
 

Den 2. juni 2016 kl. 13:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer 

var Louise Skifte. […].   

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0369-2015 

       Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 1 

Cpr.nr. 1998 

[…] 

3911 Sisimiut 

Og 

Tiltalte 2 

Cpr.nr. 1999 

[…]. 

                                                                                            9560 Hadsund  

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97646-00007-15. 

 

For anklagemyndigheden mødte politiassistent JR. 

 

Tiltalte 1-s beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer J.J.J, var mødt. 

Tiltalte 2-s beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer VL, var mødt. 

 

Tiltalte 1, var mødt. Tiltalte 1 oplyste hvor hun bor.   

 

Tiltalte 1-s værge, IO, var mødt. 

 

Tiltalte 2, var mødt. Tiltalte 2 oplyste hvor hun bor og opholder sig. 

 

Tiltalte 2-s værge, FO, var mødt.  

 

Tiltalte 1, der blev gjort bekendt med, at hun ikke er forpligtet til at udtale sig erklærede sig villig 

hertil. 

 

Tiltalte 2, der blev gjort bekendt med, at hun ikke er forpligtet til at udtale sig erklærede sig villig 



hertil. 

 

Der fremlagdes: 

-  Retsbog af den 16. december 2015. 

 

Dommeren læste retsbogen op. 

 

Tiltalte 1 afgav forklaring om sine personlige forhold. 

  

Tiltalte 2 afgav forklaring om sine personlige forhold. 

 

Forsvarerne læste til begge tiltaltes person undersøgelses konklussioner op. 

    

Anklageren procederede og nedlagde endelig påstand om. 

Vedr: Tiltalte 1 

Anbringelse i anstalt i 30 dage. 

 

Vedr: Tiltalte 2 

Anbringelse i anstalt i 30 dage. 

 

Forsvareren J.J.J/Tiltalte 1 procederede og nedlagde endelig påstand om dom til tilsyn. 

 

Forsvareren VL/Tiltalte 2 procederede og nedlagde endelig påstand om advarsel. Subsidiært 40 

timers samfundstjeneste med 1 års tilsyn. 

 

 

Efter votering afsagdes: 

 

 D O M: 

  (se dombogen) 

 

Domfældte 1, der påhørte domsafsigelsen samt blev gjort bekendt med ankereglerne og forskellen 

mellem at anke til frifindelse og til formildelse, erklærede efter at have talt med sin forsvarer, at 

hun ankede dommen. 

 

 



 

Tiltalte 1 ankede dommen vedrørende foranstaltningsspørgsmålet, til formildelse. 

 

Domfældte 2, der påhørte domsafsigelsen samt blev gjort bekendt med ankereglerne og forskellen 

mellem at anke til frifindelse og til formildelse, erklærede efter at have talt med sin forsvarer, at 

hun modtog dommen. 

 

Anklagemyndigheden modtog dommen til Tiltalte 2. 

 

Anklagemyndigheden mod ankede dommen til Tiltalte 1 til stadfæstelse. 

 

Retten modtog salæropgørelse fra forsvarerne. 

 

Retten tilkendte den beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer J.J.J 8.600,00 kr. i salær, Beløbet 

afholdes endeligt af statskassen. 

 

Retten modtog salæropgørelse og indstilling om rejsetidshonorar fra forsvareren. 

 

Retten tilkendte den beskikkede forsvarer, autoriseret forsvarer VL 1.600,00 kr. i salær, og 

16.400,00 kr. i rejsetidshonorar, i alt 18.000,00 kr. Beløbet afholdes endeligt af statskassen. 

 

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 14.35 

 

Louise Skifte 

 

 


