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EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA 

EQQARTUUSSUTIP  

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QEQQATA KREDSRET 

 

Ulloq 31. oktober 2016 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami 

sul.nr. QEQ MAN KS 0135-2015   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3912 Maniitsoq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5506-98011-00006-15 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

 E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 08. juni 2015-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 22. 

juni 2015. 

Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 2-mut tunngasoq 17. oktober 2016-imik ulluligaavoq 

eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 20. oktober 2016.  

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

Pisimasoq 1 

 

 

Pisimasoq 2 
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”Unnerluussissut issuarneqarsinnaanngilaq scannerneqarnera kisiat pigineqarmat. Allagaati-

nik takunnissinnaatitaanermik eqqartuussisoqarfimmut noqqaassuteqartoqarsinnaavoq.”  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq. 

Pingaarnertut unnerluussissummi 8. juni 2015-imeersumi piumasarineqartoq atorunnaarsinneqar-

poq. Pingaarnertut unnerluussissummi kiisalu matumani ilassutitut unnerluussissummi taaneqartut 

aallaavigalugit unnerluussisussaatitaasut ima piumasaqarput:  

 

Akiligassaq 87.500 kr. akilissagaa.  

 

Ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni ingerlatitsisinnaanermut allagartaajaaneq, tak. aqqusi-

nertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 1.  

 

I sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq.  

 

U pisimasoq 1-imi aamma 2-imi pisuunnginnerarpoq.  

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq. 

Pinngitsuutinneqassasoq. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U, I nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartup, U, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 31. 

oktober 2016-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittup, I, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 31. oktober 2016-

imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 
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Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq. 

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1-1- Nalunaarutiginninnermi allattuiffik.  

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1-2- Angallannermi ajutoornermit allattuiffik. 

Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-1- Angallannermi ajutoornerup titartarnera. 

 

Pisimasoq 2, ilanngussaq A-1-1- Nalunaarutiginninnermi allattuiffik. 

Pisimasoq 2, ilanngussaq F-1-1- Promillemik nalunaarut. 

Pisimasoq 2, ilanngussaq F-2-1- Akileraarutinut tunngasumik paasissutissat.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

Inatsisinik unioqqutitsineq pivoq 28. april 2015, unnerluussissutip ullua 8. juni 2015. Eqqartuus-

sivimmi suliaq tiguneqarpoq ulloq 22. juni 2015. Eqqartuussivimmi suliareriarneqarpoq ulloq 28. 

april 2016, atortulli pissutaallutik iluatsinngilaq. Ilassutitut unnerluussissummut inatsisinik un-

ioqqutitsineq pivoq 22. september 2016, unnerluussissutip ullua 17. oktober 2016. Eqqartuus-

sivimmi suliaq tiguneqarpoq ulloq 20. oktober 2016. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

U unnerluutigineqarnerminut marluusunut pinngitsuunerarpoq, pisimasoq siullermut nassuiaatigaa 

uteriartorsimalluni, centraali biiliniik allanik tigoriarlugu, pisussaagami mianersorsimanerarpoq. 

Tarrasuutikkulli takusimavaa pinerlineqarneragaasoq qanittuararsuusoq, taamattumik anillalluni 

aperisimagaluarpaa attorsimanerlugu, attortissimannginnerarsimavorlu, taamaattumik ingerlaqqi-

innarsimalluni, politiinullu nalunaariartorluni. Uiata malunnartumik malersortuarmani, qanoq il-

iornissamut sillimajumalluni. 

 

Ilisimannittutut qaaqquneqarsimavoq I nassuiaatigaalu, mobiiliminik oqaluussisilluni nam-

mineq unitsisinnaanngisamik nukimmik ingerlanneqarsimalluni, takusimanerarpaalu mobiilini 

biilit ataanut pulasoq, siumoormatalu saqqummermat tigusimanerarlugu. Biilertup anil-

laffigisimavaa aperisimallugulu ajunnginnersoq, ajunnginnerarsimallunilu. Kingornali annial-

ersimanerarpoq, napparsimavimmullu sianersimanerarpoq anniarisaqalerami, majuarmallu tar-

rarsorsimagaluarpaat, qimerlunilu anniarimagit unnuisinneqarsimalluni. 

 

Uppernarsaatissamik napparsimavimmiissimaneranik saqqumiisoqanngilaq. 

