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Anklagemyndigheden  
mod  
Yaqoub Ali  
cpr-nummer  

Sagens baggrund og parternes påstande.  

Denne sag er behandlet med domsmænd.  

Anklageskrift er modtaget den 11. februar 2014.  

Sagen var oprindeligt rejst mod både Abdul-Magid Fadel al-Ali og Yaqoub Ali. Da det ikke er 
lykkedes at forkynde anklageskriftet for Abdul-Magid Fadel al-Ali blev sagen for så vidt denne 
udskilt. Nærværende dom angår herefter alene sagen mod Yaqoub Ali.  

Det bemærkes, at Yaqoub Ali tidligere hed Rekan Mahmud Ali Mohammad.  

Yaqoub Ali er tiltalt for  

overtrædelse af straffelovens § 266,  
ved den 18. oktober 2013 ca. kl. 16.30 i restauranten Kosk Kebab på Frederikssundsvej 23 i 
København, i forening med flere, pt. ukendte gerningsmænd, at have truet Mohammad Mahfoud 
ved at sige “Jeg skærer halsen over på dig” eller lignende udtalelse, mens Rekan Mahmud Ali 
Mohammad med sin hånd gestikulerede halshugning ved at føre sin hånd på tværs af sin egen hals, 
hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for Mohammad Mahfouds liv eller helbred.  

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.  
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om afvisning af første del af anklageskriftet og 
frifindelse for anden del, subsidiært frifindelse i det hele og mere subsidiært om rettens mildeste 
dom.  



Forklaringer.  

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne. 
Forklaringerne gengives ikke, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4, jf. § 712, stk. 1.  

Oplysningerne i sagen. 

Der er under sagen dokumenteret billedmappe visende billeder af tiltalte samt et sort flag med 
arabiske skriftstegn i.  

Personlige oplysninger.  

Der er ikke foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte. Tiltalte har ikke forklaret om sine 
personlige forhold.  

Rettens begrundelse og afgørelse.  

Indledningsvist bemærkes, at retten finder, at anklageskriftet er formuleret tilstrækkelig klart og 
præcist til, at det opfinder betingelserne i retsplejelovens § 834, stk. 2.  

Retten finder på baggrund af vidnernes samstemmende forklaring det bevist, at tiltalte har truet 
Mohammad Mahfoud med halshugning eller noget helt tilsvarende. Retten finder endvidere, at 
denne trussel blev rettet mod Mohammad Mahfoud fordi denne efter tiltaltes og dennes 
kammeraters opfattelse støttede Syriens præsident Assad, og at truslen var egnet til at fremkalde 
alvorlig frygt for Mohammad Mahfouds liv eller helbred. Retten tilsidesætter således tiltaltes 
forklaring om, at han blot prøvede at dæmpe gemytterne i en ophedet diskussion.  

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 266.  

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af den fremsatte trussel. Retten finder på 
baggrund af bevisførelsen ikke at kunne lægge til grund, at der var særligt formildende eller 
skærpende omstændigheder i forbindelse med truslerne.  

Henset til karakteren af truslerne, samt til at tiltalte tidligere er straffet for vold og trusler, finder 
retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget.  

Thi kendes for ret:  

Tiltalte Yaqoub Ali skal straffes med fængsel i 30 dage.  
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.  

Jacob Waage  
Udskriftens rigtighed bekræftes.  
Retten på Frederiksberg, den 11. marts 2015  

Baljit Kaur Atwal  
kontorfuldmægtig 


