UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Den 26. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 135/15
(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.
QEQ-MAN-KS-0255-2013)

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Jens Paulsen, Nuuk
j.nr. 2002717)

afsagt sålydende
D O M:

Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 18. marts 2015. Tiltalte blev
frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 114, stk. 1, jf. § 12 - forsøg på brugstyveri i et
tilfælde og færdselslovens § 9, stk. 1 - forsøg på spirituskørsel i et tilfælde.
Anke
Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været
behandlet som bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen, således at den vedrører GR 70.916.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med den
ved kredsretten rejste tiltale og foranstaltning om anstalt 14 dage, betinget med 1 års
prøvetid. Dertil kommer ubetinget frakendelse i 2 år af retten til at føre motordrevet køretøj
jf. færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1. Anklageren frafaldt påstand om bøde.
Endvidere nedlagde anklageren på vegne Sukkertoppen Rør påstand om erstatning på 3.325
kr.
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T har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 6. maj 2015.
Supplerende sagsfremstilling
Af anmeldelsesrapporten af 21. juli 2013 fremgår, at anmelder oplyste, at en 15-årig ung
mand var i færd med, at knuse bilruden i en blå personbil. Ved ankomsten til stedet traf
politiet en ung mand, der svarer til signalementet. Han sad på førersædet og var svært
spirituspåvirket. Ruden i passagerdøren var knust. Manden opgav sit navn som T. Bilen har
ifølge anmeldelsesrapporten GR 70 916.
Vedrørende erstatningskravet, er der fremlagt kopi af en faktura af 20. september 2013
udsted af Auto & Marine Servicecenter A/S, Maniitsoq til ejeren af GR 70.916,
Sukkertoppen Rør. Regningen vedrører midlertidig rude, permanent rude og arbejdsløn, i alt
3.325 kr.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte og vidnet.
T har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han har fået eget hus, som han
selv har betalt. Han fisker på en rejetrawler og regner med, at han senere vil købe en båd og
ernære sig som selvstændig fisker. Han bor alene.
V har forklaret, at det han anmeldte til politiet var, at han så en person tage en sten,
ødelægge den bagerste rude i en bil. Personen satte sig ind og fumlede med et eller andet
ved rattet. Han holdt om rattet, da politiet kom til stedet. Vidnet bekræfter, at have forklaret
som det fremgår af politirapport af 25. juli 2013 om, at personen gik rundt om bilen flere
gange og slog gentagne gange på ruden ved førerdøren med knyttede hænder. Ruden gik
ikke i stykker. Personen gik herefter om på den anden side, ned i en lille grøft og fandt
muligvis noget dernede.
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Landsrettens begrundelse og resultat
Efter de foreliggende dokumenter i form af anmeldelsesrapport, beskrivelse af den sagen
omhandlede bil og fotografier, har bilen registreringsnummer GR 70.916. Det kan endvidere
efter anmeldelses- og anholdelsesrapporten lægges til grund, at det var tiltalte der sad i
bilen. Efter særligt den af vidnet afgivne forklaring om, at have set personen i bilen
ødelægge en rude, kravle ind og fumle med rattet, finder landsretten det bevist, at tiltalte har
forsøgt at stjæle bilen som beskrevet i anklageskriftet.
T anses herefter skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 114, stk. 1 jf. § 12 - forsøg på
brugstyveri.
Efter den udfundne promille anses tiltalte endvidere skyldig efter anklageskriftets forhold 2
i overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1 - forsøg på spirituskørsel.
Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 129, stk. 1 til betinget anstalt i 14 dage.
Endvidere frakendes tiltalte førerretten i 2 år jf. færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1.
Tiltalte skal endvidere betale erstatning som nedenfor anført.
T H I K E N D E S F O R R E T:
T idømmes anstalt i 14 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter
en prøvetid på 1 år.
T frakendes retten til at føre motordrevet køretøj i 2 år.
T skal inden 14 dage til Sukkertoppen Rør betale 3.325 kr.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.
Søren Søndergård Hansen

