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U.1960.1075
Voldtægt mod hustru, med hvem tiltalte lå i separationsforhandlinger, straffet med fængsel i 8 mdr.
Strafferet 23.1 Strafferet 31.1

En ustraffet 30-årig mand blev for voldtægt mod sin hustru, med hvem han lå i
separationsforhandlinger, straffet efter strfl. § 216, sidste led, jfr. § 85. stk. 1. med fængsel i 8
måneder. 1)

Af østjydsk nævningesag I 1017/1960 fremgik, at Bent Freddy Nielsen, født den 26. august 1930 og
ikke tidligere straffet, var sat under tiltale efter strfl. § 216 for voldtægt mod en kvinde, der forud
har stået i mere varigt kønsligt forhold til ham, idet tiltalte, der lå i separationsforhandlinger med sin
hustru, efter at have dirket sig ind i hustruens soveværelse, ved at fremsætte trusler om at kvæle
hende og ved derefter at tage livsfarligt kvælertag om hendes hals, indtil hun overgav sig, tiltvang
sig samleje med hende. Af en under sagen fremlagt lægeattest fremgik, at der i hustruens højre øjes
bindehinder var fremkommet flere punktformede blødninger, samt på begge sider af halsens forside
og under hagen 3 blodunderløbne neglemærker. Retslægerådet havde om tiltalte udtalt, at han efter
det foreliggende ikke er sindssyg og ikke kan antages at have været det på tidspunktet for de
påsigtede lovovertrædelser. Han er normalt begavet og ikke lidende af mere udtalte
karakterdefekter, men er habituelt lidt indadvendt, kontakthæmmet og følelsesmæssigt unuanceret.
Det må antages, at han ved de påsigtede handlinger har været under indflydelse af særlig stærk
sindsbevægelse, hvilket i forbindelse med, at han var påvirket af spiritus, har nedsat hans
hæmninger over for pludseligt opkommende aggressive impulser. Der foreligger ikke holdepunkter
for, at han skal have befundet sig i en patologisk rustilstand. Han kan ikke anses for uegnet til
påvirkning gennem almindelig straf.
Nævningerne besvarede såvel et overensstemmende med anklageskriftet formuleret
hovedspørgsmål som et tillægsspørgsmål om strafnedsættelse efter strfl. § 85, stk. 1, bekræftende.
Ved V. L. D. 7. september 1960 blev tiltalte straffet efter strfl. § 216, jfr. § 85, stk. 1, med fængsel i
8 måneder.

1) Jfr. Hurwitz: Den danske Kriminalret. Spec. del s. 197.