 

Pisimasumi pinngitsuutinneqarpoq, ilisimannittup nassuiaatai nikerarpallaaqimmata, nappar-

simmavimmiissimanerarlu uppernarsaatitaqanngimat. 

 

Pisimasup aappaanut U nassuiaavoq, taamanikkut helipoortsitoqqamiissimalluni, tassanilu politi-

inik supisisinneqarsimalluni, erseqqissarpaalu ullaaq taanna imigassartorsimanani, misi-

gisimanerarpoq silappaarilluni. Ilanngullugu oqaatigaa unnukkut ulloq sioqqullugu nulianilu 
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viinnit puujaasat pingasut unnuami ataatsip tungaanut imersimallugit. 

Nassuiaanerminut ilanngullugu oqaatigaa arlaleriarluni politiinik unitsinneqartarsimalluni imi-

gassartorsimasutut pasineqarluni, kisiannili qallunaaatorlugu negativiusarluni. 

 

Uppernarsaatissatut ilanngunneqarsimavoq, ulloq taanna aaverneqarsimanera, tassanilu takun-

eqarsinnaavoq 1,33 promiiliusimasoq. 

 

Pisimasumi pisuutitaavoq. 

 

Eqqartuussisut pisimasumut siullermut pinngitsuutippaat, ilisimannittup nassuiaata amigaralugu 

aammalu napparsimmavimmiissimanera uppernarsarneqanngimmat, taamatullu uppernarsaatissatut 

ilanngunneqarsimasoq, titartarlugu paasissutissaq paasiuminaammat. 

Pisimasup aappaanut pisuutinneqarpoq takuneqarsinnaammat 1,33 prommilimik aavaa imigas-

samik akoqartoq. 

Eqqartuussisut ilungersunartutut isigaat biilernermik inuutissarsiuteqarluni, imigassamik mian-

ersuutiginnissimanngimmat. Namminermi nalusimasanngikkaluarpaa unnuaq ilanngullugu imer-

simaguni, aammini imigassamik suli akuusimassasoq, ajorneruvorlu ilaasunik angallassisussaalluni 

mianersuutigisimangimmagu. Naggaataagut oqaatigineqassaaq, biilernermik inuutissarsiortuugami, 

imigassamik atuinissani sakkortuumik killersimaarsimassagaluara. 

Biilersinnaanermut ingerlatitsisinnaajunnaarsinneqarpoq, akiliisitassanngorlugulu.  

  

Unnerluutigineqarsimavoq aqqusinikkut angallannermi inatsimmik unioqqutitsisimasutut § 56 

ilanngullugu § 28 imm. 2 aamma § 56 ilanngullugu § 9 imm. 1 tunngavigalu. Pineqaatisinneqarpoq 

aqqusinikkut angalannermi inatsimmi § 60 stk 1nr. 1.  

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U, cpr.nr. […], eqqartuunneqarpoq. 

 

Ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni, biilernermik ingerlatitsisinnaajunnaarlugu. 

 

Akiliisussanngorlugu 86.500,00 kr.   

 

 

 

******** 

 

 

Den 31. oktober 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ MAN KS 0135-2015   Anklagemyndigheden 

mod 

T 
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Cpr.nr. […] 

[…] 

3912 Maniitsoq 

 

Anklagemyndighedens journal nr.5506-98011-00006-15. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 8. juni 2015 og modtaget i retten den 22. juni 2015.  

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 2 er dateret den 17. oktober 2016 og modtaget i retten den 

20. oktober 2016 

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Forhold 1 

 

 

Forhold 2 

 

”Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om 

aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten.” 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om. 

 

Påstanden af hovedanklageskrift af 8. juni 2015 ophæves. For de af hovedanklageskriftet af 8. juni 

2015 samt de af nærværende tillægsanklageskrift anførte forhold nedlægger anklagemyndigheden 

påstand om:  

 

Betaling af bøde på 87.500 kr.  
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Frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måneder, jf. færdselslovens § 60 stk. 1, nr. 1.  

 

Der tages på vegne af V forbehold for erstatning.  

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V. 

 

Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 31. oktober 2016. 

 

Forklaringen fra vidnet, V, er gengivet i retsbogen af den 31. oktober 2016. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af  

Forhold 1, bilag A-1-1- Anmeldelsesrapport.  

Forhold 1, bilag A-1-2- Rapport færdselsuheld. 

