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EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Ulloq 18. november 2015 Eqqartuussisoqarfik Qeqqanit suliami
sul.nr. QEQ-MAN KB 0169.2015

Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
Unnerluutigineqartoq
Cpr.nr. […]1997[…]
3912 Maniitsoq

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5506-98736-00002-15

oqaatigineqarpoq imaattoq

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

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.

Unnerluussut
Unnerluussissut ulloq 7. aggusti 2015-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni
ulloq 13. aggusti 2015.

Unnerluutigineqartoq makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq

(Qallunaatoortaa takuuk)
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq.
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Akiliisitsissut 5.500,00 kr.
Arsaarinninneq

motorcykelit

ataatsit,

koster

nummer

1,

motorcykeli

stelnummer

ZAPG11F8H417718 jf. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1.

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 1 motorcykiliunngitsoq knallerteq, 2,3-imi pisuulluni nassuerpoq.

Unnerluutigineqartup illersuisuanit piumasaqaateqarpoq
Akiliisitsinissaq, tamannalu eqqartuussisunut naliligassanngortillugu.
Akuerinngilaat knallertinik arsaarinninneq.

Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu Unnerluutigineqartoq nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartup, […]-ip, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 18.
november 2015-imeersumi issuarneqarpoq.

Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Politiinit qulakkiikkat pillugit nalunaarusiamit 27-05-2015-imik ulluligaasumit ersersinneqarpoq,
knallerti/motorsikkili arsaarinnissutigineqarsimasoq, naleqq. Aqqusinertigut angallannermut
inatsimmi § 6, sukkassusaa il.il. misissorniarlugu.

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq.
Pisimasoq pivoq 28. juli 2015, unnerluussissutip ullua 07. august 2015, eqqartuussivimmilu suliaq
tiguneqarpoq ulloq 13. august 2015.

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarsimavoq, unioqqutitsilluni motorcykelimik pigisaqartutut,
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taamatullu allagartaqarnani, sillimmateqanngitsumillu aqqusinikkut angalasimasutut.
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq suli avataaniitsilluni knallertimik pisisimalluni, ingerlasinnaanngimmatalu kammalaatsini mekanikeri peqatigalugu iluarsaassimallugit, ingerlasinnaalermatalu aqqusinikkut siullermeerlugit misilittartillugit politiinik unitsinneqarsimalluni arsaarneqarlunilu. Siunertarisimanngikkaluarpaalu unioqqutitsissumik knallerteqarnissani, taamaattumik kingoraatsissaanik piniarsimanerarpoq akuerisassanngortinniassagamigit.

Eqqartuussisut maluginiarpaat unioqqutitseqqanngitsunik knallerteqarniarsimagaluartoq, tamannalu siunertaralugu kingoraatissat eqqortut piniarsimallugit, aqqusinikkut misilittaalerami akuerineqarnissani qinnuteqaatigeqqaarsimanngilaa, taamaattumillu akiliisinneqarsinnaanera, taamatullu
sillimmaserneqanngitsunik, ingerlatitsisimanera tunngavigalugit, eqqartuussisut aalajangiuppaat
akiliisitsissutigineqartussaq millisinneqassasoq, 2000,00 kr.-nut.
Knallertillu inuttaanut utertsinneqassasut, atorsinnaalissappatalu aatsaat politiit piumasaqaataat
nammassisimalerpatsigit akueritinneqassasut.

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Unnerluutigineqartoq, cpr.nr. […]1997-, eqqartuunneqarpoq:

Akiliisussanngorlugu 2.000,00 kr.

Knallertillu inuttaanut utertinneqassasut.

***

Den 18. november 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ-MAN KB 0169-2015

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]1997[…]

4

3912 Maniitsoq

Anklagemyndighedens journal nr. 5506-98736-00002-15.

afsagt
DOM:

Sagen er behandlet med domsmænd.

Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 7. august 2015 og modtaget i retten den 13. august 2015.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af
1.
Lov for Grønland om forbud mod indførsel og fremstilling af motorcykler § 2, jf. § 1 –
Besiddelse af ulovlig motorcykel.
Ved den 28. juli 2015 kl. ca. 21.56 på adressen […] i Maniitsoq, at have ført og været i besiddelse af en ulovlig motorcykel med stelnummer ZAPG11F8H417718.

2.
Færdselslovens § 13 stk. 1 – Kørsel uden førerret
Ved under det i forhold 1 beskrevne på samme tid og sted, at have ført motorcyklen uden at
have erhvervet førerret til motorcykler.
3.
Færdselslovens § 50 stk. 1 – Manglende lovpligtig forsikring af motordrevet køretøj
Ved under det i forhold 1 og 2 beskrevne på samme tid og sted, at have undladt at tegne forsikring for motorcyklen, der blev benyttet på færdselslovens område.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
En statskassen tilfaldende bøde på 5.500,00 kr.
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Konfiskation af 1 stk. motorcykel under koster nummer 1, motorcykel med stelnummer
ZAPG11F8H417718 jf. kriminallovens § 166 stk. 2 nr. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 ikke motorcykel, men knallert, 2, 3.

Tiltaltes forsvarer har nedlagt påstand om.
Bøde, efter rettens skøn.
De kan ikke godkende konfiskation af knallert.

Bevisførelsen

Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af Tiltalte.

Forklaringen fra tiltalte, Tiltalte, er gengivet i retsbogen af den 18. november 2015.

Dokumentbeviser
Det fremgår af kosterrapport dateret den 27-05-2015, Knallert/motorcykel beslaglagt jf. færdselslovens § 6 for nærmere undersøgelse af hastighed mv.

Sagsbehandlingstid
Lovovertrædelsen er sket den 28. juli 2015, anklageskriftet er dateret den 07. august 2015 og modtaget i retten den 13. august 2015.

Rettens begrundelse og resultat
Tiltalte er tiltalt for besiddelse af en ulovlig motorcykel, kørsel uden førerret og manglende lovpligtig forsikring af motordrevet køretøj.
Tiltalte forklarede, at han købte en knallert, mens han var ude at sejle udenskærs og da knallerten
ikke var i stand til at køre reparerede han den sammen med sin kammerat, som var mekaniker. Da
den var i stand til at køre igen, prøvekørte de den første gang, hvorunder de blev stoppet af politiet,
som belaglagde knallerten. Han havde ikke til hensigt at have en ulovlig knallert, hvorfor han hav-
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de rekvireret reservedele, så han kunne gøre den lovlig.

Retten bemærkede, at han havde til hensigt at eje en lovlig knallert og at han med det formål
købte de rette reservedele. Han har ikke indhentet tilladelse til prøvekørslen, hvorfor retten finder at bøden for kørsel med manglende lovpligtig forsikring af motordrevet køretøj skal nedsættes til kr. 2000,00.
Derudover skal knallerten tilbagegives til ejeren og politiets krav skal opfyldes og der skal indhentes tilladelse fra politiet, før knallerten kan benyttes til kørsel på vejene.

THI KENDES FOR RET:
Tiltalte, cpr.nr. […]1997-, idømmes:

En bøde på 2.000,00 kr.
Knallerten tilbagegives til ejeren.

Gerhardt Kreutzmann

