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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

KUJALLEQ KREDSRET 
 

Den 4. september 2014 blev af Kujalleq Kredsret i sagen 

sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0114-2014       

        

 Anklagemyndigheden 

mod 

T 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5502-97591-00198-12. 

 

afsagt 

 D O M: 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet vedrørende forhold 1 til 5 er dateret den 20. august 2012 og modtaget i retten 

den 2. oktober 2012 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 6 er dateret den 18. oktober 2012 og modtaget i 

kredsretten 22. oktober 2012.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 7 til 8 er dateret den 27. maj 2013 og modtaget i 

kredsretten 5. juli 2013.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 9 er dateret den 8. august 2013 og modtaget i 

kredsretten 28. august 2013.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 10 til 12 er dateret den 11. april 2014 og modtaget i 

kredsretten 11. april 2014.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 13 er dateret den 19. juni 2014 og modtaget i 

kredsretten 24. juni 2014.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 14 er dateret den 19. august 2014 og modtaget i 

kredsretten 22. august 2014.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 15 er dateret den 29. august 2014 og modtaget i 

kredsretten 2. september 2014.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 



2 

 

Forhold 1 

Kriminallovens § 102 – tyveri – ved den 17.04.12 i tiden mellem ca. kl. 10.00-1030, i Spar 

Anja, adresse Poul Ibsensvej BNR 702, 3920 Qaqortoq, i forening med …, at have stjålet 1 stk. 

½ liters Kondi á kr. 15,00 pr. stk., 2 stk. ½ liters Sport á kr. 15,00 pr. stk., 2 stk. ½ liters 

Hindbær á kr. 15,00 pr. stk., 2 stk. 0,25 liters Coca Cola á kr. 9,25 pr. stk. og 2 stk. Sød & 

Saltet Chips á kr. 21,95 pr. stk. til en samlet værdi af kr. 137,40. 

Forhold 2 

Kriminallovens § 102 – tyveri – ved mellem den 30.04.12 og 01.05.12, i J H Lytzensvej Blok 

K, 3920 Qaqortoq, at have stjålet kr. 800,00 tilhørende .. og som lå i hans lomme. 

 

Forhold 3 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 30.05.12, i adresse Kimmernat 1365, 3920 Qaqortoq, 

at have stjålet kr. 5.900,00 fra … lomme. 

Forhold 4 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 04.08.12 ca. kl. 1055, i Spar Anja, adresse Poul 

Ibsensvej BNR 702, 3920 Qaqortoq, at have stjålet 2 stk. Bubble Sward til en samlet værdi af 

kr. 60,00.  

Forhold 5 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 05.08.12 ca. kl. 1428, i Pisiffik, adresse Storesøvej 

BNR 135, 3920 Qaqortoq, at have stjålet en pose Peanuts til en værdi af kr. 26,95.  

 

Forhold 6 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 08. oktober 2012 ca. kl. 0800 ved Grønlandsbankens 

pengeautomat udfor adressen Olesvej B-1216 i Qaqortoq, i forening med … med rette pinkode 

at have hævet kr. 1.300,00 fra .. Mastercard. 

 

På vegne af .. nedlægges der påstand om erstatning på kr. 1.300,00. 

 

Forhold 7 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 2. november 2012 kl. ca. 12:25 i Pisiffik Pilivik, 

Storesøvej BNR 135, i Qaqortoq, i forening med …, som for dette forhold er blevet 

foranstaltet med bøde, at have tilegnet sig en rødvin til en værdi af kr. 129,95,- 

 

Forhold 8 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 7. marts 2013 kl. 16:05 fra Spar Anja, på adressen 

Poul Ibsensvej B 702 i Qaqortoq, at have stjålet 1 stanniol (sølvpapir) til en værdi af kr. 22,95,-  

  

Forhold 9 
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Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 05.august 2013 kl. 1050 i Qaqortoq at have indfundet 

sig som kunde i Brugsen, Qaqortoq Anders Olsensvej B 852, hvor hun fra køledisken tog 1 

bakke Leverpostej, 1 pk. Rullepølse, 1 pk. Hamburgerryg og 1 pk. Røget filet til en samlet 

værdi af 73,95 kr, hvilket hun bragte hen imellem reolerne inde i forretning, hvor hun lagde 

varerne i sin medbragte rygsæk med tyveri for øje, hvorefter hun gik forbi kassen uden at 

betale for varerne og ud af forretningen, hvilket forehavende mislykkedes, idet hun udenfor 

Brugsen blev stoppet af personalet og bragt ind. 

 

Koster tilbageleveret. 

 

Forhold 10 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 08. september 2013 kl. 1130 i Qaqortoq, at have 

tilegnet sig en pakke Steff Hotdog pølser til en værdi af kr. 39,96, en pakke Fp pommes frites 

til en værdi af kr. 20,95 fra Spar Anja, Poul Ibsensvej B 702, hvor hun indfandt sig som kunde. 

 

Forhold 11 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 26. oktober 2013 kl. ca. 1200 i Qaqortoq, at have 

stjålet 2 skrabelodder med gevinster fra 85 årige pensionist, ….fra hans adresse, Vestervej, 

hvorefter hun indløste disse hos Pisiffik og Brugsen Qaqortoq med gevinster på kr. 280.00. 

