqimaalutarneqarnera: 

 

Uppernarsaatinik ujaasinerup aammalu nassaarnerup kingorna ikiaroornartoq hash tiguneqartoq 

koster nr. 1 politeeqarfimmut Aasianni nassarneqarpoq. 

Taanna ikiaroornartoq hash ulloq 11. marts 2018 nalunaaqutaq 21.25 oqimaalutarneqarpoq puua 

ilanngullugu taannalu 198 gram-imik oqimaatigaaq. Tamatuma kingorna ikiaroornartup haship puua 

peerneqarpoq. Taanna ikiaroornartoq hash pooqarani 196 gram-imik oqimaattigaaq. Isikkua aamma 

manngissusia isikkualu takullugit allasinnaanngilaq taanna ikiaroornartoq hash-usoq. 

Oqimaalutaassuvoq puuiaassullunilu pa. […] aamma uvanga. Taanna ikiaoroornartoq hash 

oqimaalutarneqartoq assilineqarpoq. 

Ikiaroornartoq hash oqimaalutarneqarmat politiit allakkanut oqimaalutaaviat atornaeqarpoq. 

Assit haship oqimaalutarnerani assilisat ilanngunneqarput. 

Atsiortoq […], pa. 

 

Assilisat ikiaroornartup haship oqimaalutarneqarnerani assilisat misissorneqarput. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik  24. april 2017 Qaasuitsup Eqqartuussiviani 

ikiaroornartut pillugit eqqartuussaavoq:  

1. qaamatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. 

Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq ukiullu ataatsip ingerlanerani 

pineqarrtoq inatsimmik unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni. 



2. Akiliisitaaneq kr. 22.000,00. 

3. Arsaarinnisutaassapput 65.200, - kr. 

4. Eqqartuussinermi aningaasartuutit akilissavai.  

 

Unnerluussisussaatitaasut saqqummiuppaat pillagaasimanermut uppernarsaat. 

 

Kinguartitamik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq kinguartitamnik 

aammalu akiliisitsineq ulloq 24.04.17  Qaasuitsup eqqartuussivianit. Qaamatini sisamani 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq qaamatini sisamai kinguartitaq. 

Misiligaaffik naassaaq  24. 04. 18 

Akiligassineqarneq 22.000,00 koruunit, ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, jf. § 2 

unioqqutissimammagu, ukiumik ataatsimik misiligaaffilerlugu. Pinerluttulerinermi inatsit § 127, 

stk. 2 malillugu aningaasat ikiaroornartumik tuniniaanermi isertitat arsaarinnisutaassapput 

65,200,00 koruunit.. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq suli tassani adresseqarluni. Meeqqani marluk aappaa 13-inik 

aappa 7-inik ukiulik najungaqatigivai. Nammineq pilersorpai. Suliffeqanngilaq meeqqani 

paarigamigit. Meeqqerivimmi meeqqat inissaqanngillat. Aasianni suliffimmik iluartumik 

nassaarnissaq ajornakusoorpoq.  

Meeqqat anaanaminni tukkorusunneq ajorput. Pedel-itut sulilaarnikuuvoq taannalu nuannarivaa, 

taamatullu sulerusukkaluarpoq.  

Meeraqarfia Aasianniippoq. Unnerluutigineqartup pingaartippaa meeqqani eqqissisimallutik 

inuunissaat. Nammineq ikiaroorneq ajorpoq. 

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu oqaatigivaat pisoq misilinneqarfiup 

nalaani pisimasoq aammalu aamma ikiaroornartut pillugit unioqqutitsinerusoq. 

 

Illersuisoq U-p piumasaqaataanut tapersiutigalugu oqaatigivaa ilumoortoq 196 gram hash inimini 

nassaarineqarsimasoq. Kisiannili unnerluussisussaatitaasut uppernarsinngikkaat taanna hash 

tuniniagassatut pigineraa, taamaattumik illersuisuata una unioqqutitsineq qaammatini sisamani 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqasasoq, kinguartitamik ukiumik 

ataatsimik misiligaaffilerlugu saniatigullu 20.000,00 koruuninik akiliisillugu. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Suliaq aallarrippoq ulloq 11. marts 2018. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluutigineqartoq nassuarpoq ikiaroornartoq hash 196 gram inimini politiit nassaarisimagaat.  

Unnerluutigineqartoq nammineq nassuiaavoq ikiaroortarani. Politiit aamma nassarivaat digitalvægt, 

taanna ikiaroornartoq aggoreerlugu tassani oqimaalutarneqarsimavoq. 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput U-p ikiaroornartoq tuniniagassaq 196 gram 

tigummisimagaa, nammineq pujortarneq ajorami. 



