EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 20. april 2017.
Eqqaartuussiviup no. 33/2017
Politiit nr. 5505-97532-00028-14
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 24. marts 2017.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:
1.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
2014-imi oktoberip 25-ata aammalu 26-ata akornanni Nuussuarmi Narsaviaq […]-imi X7 aammalu
X6, immikkut pineqaatissinneqareersimalersut, peqatigalugit pisussaanatik igalaakkut
iseriarlutik tassannga tv mrk. Samsung kr. 2.000,00-it missaanni nalilik, puisip amianik jakkiliaq
qasertoq, nalinga ilisimaneqanngitsoq, nalliuttorsiornermit aggorsimasut kr. 300,00 -nik nalillit
kiisalu najukkamut
matuersaat tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
2.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
10. november 2014 nal. 07.45-p aammalu nal. 16.45-p akornanni Nuussuarmi Eqalugalinnguit […]mi X7 aammalu X6, immikkut pineqaatissinneqareersimalersut, peqatigalugit
pisussaanatik igalaamik aserueriarlutik iserlutik assiliivik digitaliusoq mrk. Olympus E500
stativitalik nalinga ilisimaneqanngitsoq, Ekstern harddisk 1 GB nalinga ilisimaneqanngitsoq, PC
rejsekuffert kr. 600,-nik nalilik, Tablet ZTE no 55 nalinga ilisimaneqanngitsoq, Tablet Motorola
10" nalinga ilisimaneqanngitsoq, assiliivik digitaliusoq tungujortoq nalinga ilisimaneqanngitsoq,
cigaretsit kartoni ataatseq nalinga ilisimaneqanngitsoq
kiisalu ASUS transformerbook marluk katillugit kr. 6.692,00-inik nalillit tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
3.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
2014-imi novemberip 10-ata aammalu 12-iata akornanni Nuussuarmi Qaava […]-mi X7 aammalu
X6, immkkut pineqaatissinneqareersimalersut, peqatigalugit pisussaanatik matup igalaavanik
aserueriarlutik iserlutik Panasonic 42" tv, tv kort conax Nuuk tv -mut, ipad mini silver 16 gb, ipad
air WI-FI 3G, Canada Goose jakke, Salomon kamippaat, qarasaasiaq angallattagaq mrk. Toshiba,

puujaasat arfineq pingasut viinnit, immiaaqqat imigassallu kimittuut, nalunaaqutaaraq suussusaa
nalingalu ilisimaneqanngitsut kiisalu ujameq sølviusoq suussusaa nalingalu ilisimanecianngitsut
tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq
4.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102, tak. § 13 — Tillinniaqataaneq
18. december 2014 nal. 13.30-p missaani pisiniarfimmi Elgigantenimi, Nuummi Imanermi, X1,
immikkut unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu mobiltelefonit Samsung 13-it katillugit kr.
15.587,00-inik nalillit tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
5.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinneq
26. december 2014 nal. 21.55-ip missaani Iggiaanut 2 -mi Nasiffimmi aningaasivik kr. 455,00-inik
nalilik X2-p pigisaa tillikkamiuk.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaategartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
6.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
19. juli 2015 piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi Nuussuarmi Iggiaanut, X6, immikkut
unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu, pisussaanatik angallammut, X15-ip pigisaanut, iseriarlutik
qoorortooq kaliber 17 qernertumik eqqulik kr. 4.300 -nik nalilik aammalu Hornet qoorortooq
kaliber 22 kajortumik eqqulik kr. 5.500 -nik nalilik kiisalu A'rcteryx kr. 2.799,-inik nalilik, North
Face jakkeq kr. 2.400, -nik nalilik, USB matuersaat 64 GB sungaartoq aammalu 32 GB Sony Ipod,
nalingi ilisimaneqanngitsut, tillikkamikkit.
Taarsiivigineqamissamik piumasaqaategartoqamissaa sillimaffigineqassaaq.
7.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 — Nakuuserneq
5. december 2015 nal. 14.40-p missaani Nuussuarmi Atertaq […] -mi, I qingaatigut ataasiarluni
tillukkamiuk, taamaalilluni I-p qingaa napillugu.
Taarsiivigineqamissamik piumasaqaateqartoqamissaa sillimaffigineqassaaq.
8.
Ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2 — hashimik nammineq atugassamik
tigummiaqarneq
22. april 2016 nal. 22.30-p missaani Pisiffimmi, Nuummi Aqqusinersuarmi, hashimik 2 graminik
mikinerunngitsumik nammineq atugassaminik tigummiaqarami.
9.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
16. august 2016 piffissami ilisimaneqanngitsumi nal. 06.25 sioqqullugu Nuussuarmi Qaava […]-mi,
X7, immikkut pineqaatissinneqareersimalersoq, kiisalu X14 aammalu X6, immikkut
unnerluutigineqartussat, peqatigalugit matukkut parnaarsimanngitsukkut iseriarlutik tassannga
jakkeq mrk. Woman Thinline, X4-p pigisaa, kr. 1.800,00 -nik nalilik tillikkamikku.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaategartoqamissaa sillimaffigineqassaaq.

10.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102, tak. § 12 — Tilleriarneq
16. august 2016 nal. 05.05-ip missaani Nuussuarmi Qunguleq […]-p silataani biilinut
inissiisarfimmi, X7, immikkut pineqaatissin-neqareersimalersoq, kiisalu X6 aammalu X14,
immikkut unnerluutigineqartussat, peqatigalugit biilimiit reg.nr. GR […] 2-liters papvin, karsi
sodavandinik imalik, NASP-miit orienteringskort aammalu kivitsit tilleriaraluaramikkit,
iluatsinngitsumilli politiit piffimmut takkummata.
11.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
16. august 2016 piffissami ilisimaneqanngitsumi nal. 06.25 sioqqullugu Nuussuarmi Qaava […]-mi
X7, immikkut pineqaatissinneqareersimalersoq, kiisalu X6 aammalu
X14, immikkut unnerluutigineqartussat, peqatigalugit pisussaanatik matukkut
parnaarsimanngitsukkut iseriarlutik biilinut matuersaammik, jakkinik marlunnik, puujaasanik
amerlassusilerneqa-nngitsunik viinninik, aningaasivimmik aammalu isarussanik Oakleynik
tillikkamik.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
12.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 1 — Oqaqqaarani atuineq
Pisimasoq 11 -mi pisut nangiinnarlugit 16. august 2016 piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi
nal. 06.25 sioqqullugu Nuussuarmi Qaava nr. […]-p silataani biilinut inissiisarfimmi, X7, immikkut
pineqaatissinneqareersimalersoq, kiisalu X6 aammalu X14, immikkut unnerluutigineqartussat,
peqatigalugit matuersaat eqqortoq atorlugu pisussaanatik biili reg.nr. GR […],
X9-p pigisaa, atoramikku kingornalu biilissutigalugu.
X8 aammalu X9 sinnerlugit taarsiivigineqarnissaq kr. 46.973,01-inik annertussusilik
piumasaqaatigineqarpoq.

13.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
22. august 2016 nal. 03.30-p missaani Nuummi Saqqarlernut […]-mi, X7, immikkut
pineqaatissinneqareersimalersoq, kiisalu X6 aammalu X10, immikkut unnerluutigineqartus-sat,
peqatigalugit igalaakkut ammasukkut iseriarlutik tassannga Steyr qoorortooq kal..308, tusarnaarutit
marluk mrk. Bose, matuersaatit marluk, puujaasat marluk champagnet, puujaasaq ataaseq snapsi,
karsi ataaseq immiaaqqanik imalik kiisalu aningaasat 1.500,00 kr.-it tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
14.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102, tak. § 12 — Tillinniariarneq
22. august 2016 nal. 02.45-p missaani Nuummi Saqqarlernut […]-mi, X7, immikkut
pineqaatissinneqareersimalersoq, kiisalu X6 aammalu X14, immikkut
unnerluutigineqartussat, peqatigalugit tillinniariaramik, iluatsinngitsumilli matu pamaaqqammat
kingonalu piffimmiit qimagullutik.
15.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinneq

20. august 2016 nal. 15.38-p missaani Nønne.netimi, Nuummi Imaneq 1, qarliit pingasut katillugit
kr. 2.400,00 -nik nalillit tillikkamigit. Nønnet.net sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq kr. 2.400, -nik
annertussusilik piumasa-qaatigineqarpoq.
16.
Pinerluttulerinermik inatsimmi 88 — nakuuserneq
20. september 2016 nal. 17.00-ip missaani Nuummi Kongevej […] -mi, I kiinaatigut qulinik
ikinnerunngitsunik tillugaramiuk, taamaalilluni I kiinaatigut amerlasuunik ajoquserlugu.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaategartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.
17.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 — nakuuserneq
Pisimasoq 16-imi pisut nangiinnarlugit, 20. september 2016 nal. 17.00-ip missaani Nuummi
Kongevej […] -mi, meeqqani X16, piffissami arfinillit missaarmi qaammateqartoq, kiinaatigut
marlunnik
ikinnerunngitsunik tillukkamiuk, taamaalilluni X16 kiinaatigut amerlasuunik ajoquserlugu.
18.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
30. oktober 2016 nal. 04.00-ip missaata aammalu nal. 04.30-p akornanni Nuummi Inspektørbakken
[…]-mi, X11, immikkut unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu pisussaanatik igalaamik
aserueriarlutik iserlutik nammineerluni allattugaatit, pas, jakkit pingasut, Samsung Galaxy J7,
iphone 5S, iphone 4, kreditkortit assigiinngitsut kiisalu aningaasat kr. 2.200,00-t tillikkamikkit. X12
sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq kr. 2.200,00 -nik annertussusilik piumasaqaatigineqarpoq.
19.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 105 — Qarasaasianut tunngasutigut peqquserlunneq
Pisimasoq 18-imi pisut nangiinnarlugit 30. oktober 2016 nal. 10.00-ip missaat aammalu nal. 12.15ip akornanni nammineq allalluunniit iluanaartinniarlugit, nittartagaq www.tele.g1 aqqutigalugu
pisussaanani
Dankort, X12-ip pigisaa, atorlugu Tusassinik katillugit kr. 12.000,00-inik nalilinnik pisigami.
X12 sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq kr. 12.000,00-inik annertussusilik piumasaqaatiginegarpoq.
20.
Pinerluttulerinermik inatsimmi 111 — Tillitanik atuineq
7. november 2016 nal. 18.30-p missaani Nuummi Kongevej […]-mi, mobil telefon mrk. Samsung
Galaxy Note tigummillugulu tuniniariaraluaramiuk, naak nalunngikkaluarlugu tillinnermi
pissarsiaasimasoq.
21.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
13. november 2016 nal. 02.00-ip missaat aammalu nal. 09.45-p akornanni Nuussuarmi Attartu […]imi, X6, immikkut unnerluutigi-neqartussaq, peqatigalugu, pisussaanatik matukkut
parnaarsimanngitsukkut
iseriarlutik Akiliut kort, X17-ip pigisaa, kiisalu SAKO qoorortooq qernertoq cal. 222 qinngutitalik,
cal.17 timmiarsiut, Samsung Galaxy J1 aammalu biilinut GR […] matuersaat tillikkamikkit.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.

22.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 1 — Oqaqqaarani atuineq
Pisimasoq 21 -mi pisut nangiinnarlugit 13. november 2016 nal. 02.00-ip missaata aammalu nal.
09.45-p akornanni Nuussuarmi Attartu […]-imiit, X6, immikkut unnerluutigineciartussaq,
peqatigalugu matuersaat eqqortoq atorlugu biili GR […], Nuuk Vand & Varme Service Aps'ip
pigisaa, aallarukkamikku kingornalu biilissutigalugu.
23.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
13. november 2016 nal. 03.00-ip missaata aammalu nal. 08.00-ip akornanni Nuussuarmi Manngua
[…]-mi X6, immikkut unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu, igalaamik aserueriarlutik iserlutik
qarasaasianik pingasunik, Ipadinik marlunik aammalu biilimut GR […]-imut matuersaammik
tillikkamik.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.

