
D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 1. maj 2019 

 

Rettens nr. 750/2018  

Politiets nr. 5510-98115-00073-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 15. oktober 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af. 

 

1 

Færdelselslovens § 9, stk. 1 og § 13, stk. 1, jf. § 56, stk. 1 - sprituskørsel over 1,20 promille 

uden at have erhvervet kørekort 

Ved den 25. november 2016 kl. 03.58 uden at have erhvervet kørekort at have ført køretøjet med 

reg. nr. […] ad […] i Nuuk efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at 

alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille, idet 

alkoholkoncentration i blodet den 15. november 2016 kl. 04.30 havde en midste værdi på 1,99 

promille. 

 

2 

Retslplejeloven for Grønland § 127, jf. 125, stk. 3 - billedoptagelse i retten uden tilladelse 

Ved den 20. december 2016 forud for kl. 13.51 under et retsmøde afholdt i Kredsretten i Qaasuitsoq 

med videoforbindelsen til Nanortalik Kredsret, […] nr. 1, 3922 Nanortalik, hvor tiltalte mødte, at 

have optaget et billede af retslokalet af videoforbindelsen til Qeqertarsuaq, som efterfølgende blev 

publiceret på Facebook. 

 

 3 

Færdselslovens § 5, stk. 1 og § 49, stk. 1, jf. § 56, stk. 1 - manglende registrering og undladt at 

tegne forskring 

Ved den 18. maj 2018 ca. 16.10 i Qeqertarsuaq, uden at have indregistreret køretøjet og monteret 

det med nummerplader at have ført en ATV ad […]. og ikke have tegnet forskring på køretøjet. 

 

 4 

Færdselslovens § 5, stk. 1 og § 49, stk. 1 og § 23 stk. 1 jf. §56 stk. 1 - manglende registrering og 

undladt at tegne forskring samt undladt at efterkomme politiets anvisninger 

Ved den 24. maj 2018 ca. 17.41 i Qeqertarsuaq, uden at have indregistreret køretøjet og monteret 

det med nummerplader at have ført en ATV ad […]. og ikke have tegnet forsikring på køretøjet, 

ligesom han undlod at standse selv om politiet både ved tegn og under brug af patruljevognens 

udtrykningssignaler tilkendegav, at tiltalte skulle standse. 

 



 5 

Færdselslovens § 5, stk. 1 og § 49, stk. 1 og  23, stk. 1 jf. § 56, stk. 1 - manglende registrering, 

undladt at tegne forskring samt undladt at efterkomme politiets anvisninger 

Ved den 24. maj 2018 ca. 17.45 i Qeqertarsuaq, uden at have indregistreret køretøjet og monteret 

det med nummerplader at have ført en ATV ad […]. og ikke have tegnet forskring på køretøjet, 

ligesom han undlod at standse selv om politiet ved tilkendegav, at tiltalte skulle standse. 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

Der nedlægges påstand om ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år jf. førdselslovens § 60, stk. 1, 

nr. 5. 

 

Bøde kr. 12.000,- for spirituskørsel 

 

Bøde kr. 2.000,- for kørsel uden førerret 

 

Bøde kr. 2.000,- for overtrædelse at retspjeleloven for Grønland 

 

Bøde kr. 4.000,- for forhold 3,4 og 5 

 

T har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1, erkendt sig skyldig i forhold 2 og erkendt sig skyldig i 

forholdene 3, 4 og 5.  

 

T har fremsat påstand om mildere dom. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1, V2 og V3. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 1. maj 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

At de var kørt fast ved en snedrive og kunne ikke komme fri. Det var ikke ham, som kørte bilen, da 

den kørte fast. De prøvede at skubbe den fri. Han var lige kommet i førersædet, da politiet kom og 

sigtede ham for spirituskørsel.  

Ad forhold 2, forklarede T, at det var rigtigt, at han optog billeder i retssalen i Nanortalik og satte 

det på facebook. Han vidste ikke, at han ikke måtte tage billeder fra retssalen.  

Ad forhold 3, 4 og 5 forklarede T, at det var rigtigt, at han blev stoppet af politiet på en ATV ved 

hotel Qeqertarsuaq. Den politimand, som stoppede ham var gal og var provokerende. Han ville have 

haft sin ATV på værksted, men de havde ikke tid og derfor kørte han hjem med den.  

Det var rigtigt, at ATV-en ikke var registreret og at der ikke var forsikring på den. Han følte sig 

provokeret af politimanden og kørte fra ham, selvom politimanden sagde, at han skulle lade være.  

 

V1 har afgivet forklaring den 1. maj 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At han var ude at køre i politibilen, da han observerede T køre i en ATV, som ikke havde plader på, 

med en anden på bagsædet. Vidnet kørte efter T og selvom han havde blink og sirene tændt, kørte T 

bare videre. T stoppede til sidst og vidnet konstaterede at T ikke havde forsikring eller 

nummerplade på ATV-en. 