Forhold 1, bilag F-1-1- Skitse af færdselsuheld.  

 

Forhold 2, bilag A-1-1- Anmeldelsesrapport.  

Forhold 2, bilag F-1-1- Promilleerklæring. 

Forhold 2, bilag F-2-1- Skattemæssige oplysninger.  

 

Sagsbehandlingstid  

 

Lovovertrædelsen er sket den 28. april 2015, anklageskriftet er dateret den 8. juni 2015 og sagen 

modtaget i retten den 22. juni 2015. Retsmødet den 28. april 2016 udsat, p.g.a. ringe lydforbindelse 

via televideo.  

Tillægsanklageskriftet for lovovertrædelsen er sket den 22. september 2016, tillægsanklageskriftet 

er dateret den 17. oktober 2016 og sagen modtaget i retten den 20. oktober 2016 
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Rettens begrundelse og resultat 

T nægter sig skyldig i begge forhold, og forklarer til 1, at han tog centralen fra en anden og bakke-

de, og havde været forsigtig som han burde. Og fra spejlet kunne han se den påståede forurettede 

der stod meget tæt på, derfor steg han af og spurgte hende om han havde ramt hende, hvad hun 

benægtede, derfor kørte han videre og tog til politiet for at anmelde det. Det er mærkbart, at hendes 

mand forfølger ham, derfor ville han været forberedt på en handling. 

 

Som vidne er V indkaldt der forklarede, at mens hun talte i mobilen blev hun slæbt af en kraft 

som hun ikke kunne selv kunne stoppe, og hun så sin mobil der kom under bilen, og da bilen 

kørte forlæns og mobilen dukkede op havde hun taget den. Chaufføren steg ud af bilen og 

spurgte hende, om hun havde det godt, hvad hun havde bekræftet, at hun var. Men senere hav-

de hun fået smerter, og ringede til sygehuset da hun fik smerter, og da hun kom tog det røngen, 

og eftersom hun havde smerter i rygsøjlen, og hun overnattet på sygehuset. 

 

Der blev ikke fremlagt dokumentation for hendes indlæggelse. 

 

Tiltalte blev frikendt i forholdet, da der er afvigelser i vidnets forklaringer, og der blev ikke 

fremlagt dokumentation for hendes indlæggelse. 

 

T forklarede til forhold 2, at han var på den gamle heliport, og der skulle han puste for politiet, 

og han gjorde opmærksom på, at han den morgen ikke havde drukket spiritus og følte sig klar i 

hovedet. Han tilføjede, at han sammen med sin hustru havde konsumeret 3 flasker vin indtil kl 

01 om natten. Og at han op til flere gange var blevet stoppet af politiet hvor han bliver sigtet 

for spirituskørsel, men som man siger på dansk, var det negativ hver gang. 

 

Der blev fremlagt dokumentation af blodprøvetagningen, der viser en promille på 1,33. 

 

 

Tiltalte blev kendt skyldig. 

 

Tiltalte blev frikendt I forhold 1, og fandt vidnets forklaring som mangelfuld og hendes ind-

læggelse på sygehuset var ikke dokumenteret, og skitseoplysningen er dokumenteret uklart. 

Tiltalte blev kendt skyldig i forhold 2, da hans blodprøveudtagning viser 1,33 promille alkohol. 

Retten anser forholdet som værende problematisk eftersom tiltalte ernærer sig som chauffør og 

havde havde ageret uagtsomt med alkohol. Han burde være klar over, eftersom han drak til og 

med om natten, at der ville være alkohol i blodet, værre er det, at han havde ageret uagtsomt til 

trods for, at han befordre passagere. Som de sidste skal det bemærkes, at eftersom han ernærer 

sig som chauffør, så burde han have begrænset sit alkoholforbrug meget kraftigt. 

 

Han frakendes sit førerbevis og skal betale bøde. 

 

Han er tiltalt efter færdselslovens § 56 jf. § 28 stk. 2 og § 56 jf. § 9 stk. 1. Og foranstaltes efter 

færdselslovens § 60 stk. 1 nr. 1. 
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T H I   K E N D E S   F O R   R E T: 

 

T, cpr.nr. […], idømmes  

 

Frakendelse af førerbevis i 1 år og 6 måneder. 

 

Betale en bøde på kr. 86.500,00 

 

 

 

Gerharddt Kreutzmann 
 

 