24.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 1 — Oqaqqaarani atuineq
Pisimasoq 23 -mi pisut nangiinnarlugit akomanni Nuussuarmi Manngua […]-miit X6, immikkut
unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu eqqortoq atorlugu biili GR […], Deres Auto Aps'ip pigisaa,
aallarukkamikku kingomalu biilissutigalugu.
25.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
13. november 2016 nal. 00.00-ip missaata aammalu nal. 09.00-ip akomanni Nuussuarmi Avaalaqiaq
[…]-mi, X6, immikkut unnerluu-tigineqartussaq, peqatigalugu matukkut pamaarsimanngitsukkut
iserlutik qarasaasiat marluk, mobiltelefonit marluk mrk. Nokia aammalu Apple iPhone 5, jakkeq
aammalu assiliivik digitaliusoq katillugit kr. 16.000,00-inik nalillit kiisalu Visa-Dankort X5-ip
pigisai tillikkamikkit.
X5 sinnerlugu taarsiivigineqamissaq kr. 16.000,-inik annertussusilik piumasaqaatigineqarpoq.
26.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 105 — Qarasaasianut tunngasutigut peqquserlunneq
Pisimasoq 25 -mi pisut nangiinnarlugit piffissami ilisimaneqanngitsumi sumiiffissineqanngitsumilu,
nammineq allalluunniit iluanaarutegartinni-arlugit nittartagaq www.tele.gl aqqutigalugu
pisussaanatik Visa-Dankort,
X5-ip pigisaa, atorlugu Tusassinik katillugit kr. 10.300,00 -nik nalilinnik pisiniaramik.
X5 sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq kr. 10.300, -nik annertussusilik piumasaqaatigineqarpoq.
27.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 — Nakuuserneq
13. november 2016 nal. 15.00-ip aammalu nal. 16.00-ip akomanni Nuummi Kongevej […]-mi, I
niaquatigut timaatigullu amerlasooriarluni tillugaramiuk, taamaalilluni I kiinaatigut, tuiatigut
tunuatigullu ajoquserlugu.
Taarsiivigineqamissamik piumasaqaategartoqamissaa sillimaffigineqassaaq.
28.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinneq

24. november 2016 nal. 03.00-ip missaata aammalu nal. 0'7.45-p akomanni Qinngutsinni Asiarpak
[…]-mi, X6, X13 aammalu X14, immikkut unnerluutigineqartussat,
peqatigalugit, pisussaanatik matukkut parnaarsimanngitsukkut iserlutik qarasaasianik mrk. Apple
Macbook Pro, aningaasivimmik ilaatigut Visa-Dankortimik Café Mannap pigisaanik, aningaasanik
kr. 5.200,00-t missaannik imalimmik kiisalu biilinut Mitsubishi Outlander nalunaar-sorneqarami
normua G […]-imut matuersaat tillikkamikkit.
X18 sinnerlugu taarsiigivigineqarnissaq kr. 5.200, -nik annertussusilik piumasaqaatigineqarpoq.
29.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 105 — Qarasaasianut tunngasutigut peqquserlunneq
Pisimasoq 28 -mi pisut nangiinnarlugit piffissami ilisimaneqanngitsumi sumiiffissineqanngitsumilu,
X6, X13 aammalu X14, immikkut unnerluutigineqartussat, peqatigalugit, nammineq allalluunniit
iluanaartinniarlugit, nittartagaq www.tele.gl aqqutigalugu pisussaanatik, Visa-Dankort, Café
Mannap V/X19 pigisaa, atorlugu Tusassinik katillugit kr. 38.250,00-inik
nalilinnik pisigamik.
Café Manna v/X19 sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq kr. 38.250,-inik annertussusilik
piumasaqaatigineqarpoq.
30.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114 — Oqaqqaarani atuineq
Pisimasoq 28 -mi pisut nangiinnarlugit 24. november 2016 nal. 03.00-ip missaata aammalu nal.
07.45-p akornanni Qinngitsuni Asiarpak […]-mi, X6, X13 aammalu X14, immikkut
unnerluutigineqartussat, peqatigalugit matuersaat eqqortoq atorlugu biili attartortittagaq mrk.
Mitsubishi Outlander GL […], X20-imut attartortinneqartoq, aallarukkamikku kingornalu
biilissutigalugu.
31.
Pinerluttulerinermik inatsimmi 102, tak. § 12 — Tillinniariarneq
30. november 2016 nal. 0306 Nuussuarmi Iiminaq […]-imi X6, immikkut unnerluutigineqartussaq
peqatigalugu tillinniariaramik, iluatsinngitsumilli ineqartut itermata, pineqartullu qimagullutik.
32.
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 — Tillinniarneq
30. november 2016 nal. 03.15-ip missaani Nuussuarmi Kakillarnat […]-mi, X6, immikkut
unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu, pisussaanatik matukkut parnaarsimanngitsukkut iserlutik
tassannga jakkinik arfinilinnik, aningaasivimmik aammalu matuersaatinik tillikkamik.
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluussissut malillugu
eqqartuussuteqartoqassasoq inaarutaasumillu piumasaqaateqarput
1. Eqqartuussut 23. juni 2014-imeersoq ilanngullugu ataatsimut pineqaatissiissutitut ukiumi

ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.
2. X21-imut taarsiissuteqassasoq kr. 6.692,00 (Pisimasoq 2)
3. EL Gigantenimut taarsiissuteqassasoq kr. 12.987,00 (Pisimasoq 4)
4. X2-mut taarsiissuteqassasoq kr. 455,00 (Pisimasoq 5)

5. X4-mut taarsiissuteqassasoq kr. 1.811,00 (Pisimasoq 9)
6. X5-imut taarsiissuteqassasoq kr. 5.754,40 (Pisimasoq 25)
7. X5-imut taarsiissuteqassasoq kr. 16.300,00 (Pisimasoq 26)
8. X19-imut taarsiissuteqassasoq kr. 38.250,00 (Pisimasoq 29)
10. Hashi 2 gram arsaarinnissutigineqassasoq, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr.

1.
U pisimasuni 4-5, 8-13, 15, 21-26 aamma 28-32-mi pisuunerarpoq.
Pisimasumi 16-imi ilaannakortumik nassuerpoq, nakuusernerummi annertussusaa tamakkiisumik
nassuerutigineqanngilaq. Pisimasuni 1-3, 6-7, 14, 17, 18-20 aamma 27-mi pisuunnginnerarpoq.
U piumasaqaateqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq aamma
ataatsimut pineqaatissiissummik aalajangersaasoqassanngitsoq.
U piumasaqaateqarpoq X21-imut taarsiinissamik piumasaqaammut tunngatillugu
pinngitsuutitsisoqassasoq.
U-p El-Gigantenimut kr. 3.996-inik taarsiisussaanini akueraa.
U piumasaqaateqarpoq X2-mut taarsiinissamik piumasaqaammut tunngatillugu
pinngitsuutitsisoqassasoq.
U piumasaqaateqarpoq X4-mut taarsiinissamik piumasaqaammut tunngatillugu
pinngitsuutitsisoqassasoq.
U piumasaqaateqarpoq X5-imut aamma X19-imut taarsiinissamik piumasaqaammut tunngatillugu
pinngitsuutitsisoqassasoq, taamaattoqarsinnaanngippat eqqartuussisut taarsiivigineqarnissamik
piumasaqaat naliliivigissagaat.
U arsaarinnissuteqarnissamik apeqqut pillugu oqaaseqanngilaq.
Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 11. april 2017 aamma 12. april 2017. Nassuiaatit
eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 11. april 2017-imeersimi aamma 12. april 2017imeersumi issuarneqarput eqqartuussutillu allassimaffiani matumani issuarneqaratik.
Allagartat uppernarsaatit
I Nuummi Nakorsiartarfimmut saaffiginnippoq 5. december 2015 nal. 16.07. Ajoqusernerit
nakorsanit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissummi imatut allaaserineqarput:
"1) qinngamigut eqqortissimavoq, taanna equsimavoq, saamimmuunerusoq. Aassimanngilaq.
Allanik ajoquserneqanngilaq."

I Nuummi Nakorsiartarfimmut saaffiginnippoq 20. september 2016 nal. 18.08. Ajoqusernerit
nakorsanit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissummi imatut allaaserineqarput:
"1) Qaavata qeqqani pullannerujussuaq.
2) Niaquata talerpiatatungaani pullanneq tilluusarlu.
3) Qungasiata talerpiatatungaani tunuatatungaanilu assaat inaa.
4) Aassimanera qingaani takussutissaqarpoq."
Niviarsiaraq inoorlaaq […] aamma X16 Nuummi Nakorsiartarfimmi misissorneqarpoq 20.
december 2016 nal. 18.38. Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissummi imatut
allaaserineqarput:
"1) Isip saamerl. qulaani aappillerneq.
2) ersaq saamerleq pullappoq aappillersimallunilu."
I-p aamma X16-ip assingi saqqummiunneqarput, assilisaallutik 21. september 2016.
I Nuummi Nakorsartarfimmut saaffiginnippoq 14. november 2016 nal. 14.07. Politiinut
uppernarsaasiissut sananeqarpoq 18. november 2016. Ersersinneqanngilaq kiap nakorsap
uppernarsaasiissut sanasimaneraa, naqissuserneqarsimanngilaq atsiorneqarsimananilu. Politiinut
uppernarsaasiissummi immikkoortuni arlalinni allanneqarsimavoq "journalimi
oqaatigineqanngilaq". Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut politiinut uppernarsaasiissummi imatut
allaaserineqarput:
"1) Tullermi talerperlermi pullanneq
2) tuimi talerperlermi aappillernerit tilluusallu, ulluni assigiinngitsumi pilersimanerarneqarput –
aappillernerit tallimat tamarmik immikkut 2 cm miss.
3) Tunuani pullanneq 4x5 cm" miss.
I-p assingi saqqummiunneqarput, 14. november 2016-imi assilisat.
Inunnit, pisimasuni arlalippassuarni unnerluussissummiittuni pinerloqataasutut oqaatigineqartunit
marlunnut eqqartuussutit saqqummiuneqarput. Saqqummiunneqarput:
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup X6-imut eqqartuussutaa 4. april 2017-imi nalunaarutigineqartoq
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup X7-imut eqqartuussutaa 22. november 2016-imi
nalunaarutigineqartoq
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup X6-imut eqqartuussutaa 17. december 2014-imi
nalunaarutigineqartoq
- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup X6-imut eqqartuussutaa 31. august 2015-imi
nalunaarutigineqartoq

Paasissutissat inummut tunngasut
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik inummik misissuisimavoq 27. februar 2017. Immikkoortoq 9-mit,
eqikkaaneq inerniliinerlu, ersersinneqarpoq imaattoq:

