Bilag 3

Sammendrag af dom om samfundstjeneste.
Forsete har bedt om aktindsigt i disse sager og det fremgår, at der er tale om en enkelt sag, hvor det
oplyses at:” Landsretten lagde vægt på baggrunden for voldsudøvelsen, voldens forholdsvis begrænsede
karakter og omstændighederne i forbindelse hermed, den lange tid der var forløbet, siden volden var
begået og oplysningerne om T’s gode personlige forhold (omlagt liv + jobtilbud).” Dommen er refereret i
Tidsskrift for kriminalret Tfk 2016.348 hvor det fremgår, at der er tale om en nu 26 årig mand, der 3 gange
inden for 5 mdr. idømmes ubetinget fængsel for vold i 2013. 16 mdr. efter får den tiltalte en ny dom for
vold på 3 mdr.s ubetinget fængsel ved retten i Ålborg. Den tiltalte anker dommen, i det han oplyser, at han
har lagt sit liv om ved at nedsætte sit alkoholforbrug, at han er smed og har tilbudt arbejde samt at
kommunen har bevilliget et kursus. Situationen bekræftes af en støtteperson og dokumenteres. Det
oplyses, at en afsoning vil ødelægge det for ham. Landsretten hæver straffen til 4 mdr’s fængsel på
baggrund af for straffene og oplyser, at man helt undtagelsesvis finder det forsvarligt at gøre straffen
betinget med vilkår om samfundstjeneste.
Vedrørende sagsforløbet fremgår det af sagen, at der er tale om et skænderi på et diskotek, hvor tiltalte
forklarer, at han skubbes så voldsomt i ryggen af forurettede, at han kom op at stå og røg ud på
dansegulvet, hvorefter han giver forurettede et slag ved øjet med knytnæve, så han får en 2 cm lang flænge
foran højre øre.
Forsete finder, at det er bekymrende at en enkelt helt undtagelsesvis sag afgjort af Vestre Landsret i
beskrivelsen bliver til:” at der er eksempler på sager, hvor retten har idømt en betinget dom med vilkår om
samfundstjeneste for overtrædelse af straffelovens § 244, jfr. 247, stk. 1, hvor den tiltalte tidligere var
straffet for vold fem gange, og hvor der aktuelle forhold blev begået i prøvetiden fra den seneste dom for
vold. ” Når der er tale om en enkelt sag af helt særlig karakter.

