
RETTEN I HOLBÆK 

  
Udskrift af dombogen 

DOM 

afsagt den 5. juli 2019 

Rettens nr. 60-1935/2019 

Politiets nr. 1200-70308-00156-18 

Anklagemyndigheden mod 

T 

 cpr-nummer … 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 12. juni 2019. 

T er tiltalt for overtrædelse af 

1.  

straffelovens § 119, stk. 1 og § 121, ved den 29. november 2018 ca. kl. 18.25 som afsoner i 

X Fængsel, …, at have overfaldet fængselsbetjent A med medarbejder ID … med trussel om 

vold og hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale, idet tiltalte udtalte: "A din møgluder, 

jeg kommer og knepper dig. Bare vent, jeg knepper dig, vent og se", eller lignende. 

2. 

 

lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, 
stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag liste A nr. 1, ved den 27. december 2018 i sin celle i X 
Fængsel, …, at have været i besiddelse af 5,5 gram hashmix til eget brug. 

3.  

straffelovens § 119, stk. 1, ved den l . januar 2019 mellem kl. 20.00 og kl. 21.00 som 

afsoner i X Fængsel, … at have overfaldet fængselsbetjent B med medarbejder ID … med 

vold, idet tiltalte kastede en kop vand i ansigtet på hende. 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. 

Der er på vegne af tiltalte nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagen er fremmet i tiltaltes fravær i medfør af retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4. 

Sagens oplysninger 

Der er afgivet forklaring af vidnerne fængselsbetjent A, fængselsbetjent C og 

fængselsbetjent B. 

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen. 

Der har været dokumenteret fra kosterrapport af l. februar 2019 vedrørende 5,5 gram 

hashmix. 

Tiltalte er tidligere straffet, blandt andet 

ved udeblivelsesdom af 8. marts 2012 med bøde 2.600 kr. for overtrædelse af 

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. l, jf. § 2, samt lov om 

jernbanevirksomhed m.v. § 22, stk. l, jf. § 5, jf. § 21, stk. 1, 

 

ved  dom af 16. maj 2017 med fængsel i 4 måneder med betingelser indtil den 7. 

september 2017 for overtrædelse af straffelovens § 

244, § 119, stk. 1, og § 276 til dels jf. § 89, 

ved  dom af 29. august 2017 med fængsel i 5 måneder med betingelser indtil den 2. 

februar 2018 for overtrædelse af straffelovens § 266 og § 119, stk. 1. Fællesstraf 

med den betingede dom af 16. maj 

2017. Dato for endelig dom er den 14. december 2017, 

ved  dom af 7. september 2017 med fængsel i 6 måneder, betinget med en prøvetid på 2 

år for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. l, og § 291, stk. l. Fællesstraf med 

den betingede dom af 16. maj 2017. Anket den 29. november 2017. 

ved  ankedom af 2. februar 2018 med betinget fængsel i 7 måneder for overtrædelse af 

straffelovens § 119, stk. l, og § 291, stk. l. Prøvetid 2 år fra den 7. september 2017. 

Fællesstraf med den betingede dom af 29. august 2017. 

ved  dom af 20. august 2018 med fængsel i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 119, 

stk. l, § 266, § 287, stk. l, jf. § 276 og § 291, stk. l. Fællesstraf med den betingede 

dom af 2. februar 2018 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 
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Forhold 1 

Efter den sikre og troværdige forklaring fra fængselsbetjent A, der understøttes af 

forklaringen fra fængselsbetjent C, er det bevist, at tiltalte er skyldig. 

Forhold 2 

2 voterende udtaler: 

Efter den sikre og troværdige forklaring fra fængselsbetjent C, der understøttes af 

oplysningerne i kosterrapport af l. februar 2019, er det bevist, at tiltalte er skyldig. 

1 voterende udtaler: 

Det er ikke tilstrækkeligt godtgjort, at det fundne materiale er hashmix. Derfor bør tiltalte 

frifindes. 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte findes skyldig. 

Forhold 3 

Retten lægger efter fængselsbetjent B’s forklaring til grund, at tiltalte kastede en kop vand 

mod hende, således at vandet ramte hende i venstre side af ansigtet og på venstre side af 

kroppen. Der var tale om en mellemstørrelse kop med rent vand. Det var svært at sige, om 

koppen var helt eller halvt fyldt. 

Retten finder, at der herved ikke er tale om vold som omhandlet i straffelovens § 119, stk. l, 

hvorfor tiltalte frifindes i dette forhold. 

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 119, stk. l, og § 121, samt lov om 

euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § l, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 

27, stk. l, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. 

Retten har lagt vægt på forholdenes karakter og tiltaltes mange forstraffe for tilsvarende 

kriminalitet. 

Thi kendes for ret: 

Tiltalte skal straffes med fængsel i 40 dage. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 


