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EQQARTUUSSISOQARFIMMI QEQQATA
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Ulloq 22. aggusti 2017 Qeqqata Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini
no. QEQ-SIS-KB-0302-2016
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
In.no. […]
[…]
3911 Sisimiut
Unnerluussisussaatitaasut nalunaarsuiffiata no. 5508-98011-00013-16.
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatinnagit.
Naqqinneqarpoq 20. Septembari 2017.
Unnerluussut
Unnerluussissut 17. aggusti 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni
ulloq 19. septembari 2016.
U makkuninnga unioqqutitsisimasutut unnerluutigineqarpoq
Færdselslovens § 32, stk. 3 og § 22, stk. 1, jf. § 56, stk. 1
Ved den 9. august 2016 ca. kl. 19.48 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til
færdselssikkerheden at have ført personbil GR […] fra Aqqusinersuaq ind på Glahnip Aqq. uden
at overholde sin ubetingede vigepligt, hvorved tiltalte stødte sammen med V2, der kom kørende
på snescooter.
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Unnerluussisussaatitaasut pinerlunnerup allaaserineqarnera naqqiuteqarfigaat imaalersillugu:
Ved den 9. august 2016 ca. kl. 19.48 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til
færdselssikkerheden at have ført personbil GR […] fra Glahnip Aqq. ind på Aqqusinersuaq uden
at overholde sin ubetingede vigepligt, hvorved tiltalte stødte sammen med V2, der kom kørende
på snescooter.
Unnerluutigisaq naqqiummut uparuaatissaqanngilaq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq:
1. Akiliisitsissut annertussuseqartoq 1.500 koruuninik.
2. Ingerlatitsisinnaanermik arsaarneqarneq utaqqisinneqartussaq ukiunik pingasunik,
aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 59-iani, imm. 1-imi, no. 1,
toqqammavigalugu.
V2 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik
sillimaffigineqarpoq.

piumasaqaammik

saqqummertoqarsinnaanera

Upisuunnginnerarpoq.
Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliap suliarineqarnerani nassuiaateqarput U aamma ilisimannittut I1 aamma I2.
Nassuiaatit eqqartuussisut
issuarneqarput.

suliaannik

allassimaffimmi

22.

aggusti

2017-imeersumi

Paasissutissat inummut tunngasut
U-ip inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, kommunimi ikiorsiisarnermut ilitsersuisutut
atorfeqarluni. Katinnikuuvoq sisamanillu qitornaqarluni, tamarmik nukappiaqqat, aammalu
inissiami attartukkami najugaqarluni.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
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Pisuunermik naliliineq

Aqqusinertigut angallannermi inatsisip §-iisa 32-ani, imm. 2-mi, erserpoq taanna malillugu
unnerluutigisaq unnerluutigineqarmat:
Pinngitsoorani tunuarsimaarnissaq aamma atuuppoq biilit uninngaartarfianiit, illumiit
imaluunniit nunaminertarmiit, orsiisarfimmiit assigisaanilluunniit aqqusinertaqanngitsumiit
kiisalu aqqusineeqqamiit, narsaammiit assigisaannilluunniit aqqusinermut avalassaalernermi.
Eqqartuussisup pingaartutut isigai unnerluutigisap ilisimannittullu nassuiaataat, taakku
ersarissisimmassuk, apuineq pisimasoq aqqusernit naapiffianni T-iitut ilusilimmi, tassani
aqqusernit pingaarnerit marluk naapiffeqarlutik. Tamatumani pineqanngilaq pinngitsoorani
tunuarsimaarnissaq aqqusinermut anillannialeraanni, soorlu taamatut allassimasoq
aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 32-ani, imm. 3-mi, taamaalilluni eqqartuussivik
isumaqarpoq
unnerluussisussaatitaasut
uppernarsaasiisussaanertik
unnerluussissummi
allassimasumut naammassisimanngikkaat.
U aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 32-anik, imm. 3-mik, unioqqutitsisimasutut
unnerluutigineqarnerminit pinngitsuutinneqarpoq.
Aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 22-ani, imm. 1-imik, unioqqutitsisimasutut
unnerluutigineqarneranut eqqartuussisut uppernarsineqartutut isigaat soorlu unnerluussissummi
allassimasutut,
unnerluutigisaq
mianersorsimanngitsoq
paasiniaqqaannginnamiuk
ajornaquteqanngitsumik aqqusinermut anilaannermini saamimmut sangugami, taamaalillunilu
I2 snescooterinik ingerlalluni aggertoq aporamiuk.
Eqqartuussisup pingaartutut isigai unnerluutigisap ilisimannittullu assigiimmik nassuiaataat,
silap qanoq-innera aammalu aqqusinikkut angallattut tunngavigalugit aqqusinikkut angallattut
annertunerusumik sissuernerusariaqaraluarsimasut pissutsit taamaatsillugit.
Taamaattumik U pisuuvoq aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 22-ani, imm. 1-imik,
unioqqutitsisimanermut.
Pineqaatissiissut pillugu