Eqqartuussisut maluginiarpaat ulloq 24. april 2017 pineqartoq eqqartuusssaasimasoq ikiaroornartut 

pillugit qaamatinilu sisamani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni kinguartitamik ukiumik ataatsimik misiligaaffilerlugu, 

unalu pisoq misilinneqarfiup nalaani piliaasimalluni.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat unnerluutigineqartup meeqqani marluk najortigigaai, aammalu 

eqqartuussisut paasivaat meeqqat anaanaat aasianniittoq.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 
Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasoq unioqqutitsineq misilinneqarfiup nalaani pimmat aammalu ikiaroornartut 

pillugit nalunaarut § 27, immikkoortoq 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1- ingerlateqqinniarlugu 

hashimik tigumiarneq, unioqquteqqissimammagu. 

Pineqaatissiinissamut tunngatillugu eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat 

malikkusuppaat, unioqqutitsineq misilinneqarfiup nalaani pimmat. 

U suliamut aningaasartuutinik akiliissaaq, naleqq. eqqartuussisarnermik inatsimmi 480, imm. 2. 

Eqqartuussisut pingaartippaat ikiaroornartut pillugit unioqqutitseqqimmat. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U imatut pineqaatissinneqarpoq: 

 

1.  Qaamatini arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq, ulloq 

inissinneqarfik aallarnerfigalugu. 

2.  Ikiaroornartoq hash 196 gram aammalu digitalvægt arsaarinnisutaassapput, tak. 

pinerluttulerinermi inatsit § 166 imm. 2, nr. 1 malillugu. 

3.  U-p suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

*** 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 2. oktober 2018 

 

Rettens nr. 330/2018  

Politiets nr. 5509-98610-00088-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 20. marts 2018. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold er modtaget den 20. marts 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 



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

jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 - Besiddelse af hash med henblik på videresalg 

Ved den 11. marts 2018 ca. kl. 19.32 på adressen […] i Aasiaat at være i besiddelse af 196 gram 

hash med henblik på videresalg. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

Ved Qaasuitsup kredsrets dom af 24. april 2017 er tiltalte for overtrædelse af Lov om euforiserende 

stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, 

nr. 1 idømt en betinget dom på 4 måneder med en prøvetid på 1 år fra dommens dato. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede 

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 130, stk. 1 påstand 

om: 

 

1.   Anbringelse i anstalt i 6 måneder. 

 

2.   Konfiskation af 196 gram hash samt 1 stk. digitalvægt, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. 

Sagens koster nr. 1 og 2. 

 

3.   Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2 

 

T har hverken erkendt sig eller nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om: 

Betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder med en prøvetid på 1 år, samt en tillægsbøde på 20.000,00 

kr.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. 

  

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 2. oktober 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen af 

samme dato.  

 

Dokumenter 

Forhold 1, bilag A-1-1, Anmeldelsesrapport. 

Gerningssted: Sigtedes bopæl 

[…], 3950 Aasiaat. 

 

Gerningstidspunkt: 

11-03-2018 kl. 19.32. 

 

Forhold 1, bilag B-1-1, anholdelsesrapport, side 1, sidste afsnit, side 2 og side 3: 

Sigtede blev gjort bekendt med anledning til at politiet var kommet til hans bopæl. Det gjorde ham 

meget vred og aggressiv. Han sprang op fra sofaen og begyndte at råbe, at politiet straks skulle 

forlade hans bopæl og ikke havde ret til at være der. 



Han gik i truende attitude frem mod patruljen og gjorde udfald mod undertegnede i henhold til 

fysisk at ville tvinge patruljen ud fra stedet. Sigtede blev derfor kl. 19.33 gjort bekendt med, at han 

var anholdt og skulle forholde sig roligt. Sigtede blev dog mere aggressiv og gjorde igen udfald 

mod patruljen, hvorfor han under brug af den fornødne magt blev anholdt. 

Sigtede gjorde kraftig modstand mod anholdelsen og måtte eksponeres med  

peberspray og fastholdes under brug af fysisk magt samt ilægges håndjern.  

Efter sigtede var blevet passiviseret og talt til ro, blev han rejst fra gulvet, hvor han var blevet lagt 

under anholdelsen. Han blev placeret i en stol og gjort bekendt med tidspunktet samt anledning til 

anholdelsen. Han blev ligeledes vejledt om sine rettigheder. 

Sigtede blev anholdt for at sikres hans foreløbige tilstedeværelse med henblik på at sikre 

gennemførsel af en tjenestehandling i form af ransagning samt hindre, at han kunne bortskaffe 

ulovlige effekter. 

