UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Den 13. juli 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 046/16
(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.
QEQ-SIS-KS-0320-2015)

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Født 1958

afsagt sålydende
B E S L U T N I N G:
Kredsrettens beslutning
Beslutning i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 24. september 2015. Ved beslutningen fik tiltalte ikke gengivet retten til at erhverve førerret i medfør af færdselslovens §
66.
Kære
Denne beslutning er af tiltalte kæret til landsretten.
Påstande
Tiltalte har påstået at han meddeles tilladelse til at generhverve førerretten.
Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens beslutning stadfæstet.
Domsmænd
Sagen har været behandlet uden domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 29. februar 2016.
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Personlige forhold
For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte tiltalte.
Tiltalte har forklaret blandt andet, at det passede meget godt, at han havde fået frataget førerretten i 1995, 2002, 2004 og 2008, som oplyst af anklageren. Han afleverede selv sit kort til
politiet i Kangerlussuaq i 2004. Han har haft kørekort fra han var 18 år. Han arbejder på nogle
af trawlerne, men der er ikke nok arbejde i det til at han kan forsørge sig selv, og han er derfor
afhængig af samleverens indtægt. Samleveren er køkkenassistent. Sidste år tjente han 15.000
kr. Han skal have værktøj med på arbejde, og da han ikke må køre bil, går han derned. Han
er i øjeblikket i gang med at få en aftale med at lave el for INI A/S. Det vil ikke være muligt
for ham at klare uden bil, da byen er stor, og da han skal besigtige opgaven først og efterfølgende køre materialer og værktøj til stedet.
Han er meget flov over, at han drak og kørte bil. Arbejdskulturen var tidligere sådan, at der
blev drukket øl i løbet af arbejdsdagen og også til fyraften, hvorefter han kørte spirituspåvirket
hjem. Det er meget pinligt, og han gør det ikke længere. I dag drikker han ind imellem et glas
vin til maden, og altid kun når han har fri. Hans samlever drikker endnu mindre.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Sisimiut Kredsret har den 22. januar 2008 frakendt tiltalte førerretten for bestandig, idet retten
lagde til grund, at han havde overtrådt færdselslovens § 9, stk. 1, for tredje gang.
Det fremgår ikke af kredsrettens dom, hvorfor frakendelsen er sket for bestandig og ikke for
10 år, som er udgangspunktet. Anklagemyndigheden har overfor landsretten oplyst, at kørslen, der var til pådømmelse den 22. januar 2008, var en fjerdegangsovertrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1. Dette er ikke nærmere dokumenteret, ligesom anklagemyndigheden alene
har fremlagt dokumentation for to tilfælde af overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1.
Henset til oplysningerne om kredsrettens dom af 22. januar 2008, hvor tiltalte fik frakendt
førerretten for bestandig, at der på nuværende tidspunkt er forløbet over otte år fra den seneste
frakendelsesdom og de gode oplysninger om tiltaltes nuværende personlige forhold finderen
dommeren, at der rent undtagelsesvis er grundlag for at tillade tiltalte generhvervelse af førerretten, jf. færdselslovens § 66.
Thi bestemmes:
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Tiltalte gengives retten til at erhverve førerret.

Anne-Sophie Abel Lohse

