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UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Den 18. marts 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ MAN KS 0255-2013

Anklagemyndigheden
mod
T
3912 Maniitsoq

Anklagemyndighedens journal nr. 5506-97431-00025-13.

afsagt
DOM:

Sagen er behandlet med domsmænd.

Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 24. oktober 2013 og modtaget i retten den 31. oktober 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af
1
5506-97711-00025-13
Kriminallovens § 114, stk. 1 jf. § 12 – forsøg på brugstyveri –
Ved søndag den 21. juli 2013 ca. kl. 08.35 på Affarleq i Maniitsoq, at have forsøgt at
brugsstjæle personbilen af mærket Suzuki Ignis med registreringsummer GR 70913.

2
5506-98115-00036-13
Færdelslovens § 9, stk. 1 – forsøg på spirutuskørsel –
Ved søndag den 21. juli 2013 ca. kl. 08.35 på Affarleq i Maniitsoq, at have forsøgt at føre
personbilen af mærket Suzuki Ignis med registreringsnummer GR 70913 efter at have indtaget
spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen

2

oversteg 0,5 promille.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:
Anbringelse i anstalt i 14 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en
prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse.
Bøde på 13.500 kr. jf. færdselslovens § 56, stk. 1.
Ubetinget frakendelse af førerretten i 2 år jf. færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1.
Der nedlægges på vegne af ”Sukkertoppen rør” påstand om erstatning på 4.345 kr.

T har hverken nægtet eller erkendt sig skyldig i forhold 1 og 2.

Forsvareren har nedlagt påstand om:
Principal frifindelse, subsidiær advarsel og erstatningskravet henvises til civilsøgsmål.

Bevisførelsen

Dokumentbeviser

Det fremgår af retskemisk erklæring for T mindseværdi 2,38 promille ethanol.

Rettens begrundelse og resultat
T er tiltalt for at have forsøgt at brugsstjæle en personbil i beruset tilstand, forholdet er opsplittet til 2 paragraffer. Tiltalte nægter at udtale sig om forholdet, idet han kan ikke huske
noget fra episoden, grundet indtagelse af alkohol i store mængder.

Tiltalte er tiltalt for at havde forsøgt at brugsstjæle personbilen med registreringsnummeret GR
70913, men forsvaren påpegede at en personbil med et registreringsnummer GR 70916
fremgik af de dokumenterede fotos, hvilket ikke blev rettet fra anklagemyndighedens side.
Der er dokumenteret et foto af tiltalte, hvor opholdsstedet er ukendt.
Der er ikke indkaldt vidner, selvom blodprøverne hos tiltalte viste at være på 2,38 promille.

Tiltalen er i henhold til kriminallovens § 114, stk. 1, jf. § 12 og færdselslovens § 9, stk. 1. Han
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frifindes i forholdet.

THI KENDES FOR RET:

T, er frifundet i tiltalen.

Gerhardt Kreutzmann

