
   

EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

KUJALLEQ KREDSRET 

 

Den 24. august 2017 blev af Kujalleq Kredsret i sagen 

sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0240-2016   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3920 Qaqortoq 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5502-98390-00001-16 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 4. oktober 2016 og modtaget i retten den 6. oktober 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Færdselslovens § 31, stk. 1, jf. §56, stk. 1 – Overhaling 

Ved den 26. juli 2016 ca. kl. 10.37 som fører af personbil […] ad Vardevej mod syd, 6870 Ølgod under 

tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden udfor 49,4 km-mærket at have foretaget overhaling af 

personbil […] til fare, idet modkørende politimotorcykel måtte blokere bremserne og trække helt ud i for at undgå 

frontalt sammenstød. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 

1. Bøde på kr. 1.000,00, i medfør af færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1, jf. § 59, stk. 2. 

2. Betinget frakendelse af førerretten i 3 år, i medfør af færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1, jf. § 



   

59, stk. 2. 

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T. 

 

Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 24. august 2017. 

 

Sagsbehandlingstid  

Sagen modtaget retten den 6. oktober 2016. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i den rejste tiltale og forklaret. 

 

Hun har forklaret hvorledes, at hun fulgtes med en forankørende bil, der var i færd med at foretage 

overhaling af forankørende bil. Hun forklarede, at hun havde orienteret sig før overhalingen og 

mente at dette kunne foretages uden farer eller ulempe for andre trafikanter. Hun var ved at køre 

ind til sin kørebane da en modkørende motorcyklist, der viste sig at være en færdselsbetjent kørte 

forbi dem. De blev stoppet og hun var af betjenten blevet gjort bekendt med, at det kunne koste 

hende bøde kr. 1000 samt betinget frakendelse i 3 år. Tiltalte havde endvidere forklaret, at hun 

godt havde bemærket den modkørende motorcyklist, men mente at overhalingen kunne føres uden 

fare for nogen.   

 

Det er et enig rets opfattelse at de der i sagen er rejst tiltale for ikke for retten er bevist, hvilket 

tiltalte frifindes. 

 

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

 

T frifindes. 



   

Ib Lennert Olsen 

 