Vidnet oplyste T, at han ikke måtte køre videre på ATV-en, men han kørte bare fra ham.  



Dette skete i maj måned sidste år. Han kan ikke huske klokkeslættet. Anmeldelsesrapporten blev 

vist skrevet den samme dag, det kan han ikke huske. 

 

V2 har afgivet forklaring den 1. maj 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

De fik en anmeldelse om, at en folkevogn var kørt i grøften på Kongevej. Anmeldelsen lød på, at 

det så ud som om alle tre personer var fulde.  

Da de kom til stedet, kunne de konstatere, at der var 2 mænd, som prøvede at skubbe bilen og der 

sad en på førersædet. 

Bilen sad fast i sneen ved grøften.  

På førersædet sad T, de andre 2 prøvede at skubbe bilen fri. Vidnet kan ikke huske om, de andre 2 

personer blev afhørt eller om de fik navnene på dem.  

Ham, der sad på førersædet, var T.  

Der blev fundet genstande på bagsædet, blandt andet en computer i en taske og en mobiltelefon. Det 

var Ts computer og mobiltelefon. Han kan ikke huske, hvad de andre genstande var.  

 

V3 har afgivet forklaring den 1. maj 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

At han den 18. maj 2018 så en ATV ført af T køre forbi Pilersuisoq, om den kørte mod øst eller 

vest, kan han ikke huske. Han kunne kende føreren.  

Vidnet ringede til V1, som var hans kollega, og V1 ville undersøge sagen. Han kan ikke huske om 

det var efter fyraften eller lige før, det var i hvert fald ved 16-tiden. 

Vidnet kan ikke huske hvad for noget tøj T havde, men T havde ingen hjelm på. Vidnet så T køre 

forbi 1 gang.  

Dokumenter 

 

Forhold 1, bilag A-1-1: 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 25-11-2016 kl. 03.50 

 

Gerningstidspunkt/-rum 25-11-2016 kl. 03.50 

 

Sagens art 

Muligt spritbilist i blå/grøn VW stationcar 

 

Sagens genstand 

Anmelderen, taxachauffør X1, rettede telefonisk henvendelse og oplyste, at han så tre mænd som er 

formentlig berusede og de havde kørt fast i en grøft af sne. Anmelderen kørte bare forbi, idet han 

gad ikke hjælpe mændene pga. at han kunne se, at de var berusede og fordi at han kørte en 

kunde./MEL. 

 

Kl. 03.58: Patrulje 09 ved OAT og OFR meldte, at køretøjet har […]./MEL der blev 3 personer 

truffet, her under T som sad bag rattet. Han blev erklæret værende anholdt kl. 04.03 sigtes for 

spiritus kørsel. Rettighederne iagttaget. Han nægtede sig skyldig. Ved besigtigelse af bilen blev T 

tlf fundet på passager sædet og en sort taske indeholdene IMAC computer. Med serie nr. 

C02JWJ91DNCR. IMAC fik dem udleveret efter endt afhøring. Kl. 04.01: Anmelderen ringet op til 

[…]. Adspurgt oplyste, at han så en mand med blå jakke og som er korthåret der forsøgte at køre 

VW`en af grøften og resten af de to prøvede at skubbe til. /MEL 

 

Forhold 2, bilag A-2-1 



Anmeldelssdato/klokkeslæt 29-11-2016 kl. 07.30 

 

Gerningstidspunkt/-rum 25-11-2016 

 

Sagens art 

Kørsel uden førerret 

 

Sagen genstand 

I forbindelse med 5505-98115-73-16 har sigtede førte køretøjet […] uden at have haft et gyldigt 

kørekort. Hvorfor han i samme hængelse sigtes for kørsel uden førerret./OFR 

 

Forhold 1,bilag E-1-1 

Retskemisk erklæring 

 

Retskemisk Afdeling har d. 2016-11-30 modtaget prøvemateriale anført herunder: 

Navn   Cpr.nr.  Materiale 

 Udtag. dato Kl.   

T 130783-3367 blod   2016-11-25 

 04:30 

       

        

 

Rekvirerede undersøgelser 

Der er foretaget undersøgelse for alkohol (ethanol) 

 

Resultatskema      

       

Stofnavn   Note  Materiale 

 Resultat         Akkr. 

Ethanol     blod  

 2,10 promille (a) 

Ethanol, minsteværdi 1  blod   1,99 

promille (a)   

 

Straffeattest 

Dom 

Den 13.08.15 af Sermersooq Kredsret 

Bøde kr. 9000,00 

Frakendt førerretten 

I 1 år fra 13.08.15 Indtil 12.08.16 

For Grønlandsk færdsl. § 9 stk. 1. 