"Pineqartoq tassaavoq angut inuusutooq 20-nik ukiulik. Pasisap angutaa Maniitsumi najugaqarpoq
anaanaalu 2006-imi toquvoq, toqunneqarluni.
Pasisaq angumminit marlunnik qatannguteqarpoq anaanaminillu marlunnik qatannguteqarluni.
Qatanngutaa arnaq ataaseq anaanamik toqunerata kingunitsianngua imminorpoq.
Pasisap peroriartornera anaanaasup toqutaanissaa sioqqullugu toqqisisimasuusimavoq
eqqissisimasuullunilu, anaanaatali toqutaanerata kingorna ilaqutariinnerat sequmissimavoq,
kingusinnerusukkullu qatanngutaa arnaq Nuummi imminorpoq, taamanikkumiillu pasisaq
artornartorsiorpoq. Pasisaq angumminut ullumikkut ajunngitsumik attaveqarpoq.
Ilaqutariit 2005-imi Maniitsumiit Nuummut nuupput, taamanikkut angutaa SS-imi
atorfininnissaminik neqeroorfigitilluni tassannganiilluni anaanaata imigassamik atuipilunnera
ingatsippoq, ataataata taanna qatsullugu kingusinnerusukkullu avillugu. Avinnerisa kingorna
anaanaa toqutaavoq, toqutaaneratalu kingorna ataataa imminoriaraluarpoq.
Pasisaq angumminut ullumikkut ajunngitsumik attaveqarpoq.
Pasisaq meeqqanik inuusuttunillu isumaginittoqarfimmit isumagineqarnikuunngilaq, kisianni
pasisaq miljøarbejderinit ukiut pingasut missaanni nakkutigineqarnikuuvoq, pasisap inuuneranik
patajaallisaaniartunik, isumaginninnikkut ikorfartuillutillu.
Pasisaq inooqateqarpoq, niviarsiaraateqarput ataatsimik ukioqangajalersumik. Meeraq
anaanaminiippoq, taannali maannakkorpiaq Qaqortumiippoq "anaanaq meerarlu atuarfimmi."
Pasisaq sunngiffimmini immikkut ittunik soqutigisaqanngilaq.
Pasisaq peqqissuuvoq timikkut tarnikkullu.
Pasisaq imigassamik atuisuunngilaq. Qaqutigorujusuusaq atuisarpoq immaqa ukiumut ataasiarluni.
Pasisaq apersortinngitsiarluni imigassamik misileeqqaarpoq.
Pasisaq atuipilunnermut katsorsartinnikuunngilaq, kisianni ilaqutariittut arlaleriarluni
katsorsartittarnikuuvoq, ingammik anaanami toqunerata kigorna. Pasisap katsorsartinnissani
soqutiginngilaa, pisariaqartinnginnamiuk.
Pasisaq hashimik atuisuuvoq, sap. akunneranut tallimat miss. pujortartarpoq, apeqqutaatillugu
qanoq aningaasateqartiginerluni. Pasisaq 2011-mi pujortaqqaarpoq 14-it missaannik ukioqarluni,
taamanikkut ullut tamaasa pujortarsinnaasarluni. Pasisaq ilisimatitsivoq, hashitornermigut
misigissutsini qimarratigisarsimallugit, ingammik anaanami toqunerata kingorna, kisianni
kingusinnerusukkut angumminut nuukkami imminut aqussinnaanerulerpoq ajunngitsumillu
inuuneqalerluni, taamanikkullu Roayl Greenlandimi ukioq taanna sulisutsialattut toqqarneqarpoq,
taamani ukioq ataaseq suliinnavissimalluni.
Pasisaq 12-it missaannik ukioqarluni hashitoqqaarpoq, kingusinnerusukkullu 14-inik ukioqarluni.
Pasisaq aanngajaarniutinik allanik misilitaqarnikuunngilaq, Pasisaq gas-imik naamaarnikuuvoq,
imannguaannarli.
Pasisap hashimik atuipilunnermut katsorsartinnissaq soqutigisinnaavaa.

Pasisaq meeqqat atuarfianniit 2013-imi misilitsinnani anivoq, pasisaq specialklassimi
atuarnikuuvoq.
Pasisaq ilinniaqqinnikuunngilaq. Suliamik ilinniagaqarnikuunngilaq.
Pasisaq aalisartuunikuuvoq aamma Royal Greenlandip aalisakkeriviani kiisalu Polar Raajami
sulinikuuvoq.
Pasisaq aalisartoorusuppoq, Pasisaq aalisartutut siunissami sulisinnaavoq.
Pasisaq kingullermik aalisartuugami (isertitaanngikkallarami) sap. akunneranut kr. 4-5.000,00 miss.
isertitaqartarpoq. Pasisaq aningaasaateqanngilaq.
Pasisaq aalajangersimasumik isertitaqartanngilaq, Pasisaq akiitsoqanngilaq
kinguaattooruteqaraniluunniit.
Pasisaq tigummigallagaanissani sioqqullugu qaammatini sisamani ikiorsiissutinik pisartagaqarpoq.
Pasisap inuiaqatigiinni sulisitaanissaq nakerivallaanngilaa.
Inerniliineq:
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup innersuussutigaa inuiaqatigiinni sulisitaanermiit allaanerusumik
eqqartuussuteqartoqassasoq, pasisammi inuiaqatigiinni sulisitaanissani soqutiginngilaa."
U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit ilassutitut
ilisimatitsivoq, pisimasut pinerisa nalaani misigissutsimigut sakkortuumik nanertisimasimalluni.
Suut tamaasa imminiiginnarsimavai. Maanna peeqqani qitornartillugu nammineq inigisaminni
inooqatigerusuppai. Suliffittaarusuppoq. Hashimik maanna atuinikinnerujussuuvoq. Ilulissani
inissiisarfimmiinnerani atuinera annikitsuararsuanngorpoq, tassanilu najugaqarnini
ilinniarfigisorujussuuaa. Nerisassiortalerpoq pilersaarusiorsinnaalerlunilu. Tassaniinnera
ajunngitsumik sunniuteqarpoq. Kisianni ilaquttaminut sianeqqusaanikuunngilaq. Ilaatigut juullimi
sianerumagaluarpoq. Panimminik oqaloqateqaqqusaanikuunngilaq. Sianerumalluni noqqaassutaa
politiit akinikuunngilaat. Tamanna maalaarutigerusuppaa. Ilinniarusuppoq, kisianni siullermik
inuttut imminut suliareqqaarusuppoq.
U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq
- Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup eqqartuussutaani 23. juni 2014-imeersumi qaammammi
ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, ukiumi ataatsimi misiligaaffilerneqarnissamik
piumasaqaatitalimmik, aqqanileriarluni tillinnermut, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 102,
maloriarluni tilleriaraluarnermut, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 102, naleqq. § 12,
ataasiarluni ujajaanermut, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 112, imm. 1 kiisalu
pingasoriarluni aallarussinermut, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 114. Pisimasut
eqqartuussaassutaasut piliarineqarsimapput 17. marts 2012-imiit 5. januar 2014-imut.
U tigusarineqarpoq 30. november 2016 suliallu suliarineqarnerani tigummigallagaalluni.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq

Pisimasut 1-5-imut 2014-imi piliarneqarsimapput.
Pisimasut 6-7-imut 2015-imi piliarineqarsimapput.
Forhold 8 april 2016-imi piliarineqarsimavoq.
Pisimasut 9-15-imut august 2016-imi piliarineqarsimapput.
Pisimasut 16-17 september 2016-imi piliarineqarsimapput.
Pisimasut 18-32-mut 30. oktoberimiit 30. november 2017-imi piliarineqarsimapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq 24. marts 2017.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Pisuunermik apeqqut pillugu
Pisimasut 1-3
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq pisimasut taakku eqqaamanagit, Unnerluutigineqartoq
nassuiaavoq, pisimasut amerlasuujusut. Unnerluutigineqartup pisimasut politiinut 2014-imi
decembarimi – pisimasut taakku pingasut piliarineqarnerisa kingunitsianngua – nassuerutigisimavai
suliallu suliarineqarnerani nassuiaalluni oqarani pisimasuni taakkunani pingasuni pinngitsuulluni,
kisiannili eqqaamasaqarfiginagit. Taamaattumik eqqartuussisut uppernarsarneqarsimasoraat
unnerluutigineqartoq pisimasuni 1-3-mi pisuusoq.
Pisimasoq 4
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq, Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Eqqartuussisut tamatumunnga atatillugu maluginiarpaat naak unnerluutigineqartup Malu
Rasmussen niuertarfiup silataani aatsaat naapikkaluaraa mobiltelefonit peerneqarneri piffissami
tamatumani naammassineqartutut isigineqarsinnaanngitsoq. Taamaattumik pisimasoq tillinnermut
peqataanertut eqqortumik taaneqarsinnaavoq.
Pisimasoq 5
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 6
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq nassuiaavorlu eqqaamasani malillugit taanna
peqataaffiginagu, kisianni videomi nakkutilliissummi ilisarisinnaasani politiini tikkuarsimallugit.
Unnerluutigineqartup pisuunnginnerarneratigut eqqartuussinissamut naammattumik
uppernarsarneqanngilaq unnerluutigineqartoq pisuusoq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq
pinngitsuutinneqarpoq.

Pisimasoq 7
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq. I suliami nassuiaateqarusunngilaq, Nalunaarutiginninneq
pillugu nalunaarusiaq aamma peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa
saqqummiunneqarput.
Taasissut marluk oqaatigaat:
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I-p ulloq taanna aneqqusimanngikkaani aamma I-p
ajassimagaani. Nangilluni nassuiaavoq, isumaqatigiinngissuteqarsimallutik, nukissanilu tamaasa
atorlugit aniniarsimagaluarluni aamma I patinnerlugu eqqaamanagu.
Unnerluutigineqartup nassuiaataa toqqammavigalugu tunngaviutipparput najugaqarfimmi I-ip
unnerluutigineqartullu akornanni 5. december 2015-imi perulluliortoqarsimasoq. Illuatungeriit
akornanni ulloq taanna qanorpiaq pisoqarsimanersoq eqqartuussisunut
uppernarsaasiissutigineqartunit erseqqissumik takutinneqanngilaq. Taamaattumik isumaqarpugut
unnerluutigineqartoq pisuutillugu eqqartuussuteqarnissamut naammattumik
uppernarsaasoqarsimanngitsoq. Taamaattumik taasissutigaarput unnerluutigineqartoq
pinngitsuutinneqassasoq.
Taasisup ataatsip oqaatigaa:
Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanit takutinneqarpoq I eqqorneqarsimasoq,
taamaattumillu unnerluutigineqartup taanna attorsimassavaa. Aamma unnerluutigineqartup
pisimasoq aallaqqaammut nassuerutigaa, ajoqusernerulli annertussusaa akerlilerlugu. Taamaattumik
isumaqarpunga uppernarsarneqartoq unnerluutigineqartup I kiinaatigut patissimagaa, kisianni
isumaqanngilanga tamatuma saniatigut annertunerusumik uppernarsaasoqarsimasoq. Taamaattumik
taasissutigaara unnerluutigineqartoq kiinnakkut patitsinermut eqqartuunneqassasoq.
Amerlanerussuteqarneq malillugu aalajangiisoqarpoq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq
pisimasoq 7-imi pinngitsuutinneqarpoq.
Pisimasoq 8
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 9
Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq. Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq qaatiguumik
takusaqarsimanani aamma illumut iseqataasimanani. Nangilluni nassuerpoq nalusimanagu ilani
taqqamani suniarnersut. Suliamit ersersinneqarpoq qaatigooq peqarsimanngitsoq. Naak
unnerluutigineqartoq nassuiaagaluartoq qaatigooq takusimanagu uppernarsarneqarpoq
unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 10

Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 11
Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq. Nassuiaavorli aningaasivimmik isarussanilluunniit
takusaqarsimanani. Aningaasat pillugit nassuiaavoq X6-ip aningaasat nammineq kaasarfimminut
ilisimagunarai. Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiami (pisimasoq 11, A-1-1)
uppernarsaasiissutigineqartumi Oakley isarussat eqqaaneqanngillat.
Unnerluutigineqartup nassuerneranut naapertuuttumik pisimasoq 11-mi pisuutinneqarpoq,
taamaattorli naammattumik uppernarsarneqarani unnerluutigineqartup inuit taaneqartut allat
peqatigalugit Oakley isarissat tillissimagai.
Pisimasoq 12
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 13
Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq. Nassuiaavorli aningaasanik høretelefoninilluunniit
takusaqarani. Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiami (pisimasoq 13, A-1-1)
uppernarsaasiissutinineqartumi kr. 1.500 høretelefonilluunniit eqqaaneqanngillat.
Unnerluutigineqartoq nassuernini naapertorlugu pisimasoq 13-imi pisuutinneqarpoq, taamaattorli
naammattumik uppernarsarneqanngilaq unnerluutigineqartoq inuit taaneqartut allat peqatigalugit kr.
1.500-nik imaluunniit høretelefoninik tillissimasoq.
Pisimasoq 14
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq. Asseq nakkutilliissummeersoq saqqummiunneqartoq
unnerluutigineqartup kinnaassusersinnissaannut periarfissiinngilaq. Pisimasoq 14 pisimasup 13-ip
pinngitsiarnerani piliarineqarsimavoq, adressimi tamatuma qanittuani. Taamaattorli inuit ilaannaat
pisimasuni marlunni taakkunani unnerluutigineqarput, tassami X10, pisimasoq 13-imi ilaasoq,
pisimasoq 14-imi ilaanngilaq, X14 pisimasoq 14-imi eqqaaneqarluni pisimasoq 13-imili
eqqaaneqarani. Unnerluutigineqartoq misiarmat eqqartuussisut tamatuma kingorna isumaqarput
naammattumik uppernarsarneqanngitsoq unnerluutigineqartoq pisimasoq 14-imi pisuusoq.
Taamaattumik unnerluutigineqartoq pisimasoq 14-imi pinngitsuutinneqarpoq.
Pisimasoq 15
Unnerluutigineqartoq nassuerpoq qarliit marluk tillissimallugit. Nassuernera suliami paasissutissanit
allanit taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq nassuernermisut
annertutigisumik pisuusoq.
Pisimasoq 16

