Retten i Viborg

DOM
afsagt den 11. august 2017
Rettens nr. 977/2017
Politiets nr. 4100-73251-00110-16
Anklagemyndigheden
mod
T
født den … 1994

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 16. marts 2017.
T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1 jf. § 247, stk. 1, vold af særlig rå,
brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde, ved den 18. september 2016 ca. kl. 06.30 i
forening med pt. ukendte gerningsmænd, på … i Silkeborg at have slået B flere gange i
hovedet med knyttet hånd, slået A flere gange i hovedet med knyttet hånd og sparket A i
hovedet mens han lå ned, med blodunderløbne mærker i ansigtet og brud på anklen på A til
følge.
Påstande:
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Der nedlægges endvidere påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf.
§ 22, stk. 1, nr. 6 med et indrejseforbud fastsat i medfør af udlændingelovens § 32, stk. 2.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
Den for A beskikkede bistandsadvokat, advokat Khuram Ahmed, har nedlagt påstand om
erstatning, foreløbig på 22.053,25 kr.
Tiltalte har bestridt erstatningspligten og har ikke udtalt sig mod erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger:
Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne B, A, …, … og …
Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.
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Af politiattest fremgår, at B henvendte sig hos lægen den 20. september 2016 kl. 16.00. Det
fremgår af det objektive fund, at der hos ham blev konstateret:
"har 1x4 cm blålig misfarvning under hø øje og lille mellem øjenbrynene, og
lille ve tinding."
Af politiattest fremgår, at A henvendte sig på skadestuen den 18. september 2016 kl. 11.38.
Det fremgår af det objektive fund, at der hos ham blev konstateret:
"Læsioner pådraget under overfaldet:
Læsion 1: i ansigtet ses et ca. 8 x 8 1/2 cm stor, tværstribet, blodunderløbet
mærke, som går fra hø.øjenbryn ned ca. 2 cm fra hø.næsebor. Den anden pol
går fra ca. midt på næseryggen og omkring 8 cm ud på kinden.
Læsion 2:pt. har ondt i baghovedet i hø.side, formentlig fra faldet til jorden.
Der mærkes ikke nogen bule og der ses ikke nogen læsioner her.
Læsion 3:pt. har et brud i ve.ankel."
Tiltalte er tidligere straffet flere gange, blandt andet
-

ved denne rets dom af 28. marts 2014, fængsel i 60 dage, for overtrædelse af
straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, løsladt den 6. november 2011, betinget
udvist af Danmark med en prøvetid på 2 år

-

ved denne rets dom af 27. november 2015, delvis betinget fængsel i 6
måneder, heraf skal 60 dage afsones, samfundstjeneste i 100 timer, for
overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, samt
bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag liste A,
nr. 1, prøvetid 8 måneder fra endelig dom under tilsyn af Kriminalforsorgen,
løsladt den 13. maj 2016, betinget udvist af Danmark med en prøvetid på 2 år

-

ved udeblivelsesdom af 5. oktober 2016 af Retten i Hjørring, 6 dagbøder á
500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 121.

