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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

 

Den 10. marts 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-NUU-KB-0991-2014   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-98210-00012-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet uden domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 3. oktober 2014 og modtaget i retten den 5. december 2014.  

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

 

Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 5 stk. 1, jf. Bekendtgørelse om registrering af køretøjer § 19, stk. 

1 – manglende nummerplade ved den 2. november 2014 mellem kl. 21.50 og 21.55, at have ført 

køretøjet GR 60248, ad Borgmester Anniitap Aqquserna, i nordlig retning, for efterfølgende at 

svinge til venstre ad Sorlaat, og fortsætte ad Iggianut, uden at have monteret to nummerplader på 

køretøjet.   

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde på 500,00 kr. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse. 
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Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidnerne politibetjent TO og politibetjent 

JG. 

 

Tiltalte har forklaret, at han igennem de sidste 4 år alene har kørt med én nummerplade monteret 

på sin bil 

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 10. marts 2015. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

 

Ved vurderingen af, om tiltalte […] er skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1 jf. § 5, 

stk. 1, jf registreringsbekendtgørelsens § 19, har retten lagt vægt vidnernes forklaring. 

Forklaringerne støtter hinanden, idet det af begge vidneforklaringerne fremgår, at tiltaltes bil alene 

havde monteret én nummerplade.  

 

Tiltalte har endvidere forklaret, at der alene har været monteret en nummerplade på hans bil 

igennem de sidste 4 år.  

 

Retten anser det derfor bevist, at tiltaltes bil alene har monteret én nummerplade. 

 

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 19, at et registreret køretøj skal have monteret to 

nummerplader.  

 

Det forhold, at tiltalte igennem de sidste 4 år alene har kørt med én nummerplade ændrer ikke på, 

at tiltalte har overtrådt registreringbekendtgørelsens § 19. 

 

At tiltalte muligvis har lidt af en retsvildfarelse, som følge af, at en bekendt til tiltalte, har oplyst 

denne om, at der ikke er krav om, at et køretøj skal have monteret to nummerpalder, er 

underordnet. Tiltalte blev, i hvert fald 14 dage inden han blev sigtet for forholdet, bragt ud af 

vildfarelsen, idet han på dette tidspunkt blev oplyst om, at en bil skal have monteret to 

nummerplader.  
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Retten finder derfor, at tiltalte skyldig i den rejste tiltale.  

 

Om foranstaltningen 

Ved udmåling af foranstaltningen er udgangspunktet i sager af denne type, at tiltalte idømmes en 

bøde på kr. 500,00 kr., jf. færdselslovens § 56a, stk. 1 

 

Tiltalte har overtrådt registreringsbekendtgørelsen i et tilfælde.   

 

Foranstaltningen fastsættes herefter til en bøde på 500,00 kr. jf. færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 5, 

stk. 1 jf. registreringsbekendtgørelsens § 19.  

 

Om omkostningerne 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

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

 

Tiltalte  cpr.nr […] boende […], 3900 Nuuk idømmes en bøde på 500,00 kr.  

 

 

Jesper Kirstein 

 

 

 