Unnerluutigineqartoq ilaannakortumik pisuunerarpoq nassuiaavorlu pingasut-sisamariarluni
patitsilluni. Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaani ersersinneqarpoq I tilluusanik
sisamanik nassaarfigineqarsimasoq. Matuma kingorna uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartup I
sisamariarlugu patissimagaa, politiinut uppernarsaasiissummi oqaatigineqartunik ajoquserlugu.
Taamaattumik unnerluutigineqartoq uppernarsarneqartutut annertutigisumik pisuutinneqarpoq.
Pisimasoq 17
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq X16 patissimanagu. Nangilluni nassuiaavoq taanna
attupilattoorsimallugu aamma I-lu oqqaatigilinnginnerminni X16 ersamigut aappillerneqartoq.
Unnerluutigineqartup nassuiaataa tunngavigalugu eqqartuussinissamut naammattumik
uppernarsarneqanngilaq unnerluutigineqartup X16 niaquatigut marloriarluni tillussimagaa.
Taamaattumik unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarpoq.
Pisimasoq 18
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq nassuiaavorlu X11 soqatiginikuunagu aamma 30. oktober
2016-imi inspektørbakkenimiinnani pisimasorlu ilisimaqarfiginagu.
Unnerluutigineqartup nassuiaaneratigut unnerluutigineqartup pisuunera eqqartuussinissamut
naammattumik uppernarsarneqanngilaq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq
pinngitsuutinneqarpoq.
Pisimasoq 19
Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq aamma Tusass nuunneqarsimasoq
piliarisimannginnerarpaa. Unnerluutigineqartoq pisimasoq 18-imi Dankortimik pineqartumik
tillinnermut pinngitsuutinneqarpoq. Dankorti ilaatigut atorneqarsimavoq I-p X3-llu Tusassiinik
immiinermut, taakku tassaapput unnerluutigineqartup peeraa ataataalu. Unnerluutigineqartup
nammineq Tusass-ia immersorneqarsimanngilaq, taamatuttaaq inuit arlalissuit tusassii
immersorneqarsimapput.
Unnerluutigineqartup nassuiaaneratigut unnerluutigineqartoq unnerluussummi oqaatigineqartutut
qarasaasiatigut tunngasutigut peqquserlunnermut pisuutissallugu eqqartuussinissamut
naammattumik uppernarsaatissaqanngilaq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq
pinngitsuutinneqarpoq.
Pisimasoq 20
Unnerluutigineqartup pissusiviusut akerliiffiginngilai, kisianni siunertaqarsimannginnini
pissutigalugu pisimasumi pisuunnginnerarpoq, tassami tamanna sioqqullugu aperisimavoq
oqarasuaat tillitaanersoq, ilisimatinneqarsimavorlu tillitaanngitsoq. Atuutsinniarpaa ajortumik
isumaqarani pisisimalluni.
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq oqarasuaat karsip qaavaniittoq aqqusinermi pisiarisimallugu.
Nangilluni nassuiaavoq, hash akiliutigisimallugu aamma oqarasuaat akikitsuusoq. Pisinermi
pissutsit tunngavigalugit eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup paasisimassagaluaraa
oqarasuaat tillitaasoq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq pisuuvoq.

Pisimasut 21-22
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasut 23-24
Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq. Nassuiaavorli Ipad-imik eqqaamasaqarani. Nalunaaruteqarneq
pillugu nalunaarusiami uppernarsaasiissutigineqartumi ersersinneqarpoq Ipadit marluk
tillinneqarsimanerat nalunaarutigineqarsimasoq.
Unnerluutigineqartup nassuernera naapertorlugu – suliamilu paasissutissat allat isiginiarlugit –
unnerluutigineqartoq unnerluussutigineqartunut pisuutinneqarpoq.
Pisimasoq 25
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq.
Eqqartuussisut maluginiarpaat suliami X6-imut tunngasumi X6-imut unnerluussut allatut
oqaasertalerneqarsimasoq. Unnerluussutit sanilliukkaanni X6 pigisanik arlalinnik
tigusaqarsimanermut unnerluutigineqarpoq. Aamma pigisat suliamit matuminngaarniit
erseqqinnerusumik taaneqarsimapput, sulianili marlunni taakkunani pineqarput qarasaasiat marluk,
mobiilit marluk, qaatigooq ataaseq assiliivillu digitaaleq ataaseq. Eqqartuussisut maluginiarpaattaaq
X6 assiliivimmut, Nokiamut memory cardimullu tunngatillugu pinngitsuutinneqarsimasoq, taakku
nassuerutiginngimmagit.
Unnerluutigineqartoq pigisanut unnerluussissummi eqqaaneqartunut taamaallaat
unnerluutigineqarpoq. Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq pigisat taakku ilisarisinnaallugit aamma
pigisat suliami paasissutissanit allanit ersersinneqarput. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq
unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 26
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 27
Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunnginnerarpoq aamma tamanna pillugu
nassuiaateqarsinnaanngilaq. I suliami oqaaseqarusunngilaq. Nalunaaruteqarneq pillugu
nalunaarusiaq aamma peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa saqqummiunneqarput.
Politiinut uppernarsaasiissut arlaannit atsiorneqarsimanngilaq aamma pappiaqqat allat,
misissuinerunngitsoq, tunngavigalugit sananeqarsimarpasippoq. Assit saqqummiunneqartut aamma
arlaannik erseqqissumik uppernarsaataanngillat. Matuma kingorna eqqartuussinissamut
naammaattumik uppernarsarneqanngilaq unnerluutigineqartoq pisuusoq. Taamaattumik
unnerluutigineqartoq pisimasumi tamatumani pinngitsuutinneqarpoq.

Pisimasoq 28
Unnerluutigineqartoq pisuunerarpoq, nassuiaallunilu aningaasanik imaluunniit MacBook Pro-mik
takusaqarani. Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiamit ersersinneqarpoq MacBook Pro,
aningaasivik Canadisk KK-mik imalik aningaasallu kr. 5.200 miss. tillinneqarsimasut. GL […]-imi,
unnerluutigineqartup allat peqatigalugit aallarussimaneragaani, tak. pisimasoq 30, nassaanut
tunngatillugu politiinit qulakkiikkat pillugit nalunaarusiamit ersersinneqarpoq MacBook Pro
aningaasiviillu arlallit GL […]-ip iluani nassaarineqarsimasut, aamma aningaasiviit arlallit
kreditkortinik imallit. Unnerluutigineqartup nassuernera naapertorlugu tamatumalu saniatigut
suliami ersersinneqartut aallaavigalugit uppernarsarneqarsorineqarpoq unnerluutigineqartoq
pisuusoq.
Pisimasoq 29
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 30
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 31
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pisimasoq 32
Unnerluutigineqartoq isertuarani pisuunerarpoq. Nassuernera suliami paasissutissanit allanit
taperserneqarpoq. Taamaattumik uppernarsarneqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq.
Pineqaatissiissut pillugu
Pisimasut amerlassusaat, pisimasut qanoq ittuunerat aamma tigummigallagaanissaq
sioqqutitsiarlugu pisimasut amerlassusaat tunngavigalugit eqqartuussisut isumaqarput
unnerluutigineqartoq inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni pineqaatissinneqassasoq, naleqq.
pinerluttulerinermi inatsimmi § 146.
Unnerluutigineqartoq siornatigut eqqartuussummi 23. juni 2014-imeersumi qaammammi ataatsimi
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni pineqaatissinneqarnikuuvoq. Eqqartuussut utaqqisitaavoq
ukiumi ataatsimi misiligaaffiliinertalik aamma suliami matumani pisimasut 1-5 misiligaaffiliussap
nalaani piliarineqarsimapput.
Suliami matumani pineqaatissiissut ataatsimut pineqaatissiissutitut aalajangersarneqassaaq
taamaattumillu pisimasut, eqqartuussummi 23. juni 2014-imi eqqartuussaassutigineqarsimasut
ilaatinneqarput, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 130, imm. 1. Eqqartuussisut pingaartippaat

unnerluutigineqartoq utaqqisitamik eqqartuussuteqartoqarnerata kingorna pinerloqqipallassimasoq
aamma assingusumik pinerloqqinneq pineqartoq. Matuma kingorna – aamma pinerluttulerinermi
inatsimmi aallaaviusoq tassaammat misiligaaffilerneqarnerup nalaani pinerloqqinnermi ataatsimut
pineqaatissiisoqartassasoq – eqqartuussisut isumaqarput pillaat naleqquttumik ataatsimut
pineqaatissiinertut aalajangersarneqarsinnaasoq, naak suliaq aatsaat maanna 2017-imi
eqqartuussutigineqaraluartoq.
Unnerluutigineqartoq suliami matumani 13-eriarluni tillinniarnermut tillinnermullu, ataasiarluni
tilleqataanermut, marloriarluni tillinniariaraluarnermut tilleriaraluarnermullu, marloriarluni
aallarussinermut, marloriarluni qarasaasiatigut tunngasuni peqquserlunnermut, ataasiarluni tillitanik
ingerlatitseqqiinermut, ataasiarluni hashimik tigumiarnermut kiisalu sisamariarluni patitsinikkut
ataasiarluni nakuusernermut pisuutinneqarpoq.
Eqqartuussummi 23. juni 2014-imeersumi unnerluutigineqartoq aqqanileriarluni tillinnermut,
pingasoriarluni aallarussinermut, marloriarluni tilleriaraluarnermut kiisalu ataasiarluni ujajaanermut
pisuutinneqarsimavoq.
Pineqaatissiissutip takissusaanut tunngatillugu eqqartuussisut sakkortusaataasutut pingaartippaat
pinerlunnerup qanoq ittuunera, aamma inuinnaat angerlarsimaffiini arlaleriarluni tillinniarnerit
tillinniaraluarnerillu pineqarneri, ataasiarluni arlaleriarluniluunniit aallarussinermik
qarasaasiatigullu tunngasuni peqquserlunnermik malitseqartartut. Sakkortusaataasutut
pingaartinneqarportaaq ullormi ataatsimi arlaleriarluni pisoqartarsimasoq kinguleriaartunik aamma
tillinniariaaseq aalajangersimasoq taannaarpasissoq. Eqqartuussisut sakkortusaataasumik
pingaartippaattaaq pisimasut affangajaat – pisimasunit 25-usunut 12-it – unnerluutigineqartup 30.
november 2016-imi tigummigallagaalernissaa sioqqullugu qaammatip ataatsip iluani
piliarineqarsimasut.
Sakkukillisaataasumik eqqartuussisut pingaartippaat pisimasut ilarpassui pisoqaangaatsiartut
aamma unnerluutigineqartoq pisimasut arlallit pimmata 18-it inorlugit ukioqarsimasoq.
Eqqartuussisut pingaartippaattaaq unnerluutigineqartup pinerloqatai X6 aamma X7 2014-imili
aamma 2015-imi pisimasunut 1-3-mut tunngatillugu eqqartuussaareernikuusut, pisimasullu uku
aatsaat 2017-imi unnerluutigineqartumut tunngasut suliarineqartut. Eqqartuussisut
sakkukillisaataasutut pingaartippaattaaq unnerluutigineqartoq pisimasut ilaanni, arlaliulluni
piliarineqarsimasuni, nassuiaasoq kisimiilluni silamiissimalluni, sivikitsumik isersimasimalluni
aamma/imaluunniit tillitanik naggataatigut pisimanani.
Pinerlunnernik, unnerluutigineqartup inuttut atugaanik pinerlunnernilu akuusarsimaneranik
ataatsimut naliliinerup kingorna tulluartuutinneqarpoq qaammatini qulingiluani ataatsimut
pineqaatissiisoqarpat, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 130, imm. 1, naleqq. 146, aamma § 102,
naleqq. ilaatigut § 12 ilaatigullu § 13, § 88, § 114, imm. 1, § 105, § 111 kiisalu ikiaroornartut
pillugit inatsimmi § 3, naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, naleqq. § 2.
Arsaarinnissuteqarneq
Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaat malippaat, tak. pinerluttulerinermi
inatsimmi § 166.
Taarsiissutit

