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Sermersuup Eqqartuussiviata eqqartuussivittut suliarinneqqaarfiusutut eqqartuussuteqarfigaa  

Ulloq januaarip 15-at 2020 (eqqartuussiviup sul.allatt.no. SER-KS-0024-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaraat eqqartuussivimmi eqqartuussut atuutsiinnarneqas-

sasoq.  

 

U-ip pinngitsuutinneqarnissani piumasaqaatigaa.   

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq eqqartuussisooqataasut peqataatinnagit suliarineqarpoq.  

 

Nassuiaatit 

U-ip suliap suliarineqaqqaarneranisut eqqartuussisuuneqarfimmut pingaarnersiuilluni nas-

suiaavoq. Ilanngullugu politeeq X2 ilisimannittutut nassuiaavoq.  

 

U-ip ilassutitut nassuiaatigaa X1 qinnuigisimallugu aaqqulluni, peqqutigalugu imersimagani 

fiisternermilu kingorna biilersinnaanani. Unnuup ingerlanerani imigassat assigiinngitsut 
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imersimavai. X1-ip U aammagu U-p biilii aqullugit aggerpoq. X1 oqaluttuarpoq biilini 

pujoortoqarsimasoq. U saavanut aquttarfimmut ingippoq pujoornersut misissorniarlugit. 

Qitequtaasaq isumannaallisaat atisimanngilaa. X1-ip biilit nalunngilai biilillu qanoq bakgear-

mut inissinnissaat ilisimallugu. U-p biilit qanoq bakgear-mut inissittarneraat takutinniarlugu 

X1-imut nassuiaatigisimanngilaa. X1-ip biilit bakgear-mut inississimassavai politiip I1-ip 

takummagu biilit qullii kinguporsuutit ikumasut. Qulliit kinguporsuutit ikereermata U X1-ilu 

issiavimminnik paarlaapput. Biilit katersortarfiup saavani biilit uninngasarfianni isaariap 

eqqaani uninngapput. Politiit biilii saamiatungaanit aggerput. Politiit biiliisa iluaniittut ar-

laatigut X1 U-lu arajutsisimassavaat, tassami issiavimminnik paarlaannerat arajutsineqarsi-

massaaq. U biilini issiatilluni kavaajaqanngilaq. Politiit aggermata aquttarfiup issiaviani is-

siavoq.  

 

X2-ip nassuiaanermini suliaq eqqaamanerarpaa. Unnuk taanna I1 ingerlaaqatigaa. Industri-

havnimiit Mutten tungaanut ingerlapput. Biilit takuaat. Aappaluttumik qalipaateqarunarput. 

Biilit Nuummi katersortarfiup saavani uninngapput.  Hong Kong Cafe silataaniitsillutik biilit 

ikumasut bakgear-mullu inissinneqarnermikkut qullii kinguporsuutit ikittut takuaat. Aquttup 

takummagit qulliit kinguporsuutit biilillu qaminneqarput. Piffissami tassani ataasinnguamil-

luunniit tarrinngillat biiliniillu anisoqaranilu isertoqarani. Marsernerminni biilit uninngaan-

nannguatsiarput. Biilit uninngasarfiannukarput periuserlu malillugu nakkutilliiartorlutik. 

Aquttumut attaveqarnermini maluginiarpaa imigassarsunnittoq. Ilaasut issiavianni inuk alla 

issiavoq. Marluullutik persuarsiorpalaartunik oquitsunillu atisaqarput. Aquttup akuersinera-

tigut imigassartorsimanersoq misissorpaat. Ilisimannittoq nalunaarutiginninnermi nalunaaru-

siamik decembarip 2-anni 2018-meersumik (Ilanngussaq 2, qupp. 1, immikkoortoq 4) 

eqqartuiffigineqarpoq matumani ilaatigut allassimammat ”Biilit aquttarfiannik misissuininni 

imigassarsunni naavara, U aalakoorpasippoq qanermigut imigassarsunnikkami isaalu aappa-

lulaarlutik…” uppernarsarpaalu biilinut ornigunnermini U aquttarfiup issiaviani issiasimasoq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Politiit marluk U-p biilimi aquttarfiani issianerata nalaani tunuporsornermi qulliit ikinneqari-

arlutik qaminneqarsimanerat pillugu nassuiaareernerisa kingorna, politiillu X2-ip nassuiaa-

nerani biilit ikumasimammata, U-ip aquttup issiaviani issianermini biilit ikinniarlugit matu-

ersaat qipisimannginnerarlugu nassuiaataa tunuartinneqarpoq.  Aammattaaq U-ip sooq aqut-

tup issiviani issiasimanini pillugu allanngorartumik nassuiaateqarnera tunngavigineqarsin-

naanngilaq. Tamatuma kinguneranik aammalu eqqartuussiviup tunngavilersuutai politiip X2-

ip nassuiaaneranit qularunnaarsitsisut tunngavigalugit, eqqartuussisuuneqarfiup tunngavi-

lersuutigaa U-ip decembarip 2-anni 2018-mi biilini aallartissimammagit bakgear-mullu inis-

sillugit tamatumalu nalaani aammigut imigassamik aalakoornartulimmik akoqarsimasoq min-

nerpaaffigalugu 2,23 promille. 
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Eqqartuussisuuneqarfiup taamaattumik eqqartuussivik isumaqatigaa, U-ip biilernissani siu-

nertarisimammagu taamaammallu unnerluussissummi allassimasutut biilinik ingerlariaralu-

arsimasoq.  

