QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQA KREDSRET
EQQARTUUSSUT
Nalunaarutigineqarpoq Qeqqa Eqqartuussisoqarfiani ulloq 13. december 2018
Eqqartuussiviup nr. 0002-2017
Politiit nr. 5508-98040-00005-16
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
cpr-nummer […]

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataatinneqanngillat.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 22. december 2016.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq.
Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 9, stk. 1, jf. §22, stk . 1.-Spirituskørsel og manglende
agtpågivenhed.
Ved den 17. juli 2016 ca. kl. 08.00 uden at have vist den fornødne agtpågivenhed, at have ført
køretøjet GR[…] ad Aqqusinersuaq i Sisimiut efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at
alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille, hvorved han
mistede herredømmet over kørertøjet og påkørte et hus, hvormed der opstod skade på bygningen og
bilen, ligesom bilens passagerer fik behandlings krævende skader.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq
1. Akiliisitaaneq 9.000,00 kr.-inik
2. Utaqqisitaanngitsumik ingerlatsisinnaatitaaneq ukiumi ataatsimi
arsaarinnissutigineqassasoq, tak. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1 nr.
1, tak. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 59, imm. Nr. 1.
3. JL Auto Service ApS-imut taarsiissutissat 162.815,93 kr. akilissagai.

U pisuunerarpoq.

U
piumasaqaateqarpoq:
-Annikinnerusumik akiliisinneqarnissamik.
-Ingerlatsisinnaanermut allagartani tigummiinnarusuppaa.
-Taarsiissutissanut annikinnerusumik akiliisitaanissaq, biili nutaanngitsuummat.

Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq.
Unnerluutigineqartoq, U nassuiaateqarpoq ulloq 18. december 2018 nassuiaatigineqartut
eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput.
Uppernarsaasiineq
Retskemiskimit nalunaarusiaq 27. juli 2016-imeersoq, aassiuinermit ulloq 17. juli 2016 nal. 10.10
takuneqarsinnaavoq aavata imigassamik aalakoornartulimmik akoqarnera minnerpaaffissalerneartoq
1,41 promillemik.
Iluarsaassinermi akiligassiisut taarsiiffigeqqussut 162.815,93 kr.
Inummut paasissutissat
U
Inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, avataasiortuulluni. Massakkulli ilaaffigisartakkani Qallunaat
Nunaannut amutikkiartornikuummat sunani.
Suliffissarsiorniaraluarluni kørekortini originaleq amigaatigisarpaa.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Piffissaq pinerliiviusoq tassaavoq ulloq 17. juli 2016. Unnerluussissut ullulerneqarsimavoq 18.
november 2018 eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 5. januar 2017.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Pisuunermik apeqqut
Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut nassuerpoq, tassa imigassartornikuulluni biilimik
ingerlatsisimagami, taamaalillunilu illumut aportsimalluni, illu biilillu ajoquserlugit.
U aavata imigassamik akoqarnera, uppernarsaatini saqqummiunneqartumi takuneqarsinnaavoq
killissarititaasoq qaangersimagaa aava imigassamik akoqartoq. Taamaalilluni eqqartuussisup
pisuutippaa Aqqusinermi angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak § 9, imm. 1, tak. § 22, imm.
1.- Imigassartorsimalluni mianersuaalliorluni biilimik ingerlatsisimasoq.

Pineqaatissiissut pillugu
Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarneranut pisuutinneqarpoq. Taamaattoq eqqartuussisup
maluginiarpaa, suliaq ukiut marluk sinnerlugit pisoqaatigilersimasoq. Taamaattumillu Højesteretsip
16. apriili 2012 eqqartuussitigisaa, suliat nutaanngilisimasunut eqqartuussinermi aalajangiinera
tunngavigalugu pineqaatissinneqarnissaa sakkukillisaaffigineqarpoq.