Pisimasoq 2
Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat pigisanik ajoqusiinermut tunngasuuvoq.
Eqqartuussummi 17. december 2014-imeersumi X7-imut tunngasumi eqqartuussutip
inernilerneqarneranit ersersinneqarpoq:
"X7 katillugit kr. 6.692,00-inik X21 taarsiisussanngortinneqarpoq. Taamaattoqassaaq U aamma X6
akisussaaqatigalugit."
Eqqartuussummi 31. august 2015-imeersumi X6-imut tunngasumi ersersinneqarpoq pisimasoq 2mut tunngatillugu taamaallaat taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqarsinnaaneq
sillimaffigeqquneqarsimasoq.
Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartoq X21-mut taarsiisussanngortillugu
eqqartuussummi 17. december 2014-imi aalajangiisoqarsinnaanngitsoq, unnerluutigineqartoq
suliami X7-imut tunngasumi ilaanngimmat. Taamaakkaluartoq eqqartuussisut paasivaat
taamaattoqarsimasoq. Eqqartuussisut ilisimasaqarfiginngilaat eqqartuussummi 17. december 2014imeersumi taarsiinissamik aalajangiineq naammassineqarsimanersoq, paasivaalli suliami X6-imut
tunngasumi X7 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarsimanngitsoq,
taamaallaalli piumasaqaateqartoqarsinnaanera sillimaffigeqquneqarsimasoq.
Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisut isuamqarput pinerluttulerinermi suliap suliarineqarnerani
aalajangiisariaqarnani taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat malinneqassanersoq.
Eqqartuussisut qulaani taaneqartoq pissutigalugu aalajangerput X21 sinnerlugu
taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat pillugu pinerluttulerinermi suliap suliarineqarnerani
aalajangiisoqassanngitsoq, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 334, imm. 2.
Pisimasoq 4
Eqqartuussisut taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat ataani aalajangerneqartutut malippaat.
Eqqartuussisut tamatumani pingaartippaat unnerluutigineqartoq oqarasuaatinik 13-inik tamanik
tilleqataanermut eqqartuunneqartoq, taamaattumillu oqarasuaatinut 13-inut tamanut tunngatillugu
ElGigantenimut taarsiisussaatitaasoq.
X1 suliamut matumunnga ilaanngimmat eqqartuussisut aalajangiisinnaanngillat X1
aamma/imaluunniit inuit mobiltelefoninik pisisut akisussaaqatigalugit taarsiisussaaneq pissanersoq.
Aamma eqqartuussisut isummerfigisinnaanngilaat qanoq unnerluutigineqartoq inuillu allat,
oqarasuaatinik pisisut, akunnerminni utertitsivigeqatigiissinnaasut.
Pisimasoq 5
Eqqartuussisut taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat ataani aalajangerneqartutut malippaat.
Eqqartuussisut tamatumani pingaartippaat piumasarineqarsinnaanngitsoq pinerlineqartup aningaasat
takutissaga, unnerluutigineqartormi nassuerpoq tassaniissimallutik taakkulu tillissimallugit. Kr.
455-inik taarsiinissaq pillugu taamallaat piumasaqaateqartoqarmat, massa unnerluutigineqartoq

nassueraluartoq 500 kr. tigusimallugu, unnerluutigineqartup taamaallaat kr. 455 akilissavai, tassami
piumasaqaatigineqartut sinnerlugit akiliisussanngortitsisoqarsinnaanngilaq.
Pisimasoq 9
Unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarpoq. Sulimi paasissutissanit, ilanngussaq J-1-1,
ersersinneqarpoq X4-p taarsiivigineqarnissamik piumasaqaatini taamaatiinnarlugu politiinut
nalunaarsimasoq.
Pisimasut 25-26
Eqqartuussummit X6-imut tunngasumi ersersinneqarpoq pisimasoq 26-imut tunngatillugu
aningaaserivik akiliisimasoq.
X6-imut tunngatillugu pisimasoq 25-imi taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanera
taamaallaat sillimaffigeqquneqarsimavoq. Suliami matumani unnerluussissummi pisimasoq 25-mut
tunngasumi oqaatigineqarpoq X5 sinnerlugu kr. 16.000-inik taarsiivigineqarnissaq
piumasaqaatigineqartoq, unnerluussissutilli naalernerani piumasaqaat aamma eqqartuussivimmi
inaarutaasumik pumasaqaat tassaalluni kr. 5.754,40-nik akiliisoqassasoq.
Isiginiarneqarluni X6 unnerluutigineqartorlu peqatigiillutik pisimasuni marlunni taakkunani
eqqartuunneqarsimasut aamma isiginiarneqarlutik pinerloqatigiit assigiinngitsut marluk
pineqartillugit qularnartut taarsiivigineqarnissamut piumasaqaammut eqqartuussisut
tunngasuusorisaat, eqqartuussisut isumaqarput taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat
malinneqassanersoq pillugu pinerluttulerinermi suliap suliarineqarnerani aalajangiisariaqaratik.
Eqqartuussisut qulaani eqqaaneqartoq pissutigalugu aalajangerput X5 sinnerlugu
taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat pillugu pinerluttulerinermi suliap suliarineqarnerani
aalajangiisoqassanngitsoq, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 334, imm. 2.
Pisimasoq 29
Eqqartuussummit X6-imut tunngasumi ersersinneqarpoq pisimasoq 29-mut tunngatillugu
ilisimatitsissutigineqarsimasoq sillimmasiisarfik akiliisimasoq aamma sillimmasiisarfik
akileeqqusissummik saqqummiussaqarsimanngitsoq.
Tamanna isiginiarlugu – aamma isiginiarlugu unnerluutigineqartoq X6-ilu marluullutik pisimasoq
29-mik piliaqarsimanermut eqqartuunneqartut – eqqartuussisut isumaqarput
taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat malinneqassanersoq pillugu pinerluttulerinermi suliap
suliarineqarnerani aalajangiisariaqaratik.
Eqqartuussisut qulaani eqqaaneqartoq pissutigalugu aalajangerput X19 sinnerlugu
taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat pillugu pinerluttulerinermi suliap suliarineqarnerani
aalajangiisoqassanngitsoq, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 334, imm. 2.
Suliamut aningaasartuutit

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
U-mi arsaarinnissutigineqassaaq 2 gram hash.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.
U El-gigantenimut, (Pisiffik Center), Postboks 61, Imaneq 1, 3900 Nuuk, kr. 12.987-inik sap.
akunneri sisamat qaangiutsinnagit akiliissaaq.
U X2-mut, Tuapannguit […], 3900 Nuuk, kr. 455-inik sap. akunneri sisamat qaangiutsinnagit
akiliissaaq.
U X4-mut taarsiissuteqarnissamut pinngitsuutinneqarpoq.

****

DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 20. april 2017.
Rettens nr. 33/2017
Politiets nr. 5505-97532-00028-14
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 24. marts 2017.
T er tiltalt for overtrædelse af
1.
Kriminlalovens § 102 — Indbrud
Ved mellem den 25. og 26. oktober 2014, på adressen Narsaviaq […] i Nuussuaq, i forening med
X7 og X6, hvis sager er afgjorte, at have skaffet sig uberettiget adgang via et vindue, og fra
adressen stjålet et tv af mærket Samsung til en værdi af ca. kr. 2.000,00, en grå sælskindsjakke, til
ukendt værdi, jubilæums mønter til en værdi af kr. 300,00, samt nøgle til adressen.

2.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 10. november 2014 mellem ca. kl. 07.45 og kl. 16.45, på adressen Eqalugalinnguit […] i
Nuussuaq, i forening med X6 og X7, hvis sager er afgjorte, at have skaffet sig uberettiget
adgang til adressen ved at bryde et vindue op, og derfra stjålet Olympus digital kamera E500 med
stativ til ukendt værdi, Ekstern harddisk 1 GB til ukendt værdi, PC rejsekuffert til en værdi af kr.
600,-, Tablet ZTE no 55 til ukendt værdi, Tablet Motorola 10" til ukendt værdi, Blå Olympus
digital kamera til ukendt værdi, 1 karton cigaretter til ukendt værdi samt 2 stk. ASUS
transformerbook til en samlet værdi af kr. 6.692,00.
3.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved mellem den 10. og 12. november 2014, på adressen Qaava […] i Nuussuaq, i forening med X6
og X7, hvis sager er afgjorte, at have skaffet sig uberettiget adgang til adressen ved knusning af et
dørvindue, og derfra stjålet 1 stk. Panasonic 42" tv til, 1 tv kort conax til Nuuk tv, 1 stk. ipad mini
silver 16 gb, lstk. ipad air WI-Fi 3G, Canada Goose jakke, et par Salomon sko, en bærbar computer
af mærket Toshiba, 8 flasker blandet vin øl og spiritus., et armbåndsur ukendt mærke og værdi samt
en sølv halskæde ukendt mærke og værdi.
4.
Kriminallovens § 102, if. § 13 — Medvirken til tyveri
Ved den 18. december 2014 ca. kl. 13.30, i butikken Elgiganten på adressen Imaneq 1 i Nuuk, i
forening med X1, hvis sag behandles særskilt, at have stjålet 13 stk. Samsung mobiltelefoner til en
værdi af kr. 12.987,00.

5.
Kriminallovens § 102 — Tyveri
Ved den 26. december 2014 ca. kl. 21.55, på adressen Iggiaanut […] i Nasiffik, at have stjålet en
pung med kr. 455,00 tilhørende X2.

6.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 19. juli 2015 på et ikke nærmere angivet tidspunkt, på adressen Iggiaanut i Nuussuaq, i
forening med X6, hvis sag behandles særskilt, at have skaffet sig uberettiget adgang til en båd,
tilhørende X15, og herfra stjålet en riffel af kaliber 17 med sort skæfte til en værdi af kr. 4.300 og
en Hornet riffel af kaliber 22 med brunt skæfte til en værdi af kr. 5.500 samt en lilla A'rcteryx jakke
til en værdi af kr. 2.799, en North Face jakke til en værdi af kr. 2.400, en gul 64 GB USB nøgle og
en 32 GB Sony iPod, til ukendt værdi.

7.
Kriminallovens § 88 — Vold
Ved den 5. december 2015 ca. kl. 14.40, på adressen Atertaq […] i Nuussuaq, at have tildelt V et
knytnæveslag mod næsen, hvorved Lerchs næse brækkede.

Der tages forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning.
8.
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2 — besiddelse af hash til eget brug
Ved den 22. april 2016 ca. kl. 22.30, i Pisiffik på adressen Aqqusinersuaq i Nuuk, at have været i
besiddelse af ikke under 2 gram hash med henblik på eget brug.
9.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 16. august 2016 på et ikke nærmere angivet tidspunkt før kl. 06.25, på adressen Qaava […]
i Nuussuaq, i forening med X7 og X6, hvis sager er afgjort, samt X14, hvis sag behandles særskilt,
at have skaffet sig uberettiget adgang til bopælen via en uaflåst dør og derfra tilegnet sig en jakke af
mærket Woman Thinline, tilhørende X4, til en værdi af kr. 1.800,00.