 

Forhold 1, bilag 1 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 20-12-2016 kl. 16.47 

 

Gerningstidspunkt 7-rum 20-12-2016 kl. 14.00 

 

Sagens genstand 



Pb. X2 rettede telefonisk henvendelse til undertegnede om at T under retsmøde i dag havde optaget 

et billede som han havde lagt på facebook. Retsmøde foregik via Televideo. Mistænkte befandt sig 

som tiltalt i en anden sag i retslokalet i Nanortalik. Screenshot af Facebook-opdateringen vedlagt 

sagen. 

 

Sagen forelagt PM, […], der resolverede, at Kredsdommer skulle spørge om hun eventuelt havde 

givet tilladelse til at T måtte optage billeder under sagen. 

 

Forsat den 29. december 2016 

 

Forespørgsel fremsendt til kredsdommer […] 

 

Forsat den 29. december 2016 

 

Svar modtaget fra Kredsdommer […], der oplyste at hun ikke havde givet tilladelse til at optages 

fotos under retsmøde. Mailen vedlagt sagen. 

 

Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 22-05-2018 kl. 10.00  

 

Sagens art 

Kørsel på uindregistreret ATV uden at have tegnet forsikring 

 

Sagens genstand 

Anmelderen rpb. V3 anmeddelte telefonisk, at han netop havde observeret sigtede, der var fører af 

en rød ATV uden nummerplader. Anmelderen kune med 100 procents sikkerhed genkende sigtede 

som fører af ATV`en. 

 

Sigtede af Politiet kendt som værende i besiddelse af en rød ATV, der ikke var indregisteret, men 

han var ikke tidligere observeret kørende på denne i byen. 

 

Anmelderen kunne ikke nå at standse sigtede på gerningstidspunktet, da anmelderen stod ved 

butikken og sigtede kørte forbi på vejen. 

 

Forhold 3, bilag A-2-1 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 22-05-2018 kl. 10.00 

 

Sagens art kørsel på uindregistereret ATV 

 

Forhold 4, bialg A-1-1 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 29-05-2018 kl. 14.00 

 

Gerningstidspunkt/-rum 24-05-2018, kl. 17.41 

 

Sagens art 

Kørsel på uindregisteret ATV uden at have tegnet 

 



Gerningssted 

I retning mod skolen […]. 3953 Qeqertarsuaq 

 

Sagens genstand 

Under patrulje torsdag den 24. maj 2018 kl. 17.41 observerede, der kom kørende mod mig på […]. i 

Qeqertarsuaq. Sigtede var fører af en rød ATV, der ikke var forsynet med nummerplader. Jeg kunne 

med sikkerhed genkende sigtede som føreren og han havde en passager bag på. 

 

Forhold 4, bilag A-1-1 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 29-05-2018 kl. 14.30 

 

Sagens art  

I retning mod skolen […]. 3953 Qeqertarsuaq  

 

Sagens genstand 

Der henvises i øvrigt til rapportmaterialet under 5510-98460-00008-18./LKC 

Anmekdekse modtaget af: V1, pa. 

 

Forhold 5, bilag A-1-1 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 29-05-2018 kl. 14.45 

 

Sagens art 

Ikke efterkommet Politiet anvisninger om at standse 

 

Gerningssted 

I retning mod skolen […]. 3953 Qeqertarsuaq 

 

Sagens genstand 

Der henvises i øvrigt til rapportmaterialet under 5510-98460-00008-18./LKC 

 

Anmeldelse modtaget af: V1, pa. 

 

Forhold 6, bilag A-1-1  

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 29-05-2018 kl. 14.45 

 

Gerningsstedspunkt/-rum 24-05-2018 kl. 17.45 

 

Sagens art 

Kørsel på uindregisteret ATV uden at have tegnet forsikring 

 

Gerningssted 

Foran skolen og ud på vejen […]. 3953 Qeqertarsuaq 

 

Forhold 7, bilag A-1-1 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 29-05-2018 kl. 15.00 

 



Gerningstidspunkt/-rum 24-05-2018 kl. 17.45 

 

Gerningssted 

Foran skolen og ud på vejen […]. 3953Qeqertarsuaq 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Sermersooq Kredsret den 13. august 2015 frakendt førerretten 

i 1 år fra den 13. august 2015 indtil den 12. august 2016 for Grønlandsk færdsl. § 9 stk. 1.  

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om frakendelse af førerretten i 3 år samt 

tillægsbøde på 12.000,00 kr. for spirituskørsel, bøde 2.000,00 for kørsel uden førerret, bøde 

2.000,00 kr. for overtrædelse af retsplejeloven for Grønland og bøde 4.000,00 kr. for overtrædelse 

af færdselsloven for Grønland, kørsel uden forsikring og ikke efterkommet politiets anvisninger, at 

de er grove lovovertrædelser.  

