DOM
afsagt den 24. april 2014
Rettens nr. 18A-825/2014
Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte (T)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 29. januar 2014.
T tiltalt for
1.
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og § 121, ved tirsdag den 7. maj 2013 mellem ca. kl.
10.00 til ca. kl. 11.30 som indlagt på psykiatrisk afdeling på sin stue at have fremsat trusler mod
tjenestegørende afdelingssygeplejerske, forurettet 1 (F1), idet T udtalte: "Du skal vide, at du ligger
nr. 1 på min dødliste" eller lignende, ligesom tiltalte adskillige gange kaldte hende for "en smatso".
2.
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 10. maj 2013 mellem ca. kl. 06.00 og ca. kl.
07.00 som indlagt psykiatrisk afdeling på sin stue at have slået ud efter tjenestegørende social- og
sundhedsassistent, forurettet 2 (F2), med et bælte samt kastet en opslagstavle efter ham, ligesom T
udtalte, at han kendte personalets adresser, og at han ville gøre F2 og hans familie fortræd og
brænde deres bopæl ned.
3.
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 10. maj 2013 kl. ca. 07.00 som indlagt på
psykiatrisk afdeling på sin stue at have slået ud efter tjenestegørende social- og sundhedsassistent,
forurettet 3 (F3), med et bælte, kastet en kolbe efter hende, der dog ikke ramte hende, ligesom T
udtalte, at han ville udsætte hende for vold med et baseball bat, så hun ikke trak vejret mere, eller
lignende.

Påstande
Anklagemyndigheden har påstået, at T dømmes til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk
afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan
træffe bestemmelse om indlæggelse, og at der ikke fastsættes længstetid, jf. straffelovens § 68a, stk.
2.

T har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger
Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaringer af T, herunder om de personlige
forhold, og af vidnerne F1, F2, F3 og A.
De afgivne forklaringer er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens §
218 a, stk. 4.
T er ikke tidligere straffet.
T har været mentalundersøgt. Det fremgår af erklæringen af 24. oktober 2013:
"Observanden har været svært manisk og psykotisk på gerningstidspunktet og han er således
omfattet af straffelovens § 16, stk. 1.
Observanden er normalt begavet og han er som sådan ikke omfattet af straffelovens § 16, stk.
2.
Såfremt observanden findes skyldig i det nu påsigtede, skal man som bedre egnet end
almindelig straf, med henblik på imødegåelse af risikoen for ny ligeartet kriminalitet, pege på
dom til ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen og overlægen under
udskrivning, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffes
bestemmelse om indlæggelse i psykiatrisk afdeling."

Rettens begrundelse og afgørelse
Efter vidnet F1’s forklaring lægger retten til grund, at T i forhold 1 har opfyldt gerningsindholdet
straffelovens § 119, stk. 1, og § 121 ved at fremsætte de i anklageskriftet nævnte udtalelser.
Efter vidnet F2’s forklaring sammenholdt med vidnet F3’s forklaring finder retten ligeledes, at T i
forhold 2 har opfyldt gerningsindholdet i straffelovens § 119, stk. 1, på den i anklageskriftet
beskrevne måde.
Endelig finder retten efter vidnet F3’s forklaring, at T i forhold 3 har opfyldt gerningsindholdet i
straffelovens § 119, stk. 1, ved at have slået ud efter vidnet F3 med et bælte og kastet en kolbe efter
hende. Retten finder det ikke bevist, at T har fremsat de i dette forhold i anklageskriftet nævnte
trusler.
T har således overtrådt straffelovens § 119, stk. 1, og § 121.
Efter overlægens erklæring finder retten, at T på gerningstidspunktet har været utilregnelig på grund
af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom. T straffes derfor ikke, jf.
straffelovens § 16, stk. 1.

For at forebygge nye lovovertrædelser, og da mindre indgribende foranstaltninger ikke findes
tilstrækkelige, skal T undergive sig psykiatrisk behandling som påstået, jf. straffelovens § 68.
Under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen,
jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Thi kendes for ret:
T skal undergive sig ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afdeling med tilsyn af
Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse
om indlæggelse.
Der fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen.
T skal betale sagens omkostninger.