10.
Kriminallovens § 102 if. § 12 — Forsøg på tyveri
Ved den 16. august 2016 ca. kl. 05.05, på parkeringspladsen uden for adressen Qunguleq […] i
Nuussuaq, i forening med X7 og X6, hvis sager er afgjort, og X14, hvis sag behandles særskilt, fra
en bil med reg.nr. GR […], at have forsøgt at stjæle to 2-liters papvin, en kasse sodavand, et
orienteringskort fra NASP og en donkraft, hvilket imidlertid mislykkedes, idet politiet ankom til
stedet.
11.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 16. august 2016 på et ikke nærmere angivet tidspunkt før kl. 06.25, på adressen Qaava […]
i Nuussuaq, i forening med X7 og X6, hvis sager er afgjort, samt X14, hvis sag behandles særskilt,
at have skaffet sig uberettiget adgang til adressen via en uaflåst dør og derfra tilegnet sig en
bilnøgle, 2 jakke, et ukendt antal flasker vin, en pung og et par Oakley briller.
12.
Kriminallovens § 114, stk. 1 — Brugstyveri
Ved i forlængelse af forhold 11 den 16. august 2016 på et ikke nærmere angivet tidspunkt før kl.
06.25, fra adressen Qaava parkeringsplads ud for nr. […] i Nuussuaq, i forening med X7 og X6,
hvis sager er afgjort, samt X14, hvis sag behandles særskilt, med rette nøgle uberettiget at have
brugt køretøjet med reg.nr. GR […], tilhørende X9, og efterfølgende brugt dette til kørsel.
13.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 22. august 2016 ca. kl. 03.30, på adressen Saqqarlernut […] i Nuuk, i forening med X7 og
X6, hvis sager er afgjort, samt X10, hvis sag bliver behandlet særskilt, at have brudt ind i huset via
et åbentstående vindue og herfra stjålet en Steyr riffel kal. .308, to sæt høretelefoner af mærket
Bose, to sæt nøgler, to flasker champagne, en flaske snaps, en kasse øl samt 1.500,00 kr. i
kontanter.
Der tages forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning.
14.
Kriminallovens § 102 if. § 12 — Forsøg på indbrud

Ved den 22. august 2016 ca. kl. 02.45, på adressen Saqqarlernut […] i Nuuk, i forening med X7 og
X6, hvis sager er afgjort, samt X14, hvis sag behandles særskilt, at have forsøgt at begå på indbrud
på adressen, hvilket imidlertid mislykkedes, idet døren var låst, hvorefter de forlod stedet.
15.
Kriminallovens § 102 — Tyveri
Ved den 20. august 2016 ca. kl. 15.38, i Nønne.net på adressen Imaneq 1 i Nuuk, at have stjålet tre
par bukser til en samlet værdi af kr. 2.400,00.

16.
Kriminallovens § 88 — vold
Ved den 20. september 2016 ca. kl. 17.00, på adressen Kongevej […] i Nuuk, at have tildelt V ikke
under 10 slag mod ansigtet med knyttet hånd, hvorved V blev påført adskillige skader i ansigtet.
17.
Kriminallovens 88 — vold
Ved i umiddelbar forlængelse af det i forhold 16 passerede, den 20. september 2016 ca. kl. 17.00,
på adressen Kongevej […] i Nuuk, at have tildelt sit barn, X16, som på gerningstidspunktet var
ca. 6 måneder gammel, ikke under to slag mod ansigtet med knyttet hånd, hvorved X16 blev påført
adskillige skader i ansigtet.
18.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 30. oktober 2016 mellem kl. ca. 04.00 og kl. 04.30, på adressen Inspektørbakken […] i
Nuuk, i forening med X11, hvis sag behandles særskilt, at have skaffet sig uberettiget adgang til
adressen ved at bryde et vindue op og derfra stjålet personlige dokumenter, pas, 3 stk. jakker,
Samsung Galaxy J7, iphone 5S, iphone 4, diverse kreditkort samt kr. 2.200,00 i kontanter.

19.
Kriminallovens § 105 — Databedrageri
Ved i forbindelse med det i forhold 18 passerede, den 30. oktober 2016 mellem ca. kl. 10.00 til kl.
12.15, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, via hjemmesiden www.tele.gl,
uberettiget at have anvendt et Dankort, tilhørende X12, til køb af Tusass-taletid for et samlet beløb
på kr. 12.000,00.

20.
Kriminallovens 111 — Hæleri
Ved den 7. november 2016 ca. kl. 18.30, på adressen Kongevej […] 123 i Nuuk, at have været i
besiddelse af samt at have forsøgt at sælge en mobil telefon af mærket Samsung Galaxy Note,
velvidende at denne stammede fra et tyveri.
21.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 13. november 2016 mellem ca. kl. 02.00 og kl. 09.45, på adressen Attartu […] i Nuussuaq,
i forening med X6, hvis sag er afgjort, at have skaffet sig uberettiget adgang til adressen via en

uaflåst dør og derfra stjålet et Akiliut kort, tilhørende X17, samt en sort cal. 222 SAKO riffel med
kikkert, en cal. 17 haglspreder, en Samsung Galaxy J1 og en bilnøgle til GR […].

22.
Kriminallovens § 114 stk. 1 — Brugstyveri
Ved i forbindelse med det i forhold 21 passerede, den 13. november 2016 mellem ca. kl. 02.00 og
kl. 09.45, fra adressen Attartu […] i Nuussuaq, i forening med X6, hvis sag er afgjort, ved brug af
rette nøgle, at have brugstjålet køretøj et GR […], tilhørende Nuuk Vand & Varme Service Aps, og
efterfølgende brugt dette til kørsel.
23.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 13. november 2016 mellem ca. kl. 03.00 og kl. 08.00, på adressen Manngua […] i
Nuussuaq, i forening med X6, hvis sag er afgjort, at have skaffet sig uberettiget adgang til adressen
ved at bryde et vindue op og her stjålet tre computere, to Ipads og en bilnøgle til GR […].
24.
Kriminallovens § 114 stk. 1 — Brugstyveri
Ved i forbindelse med det i forhold 23 passerede, fra adressen Manngua […] i Nuussuaq, i forening
med X6, hvis sag behandles særskilt, ved brug af rette nøgle, at have brugstjålet køretøj et GR […],
tilhørende Deres Auto Aps., og efterfølgende brugt denne til kørsel.
25.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 13. november 2016 mellem ca. kl. 00.00 og kl. 09.00, på adressen Avaalaqiaq […] i
Nuussuaq, i forening med X6, hvis sag er afgjort, at have skaffet sig uberettiget adgang til adressen
via en uaflåst dør og her stjålet to computere, to mobiltelefoner af mærket Nokia og Apple iPhone
5, en jakke og en digital kamera til en samlet værdi af kr. 16.000,00 samt et Visa-Dankort
tilhørende X5.

26.
Kriminallovens § 105 — Databedrageri
Ved i forbindelse med det i forhold 25 passerede, på et ukendt tidspunkt og adresse, i forening med
X6, hvis sag er afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, via
hjemmesiden www.tele.gl, uberettiget at have anvendt et Visa-Dankort, tilhørende X5, til køb af
Tusass-taletid for et samlet beløb på kr. 10.300,00.

27.
Kriminallovens § 88 — Vold
Ved den 13. november 2016 mellem kl. 15.00 og kl. 16.00, på adressen Kongevej […] i Nuuk, at
have tildelt V adskillige knytnæveslag på hovedet og på kroppen, hvorved V pådrog sig skader i
ansigtet, på skulderen og på ryggen.

28.

Kriminallovens 102 — Indbrud
Ved den 24. november 2016 ca. mellem kl. 03.00 og kl. 07.45, på adressen Asiarpak […] i
Qinngorput, i forening med X6, hvis sag er afgjort samt X13 og X14, hvis sager behandles særskilt,
uberettiget at have skaffet sig adgang til adressen via en uaflåst dør og her stjålet en computer af
mærket Apple Macbook Pro, en pung blandt andet indeholdende et Visa-Dankort tilhørende Café
Manna, ca. kr. 5.200,00 i kontanter samt bilnøgle til en Mitsubishi Outlander med registreringsnummer GL […].

29.
Kriminallovens § 105— Databedrageri
Ved i forbindelse med det i forhold 28 passerede, på et ukendt tidspunkt og adresse i Nuuk, i
forening med X6, hvis sag er afgjort samt X13 og X14, hvis sager behandles særskilt, for
derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, via hjemmesiden www.tele.gl, uberettiget
at have anvendt et Visa-Dankort, tilhørende Café Manna v/X19, til køb af Tusass-taletid for et
samlet beløb på kr. 38.250,00.

30.
Kriminallovens § 114 — Brugstyveri
Ved i forbindelse med det i forhold 28 passerede, den 24. november 2016 ca. mellem kl. 03.00 og
kl. 07.45, fra adressen Asiarpak […] i Qinngorput, i forening med X6, hvis sag er afgjort, samt X13
og X14, hvis sager behandles særskilt, med rette nøgle at have brugstj ålet en udlejningsbil af
mærket Mitsubishi Outlander GL […], der var udlejet til X20, og efterfølgende brugt denne til
kørsel.
31.
Kriminallovens § 102 if. § 12 — Forsøg på indbrud
Ved den 30. november 2016 kl. 0306, på adressen Iiminaq […] i Nuussuaq, i forening med X6, hvis
sag er afgjort, at have forsøgt at begå indbrud på adressen, hvilket imidlertid mislykkedes, idet
adressens beboere vågnede, hvorefter adressen blev forladt.
32.
Kriminallovens § 102 — Indbrud
Ved den 30. november 2016 ca. kl. 03.15, på adressen Kakillarnat […] i Nuussuaq, i forening med
X6, hvis sag er afgjort, uberettiget at have skaffet sig adgang til adressen via en uaflåst dør og
her stjålet seks jakker, en pung og sæt nøgler.

Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domsfældelse efter anklageskriftet og har endeligt fremsat
påstand om
1. Anbringelse i anstalten i 1 år som fællesforanstaltning med dom af 23. juni 2014.
2. Betaling af erstatning til X21 på kr. 6.692,00 (Forhold 2)
3. Betaling af erstatning til ELGiganten på kr. 12.987,00 (Forhold 4)
4. Betaling af erstatning til X2 på kr. 455,00 (Forhold 5)

5. Betaling af erstatning til X4 på kr. 1.811,00 (Forhold 9)
6. Betaling af erstatning til X5 på kr. 5.754,40 (Forhold 25)
7. Betaling af erstatning til X5 på kr. 16.300,00 (Forhold 26)
8. Betaling af erstatning til X19 på kr. 38.250,00 (Forhold 29)
9. Konfiskation af 2 gram hash, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.

T har erkendt sig skyldig i forhold 4-5, 8-13, 15, 21-26, og 28-32. Han har erkendt sig delvist
skyldig i forhold 16, idet voldens omfang ikke er erkendt fuldtud. Han har nægtet sig skyldig i
forhold 1-3, 6-7, 14, 17, 18-20 og 27.
T har fremsat påstand om anstaltsanbringelse i 6 måneder og at der ikke skal fastsættes en
fællesforanstaltning.
T har påstået frifindelse vedrørende påstanden om betaling af erstatning til X21.
T har anerkendt erstatningspligten over for ElGiganten for et beløb på 3.996 kr.
T har påstået frifindelse vedrørende erstatningspåstanden til X2.
T har påstået frifindelse vedrørende påstanden om erstatning til X4.
T har påstået frifindelse, subsidiært at retten påbedømmer erstatningspåstanden vedrørende
erstatning til X5 og X19.
T har ikke udtalt sig om konfiskationsspørgsmålet.
Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T.
Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 11. april 2017 og den 12. april 2017. Forklaringerne fremgår
af retsbøgerne for henholdsvis den 11. april 2017 og den 12. april 2017 og gengives ikke i denne
dombog.
Dokumenter
V henvendte sig den 5. december 2015 kl. 16.07 på Lægeklinikken i Nuuk. De objektive, lægelige
fund er beskrevet i politiattesten, som:
"1) ramt på næsen, denne er blevet skæv, devierende mod venstre. Der har ikke været blødning.
Frembyder ingen andre skader."
V henvendte sig den 20. september 2016 kl. 18.08 på Lægeklinikken i Nuuk. De objektibe, lægelige
fund er beskrevet i politiattesten, som:

"1) Stor bule midt i panden.
2) Bule og blåt mærke på højre side af hovedet.
3) På højre side af halsen og om bagpå ses mærke efter hånd.
4) Ved næsen ses spor efter blødning."
Nyfødt pige […] er den 20. december 2016 kl. 18.38 er X16 undersøgt på Lægeklinikken i Nuuk.
De objektive fund er beskrevet i politiattesten, som:
"1) Rødme over ve. øje.
2) hævelse og rødme af ve. kind."
Der er fremlagt billeder af V og X16 taget den 21. september 2016.
V henvendte sig den 14. november 2016 kl. 14.07 på Lægeklinikken i Nuuk. Politiattesten er
udfærdiget den 18. november 2016. Det fremgrår ikke, hvem der har udfærdiget lægeattesten, der
hverken er stemplet eller underskrevet. I flere af punkterne i politiattesten er udfyldt "ikke angivet i
journal". De objektive er i øvrigt i politiattesten beskrevet som:
"1) Bule i højre tinding
2) røde og blå mærker på højre skulder, angives at være af forskellig dato - 5 røde mærker i alt på
hver ca. 2 cm hver
3) Hæmatom på ryggen ca. 4x5 cm"
Der er fremlagt billeder af V taget den 14. november 2016.
Der er fremlagt domme over to af de personer, der i anklageskriftet i en række forhold er anført som
medgerningsmænd. Der er fremlagt:
- Dom afsagt den 4. april 2017 af Sermersooq Kredsret vedrørende X6
- Dom afsagt den 22. november 2016 af Sermersooq Kredsret vedrørende X7
- Dom afsagt den 17. december 2014 af Sermersooq Kredsret vedrørende X7
- Dom afsagt den 31. august 2015 af Sermersooq Kredsret vedrørende X6
Personlige oplysninger
Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 27. februar 2017. Af punkt 9 resume og konklusion
fremgår følgende:

"Det drejer sig om en ung mand på 20 år. Sigtedes far bor i Maniitsoq og moren døde i 2006, hvor
hun bliv dræbt.
Sigtede har 2 søskende fra hans fars side og fra mors side har han 2 søskende. Den ene af søsteren
begik selvmord lige efter moren døde.
Sigtedes opvækst har været trygt og harmonisk familieliv før moderen bliv dræbt, men efter moren
bliv dræbt bliv familie forholdet ødelagt, og senere begik søsteren selvmord i Nuuk, og siden
dengang har det været hårdt for sigtede. Sigtede har i dag god kontakt til sin far.

