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EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA
EQQARTUUSSUTIP
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Ulloq 23. juuni 2016 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami
sul.nr. QEQ MAN KS 0070-2016
Unnerluussisussaatitaasut
illuatungeralugu
U
Cpr.nr. […]
[…]
3912 Maniitsoq
Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5506-98012-00005-16
oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatinnagit.
Unnerluussut
Unnerluussissut 5. apriili 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 18.
april 2016.
U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 22, imm. 1 aammalu § 32, imm. 3
23. februar 2016 nal. 1200-ip missaani angallannerup isumannaatsuunissaa eqqarsaatiginaguna
biili GR […] AMS tankimiit Aalisartut Aqqutaannut aqullugu pinngitsoorani tunuarsimasussaatitaanini eqqutsinnginnamiuk, taamaalilluni biili alla aporlugu.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq.
1. Akiligassiineq 1.500,- kr.
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2.

Angallannermut inatsimmi § 59, imm. 1, nr. 1 naapertorlugu utaqqisitamik ukiuni
pingasuni misilinneqarfilerlugu ingerlatitsisinnaanermut allagartaajaaneq.

U pisimasumi pinngitsuunerarpoq.
U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitaaneq.
Uppernarsaasiineq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu U aamma I1 nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartup, […], nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 23.
juuni 2016-imeersumi issuarneqarpoq.
Ilisimannittup, […] issuarneqarpoq.
Paasissutissat inummut tunngasut
U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, aalisartuulluni nammineq angallateqarluni. Biilini angallamminut imminnullu ingerlatigisarpai.
Eqqartuussisup tunngavilersuutaa inerniliineralu
Pisuunermik naliliineq

Unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnerminut pinngitsuunerarpoq, tassa uninngaqqaartussaaffimminiit, nalinginnaasumik aqqutigisartakkamini, anillalerami biili ungasiartumiimmat
akornusertussaannginnamiuk anillassimalluni, quaaleramili unissimalluni kinguninngualu biilimit
aggertumit sukkavallaalaartumik ingerlasumit aportitallassimalluni.
Ilisimannittutut nassuiaatinneqartup I1-ip nassuiaatigivaa, suliffimminukartilluni biili uninngaqqaarfimmiittussaatitaasoq qanillivereerlugu, sivikitsuaqqamik uninngalaariarluni anillassimasoq quaagunarlunilu unissimasoq takusimallugu. Nammineq uninniarnermini aputallassimallugu.
Nassuiaatit assigiinngissuseqartut eqqartuussisup maluginiarpai, tassa U oqarami biili takusimallugu ungasissumiittoq kiisalu I1 nassuiaalluni U-lip anillaffissaa qanillereerlugu biili anillassimasoq.
Aamma eqqartuussisup maluginiarpai nassuiaatinneqartut marluullutik aqqusinermi angallannermi
inatsisinik ilisimasaqarluartut, tassa silap pissusaa najoqqutaralugu sukkassusissartik suullu silli-
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maffigissallugit ilisimagaat.
Taamaakkaluartoq eqqartuussisup saqqummiunneqartut tunngavigalugit taamani silap pissusaa
aallaavigalugu suli unnerluutigineqartoq sillimanerunissaa isigivaa, naatsorsuutigisussaammagu
aqqusineq quasappat arlaannillu pisoqaqinammat allaat sivikitsunnguamik uninngaqqilluni biili
ingerlasoq sanioqquteqqaatissimassagaluaraa, taamaattullu unnerluutigineqarneranut pisuutippaa
Aqqusinermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 22, imm. 1 aammalu § 32, imm. 3-mut.
Pineqaatissiissut pillugu

Eqqartuussisup unnerluutigineqartoq pisuutimmagu, taamaattunik suliaqartarneq najoqqutaralugu
ataani aalajangerneq naleqqutsippaa, najoqqutaralugu Angallannermut inatsimmi § 59, imm. 1 nr.
1.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U pineqaatissinneqarpoq:
1. Akiligassiineq 1.500,- kr.
2. Angallannermut inatsimmi § 59, imm. 1, nr. 1 naapertorlugu utaqqisitamik ukiuni
pingasuni misilinneqarfilerlugu ingerlatitsisinnaanermut allagartaajaaneq.
***
Den 23. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ MAN KS 0070-2016

Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr.nr. […]
[…]
3912 Maniitsoq

Anklagemyndighedens journal nr. 5506-98012-00005-16.

afsagt
DOM:
Sagen er behandlet uden domsmænd.
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Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 5. april 2016 og modtaget i retten den 18. april 2016.
T er tiltalt for overtrædelse af
Færdselslovens 56, stk. 1, jf. § 22, stk. 1, og § 32, stk. 3
Ved den 23. februar 2016 ca. kl. 1200 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have ført køretøjet GR […] fra AMS tanken ud på Aalisartut Aqq. uden at overholde
sin ubetingede vigepligt, hvorved tiltalte stødte sammen med et andet køretøj.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om.
1. Bøde 1.500,- kr.
2. Betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1, med en
prøvetid på 3 år.
T har nægtet sig skyldig i forholdet.
T har nedlagt påstand om frifindelse.
Bevisførelsen
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T og V1.
Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 23. juni 2016.
Forklaringen fra vidnet, V1, er gengivet i retsbogen af den 23. juni 2016.
Personlige oplysninger

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er fisker med sin egen kutter. Han har en bil, som
han bruger fra hjemmet og til kutteren.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen
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T har om sine personlige forhold oplyst, at han er fisker med sin egen kutter. Han har en bil, som
han bruger fra hjemmet og til kutteren.
Rettens begrundelse og resultat
Om skyldvurderingen

Tiltalte nægter sig skyldig til forholdet, for han har kørt et sted, hvor han først skulle stoppe, et sted
han normalt kører ved, og da han var på vej ud, da var part 2 bilen forholdsvist langt væk fra ham
og han ville ikke kunne gøre skade og derfor kørte ud, men han stoppede, da bilen begyndte at
skride og lidt efter var blevet påkørt af part 2 bil, der kørte for hurtigt.
Vidnet […] forklarede at han var på vej på arbejde og han havde nærmet sig bilen der stod hvor
den skulle stoppe op, hvor den stod et øjeblik stille og var kørt ud og nok skred og så ham stoppede. Han prøvede selv at stoppe og det var derved at han strejfede part 1´s bil.
Retten lagde mærke til at der er givet divergerende forklaringer T sagde, at han så bilen var langt
væk fra ham, hvor V1 forklarede, at han havde nærmet sig stedet, hvor han skulle køre ud. Ligeledes lægger retten mærke til at begge forklaringer tydede på, at de begge to havde indgående viden
om færdselsloven, at de begge vidste, at det skulle vælge en hastighed på baggrund af hvordan vejret var og at de begge vidste, hvilke ting de skulle have øje for.
Trods mener retten på baggrund af de belyste, at tiltalte på grund af vejrforholdet burde have haft
mere taget mere hensyn til færdsselsikkerheden, da han skulle regne med at hvis vejen var glat at
der kan ske noget, i kort tid kunne han have ladet bilen køre forbi og derfor finder retten tiltalte
skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, tak. § 22, stk. 1 samt § 32, stk. 3.
Om foranstaltningen

Eftersom dommeren finder tiltalte skyldig finder retten nedenstående beslutning passende der er
praksis i sådanne sager Færdselslovens § 59, imm. 1 nr. 1.
THI KENDES FOR RET:
T idømmes:
1. Bøde 1.500,- kr.
2. Betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1, med en
prøvetid på 3 år.
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Louise Skifte

