
Til Justitsministeriet 
 
På vegne Landsforsvareren i Grønland og på vegne Foreningen af Grønlandske Advokater skal jeg herved 
fremkomme med bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. 
 
De foreslåede ændringerne vedrørende tilførelse af yderligere dommer i Retten i Grønland med de deraf 
følgende konsekvensrettelser, samt ændringerne vedr. lydoptagelse og gengivelse af forklaringer i 
kriminalsager tiltrædes. Det kunne dog overvejes om det er hensigtsmæssigt at bestemmelserne om 
gengivelse af forklaringer indsættes som kap. 30a. Det forekommer mere naturligt, at kapitlet indsættes 
som kap. 39a.  
 
De foreslåede ændringer i §§ 401, 403 og 404 kan ikke tiltrædes. Det er udtryk for en glidbane, at en sådan 
registrering kan ske uden, at der er tilknytning til en konkret sag, og at indikationskravet således fraviges. 
Det bør kun være dømte, der er optaget i et sådant register. Det er endvidere problematisk, at det ikke er 
nærmere præciseret, hvad der udgør en ”grov lovovertrædelse”. 
 
Det tiltrædes, at Landsforsvareren i Grønland bliver medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen. 
 
Det foreslås, at Landsforsvareren bliver medlem af det Grønlandske Kriminalpræventive Råd. 
 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards  

Finn Meinel 
Advokat 

 
Issortarfimmut 4 
Boks 861, DK-3900 Nuuk, Greenland 
Tlf.: (299) 34 1050 
Fax : (299) 34 1055 
Mobil (299) 555 444 

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, beder vi dig venligst informere 
os herom og samtidig slette e-mailen uden at videresende eller kopiere den. 

This e-mail and attachments are confidential and may be legally protected. It is addressed to the intended recipient only. If you are 
not the intended recipient please notify the sender immediately. If you have received this message by mistake, please inform us 
hereof and delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. 

 