Familien flyttede til Nuuk fra Maniitsoq i 2005 hvor faren fik tilbudt job hos SS og derfra begyndte
morens misbrug af alkohol ekstrem hvor faren bliv træt af hende og senere bliv skilt fra hende, efter
de bliv skilt bliv moren dræbt og efter hun bliv dræbt forsøgte faderen at begår selvmord.
Sigtede har i dag god kontakt til sin far.
Sigtede har ikke været under børne og ungdomsforsorg, men har været under miljøarbejderne hvor
de holdt tilsyn af sigtede i ca. 3 år og for at stabilisere sigtedes liv både socialt og støtte.
Sigtede har samlever, hvor de sammen har en pige på snart lår, barnet bor hos moderen, men er pt. i
Qaqortoq på "mor og barn skolen."
Sigtede har ingen særlige fritidsinteresse.
Sigtede har et godt helbred både fysisk og psykisk.
Sigtede er ikke bruger af alkohol, det er meget sjældent måske i gange om året. Sigtede prøvede
første gang alkohol lige før konfirmation.
Sigtede har ikke været under misbrugsbehandling, men har været til familiebehandling op til flere
gange, især efter morens død. Sigtede er ikke interesseret i behandling da han ikke har brug for det.
Sigtede er bruger af hash, ryger ca. 5 gange om ugen, kommer an på hvor mange penge han har.
Sigtede røg første gang i 2011, da han var omkring 14 år, hvor han kan ryge op til hverdag. Sigtede
oplyser at han flygtede fra følelserne ved at ryge hash, især efter morens død, men senere da han
flyttede til sin far kunne han bedre styre sig og fik ordentligt liv og på dette tidspunkt bliv han valgt
til årets medarbejder fra Royal Greenland, hvor han har arbejdet uafbrudt i 1 år.
Sigtede prøvede hash førstegang da han var omkring 12 år, og senere som 14 år.
Sigtede har ikke prøvet andre euforiserende stoffer. Sigtede har sniffet gas, men kun lidt.
Sigtede kan være interesseret i misbrugsbehandling mod hash.
Sigtede er gået af folkeskolen uden eksamen i 2013, sigtede har gået i speciel klasse.
Sigtede har ingen videreuddannelse. Ingen faguddannelse.
Sigtede har erhvervet sig som fisker og i fabrikken Royal Greenland samt Polar rejer.
Sigtede ville erhverve sig som fisker. Sigtede fremtidige arbejdsmuligheder er som fisker.
Sidst sigtede erhvervede sig som fisker (inden han kom ind) har han indtægt på ca. 4-5.000,00 kr.
om ugen. Sigtede har ingen formue.
Sigtede har ingen faste indtægter. Sigtede har ingen gæld eller restance.
Sigtede har haft socialhjælp i 4 måneder før han kom ind som tilbageholdt.
Sigtede er ikke meget for samfundstjeneste.
Konklusion:

Kriminalforsorgen anbefaler en anden dom end samfundstjeneste, da sigtede ikke er interesseret i
samfundstjeneste."
T har om sine personlige forhold forklaret, at han da forholdene foregik havde stærke
følelsesmæssige belastninger. Han havde opgivet alt. Han vil nu gerne leve sammen med sin
kæreste og deres barn i egen lejlighed. Han vil gerne have et arbejde. Hans forbrug af hash er meget
mindre nu. Da han var på anstalten i Ilullisat blev hans forbrug minimalt, og han har lært meget af
at bo der. Han er begyndt at lave mad og at kunne planlægge. Det har haft en god virkning for ham
at være der. Men han har ikke måtte ringe til sin familie. Han bad bl.a. om lov til at ringe til jul. Han
har ikke måtte tale med sin datter. Politiet har ikke besvaret hans anmodning om at få lov at ringe.
Det vil han gerne klage over. Han vil gerne uddanne sig, men han vil først gerne arbejde med sig
selv som person.
T er tidligere foranstaltet ved
- Sermersooq Kredsrets dom af 23. juni 2014 med 1 måneds anstaltsdom, betinget med vilkår om
prøvetid på 1 år for 11 tilfælde af tyveri, jf. kriminallovens § 102, to tilfælde af forsøg på tyveri, jf.
kriminallovens § 102, jf. § 12, et tilfælde af røveri, jf. kriminallovens § 112, stk. 1, samt 3 tilfælde
af brugstyveri, jf. kriminallovens § 114. Forholdene, der er dømt for, er begået i perioden 17. marts
2012 til 5. januar 2014.
T blev anholdt den 30. november 2016 og har været tilbageholdt under sagen.
hele afsnittet slettes, hvis det ikke er relevantSagsbehandlingstid
Forhold 1-5 vedrører forhold, hvor gerningstidspunktet er i 2014.
Forhold 6-7 vedrører forhold i 2015.
Forhold 8 vedrører forhold i april 2016.
Forhold 9-15 vedrører forhold i august 2016.
Forhold 16-17 vedrører forhold i september 2016.
Forhold 18-32 vedrører forhold i perioden 30. oktober til 30. november 2017.
Anklageskrift er modtaget den 24. marts 2017.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
Forhold 1-3
Tiltalte har forklaret, at han ikke husker noget om disse forhold. Tiltalte har forklaret, at der er
mange forhold. Tiltalte har tidligere i december 2014 - som er kort tid efter de tre forhold er begået
- erkendt forholdene over for politiet, og har under sagen forklaret, at han ikke siger, at han er

uskyldig i de tre forhold, men at han ikke husker noget om dem. Retten finder det derfor bevist, at
tiltalte er skyldig i forhold 1-3.
Forhold 4
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. Domsretten bemærker i den forbindelse, at selvom tiltalte
først mødte X1 uden for butikken, kan borttagelsen af mobilteefonerne ikke på det tidspunkt anses
for tilendebragt. Forholdet er derfor retteligt kvalificeret som medvirken til tyveri.
Forhold 5
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 6
Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han, som han husker det, ikke var med til dette,
men at han har udpeget dem, han kunne genkende på en overvågningsvideo hos politiet. Mod
tiltaltes benægtelse er ikke ført et til domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig.
Tiltalte frifindes derfor.
Forhold 7
Tiltalte har endeligt nægtet sig skyldig. V har ikke ønsket at afgive forklaring i sagen. Der er
fremlagt en anmeldelsesrapport og en politiattest.
To voterende udtaler herefter:
Tiltalte har forklaret, at V den pågældende dag ikke ville have, at han skulle forlade huset, og at V
skubbede til ham. Han har videre forklaret, at de havde en uoverensstemmelse, at han prøvede for
fuld kraft at komme ud, og at han ikke husker, om han gav V et slag.
På baggrund af tiltaltes forklaring lægger vi til grund, at der var tumult på adressen mellem V og
tiltalte den 5. december 2015. Hvad, der præcist er sket mellem parterne den pågældende dag, er
dog ikke klart ud fra den bevisførelse, der er sket for retten. Vi finder derfor ikke, at der er ført et til
domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig. Vi stemmer derfor for, at tiltalte skal
frifindes.
En voterende udtaler:
Politiattesten viser, at V er blevet ramt, og tiltalte må derfor have rørt hende. Tiltalte erkendte også
indledningsvist forholdet, men bestred dog skadens omfang. Jeg mener derfor, at det er bevist, at
tiltalte tildelte V et slag i ansigtet, men finder ikke, at der er ført bevis for mere end det. Jeg
stemmer derfor for, at tiltalte dømmes for et slag mod ansigtet.
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Tiltalte frifindes derfor i forhold 7.

Forhold 8
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 9
Tiltalte har erkendt sig skyldig. Tiltalte har forklaret, at han ikke har set en jakke, og at han ikke var
med inde i huset. Han har videre erkendt, at han godt vidste, hvad de andre skulle derinde. Det
fremgår af sagen, at jakken har været væk. Uanset at tiltalte har forklaret ikke konkret at have set
jakken, er det derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 10
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 11
Tiltalte har erkendt sig skyldig. Han har dog forklaret, at han ikke så nogen pung eller briller. Om
kontanter har han dog forklaret, at X6 nok har puttet pengene i egen lomme. Den dokumenterede
anmeldelsesrapport (forhold 11, A-1-1) omtaler ikke nogen Oakley briller.
I overenstemmelse med tiltaltes erkendelse findes han herefter skyldig i forhold 11, idet der dog
ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte i foreningen med de øvrigt nævte personer har stjålet et
par Oakley-briller.
Forhold 12
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 13
Tiltalte har erkendt sig skyldig. Han har dog forklaret, at han ikke så nogen kontanter eller
høretelefoner. Den dokumenterede anmeldelsesrapport (forhold 13, A-1-1) omtaler hverken 1.500
kr. i kontanter eller høretelefoner.
I overenstemmelse med tiltaltes erkendelse findes han herefter skyldig i forhold 13, idet der dog
ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte i foreningen med de øvrigt nævte personer har stjålet
1.500 kr. i kontanter eller høretelefoner.
Forhold 14
Tiltalte har nægtet sig skyldig. Det fremlagte overvågningsfoto giver ikke mulighed for at
identificere tiltalte. Forhold 14 er begået tidsmæssigt kort før forhold 13, og på en adresse i
nærheden deraf. Det er dog kun tildels samme personer, der er tiltalt i de to forhold, idet X10, der
optræder i forhold 13 ikke er med i forhold 14, mens X14 nævnes i forhold 14, men ikke forhold 13.

Retten finder herefter, at der mod tiltaltes benægtelse ikke er ført et til domsfældelse tilstrækkeligt
bevis for, at tiltalte er skyldig i forhold 14. Tiltalte frifindes derfor i forhold 14.
Forhold 15
Tiltalte har erkendt sig skyldig i at have stjålet to par bukser. Tilståelse støttes af de øvrige
oplysninger i sagen. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i det erkendte omfang.
Forhold 16
Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig og har forklaret, at han slog 3-4 gange. Politiattesten viser, at
der er fundet 4 mærker på V. Der er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i i hvert fald at have tildelt
V 4 slag med de følger, der er anført i politiattesten. Tiltaltes findes derfor skyldig i det beviste
omfang.
Forhold 17
Tiltalte har forklaret, at han ikke har slået X16. Han har videre forklaret, at han er kommet til at
strejfe hende, og at X16 allerede før han og V skændtes, havde rødmen på kinden. Mod tiltaltes
forklaring er ikke ført et til domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte skulle have tildelt X16
to knytnævneslag i hovedet. Tiltalte frifindes derfor.
Forhold 18
Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han ikke har lavet noget med X11, og at han ikke
var på inspektørbakken den 30. oktober 2016, og at han intet kender til forholdet.
Mod tiltaltes forklaring er ikke ført et til domsfældelse tilstrækkeligt bevis for tiltaltes skyld. Tiltalte
frifindes derfor.
Forhold 19
Tiltalte har nægtet sig skyldig og har nægtet at have noget at gøre med den Tusass, der er overført.
Tiltalte er i forhold 18 frifundet for at have stjålet det pågældende Dankort. Dankortet er tildels
brugt til opfyldelse af Tusass til V og X3, der er henholdsvis tiltaltes kæreste og hans far. Der er
ikke sket opfyldelse af Tusass hos tiltalte selv, ligesom der er sket opfyldelse ved en række andre
personer.
Mod tiltaltes forklaring er ikke ført et til domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig i
databedrageri som nævnt i tiltalen. Tiltalte frifindes derfor.
Forhold 20
Tiltalte har ikke bestridt de faktiske forhold, men har nægtet forholdet grundet manglende forsæt, da
han forinden købet havde spurgt, om telefonen var stjålet og fået at vide, at det ikke var tilfældet.
Han har gjort gældende, at købte skete i god tro.

