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afsagt den 25. juni 2019

Rettens nr. 2081/2019
Politiets nr. 4100-73241-00309-19

Anklagemyndigheden
mod
Mohammad Nabil Samer Kannout

født den 24. april 1995
Middagshøjvej 21B, st. tv
8800 Viborg

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 14. maj 2019.

Mohammad Nabil Samer Kannout er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, stk. 1, vold, ved den 13. april 2019 ca. kl. 14.00 på El-
lekonebakken 43 i Viborg at have kastet en sten efter Rasmus Paludan, samt
ramte Paludan i nakken, da han efter tiltaltes opfattelse havde ytret sig upas-
sende i den offentlige debat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte udvises
af landet i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1. jf. § 24, stk. 1, nr. 1, jf
22, stk. 1, nr. 6, med et indrejseforbud gældende i 6 år jf. udlændingelovens
§ 32, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, idet stenen ramte i ryggen og ikke i nakken.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte, der har forklaret, at han har opholdt sig i
Danmark i 5 år. Han kommer oprindelig fra Syrien, hvor han flygtede fra.
Han er i Danmark, fordi det er et dejligt land. Han flygtede fra Syrien til
Egypten, hvor han var i ca. 3 år. Han tog herfra til Danmark. Resten af hans
familie, inklusiv hans forældre, er i Tyskland. Han har ikke nogen familie i
Danmark. Måske har han snart en kæreste.

Han var den pågældende dag ude at gå en tur. Der er ikke så langt fra hans
bopæl på Middagshøjvej til Ellekonebakken, hvor Rasmus Paludan var. Han
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ville kigge på Rasmus Paludan. Han havde forinden fået en del at drikke i
form af whisky, vodka og vin. Han havde drukket, fordi han var træt af livet.
Han ville bare se på Rasmus Paludan. Han syntes, at Rasmus Paludan spille-
de dum, og han var sur på ham. Han var sur over den måde, som han be-
handlede andre mennesker på. Han talte ikke selv med Rasmus Paludan.
Han samlede en sten op fra jorden og gemte den i lommen. Han ved ikke,
hvorfor han gjorde det. Han var chokeret over alt det, som Rasmus Paludan
sagde. Han vil slå Rasmus Paludan eller kaste sten efter ham, hvis han igen
kommer til Viborg.

På et tidspunkt kastede han stenen efter Rasmus Paludan. Han sagde
"Rasmus", hvorefter han kastede. Stenen ramte øverst på ryggen. Der var
nogen, der tog fat i hans arm, da han kastede. Det var Rasmus Paludans bo-
dyguard, der tog fat i armen, og det var derfor, at han ikke fik kastet ordent-
lig. Efter kastet blev han anholdt.

Der er under hovedforhandlingen forevist 2 vidoer af episoden. Den ene vi-
deo er politiets optagelse, mens den anden er fundet på nettet.

Af en skadestueepikrise fremgår, at Rasmus Paludan den 16. april 2019 kl.
9.25 henvendte sig på skadestuen. Det fremgår af det fremlagte notat under
"Objektiv undersøgelse":

"Ganske upåvirket GCS = 15,
Columna totalis: Intakt funktion af den dybe trigeminuskerne ingen
knogle ømhed i hele columna udstrækning Muskulær ømhed sv til
venstre side af M supraspinatus uden synlige hæmatomer og ingen
kontusions sår. Pt er ligeså øm sv nakke skulderlåg på begge sider.
Dette kunne være betinget af at pt bæger en skudsikker vest
Behandling,tilråds håndkøbs smertestillende efter behov og forsatte
gener e.l.
Forsatte gener e.l. Pt samtykker.Anmeldelse til politi."

Udlændingestyrelsen har den 21. juni 2019 bl.a. udtalt:

"...
Opholdsgrundlag og længde
Mohammad Nabil Samer Kannout indrejste i Danmark den 12. juli
2014, hvor han søgte asyl. Den pågældende fik den 19. august 2014
opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 indtil
den 19. august 2019.

Længden af Mohammad Nabil Samer Kannouts lovlige ophold i relati-
on til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 19. august 2014, hvor
pågældende fik opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens §
7, stk. 1, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 2, og Mohammad Na-
bil Samer Kannout har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 4 år,
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10 måneder og 2 dage, jf. udlændingelovens § 27.

