Den 24. september 2015, blev af Qeqqata kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ SIS KS 0320-2015

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
1958
[…]
3911 Sisimiut

Anklagemyndighedens journal nr. 55pm-20180-00001-14.
afsagt
B E S L U T N I N G:
Sagen er behandlet uden domsmænd.
Tiltalen
Domfældte er ved Sisimiut kredsrets dom af 22. januar 2008 dømt til frakendelse af førerretten for
bestandigt, samt bøde på 22.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 9 stk. 1 § 13 stk. 1.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at domfældtes begæring ikke tages til følge.
Domfældte har nedlagt påstand om generhvervelse af førerretten.
Bevisførelsen
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den
24. september 2015.
Dokumentbeviser
Det fremgår af udskrift af dombogen af den 22. januar 2008, at tiltalte gentagne gange har
overtrådt færdselslovens § 9, stk. 1 og § 13, og derved er blevet frakendt førerretten for bestandigt.
Det fremgår af samme udskrift, at domfældte den 16. maj 2002, blev frakendt førerretten i et år.

Den 12. marts 2004 blev domfældte frakendt førerretten i 5 år. Den 10. maj 2007 blev han anholdt
for spirituskørsel igen, hvor han havde en promille på 1,78. Han blev dømt for dette forhold den
22. januar 2008.
Sagsbehandlingstid
Det fremgår af skrivelse af den 9. december 2013, at domfældte til Politimesteren i Grønland har
indgivet begæring om at generhverve sit kørekort. Af skrivelse af den 21. august 2015 fra
Politimesteren i Grønland til Sisimiut Kredsret, som ses modtaget i retten den 27. august 2015, har
Politimesteren indbragt sagen for retten.
Rettens begrundelse og resultat
Domfældte […] er for bestandigt frakendt retten til at fører motordrevet køretøj i henhold til
færdselslovens § 60, stk. 3. Tiltalte er gentagne gange dømt for spirituskørsel. Det følger af
færdselslovens § 66, at spørgsmålet om generhvervelse kan indbringes for domstolene inden
frakendelsestidens udløb. Da frakendelsen jf. dom af 22. januar 2008 er sket for bestandigt, har
sagen ikke før været indbragt for retten. Ifølge samme dom udledes det, at domfældte den 16. maj
2002, blev frakendt førerretten i et år. Den 12. marts 2004 blev domfældte frakendt førerretten i 5
år. Den 10. maj 2007 blev han anholdt for spirituskørsel igen, hvor han havde en promille på 1,78.
Udgangspunktet ved frakendelse af førerretten for bestandigt, er når der er tale om spirituskørsel
mere end 4 gange. Det fremgår ikke af dommen fra 2008, hvorvidt der er tillagt skærpende
omstændigheder for at idømme en bestandig frakendelse. Ved 3. gangs tilfælde af spirituskørsel er
udgangspunktet, såfremt der ikke er andre omstændigheder der gør sig gældende, at frakendelse
skal ske for en periode af 10 år. Det fremgår ikke af dommen, hvorvidt domfældte i forbindelse
med sigtelsen i maj 2007 fik frakendt førerretten administrativt forud for dommen.
Tiltalte har til sagen oplyst, at det er vanskelligt for ham at få fast arbejde, da han ikke har et
kørekort. Han har videre oplyst, at han er dømt for spirituskørsel 4 gange. Denne oplysning er der
ikke nærmere redegjort for.
Uanset om domfældte retteligt burde være frakendt retten til at føre motordrevet køretøj i en
periode af 10 år, finder dommeren ikke, at domfældtes begæring om generhvervelse skal tages til
følge, da det er under 8 år siden han blev idømt frakendelsen. Uanset at domfældte kunne få
nemmere ved at opnå beskæftigelsen, finder dommeren ikke at denne denne grund er tilstrækkelig.
Dommeren lægger blandt andet vægt på, at domfældte på nuværende tidspunkt har indordnet sig
sådan, at han selvstændigt kan udføre elektrikeropgaver på trawlere, ved blandt andet til fods, at gå

til og fra sine arbejdssteder. Der forefindes på nuværende tidspunkt ingen omstændigheder, der der
bør medføre, at Tiltalte kan generhverve førerretten.

T H I B E S T EM M E S :
Tiltaltes begæring om generhvervelse af førerretten tages ikke til følge.

Christina Johnsen

