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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET

Den 10. marts 2015 kl. 13:00 holdt Sermersooq Kredsret i retssal 2, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 1,
3900 Nuuk offentligt retsmøde. […]
Retten behandlede
sagl.nr. SER-NUU-KB-0991-2014

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]
[…]
3900 Nuuk

[…]
TO forklarede på dansk, at han var på patruljekørsel. Han ser en bil komme kørende fra
forbrændingsanlægget, som ikke havde monteret nummerplade foran.
Han genkender bilen som tiltaltes, da han 14 dage forinden havde påtalt overfor tiltalte, at en bil
skal have to nummerplader monteret. Tiltalte svarede dengang, at bilen ser sejere ud uden
nummerplade.
Han bringer derfor bilen til standsning, og oplyser igen tiltalte om, at en bil skal have monteret to
nummerplader. Tiltalte svarer ligesom sidste gang, at bilen ser sejere ud uden nummerplade. Han
udsteder herefter en bøde til tiltalte.
Han husker ikke, om han ved nogle af standsningerne får at vide hvor lang tid tiltalte har kørt uden
nummerplade.
[…]
Tiltalte forklarede nu, at han i 4 år alene har kørt med en nummerplade monteret bag på bilen. Han
mener ikke, at han har overtrådt loven ved dette, da han har fået oplyst fra en bekendt, at det er
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lovligt kun at køre med en nummerplade monteret på bilen.
[…]
JG forklarede på dansk, at han var ude at køre patrulje sammen med TO.
Han ser en bil komme kørende uden nummerplade og bringer den til standsning. Han blev i bilen
og spurgte på den for at få oplyst hvem bilens ejer er.
Han steg ud af bilen efter, at have fundet ud af hvem ejeren af bilen var. Han ser, at TO står og
taler med bilens fører. Han hører, at T siger, at bilens fører er sigtet for kun at køre med en
nummerplade.
Han husker ikke, at have overhørt om TO fik at vide hvor lang tid tiltalte har kørt uden
nummerplade. Bilen havde en nummerplade, som sad bagpå
[…]