Udlændingestyrelsen har den 17. marts 2017 bl.a. udtalt:
"På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens
karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af 4 til 5
måneders varighed sammenholdt med de i udlændingelovens § 26, stk. 2
nævnte hensyn, kan Udlændingestyrelsen tiltræde anklagemyndighedens
indstilling om udvisningsspørgsmålet."
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke har nogen familie i Irak. Hele
hans familie bor i Danmark, Sverige, Canada og Australien. De flygtede fra Irak, fordi de er
kristne. Et af hans familiemedlemmer, hans mosters mand, har udtalt sig om, hvordan det er
gået de kristne i Irak. Han har tatoveringer, der viser hans herkomst. Han forventer derfor, at
han vil blive slået ihjel, såfremt han vender tilbage til Irak.
Han skal gå på HF i Silkeborg igen den 14. august 2017, hvor han vil færdiggøre sin tidligere
påbegyndte uddannelse. Han har endnu ikke taget en HF eksamen, men har fået lov til at
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starte derfra, hvor han tidligere var kommet til. Han spillede for et halvt års tid siden fodbold i
KFUM. Nu træner han Fitness i sin fritid.
Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 18. september 2016 til den 27.
oktober 2016.
Rettens begrundelse og afgørelse:
Efter de afgivne vidneforklaringer, der var troværdige og i det væsentlige samstemmende,
sammenholdt med de lægelige oplysninger, lægges det til grund, at tiltalte sammen med tre af
sine kammerater den 18. september 2016 ca. kl. 06.30 henvendte sig til B og A samt den pige,
som de to var i byen sammen med og sad sammen med på bænken på … i Silkeborg.
Det lægges videre til grund, at tiltalte og hans kammerater optrådte aggressivt og
frembrusende og forsøgte at provokere, selv om de flere gange blev bedt om at gå væk.
Endeligt lægges det til grund, at B og A, selv om de gjorde, hvad de kunne for at undgå en
konfrontation, blev udsat for vold af tiltalte og dennes 3 kammerater, som nærmere beskrevet
i anklageskriftet.
Retten tilsidesætter tiltaltes forklaring om, at tiltalte alene slog tilbage én gang efter at være
blevet skubbet omkuld, og at han derefter forlod stedet, som værende utroværdig.
Retten finder ikke grundlag for at henføre forholdet under straffelovens
§ 248, stk. 1.
Retten anser det efter det anførte for bevist med den til domfældelse fornødne sikkerhed, at
tiltalte sammen med sine tre kammerater, i forening udøvede den nævnte vold, idet ingen af
dem tog afstand fra volden, der ikke er gået ud over, hvad de måtte forvente.
Når der tillige henses til tiltaltes forstraffe, er det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i
overtrædelse af § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.
Ved sanktionsfastsættelsen er der lagt vægt på forholdets meget grove karakter, herunder de
alvorlige skader, som A blev påført, ligesom der er lagt vægt på, at forholdet blev begået af
fire gerningsmænd mod B og A, der ikke prøvede at forsvare sig og i den sidste del af
voldsudøvelsen ikke var i stand hertil, men befandt sig i hjælpeløs tilstand.
Straffen, der er en tillægsstraf til den af Retten i Hjørring ved dom af 5. oktober 2016 idømte
straf, jf. § 89, fastsættes herefter til fængsel i 4 måneder, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.
Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om
samfundstjeneste.
Efter udlændingelovens § 22, nr. 6, kan tiltalte udvises af Danmark, medmindre en udvisning
vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
Ved bedømmelsen heraf må der lægges vægt på, hvad tiltalte har forklaret om sine personlige
forhold, herunder at han ikke har nogen familie i Irak og forventer at blive slået ihjel, såfremt
han viser sig i landet, ligesom tiltaltes meget begrænsede tilknytning til Irak i forhold til hans
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tilknytning til Danmark, hvor han dog ikke har stiftet familie, og grovheden af den begåede
lovovertrædelse må tillægges betydning.
Efter en samlet vurdering af det anførte, finder retten ikke, at der foreligger sådanne særlige
forhold, at tiltalte ikke skal udvises, idet en udvisning af tiltalte ikke kan anses for med
sikkerhed at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
Tiltalte udvises derfor, jf. udlændingelovens § 22, nr. 6.
Tiltalte pålægges indrejseforbud i 6 år, jf. udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 2.
Efter retsformandens bestemmelse tages erstatningspåstanden, der ikke størrelsesmæssigt er
bestridt, til følge, som nedenfor bestemt.
Thi kendes for ret:
Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 4 måneder.
Tiltalte udvises af Danmark og pålægges indrejseforbud i 6 år, der regnes fra den 1. i den
førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Tiltalte skal inden 14 dage til A, c/o advokat Khuram Ahmed, in advokater, Palægade 4, 4.
t.h., 1261 København K, betale 22.053,25 kr. med tillæg af renter efter
erstatningsansvarslovens § 16.