Udvisningshjemmelen
Udlændingestyrelsen vurderer, at opholdets karakter fører til, at betin-
gelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens § 24,
nr. 1, jf. § 22, nr. 6 eller § 24, nr. 2.

Efter udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, kan en udlænding,
som ikke har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år,
udvises, hvis udlændingen efter straffelovens § 244 idømmes ubetin-
get frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller
giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville
have medført et straf af denne karakter.

Efter udlændingelovens § 24, nr. 2, kan en udlænding, som ikke har
haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år, udvises, hvis
udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden
strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for friheds-
berøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af
denne karakter.

§ 26, stk. 2
Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning om udvisning af
Mohammad Nabil Samer Kannout med sikkerhed kan antages at være
i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal Udlændingesty-
relsen henvise til politiets afhøringsrapport af 13. april 2019.

Heraf fremgår at Mohammad Nabil Samer Kannout blandt andet har
oplyst, at han:

er ugift og har ingen børn,
har ingen familie i Danmark,
har psykiske problemer, men er eller ved godt helbred,
ryger hash, hvor hvilket han er i misbrugsbehandling for,
er arbejdsløs.

Udtalelse om udvisningsspørgsmålet

Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlæn-
dingelovens § 26, stk.2, at en udlænding skal udvises efter §§ 22 - 24,
medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks inter-
nationale forpligtelser.

På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens
karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af
60 dages varighed sammenholdt med de i udlændingelovens § 26, stk.
2 nævnte hensyn, kan Udlændingestyrelsen tiltræde, at anklagemyn-
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digheden nedlægger påstand om udvisning.

Efter Udlændingestyrelsens vurdering bør påstanden om udvisning
nedlægges i medfør af udlændingestyrelsens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6
eller § 24, nr. 2. ..." 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han går i 9. klasse på
VUC. Han dumpede første gang, men forsøger nu igen at tage sin eksamen.
Han regner med at være færdig om 2 måneder. Han passer skolen og møder
op hver dag. Han flygtede i sin tid fra Syrien, og han er bange for at blive
dræbt, hvis han kommer hjem igen, idet han ikke har været i militæret. Alle
skal i militæret. Han ved ikke helt, hvorfor familien er blevet skilt, men han
vil gerne være sammen med sin familie igen. Han vil gerne være bager, og
skolen vil hjælpe ham med at finde en læreplads som bager, når han er fær-
dig med sin eksamen.

Han har i 2-3 måneder været tilknyttet misbrugscentret, hvor han har samta-
ler. Han syntes, at det har hjulpet, og at det går bedre. Han har lige for nylig
fået en kæreste.

Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har forklaret, at han kastede en sten mod Rasmus Paludan, men at
hans arm blev stoppet i forbindelse med kastet.

Det kan med baggrund i de foreviste videoer lægges til grund, at tiltalte kom
i løb hen mod Rasmus Paludan, og at han herefter kastede en sten, der ramte
Rasmus Paludan i nakken eller øverst på ryggen. Der var ikke nogen, der
havde fat i tiltaltes arm eller hånd.

På denne baggrund er tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244, stk. 1.

Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

Retten har lagt vægt på, at volden er udført i forbindelse med en lovlig an-
meldt demonstration i forbindelse med valgkampen forud for folketingsvalg-
et, at der er kastet med sten, og at forurettede bkev ramt af stenen på det
øverste af ryggen eller i nakken.

Vedrørende udvisningsspørgsmålet
Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens §
26, stk. 2, da udvisningen ikke med sikkerhed vil være i strid med Danmarks
internationale forpligtelser. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte har bo-
et i Danmark i 5 år, og at han ikke har familie her i landet. Han har ikke ar-
bejde og har ikke taget nogen uddannelse, siden han kom til Danmark. Der
er ligeledes lagt vægt på, at tiltalte under hovedforhandlingen flere gange
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sagde, at han vil begå vold mod Rasmus Paludan, hvis han igen kom til Vi-
borg. Udvisningen er således en proportional foranstaltning med henblik på
at forebygge kriminalitet.

Thi kendes for ret:

Tiltalte Mohammad Nabil Samer Kannout skal straffes med fængsel i 60 da-
ge.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud i 6 år. Indrej-
seforbuddet regnes fra udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Kirsten Maigaard
/MGP


