Retten i Aarhus

DOM
afsagt den 17. juni 2016
Rettens nr. 5-7254/2015
Politiets nr. 4200-99996-00347-14
Anklagemyndigheden
mod
T
født den …

Færdselssag
T er tiltalt for overtrædelse af
1.
færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, jf. straffelovens § 11, ved den 8. september 2014
ca. kl. 01 at have ført personbil …, ad Bockmerholzstrasse, Hannover, Tyskland, efter at have
indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år fra
endelig dom efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 2.
Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært en 9 måneder kortere frakendelse end påstået.
Sagens oplysninger
Anklageskrift er modtaget den 4. september 2015.
Tiltaltes forklaring er gengivet i retsbogen.
Det er oplyst, at der i en blodprøve udtaget samme nat kl. 02.39 blev konstateret en alkoholkoncentration i tiltaltes blod på mindst 1,92 promille.
Ved afgørelse af 8. september 2014 blev tiltalte straffet for den anførte spirituskørsel med en
bøde på 690 euro og blev frakendt retten til at gøre brug af kørekortet i Forbundsrepublikken
Tyskland (indland) i 9 måneder. Afgørelsen er ikke kæret.
Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har erkendt sig skyldig som anført i afgørelsen fra Amtsgericht Hannover. Tilståelsen
støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Tiltaltes nye forklaring om efterforbrug er så
ukonkret, at den ikke er tillagt betydning. Tiltalte er således skyldig i spirituskørsel efter færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, som beskrevet i anklageskriftet.
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Efter straffelovens § 11 kan der overfor en person med dansk indfødsret, der i en fremmed
stat er straffet for en handling, der efter dansk ret kan medføre frakendelse af rettigheder, ske
frakendelse af disse rettigheder efter offentlig påtale her i landet.
Således som påstanden er begrænset af anklagemyndigheden til kun at vedrøre frakendelse af
førerretten i Danmark, ses hverken Lissabontraktaten eller andre internationale regler - som
påstået af tiltalte - at være til hinder for, at tiltalte kan frakendes førerretten i hjemlandet, selv
om han for samme forseelse er straffet med bøde i Tyskland og frakendt førerretten i 9 måneder gældende i Tyskland.
Tiltalte frakendes således førerretten ubetinget i 3 år i Danmark fra endelig dom efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 2, jf. straffelovens § 11.
Thi kendes for ret:
Tiltalte T frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset
fra lille knallert, i Danmark i 3 år fra endelig dom.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