Eqqartuussisup uparuarpaa,
allanneqarsimanngimmat.

unnerluussissummi

pineqaatissiinissamut

periarfissaliissut

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmik unioqqutitsinernut pineqaatissiissutaasoq tassaavoq
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suliani taamatut ittuni akiliisitsissut. Eqqartuussivik tunngavissaqanngilaq suliami matumani
periuseq nalinginnaasoq malinngitsoornissaanut.
U eqqartuunneqarpoq akiliisitsissummik annertussuseqartumik 500,00 koruuninik
aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 22-ani, imm. 1-imik, unioqqutitsisimasutut,
pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 127-at, aqqusinertigullu angallannermut inatsisip §-iisa 56iat, toqqammavigalugit.
Aningaasartuutit pillugit

Naalagaaffiup aningaaseriviata suliamut aningaasartuutit akilissavai, eqqartuussisarnermi
inatsisip §-iisa 480-iani, imm. 1, toqqammavigalugu.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U 500 kr-nik akiliisussanngortinneqarpoq.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.
***
Den 22. august 2017 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ-SIS-KB-0302-2016

Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-98011-00013-16.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet uden domsmænd.
Berigtiget den 20. september 2017.
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Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 17. august 2016 og modtaget i retten den 19. september 2016.
T er tiltalt for overtrædelse af
Færdselslovens § 32, stk. 3 og § 22, stk. 1, jf. § 56, stk. 1
Ved den 9. august 2016 ca. kl. 19.48 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til
færdselssikkerheden at have ført personbil GR […] fra Aqqusinersuaq ind på Glahnip Aqq. uden
at overholde sin ubetingede vigepligt, hvorved tiltalte stødte sammen med V2, der kom kørende
på snescooter.
Anklagemyndigheden berigtigede gerningsbeskrivelsen således:
Ved den 9. august 2016 ca. kl. 19.48 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til
færdselssikkerheden at have ført personbil GR 84 480 fra Glahnip Aqq. ind på Aqqusinersuaq
uden at overholde sin ubetingede vigepligt, hvorved tiltalte stødte sammen med V2, der kom
kørende på snescooter.
Tiltalte havde ingen bemærkninger til berigtigelsen.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
1. Bøde på 1.500,- kr.
2. Betinget frakendelse af førerretten i 3 år, jf. færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1.
Der tages forbehold for erstatning på vegne af V2.
T har nægtet sig skyldig i forholdet.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T, og vidnerne V1 og V2.
Forklaringerne er gengivet i retsbog af den 22 august 2017.
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Personlige oplysninger
T har om sine personlige forhold oplyst, at hun har et fuldtidsjob som bistandsvejleder i
kommunen. Hun er gift og har 4 børn, alle drenge, og bor i en lejebolig.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Det fremgår af færdselslovens § 32, stk. 3, som tiltalte er tiltalt for, at:
Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller
grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej samt ved udkørsel fra sti,
markvej eller lignende.
Dommeren har lagt vægt på tiltaltes og vidnernes forklaring, der tydeliggør, at påkørslen er sket
ved et T-kryds hvor 2 hovedveje mødes. Der er hermed ikke tale om et ubetinget vigepligt ved
udkørsel, som det står i færdselslovens § 32, stk. 3, hvor retten finder at anklagemyndigheden
ikke har løftet bevisbyrden for den del, som beskrevet i anklageskriftet.
T frifindes for anklagen om overtrædelse af færdselslovens § 32, stk. 3.
Vedrørende anklagen for overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1, finder retten det for bevist,
som beskrevet i anklageskriftet, at tiltalte ikke har udvist agtpågivenhed, da hun ikke sikrede sig
at der var fri bane da hun kørte ud og drejede til venstre, hvorved hun kørte ind i V2 der kom
kørende på scooteren.
Dommeren har lagt vægt på tiltaltes og vidnernes samstemmende forklaringer om, at
vejrforholdet samt trafikken, der gav nogle omstændigheder, hvor trafikanterne burde have
udvist ekstra agtpågivenhed i sådan en situation.
Derfor er T skyldig for overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1.
Om foranstaltningen

Dommeren bemærker at der ikke er angivet en hjemmel til foranstaltning i anklageskriftet.
Foranstaltning for overtrædelse af færdselsloven er takseret således, at der foranstaltes med bøde
i sager af denne type. Retten finder ikke grundlag for at fravige almindelig praksis i denne sag.
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T idømmes en bøde på 500,00 kr. for overtrædelse af færdelslovens § 22, stk. 1, jf.
kriminallovens § 127, jf. færdselslovens § 56.
Om omkostningerne

Statskassen skal betale for sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.

THI KENDES FOR RET:
T idømmes en bøde på 500,00 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Lilja G. Holm

