
   

 

Den 29. februar 2016 kl. 1410 holdt Qeqqata Kredsret Hotel Kangerlussuaq Grupperum C 

offentligt retsmøde[…]  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0477-2015 

                   Anklagemyndigheden 

mod 

tiltalte 

Cpr.nr.[…] 

[…] 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5507-98610-00077-15. 

 

For anklagemyndigheden mødte politibetjent KJ. 

 

Tiltaltes beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer […], var mødt. 

 

Tiltalte […], var ikke mødt, uagtet der var indkøbt flybillet til hende. Hun har ved forkyndelse af 

indkaldelse den 22. februar 2016 givet samtykke til, at sagen kan afgøres uden hun selv er til stede 

jf. retsplejelovens § 453 stk. 3 nr. 2.  

 

Der fremlagdes: 

- Anklageskrift på grønlandsk og dansk af den 3. december 2015 fra Politiet i Qeqqa 

Lokalstation Kangerlussuaq samt omslag med sagens akter. 

 

Anklageskriftet blev oplæst. 

 

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om. 

1. Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder 

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

2. Tillægsbøde på 15.000,00 kr. i medfør af kriminallovens § 127, stk. 2. 

3. Konfiskation af 155 gram hash i medfør af Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 

 

Forsvareren […] tog bekræftende til genmæle vedrørende anklagemyndighedens nedlagte 

påstande, men nedlagde yderligere påstand om bødenedsættelse. 



   

 

Anklageren dokumenterede sagen.  

 

Anklageren procederede og nedlagde endelig påstand om. 

1. Anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder 

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

2. Tillægsbøde på 15.000,00 kr. i medfør af kriminallovens § 127, stk. 2. 

3. Konfiskation af 155 gram hash i medfør af Kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 

 

Forsvareren […] procederede og tog bekræftende til genmæle vedrørende anklagemyndighedens 

nedlagte påstande, men nedlagde yderligere påstand om bødenedsættelse. 

 

Efter votering afsagdes: 

 

 D O M : 

 (se dombogen) 

 

Dommen vil være at forkynde for domfældte, sammen med en vejledning om muligheden for at 

genoptage sagen. 

 

Anklagemyndigheden ankede til skærpelse. 

 

Retten modtog salæropgørelse og indstilling om rejsetidshonorar fra forsvareren. Salær og rejsetid 

afregnes efter endt tjenesterejse og vil fremgå af en separat retsbog.  

 

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 14.50. 

 

Christina Johnsen 

kla 

 


