
 

Qeqqata Eqqartuussisoqarfia  

Udskrift af dombogen 

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

Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 22. januaari 2019 

Eqqaartuussiviup no.  900/2018 

Politiets nr. 5506-97495-00016-18 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U cpr-nummer […] 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 3. august 2018. 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 96, nr. 1 aammalu 

pinerluttulerinermik inatsimmi § 102, tak. § 12-tillinniarneq. 

14. juni 2018 nal. 03:50-ip missaani Majoriami, Maniitsumi Esbjergvejimi, 

peqquneqarani igalaaq aseroriarlugu iserluni tillinniariarami, 

iluatsinngitsumilli tillitassamik nassaanngimmat. 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

1. Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissiissutip 

naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq, ukiullu marluk 

ingerlaneranni misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik 

unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni. 

2. Akiligassiineq kr. 1.000, tak. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 127, 

imm. 2. 

U pisimasumi pisuunerarpoq. 

U piumasaqaateqarpoq: -Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq, ukiullu 

marluk ingerlaneranni misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik 

unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni. 
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Suliap paasissutissartai Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 22. januaari 2019. Nassuiaat 

eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq. 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, eqqaasutut sulisarluni. 

Kisimiittuuvoq, namminerisaminik najugaqarluni. Ullut 14-ikkuutaallugit 5-

6000 koruuninik isertitaqartarpoq. Qaammammut iniminut 2.200 

koruuneertarpoq. Kommunimut 49.000 koruuninik taarsersuivoq, 

akissarsigaangami 33,33 % peertarlugit. 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Ulloq pinerluffik tassaavoq ulloq 14. juuni 2018. Unnerlussissut 

ullulerneqarsimavoq ulloq 26. juuli 2018 eqqartuussivimmilu 

tiguneqarsimalluni ulloq 3. augusti 2018. 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut nassuerpoq, 

imigassaqarusulluni Majoriamut tillinniariaraluarsimalluni. 

Assini ersersinneqarpoq, ilumut U aseruilluni Majoriamut isersimasoq, 

iluanilu aamma allanik aseruisimasoq. 

Taamaalillutik eqqartuussisut U pisuutippaat tillinniariaraluarnermut 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 102, tak. § 12 unioqqutissimagaa. 

Pineqaatissiissut pillugu 

Unnerluutigineqartoq pisuutinneqarmat kiisalu imminut iluanaartinniarluni, 

uani akeqanngitsumik imigassaqarusulluni tinninniarianertut 

eqqartuussisisut nalilerpaat. 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik 

toqqaanermi pineqaatissiissutip annikillisaatigissagaa, U inuttut 

inissisimanerminut ilorraap tungaanut saassimanera, tassa 

atornerluisuunerminut katsorsatissimanera. Taamaattumillu ataani 

aalajangerneq eqqartuussisut naleqquttuutillugu. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 102, tak. § 12, 

aamma malillugit § 129 kissalu § 127, imm. 2. 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup 

karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 
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Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

U pineqaatissinneqarpoq: 

1. Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissiissutip 

naammassineqarnissaa kinguartinneqarpoq, ukiullu marluk 

ingerlaneranni misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik 

unioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni. 

2. Akiligassiineq 1.000 koruuninik. 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

Louise Skifte 

Kredsdommer 

D O M 

afsagt af Qeqqa Kredsret den 22. januar 2019 

Rettens nr. 900/2018 

Politiets nr. 5506-97495-00016-18 

Anklagemyndigheden 

mod 

T cpr-nummer […] 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 3. august 2018. 

T er tiltalt for overtrædelse af.  

 

Kriminallovens § 96, nr. 1 og kriminallovens § 102, jf. § 12-forsøg på 

tyveri 

Ved den 14. juni 2018, ca. kl. 03:50 i Majoriaq, Esbjergip Aqq. i Maniitsoq, 

uberettiget ved knusning af rude, at have skaffet sig adgang boligen med 

tyveri for øje, hvilket tyveri mislykkedes, idet han intet fandt at stjæle. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

1. Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen 

udsættes og bortfalder efter en prøvetid på to år, såfremt pågældende 

ikke begår ny kriminalitet. 
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2. Tillægsbøde på 1.000, jf. kriminallovens § 127, stk. 2. 

T har erkendt sig skyldig. 

T har fremsat påstand om: 

1. Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen 

udsættes og bortfalder efter en prøvetid på to år, såfremt pågældende 

ikke begår ny kriminalitet. 

Sagens oplysninger Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 22. januar 2019. Forklaringen er 

refereret i retsbogen. 

Dokumenter 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han arbejder som 

renovationsarbejder. Han er single, og har sin egen lejlighed. Han tjener ca. 

5-6000 kr. hver 14. dag. Han betaler husleje på 2.200 kr. pr. måned. Han 

afdrager på en gæld på 49.000 kr. til kommunen med 33,33% af sin løn. 

Sagsbehandlingstid 

Gerningstidspunktet er den 14. juni 2018. Anklageskriftet er dateret den 26. 

juli 2018 og modtaget i retten den 3. august 2018. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte erkendte sig skyldig i tiltalen, han havde begået indbrud hos 

Majoriaq for at få noget drikke. 

Det blev dokumenteret med fotos, at T var brudt ind i Majoriaq ved at 

ødelægge noget, og havde også ødelagt noget andet indvendig. 

Dermed finder retten T skyldig i forsøg på tyveri jf. ved overtrædelse af 

Kriminallovens § 102, jf. § 12. 

Om foranstaltningen 

Da den tiltalte blev kendt skyldig samt, at han ville berige sig selv, i det her 

tilfælde ved at finde noget gratis at drikke, blev af retten kendt skyldig i 

forsøg på tyveri. 

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

lægges vægt på en formildende omstændighed, i henhold til Ts personlige 
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forhold, som er blevet mere positive, i og med, at han var blevet behandlet 

for sit misbrug. Retten finder det for passende at foranstalte ham som 

nedenfor anført. 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 102, jf. § 12 samt jf. § 

127, stk. 2. 

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

Thi kendes for ret: 

T idømmes: 

1. Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen 

udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, såfremt pågældende 

ikke begår ny kriminalitet. 

2. Betale 1.000 kr. 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

Louise Skifte 

Kredsdommer 

 