 

Imigassartorsimatilluni biilerneq angallannermi inatsimmik unioqqutitsinertut sakkortuutut 

inuiaqatigiinniillu annertuumik akiorniarneqartutut isigineqarpoq. Pineqaatissiissut 

eqqartuussivimmit aalajangerneqarsimasoq imigassartorsimatilluni biilertoqarsimatillugu 

maleruagassat nalinginnaasut malillugit aalajangerneqarsimavoq. Tamanna tunngavigalugu 

U-illu inuttut atukkani pillugit nassuaatai imigassartorsimatilluni biilerneq pillugu pineqaatis-

siissummik sakkukillisaataasinnaanngimmata, eqqartuussivimmi eqqartuussut atuutsiin-

narneqarpoq.  

 

T AAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussivimmi eqqartuussut atuutsiinnarneqarpoq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

*** 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 19. maj 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 058/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1983 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 15. januar 2020 (kredsrettens sagl.nr. SER-

KS-0024-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

T har påstået frifindelse.  
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Domsmænd 

Sagen har været behandlet uden domsmænd. 

 

Forklaringer 

T har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Der er endvidere afgivet 

forklaring af vidnet politibetjent X2.  

 

T har supplerende forklaret, at hun bad X1 om at hente hende, fordi hun havde drukket og 

ikke kunne køre bil efter festen. Hun havde drukket forskellige slags alkohol i løbet af aftenen. 

X1 kom med hendes bil, da han skulle hente hende. Han fortalte, at der var røg i bilen. Hun 

satte sig på førersædet, for at undersøge, om der kom røg. Hun rørte ikke ved noget i bilen. 

Hun havde ikke taget sikkerhedssele på. X1 kender bilen og ved godt, hvordan den sættes i 

bakgear. Hun har ikke forklaret, at hun ville vise ham, hvordan man sætter bilen i bakgear. 

Det må være X1, der havde sat bilen i bakgear, da politimanden V1 så, at bilen havde baklyset 

tændt. Det var efter, at baklyset havde været tændt, at hun byttede plads med X1. Bilen var 

parkeret ved P-pladsen foran forsamlingshuset, lige ved indgangen. Politibilen kom kørende 

fra venstre. Der må have været et tidspunkt, hvor dem i politibilen ikke kunne se hende og 

X1, og det har været på det tidspunkt, at de byttede plads. Hun havde ikke sin jakke på, da 

hun sad i bilen. Hun sad på førersædet, da politiet kom hen til dem. 

 

X2 har forklaret, at han husker sagen. Han kørte sammen med V1 den aften. De kom kørende 

fra industrihavnen op mod Mutten. De observerede et køretøj. Det var vist nok rødt. Køretøjet 

holdt uden for forsamlingshuset i Nuuk. De var ved Hong Kong cafeen, da de observerede, at 

køretøjet var tændt og blev sat i bakgear, så baklyset tændte. Baklyset og bilen blev slukket, 

da føreren så dem. Bilen var ikke ude af syne på noget tidspunkt, og der var ikke nogen, der 

gik ud af eller ind i bilen. Bilen holdt vist nok stille, mens de observerede den. De kørte ind 

på parkeringspladsen og foretog en rutinemæssig kontrol. Tændingsnøglen sad stadig i, da de 

kom hen til bilen. Da de tog kontakt til føreren, bemærkede han, at der lugtede af alkohol. 

Der var en anden person på passagersædet. De var begge festligt og let påklædt. De foretog 

alkoholtest af føreren med hendes samtykke. Vidnet blev foreholdt anmeldelsesrapport af 2. 

december 2018, (Bilag 2, side 1, 4. afsnit), hvor han havde skrevet blandt andet ”Ved besigti-

gelse af køretøjets førerside kunne jeg lugte alkohol, T skønnedes påvirket af spiritus, idet hun lugtede 

af alkohol ud af munden og havde rødlige øjne …”, og bekræftede, at T sad på førersædet, da han 

gik hen til bilen.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter forklaringerne fra de to politibetjente om, at de så baklyset var tændt og blev slukket, 

mens T sad på førersædet af sin bil, og politibetjent X2s forklaring om, at bilen var tændt, 
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tilsidesættes Ts forklaring om, at hun ikke havde drejet tændingsnøglen, da hun sad på fører-

sædet. Der kan endvidere ikke lægges vægt på Ts skiftende forklaring om, hvorfor hun sad 

på førersædet. Herefter, og af de grunde, der er anført af kredsretten, som yderligere er be-

styrket af forklaringen fra politibetjent X2, lægger landsretten til grund, at T den 2. december 

2018 startede sin bil og satte den i bakgear, mens hun havde alkohol i blodet med en mind-

steværdi på 2,23 promille.  

 

Landsretten er derfor enig med kredsretten i, at det er bevist, at T har haft til hensigt at køre i 

bilen, og at hun derfor har forsøgt at føre bilen som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Spirituskørsel anses som en alvorlig overtrædelse af færdselsloven, som samfundet har en 

stærk interesse i at modvirke. Den foranstaltning kredsretten har fastsat følger almindelig 

praksis for spirituskørsel. Herefter, og da de personlige omstændigheder, som T har oplyst 

om ikke kan føre til en formildelse af foranstaltningen i en sag om spirituskørsel,  stadfæstes 

kredsrettens dom. 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Kirsten Thomassen 

 