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand om delvis frifindelse i forhold 1, advarsel i forhold 2 og 

mindre bøde i forholdene 3, 4 og 5, at det ikke er bevist, at det var T, som havde været fører af GR 

[…] ad Ceresvej. 

 

Sagsbehandlingstid 

Første forhold er fra 25. november 2016, 2. forhold er fra den 20. december 2016, forhold 3 er fra 

18. maj 2018 og forhold 4 og 5 fra 24. maj 2018, anklageskriftet er fra 15. oktober 2018.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, i at have kørt […] ad […] i Nuuk. Han har forklaret, at 

det var en anden, som førte bilen og kørte i grøften.  

Han sad ved førersædet, mens hans to venner skubbede bilen for at få den fri. Bilen kom ikke fri. 

Mens tiltalte sad i førersædet, og de andre prøvede at få bilen fri, kom politiet.  

Da det ikke er bevist, at tiltalte har været fører af bilen, ad […], da den kørte fast i sneen, mener 

retten at ville frifinde tiltalte for spirituskørsel uden at have kørekort.  

Da tiltalte har erkendt, at han sad ved førersædet, da politiet kom, mener retten, at tiltalte har forsøgt 

at køre bilen […] i spirituspåvirket tilstand og uden kørekort, mener retten, at ville dømme tiltalte 

for forsøg på at køre bil, uden kørekort og i spirituspåvirket tilstand.  

Da sagen er fra 2016, mener retten, at ville foranstalte med en betinget førerretsfrakendelse i 1 år, 

fra dommens dato og en bøde på 6.000,00 kr.  

Ad forhold 2 har tiltalte erkendt at have optaget billeder med sin mobiltelefon i retten og publiceret 

dem via facebook.  

Han havde ikke fået lov af retsformanden til at tage billeder i retten.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt Retsplejelovens § 125, stk. 3 optagelse af billeder i retten - 1 

gang, da han optog billeder med sin mobiltelefon og publicerede billederne på facebook. Han bør 

foranstaltes med en advarsel i forhold 2, da sagen er fra 2016. 

Retten har valgt at behandle forhold 3, 4 og 5 samlet. 

Ad forhold 3, 4 og 5 har tiltalte erkendt at have kørt i ATV uden nummerplader og uden forsikring 

samt at han ikke har fulgt politiets anvisninger om at trække sin ATV hjem og kørt fra politiet.  



Vidnet V1 har i retten forklaret at det gik sådan til, at han stoppede T i hans ATV, da han 

konstaterede, at den ikke havde nummerplade på. Da han stoppede T, opdagede han, at T ikke 

havde forsikring på ATVèn og sagde til ham, at han skulle trække den hjem. T ville ikke høre og 

kørte bare videre. 

Retten mener, at tiltalte har overtrådt færdselslovens § 5, stk. 1 og § 49, stk. 1, jf. § 56, stk. 1 - 

manglende registrering og undladt at tegne forsikring, samt færdselslovens § 5, stk. 1, § 49, stk. 1 

og § 23, stk. 1 jf. § 56, stk. 1 - manglende registrering, undladt at tegne forsikring samt undladt at 

efterkomme politiets anvisninger - 1 gang, da han ikke havde tegnet forsikring og ikke havde 

nummmerplader på ATVèn og kørte fra politiet. 

Han bør betale en bøde på 4.000,00 kr. for overtrædelse af færdselsloven i forholdene 3, 4 og 5. 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om 

overtrædelse af kørsel uden kørekort og i spirituspåvirket tilstand som udgangspunkt som 

frakendelse af føreretten. 

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at det ikke 

er bevist i retten, at han har kørt ad […], men kun siddet i førersædet, mens de prøvede at få […] fri 

fra grøften.  

 

Foranstaltningen fastsættes derfor som forsøg på kørsel uden førerbevis og i spituspåvirket tilstand 

som betinget frakendelse af føreretten i 1 år, samt en bøde på 6.000,00 kr. da episoden er fra 

november 2016. 

 

Han bør foranstaltes med en advarsel for overtrædelse af Retsplejelovens § 125, optagelse af 

billeder i retten uden at have fået lov.  

 

Han bør betale en bøde på 4.000,00 kr. for overtrædelse af færdselsslovens § 5, stk. 1, § 49, stk. 1 

og § 23, stk. 1 jf. § 56, stk. 1, for manglende registrering, undladt at tegne forsikring samt undladt at 

efterkomme politiets anvisninger.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens  

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

 

Betinget frakendelse af førerretten i 1 år fra dommens dato.  

 

Bøde på ialt kr. 10.000,00. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Nicolaj Geisler 

kredsdommer 
 