Han blev så vejledt med hensyn til ransagningen, men ønskede ikke her at give samtykke til 

ransagningen af hans bopæl. Han blev derfor vejledt om, at politiet ville foretage ransagning på 

øjemedet og at han kunne få prøvet ransagningen ved retten efterfølgende. 

Henset til sigtedes familie var blevet påvirkede af anholdelsen blev socialvagten kl. 19.40 rekvireret 

til adressen for at tage sig af familien mens ransagningen blev foretaget. Socialvagten ankom kl. 

19.50, hvorefter sigtedes samlever og børn fik lov at forlade stedet sammen med socialvagten. Det 

så der kunne foretages ransagning uden at påvirke familien yderligere i negativ retning. 

Efter familien havde forladt stedet blev der kl.19.53 iværksat ransagning af stedet jf. særskilt 

ransagningsrapport. Der blev ved ransagningen fundet 196 gram hash. 

Sigtede blev på stedet afhørt til sagen af pa. […] jf. særskilt afhøringsrapport.  

Efter endt ransagning blev sigtede vejledt om den videre gang i sagen. Han blev efterfølgende kl. 

21.15 løsladt på bopælen.  

Efter løsladelsen forlod patruljen gerningsstedet og kørte til politistationen i Aasiaat. 

 

Underskrevet 

[…], pa. 

 

Forhold 1, bilag I-1-1, Ransagningsrapport, side 2, 3. afsnit: 

Der blev foretaget ransagning af gerningsstedet i tidsrummet mellem kl. 19.53 og kl. 21.12. 

Ransagningen blev foretaget så skånsomt som muligt og der blev ikke ødelagt noget i forbindelse 

med ransagningen. 

Ransagningen blev foretaget af pa. […], pa. […] samt pa. […]. Pa. […] var ligeledes på stedet, men 

holdt sigtede under opsyn under ransagningen samt foretog afhøring af sigtede.  

Ransagningen blev foretaget uden tilkaldelse af vidner efter sigtedes ønske, men under overværelse 

af sigtede. 

Inden ransagningen blev sigtede vejledt med hensyn til samtykke til ransagningen. Han ønskede 

ikke at give samtykke til ransagningen. Han blev vejledt om at påvise evt. ulovlige effekter på 

bopælen. Han oplyste her, at der skulle ligge 1 gram hash på emhætten i køkkenet. Han udpegede 

stedet, men kunne konstatere at der ikke længere lå hash på stedet. Han oplyste at nogen måtte have 

fjernet det inden politiet kom til stedet. Sigtede ønskede ikke at udpege yderligere ulovlige effekter 

og oplyste, at der ikke var andet af ulovlig karakter på adressen.  

Under den efterfølgende ransagningen blev der i et tøjskab i sigtedes soveværelse på 1-salen fundet 

en sort plasticpose indeholdende 4 plader hash indpakket i folie. Der var ud fra lugt og konsistens 

ingen tvivl om, at der var tale om hash.  

Hashen blev forevist sigtede, der erkendte at den tilhørte ham og oplyste, at der var ca. 200 gram 

hash. 



Hashen blev beslaglagt som bevis i sagen og med henblik på senere konfiskation. Hashen blev 

sikret til sagen under koster: 

 

Nr. 1: 196 gram hash, kontrolvejet.  

 

Der blev ligeledes ved ransagningen fundet en køkkenkniv på køkkenbordet, der lugtede af hash og 

havde mindre hashrester på bladet. Det var tydeligt ud fra lugten at kniven havde været benyttet til 

at skære hash. 

Ved siden af kniven på køkkenbordet lå der en mindre digitalvægt. Det var hashrester på vægten og 

det var igen ud fra lugten tydeligt, at der var tale om at vægten var blevet benyttet til afvejning af 

hash. 

Vægten blev ligeledes beslaglagt som bevis i sagen og med henblik på konfiskation. Vægten blev 

sikret til sagen under koster: 

 

Nr. 2: Digitalvægt. 

 

Efter endt ransagning blev sigtede vejledt om beslaglæggelsen af koster 1 og 2 samt vejledt om 

muligheden for at få indbragt beslaglæggelsen for retten. Sigtede ønskede ikke beslaglæggelsen 

forelagt for retten.  

Sigtede blev vejledt om, at politiet ville indbringe ransagningen for retten, da sigtede havde modsat 

sig denne. Sigtede ville dog nu gerne give sit samtykke til den foretagende ransagning, nu hvor 

politiet havde fundet hash på adressen. 