 

Forhold 12 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 02. november 2013 kl. 1200 i Qaqortoq at have 

tilegnet sig 1 stk. 2 packs NB Panthose Boy/Gamache til en værdi af kr. 79,95 fra Pisiffik 

Torrak Fashion, Storesøvej B 135, hvor hun indfandt sig som kunde. 

 

Forhold 13 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 14. juni 2014 mellem kl. 1715 og 1755 i Spar Anja 

på adressen Poul Ibsensvej B-702, 3920 Qaqortoq. At have tilegnet sig flere forskellige mad 

vare til en samlet værdi af kr. 838,77,- hvor hun indfandt sig som kunde, og forlod butikken 

uden at betale.  

  

Forhold 14 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved den 17. august 2014 kl. 1333 på adressen Poul Ibsensvej 

i butikken Spar Anja, at have stjålet i stk. FP Salami og 1 stk. KIMS Saltede Cashews til en 

samlet pris på kr. 49,20. 

 

Forhold 15 

Kriminallovens § 102 – tyveri –ved på ikke et nærmere angivet tidspunkt om natten mellem 
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31. juli 2014 og 1. august 2014 i Qaqortoq, på adressen Vestervej, i foreningen med …, at 

have stjålet en pung indeholdende penge i kontanter på i alt kr. 234,00 og 1 pakke cigaretter, 

tilhørende …. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalt i 3 måneder. 

 

T har erkendt sig skyldig i forhold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om bøde på 6.000,00, subsidiært betinget anbringelse i anstalt 

i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder ved udløbet af en 

prøvetid på 1 år.  

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T. 

 

Forklaringen fra tiltalte, er gengivet i retsbogen af den 4. september 2014.  
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Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag:  

01. afgjort ved bødeforelæg. Den 26.09.08 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 500,00 for Kriminallovens § 72 (tyveri) 

02. Afgjort ved bødeforelæg. Den 03.06.09 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 2.500,00 for Kriminallovens § 72 (tyveri) og § 74, stk. 1 jf. § 8 (forsøg på 

bedrageri) 

03. Afgjort ved bødeforelæg. Den 12.07.10 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 2.000,00 for Kriminallovens § 102 (tyveri) 

04. Afgjort ved bødeforelæg. Den 19.08.10 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 500,00 for Kriminallovens § 102 (tyveri) 

05. Afgjort ved bødeforelæg. Den 24.06.11 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 1.500,00 for Kriminallovens § 107 stk. 1 nr. 1 (mandatsvig) 

06. Afgjort ved bødeforelæg. Den 23.01.12 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 500,00 for Kriminallovens § 102 (tyveri) 

07. Afgjort ved bødeforelæg. Den 23.04.13 af Politimesteren i Grønland. Bøde 

kr. 500,00 for Kriminallovens § 102 (tyveri) 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at hun ikke har arbejde og får tilskud fra 

socialvæsenet hver 14. dag på 680,00 kr. Hun har børn, hvor den ældste er i Nuuk, har en 

der går i skole på 6 år, 3 er i børnehaven, og den yngste er 8 måneder gammel. Hun betaler 

bidrag vedrørende sin datter hvor hun er bagud med ca. 3.000,00 kr. hun er alene, og bor 

hos sin søster som er flyttet til et andet sted, hvor hun lejer hendes bolig. Adspurgt om hvad 

hun vil gøre af sine børn, hvis hun skal afsone i anstalten, svarede hun at hun ikke ved hvem 

der skal tage sig af hendes børn. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

 

Under henvisning til tiltalte uforbeholdne erkendelse i alle 15 forhold, som støttes af hendes 

forklaring finder retten at det er bevist, at tiltalte har begået tyveri som beskrevet i samtlige 

anklagepunkter, dog således at tiltalte frifindes for overtrædelse af kriminallovens § 102, 

tyveri i forhold 4. 

Retten anser ikke, at anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden i forhold 4. Tiltalte kunne 
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ikke huske episoden. Derfor frifindes tiltalte i forhold 4. 

 

Tiltalte anses herefter skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102, tyveri i 14 tilfælde. 

 

Om foranstaltningen 

 

Ved fastsættelse af foranstaltning for det begåede lagde retten bl.a. vægt på, at tiltalte i 

denne sag har begået tyveri fra flere ældre personer, ligesom tiltalte i mange tilfælde 

tidligere var foranstaltet med bødeforelæg for ligeartet kriminalitet. 

 

Retten kunne derfor ikke følge forsvarerens påstand om bøde og betinget anbringelse i 

anstalt i 3 måneder med en prøvetid på 1 år. 

 

Retten finder det mere passende, at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 2 måneder, da 

hun dermed – grundet den store venteliste – får bedre mulighed for at forberede 

pasningsmulighed for sine børn til sin anstaltsabringelse. 

 

Om omkostningerne 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

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

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 2 måneder. 

 

 

 

Louise Mølgaar-Motzfeldt 

 

 