Taamaattumik eqqartuussisup ataani aalajangernini naleqquttuutippaa, najoqqutaralugu:
Aqqusinermi angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak § 9, imm. 1, tak. § 22, imm. 1, § 59, imm.
2.
Taasiissutissatut qinnutigineqarsimasut taarsissavai.
Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 tunngavigalugu suliami aningaasartuutit
naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq:
1. Akiligassinneqarluni 2.000,00 kr.-inik
2. Ukiuni pingasuni misiligutaasumik arsaarinninngikkallarneq.
3. JL Auto Service ApS-imut taarsiissutissat 162.815,93 kr.-it akilissavai.

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai.
***

DOM
afsagt af Qeqqa Kredsret den 13. december 2018
Rettens nr. 0002-2017
Politiets nr. 5508-98040-00005-16
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 22. december 2016.
T er tiltalt for overtrædelse af.
Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 9, stk. 1, jf. §22, stk . 1.-Spirituskørsel og manglende
agtpågivenhed.
Ved den 17. juli 2016 ca. kl. 08.00 uden at have vist den fornødne agtpågivenhed, at have ført
køretøjet GR[…] ad Aqqusinersuaq i Sisimiut efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at
alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille, hvorved han
mistede herredømmet over kørertøjet og påkørte et hus, hvormed der opstod skade på bygningen og
bilen, ligesom bilens passagerer fik behandlings krævende skader.

Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om
4. Bøde på 9.000,00 kr
5. Ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år, jf. færdselslovens § 60, stk. 1. nr. 1, jf
færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1
6. Betaling af erstatning på 162.815,93 kr. til JL Auto Service ApS

T har erkendt sig skyldig.
T
har fremsat påstand om:
-Mindre bøde.
-Vil beholde sin kørekort.
-Betale mindre beløb til erstatningskravet, da bilen er gammel.

Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T
Tiltalte, T
har afgivet forklaring den 18. december 2018 Forklaringen er refereret i retsbogen.
Dokumenter
Retskemisk erklæring af den 27. juli 2016, ses i Ethanol, mindsteværdi i blod var 1,41 promille,
udtaget den 17. juli 2016, kl. 10.10.
Reparationsregningen viste, at erstatningskravet er på 162.815,93 kr.
Personlige oplysninger Afsnittet slettes ved ren U-dom
T har om sine personlige forhold forklaret, at han er havfisker. På nuværende tidspunkt er skibet
hvor han er besætningsmand i på bedding i Danmark, så han laver ingenting.
Ville ellers søge noget arbejde, men mangler sin originale kørekort.
Sagsbehandlingstid
Gerningstidspunktet er den 17. juli 2016. Anklageskriftet er dateret den 18. november 2018 og
modtaget i retten den 5. januar 2017.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldspørgsmålet
Tiltalte erkendte sig skyldig, at han har kørt spirituskørsel, og havde dermed påkørte et hus,
hvormed der opstod skade på bygningen og bilen. Ts alkoholkoncentrationen i blodet under eller
efter kørslen oversteg grænsen. Dermed finder retten ham skyldig i overtrædelse af færdselslovens §
56, stk. 1, jf. § 9, stk. 1, jf. § 22, stk. 1.- Spirituskørsel og manglende agtpågivenhed.

Om foranstaltningen
Tiltalte blev kendt skyldig i tiltalen. Retten bemærkede, at sagen er over 2 år gammel. Dermed blev
foranstaltningen formildet efter retsprincippet efter en dom af Højesteret af den 16. april 2012, hvor
rettens afgørelse bliver på grund forældelse og dermed formildet foranstaltning.
Dermed finder retten nedenstående foranstaltning som passende jf. færdselslovens § 56, stk. 1, jf. §
9, stk. 1, jf. § 22, stk. 1, § 59, stk. 2.
Tiltalte skal betale erstatningskravet.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi kendes for ret:
T idømmes:
4. Bøde på 2.000,00 kr
5. Betinget frakendelse af førerretten i 3 år.
6. Betaling af erstatning på 162.815,93 kr. til JL Auto Service ApS

Statskassen T
skal betale sagens omkostninger.

Louise Skifte
Eqqartuussisoq / Kredsdommer