Sigtede underskrev derfor på stedet ransagningstilladelse, der er vedlagt i sagen. 

Underskrevet 

[…], pa. 

 

Forhold 1, bilag I-1-2, Ransagningstilladelse. 

Undertegnede giver hermed mit samtykke til at Aasiaat Politi i min overværelse uden tilkaldelse af 

vidner kan foretage ransagning af rum og gemmer i anledning af lov om euf. foretager ransagning 

af: Kan foretage ransagning af rum og gemmer. 

Aasiaat 11/3-18   underskrevet T. 

 

Forhold 1, bilag D-3-1, kontrolvejning af hash: 

Efter endt ransagning blev den beslaglagte hash under koster nr. 1 medbragt til politistationen i 

Aasiaat. 

Her blev hashen den 11. marts 2018 kl. 21.25 vejet først med emballage til i alt 198 gram. Herefter 

blev hashen pakket ud af emballagen, der var et tyndt lag folie. 

Hashen blev så kontrolvejet til 196 gram uden emballage. Der var ud fra lugt og konsistens af 

hashen ingen tvivl om, at der var tale om hash. 

Kontrolvejning samt udpakning blev foretaget af pa. […] og jeg. Der blev vejningen optaget foto af 

hashen under koster nr. 1 samt den foretagne vejning.  

Ved vejningen af hashen blev stationens postvægt benyttet. 

Fotomappe vedrørende vejningen mv. vedlagt i sagen. 

Underskrevet […], pa. 

 

Fotos af kontrolvejning af hash, i alt 4 fotos blev gennemgået. 

 

Personlige oplysninger 



T er tidligere foranstaltet, senest ved Qaasuitsup Kredsret den 24. april 2017: 

1.   Anbringelse i anstalt i 4 måneder. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes i øvrigt og 

bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny 

lovovertrædelse. 

2.  Tillægsbøde på kr. 22.000,00. 

3.  Konfiskation af 65.200,- kr. 

4.  Betale sagens omkostninger. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig bor på adressen. Han bor sammen med sine 

2 børn, henholdsvis på 13 og 7 år. Han forsørger selv børnene. Han har ingen arbejde. Han arbejder 

ikke, da han passer børnene. Der er ingen plads til børnene i børnehaven. Det er svært at finde et 

godt arbejde i Aasiaat. Børnene vil ikke overnatte hos moderen. Tiltalte har arbejdet lidt som pedel i 

et kort stykke tid. Han ville ellers gerne arbejde som pedel. Børnenes mor bor i Aasiaat. Der betyder 

meget for tiltalte, at børnene skal vokse op i trygge omgivelser. Han ryger ikke selv hash. 

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om foranstaltningen påpeget, at overtrædelsen er 

sket i prøvetidsperioden og at han har overtrådt den samme bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer. 

 

Forsvareren har til støtte for deres påstand bemærket at det er rigtigt, at der var fundet 196 gram 

hash i tiltaltes lejlighed, men det er derimod ikke bevist af anklagemyndigheden, at hashen var 

beregnet til videresalg og derfor har som foranstaltning peget på at det skal være 4 måneders 

betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år, samt en tillægsbøde på kr. 20.000,00.   

 

Sagsbehandlingstid 

 sagen er fra 11. marts 2018. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har i retten erkendt at der blev fundet 196 gram hash under ransagning af politiet i hans 

hjem. Tiltalte har i retten forklaret, at han ikke ryger hash. Politiet har også fundet en digitalvægt, 

som har været benyttet til afvejning af hash.  

Retten mener derfor at den under ransagning af politiet fundne hash er beregnet til videresalg, da T i 

retten har forklaret, at han ikke ryger hash.  

Retten har bemærket, at tiltalte den 24. april 2017 er blevet dømt for overtrædelse af 

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, 4 måneders betinget anstaltsanbringelse og at denne 

overtrædelse er sket i prøvetidsperioden.  

Retten har bemærket, at tiltalte bor sammen med sine 2 børn, samt at børnenes mor bor i Aasiaat. 

 

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltningen mener retten at det skal bemærkes at overtrædelsen er sket i 

prøvetidsperioden og at tiltalte har overtrådt den samme bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 

27, stk. 1, jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 - besiddelse af hash med henblik på videresalg. 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at 

overtrædelsen er sket i prøvetidsperioden og at det drejer sig om salg af hash igen. 



T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

 

1. Anbringelse i anstalt i 6 måneder, regnet fra anbringelsesdagen. 

 

2. Konfiskation af 196 gram hash, og 1 digitalvægt. 

 

3. T skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 
 