Tiltalte har forklaret, at han købte telefonen på gaden, hvor den lå oven på en kasse. Han har videre
forklaret, at han betalte med hash, og at telefonen var billig. Domsmandsretten finder på baggrund
af omstændighederne omkring købte, at tiltalte bestemt måtte indse, at telefonen var stjålet. Tiltalte
er derfor skyldig.
Forhold 21-22
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 23-24
Tiltalte har erkendt sig skyldig. Han har dog forklaret, at han ikke husker noget om nogen Ipad. Det
fremgår af den dokumenterede anmeldelsesrapport, at der er anmeldt to Ipads stjålet.
I overenstemmelse med tiltaltes erkendelse - og under hensyn til at øvrige oplysninger i sagen findes tiltalte herefter skyldig i de rejste tiltaler.
Forhold 25
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Domsmandsretten har noteret sig, at tiltalen for så vidt angår X6 i X6’s sag var anderledes
formuleret. Sammenholdes tiltalerne er X6 tiltalt for at have tilegnet sig flere genstande. Endvidere
er genstandene mere specifik præciseret end i tiltalen i denne sag, men dækker dog i begge sager
over to computere, to mobiler, en jakke og et digital kamera. Domsmandsretten har videre noteret
sig, at X6 er frifundet for så vidt angår kamera, Nokia og memory card, da han ikke har erkendt
disse ting.
Tiltalte er alene tiltalt for så vidt angår de genstande der er nævnt i anklageskriftet. Tiltalte har
forklaret, at han kan genkende disse genstande og genstandene fremgår af sagens oplysninger i
øvrigt. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 26
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 27
Tiltalte har nægtet forholdet og har intet kunnet forklare om det. V har ikke villet udtale sig i sagen.
Der er fremlagt en anmeldelsesrapport og en politiattest. Politiattesten er ikke underkskrevet af
nogen, og politiattesten fremstår som udarbejdet på baggrund af andet materiale fremfor på
baggrund af en umiddelbar undersøgelse. De fremlagte billeder godtgør heller ikke entydigt noget.
Der er herefter ikke ført et domsfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig. Tiltalte
frifindes derfor i dette forhold.
Forhold 28

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men har forklaret, at han ikke så kontanter eller en MacBook Pro.
Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at der er stjålet en MacBook Pro, og en pung med indhold af
Canadisk KK og pengesedeler til ca. 5.200 kr. Det fremgår af den fremlagte kosterrapport
vedrørende fund i GL […], som tiltalte har erkendt at have brugsstjålet i foreningen med andre, jf.
forhold 30, at der er fundet en MacBook Pro og adskillige punge, herunder flere punge
indeholdende kreditkort i GL […]. I overenstemmelse med tiltaltes erkendelse og med hvad der
fremgår af sagen i øvrigt, findes det hererfter bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 29
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 30
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 31
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 32
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen.
Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Om foranstaltningen
På baggrund af antallet af forhold, forholdenes karakter og antallet af forhold begået umiddelbart
før tilbageholdelsen, finder retten at tiltalte skal foranstaltes ved anbringelse i anstalt, jf.
kriminallovens § 146.
Tiltalte er tidligere ved dom af 23. juni 2014 foranstaltet med en betingelse dom på 1 måneds
anstaltsanbringelse. Dommen er betinget med en prøvetid på 1 år, og forhold 1-5 i denne sag er
begået i prøvetiden.
Foranstaltningen i denne sag skal fastsættes som en samlet foranstaltning og omfatter derfor også de
forhold, der er bedømt ved dommen af 23. juni 2014, jf. kriminallovens § 130, stk. 1. Retten har
lagt vægt på, at tiltalte har haft forholdsvis hurtig recidiv efter, at den betingede dom blev afsagt, og
at der er tale om ligeartet kriminalitet, der er recideret til. Herefter - og idet kriminallovens
udgangspunkt er, at der skal fastsættes en samlet foranstaltning, når der begåes ny kriminalitet i
prøvetiden for en betinget dom - har domsmandsretten fundet, at straffen passende fastsættes som
en samlet foranstaltning, selvom sagen først påbedømmes nu i 2017.

Tiltalte er under nærværende sag fundet skyldig i 13 tilfælde af indbrud og tyveri, et tilfælde af
medvirken til tyveri, to tilfælde af forsøg på indbrud og tyveri, to tilfælde af brugstyveri, to tilfælde
af databedrageri, et tilfælde af hæleri, et tilfælde af besiddelse af hash samt et tilfælde af vold
bestående af i hvert fald 4 slag.
I dom er 23. juni 2014 er tiltalte fundet skyldig i 11 tilfælde af tyveri, 3 tilfælde af brugstyveri, to
forsøg på tyveri samt et tilfælde af røveri.
For så vidt angår foranstaltningens længde har domsmandsretten i skærpende retning lagt vægt på
karakteren af den begåede kriminalitet, herunder at der er tale om gentagne indbrud eller
indbrudsforsøg i private hjem, i en flere tilfælde efterfulgt af brugstyveri og databedrageri. I
skærpende retning er endvidere lagt vægt på, at der i flere tilfælde er begået flere forhold samme i
dag i forlængelse af hinanden og at indbrudsmetoden fremstår systematisk. Retten har i skærpende
retning videre lagt vægt på, at næsten halvdelen af de forhold, der dømmes for - 12 af de 25 - er
udøvet inden for en måned førend tiltalte den 30. november 2016 blev tilbageholdt.
I formildende retning har retten lagt vægt på, at en del af forholdene er forholdsvis gamle, og at
tiltalte i flere af forholdene var under 18 år på gerningstidpunktet. Retten har videre lagt vægt på, at
tiltaltes medgerningsmænd X6 og X7 allerede i henholdsvis 2014 og 2015 er dømt for forholdene 13, mens disse forhold først i 2017 forfølges mod tiltalte. Videre har domsmandsretten i formildende
retning lagt vægt på, at tiltalte i nogen af forholdene, der begået i forening, har forklaret, at han
enten alene stod ude foran, kun var kort inde og vende og/eller ikke endeligt fik del i nogen af de
koster, der blev stjålet.
På baggrund af en samlet vurdering af den begåede kriminalitet, tiltaltes personlige forhold, og hans
rolle i den begåede kriminalitet, findes der passende at kunne fastsættes en samlet foranstaltning på
9 måneders anstaltsanbringelse, jf. kriminallovens § 130, stk. 1, jf. 146, og § 102, jf. tildels § 12 og
tildels § 13, § 88, § 114, stk. 1, § 105, § 111 samt lov om auforiserende stoffer § 3, jf.
bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2.
Konfiskation
Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166.
Erstatning
Forhold 2
Kravet på erstatning vedrører tingsskade.
Af dom af 17. december 2014 mod X7 fremgår af domskonklusionen:
"X7 tilpligtes at betale erstatning på i alt 6.692,00 kr. til Henrik Overvad. Dette skal ske in solidum
med T og X6."
Af dom af 31. august 2015 mod X6 fremgår, at der for så vidt angår forhold 2 alene er taget
forbehold for påstand om erstatning.

Domsmandsretten finder, at der ikke i dom af 17. december 2014 har kunnet træffes afgørelse om,
at tiltalte skal betale erstatning til X21, når tiltalte ikke var en del af sagen mod X7. Ikke desto
mindre kan domsmandsretten konstatere, at det er sket. Domsmandsretten har ikke nogen viden om,
om der er sket fuldbyrdelse af erstatningsbestemmelsen i dom af 17. december 2014, men kan
konstatere, at der ikke i sagen mod X6 har været nedlagt påstand om erstatning på vegne af X21,
men alene taget forbehold herfor.
På denne baggrund finder domsmandsretten, at den ikke under kriminalsagen bør afgøre om, den
nedlagte erstatningspåstand tages til følge.
Domsmandsretten har af ovennævnte grund besluttet, at der ikke under kriminalsagen træffes
afgørelse om erstatningskravet fremsat på vegne af X21, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2.
Forhold 4
Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt. Retten har herved lagt vægt på, at
tiltalte er dømt for medvirken til tyveri af alle 13 telefoner, og at han derfor er erstatningsansvarlig
over for ElGiganten for alle 13 telefoner.
Da X1 ikke er en del af denne sag, kan domsmandsretten ikke træffe afgørelse om, at dette skal ske
in solidum med X1 og/eller de andre personer, der har aftaget mobiltelefonerne. Domsmandsretten
kan heller ikke tage stilling til, hvordan tiltalte og de øvrige personer, der har aftaget telefonerne
indbyrdes kan udøve regres over for hinanden.
Forhold 5
Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt. Retten har herved lagt vægt på, at
det ikke kan kræves, at forurettede dokumentere tilstedeværelsen af kontanter, når tiltalte har
erkendt, at de var der, og at han har stjålet dem. Da der alene er fremsat påstand om erstatning på
455 kr., skal tiltalte alene betale 455 kr., selvom han har erkendt, at han tog 500 kr., da der ikke kan
tildeles en part mere, end der er nedlagt påstand om.
Forhold 9
Tiltalte frifindes. Det fremgår af sagens oplysninger, bilag J-1-1, at X4 har tilbagekaldt sit
erstatningskrav over for politiet.
Forhold 25-26
Det fremgår af dommen mod X6, at det for så vidt angår forhold 26 skulle være oplyst, at banken
har betalt.
For så vidt angår X6 er vedrørende forhold 25 alene taget forbehold for erstatning. I anklageskriftet
i denne sag er under forhold 25 anført, at der nedlægges påstand om erstatning på vegne af X5 på
16.000 kr., mens påstanden i slutningen af anklageskriftet og den endelige påstand nedlagt i retten
er betaling af 5.754,40 kr.

Under hensyntagen til, at X6 og tiltalte er dømt i forening i de to forhold, og under hensyntagen til
de usikkerheder, domsmandsretten finder, at der er knyttet til erstatningskravet, når de er forfulgt
forskellige mod to medgerningsmænd, finder domsmandsretten, at den ikke under kriminalsagen
bør afgøre om, den nedlagte erstatningspåstand tages til følge.
Domsmandsretten har af ovennævnte grund besluttet, at der ikke under kriminalsagen træffes
afgørelse om erstatningskravet fremsat på vegne af X5, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2.
Forhold 29
Det fremgår af dommen mod X6, at det for så vidt angår forhold 29 skulle være oplyst, at
forsikringen har betalt, og at forsikringen ikke har fremsat betalingskrav.
Under hensyntagen hertil - og til at tiltalte og X6 begge er dømt for at have begået forhold 29 i
forening - finder domsmandsretten, at den ikke under kriminalsagen bør afgøre om, den nedlagte
erstatningspåstand tages til følge.
Domsmandsretten har af ovennævnte grund besluttet, at der ikke under kriminalsagen træffes
afgørelse om erstatningskravet fremsat på vegne af X19, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2.
Sagsomkostninger
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i anstalt i 9 måneder.
Hos T konfiskeres 2 gram hash.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.
T skal inden 4 uger betale 12.987 kr. til El-giganten, (Pisiffik Center), Postboks 61, Imaneq 1, 3900
Nuuk.
T skal inden 4 uger betale 455 kr. til X2, Tuapannguit […], 3900 Nuuk.
T frifindes for betaling af erstatning til X4.

Louise Engberg
Kredsdommer

