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Fængsel i 8 år for hustrumishandling m.v. med døden til følge.
Strafferet 21.2 Strafferet 21.3 Strafferet 23.1 Strafferet 31.4

T havde gennem en periode på mere end 1 år mishandlet sin hustru H med slag med bøjle
eller livrem og med spark i hovedet og på kroppen, tvunget H til at tåle, at T indførte sit kønslem i
hendes endetarm og et stearinlys i hendes skede og endetarm og truet H med at dræbe hende. H
døde som følge af bughindebetændelse, opstået ved, at endetarmen blev perforeret af stearinlyset. T
fandtes skyldig efter straffelovens § 244, stk. 2, 3 og 4, § 224, jfr. § 216, stk. 1, og § 266 og idømtes
under henvisning til straffelovens § 88 stk. 1, 2. punktum fængsel i 8 år.
V.L.D. 7. december 1983 i anke 2
S. 2103/1983 - Anklagemyndigheden
 mod
T (adv. Poul Hansen, Nørresundby e.o.)

UFRLISTE
Af anke 2 - S. 2103/1983 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Poul Hansen, Nørresundby e.o.) -
fremgik, at T, født 13. august 1942, var tiltalt til straf for overtrædelse af
1) straffelovens § 244, stk. 2, 3 og 4 - overfald og mishandling af særlig rå og brutal karakter til
dels med skade på legeme eller helbred til følge - ved i perioden fra april 1982 gentagne gange og
senest den 23. eller 24. samt endvidere natten til den 25. juli 1983 på sin bopæl, - - - at have
mishandlet sin hustru H, der var sagesløs, idet tiltalte gennem længere tid - nogle gange ved
anvendelse af bøjle eller livrem - tildelte overfaldne slag og spark i hovedet og på kroppen, hvorved
hun påførtes talrige blodudtrædninger, i flere tilfælde ribbensbrud og i et enkelt tilfælde opspilet
mave, ligesom hun i et enkelt tilfælde mistede bevidstheden,
2) straffelovens § 224, jfr. § 216, stk. 1 ved i perioden fra april 1982 til den 23. juli 1983 flere
gange på den i forhold 1) nævnte bopæl at have tvunget H, til at have anden kønslig omgængelse
end samleje med sig, idet han ved slag eller trussel om anvendelse af vold, tvang hende til at tåle,
dels at han indførte sit kønslem i hendes endetarm, dels at han indførte stearinlys i hendes endetarm
og skede,
3) straffelovens § 224, jfr. § 216, stk. 1 ved natten til den 25. juli 1983 på den i forhold 1)
nævnte bopæl at have tvunget H, til at have anden kønslig omgængelse end samleje med sig, idet
han ved at tildele hende flere slag i ansigtet tvang hende til at tåle, at han indførte et ca. 13 cm langt
stearinlys i hendes endetarm, hvilket var medvirkende årsag til, at der senere opstod
bughindebetændelse,
4) straffelovens § 244, stk. 2, 3 og 4 - overfald og mishandling af særlig rå og brutal karakter
med bl.a. døden til følge - ved natten til den 27. juli 1983 på den i forhold 1) nævnte bopæl, at have
mishandlet H, der var sagesløs, under følgende nærmere omstændigheder:
Gennem længere tid tildelte tiltalte H mange slag og spark i hovedet og på kroppen. Herved
påførtes hun bl.a. brud på 13 ribben, talrige hudlæsioner og en blodudtrædning under hjernehinden.
Dette - i forbindelse med den i forhold 3) nævnte indførelse af et stearinlys i H's endetarm med
perforation af tarmen til følge - bevirkede, at hun som følge af en akut opstået bughindebetændelse
omkring midnat, natten til den 28. juli 1983, afgik ved døden,
5) straffelovens § 266 ved på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for
eget liv, helbred eller velfærd flere gange på den i forhold 1) nævnte bopæl, i perioden fra april
1982 til juli 1983 at have truet H med at slå hende ihjel, såfremt hun forlod tiltalte.
Det siges i retten i Aalborg, 5. afdelings dom 5. oktober 1983:



- - - Ifølge en obduktionserklæring af 28. juli 1983 fandtes der ved obduktionen bl.a. de læsioner,
der er nævnt i anklageskriftet. Det udtales endvidere i erklæringens konklusion.
»Dødsårsagen er akut bughindebetændelse (peritonitis, purulenta, ileus paralyticus), udgået fra den
perforerende læsion i endetarmen, hvor igennem stearinlyset var trængt ind i bughulen.
De talrige blodudtrædninger var nogenlunde friske. De kan meget vel være ca. 1 døgn gamle.
Et enkelt ribbensbrud (højre XI ribben) var dog tydeligvis ældre (røntgenologisk påvist
09.02.1982).
Det er vanskeligt at sige, hvornår perforationen af endetarmen, som har hidført den dødelige
bughindebetændelse er opstået, men den kan evt. være af samme alder som de øvrige læsioner.
Der forsøges mikroskopisk undersøgelse med henblik på at forsøge bedømmelse heraf. Samtlige
hudlæsioner, ribbensbruddene og blødningen under hjernehinden er følger af stump vold, som
særdeles vel kan være slag og spark.
Bortset fra tarmperforationen og bughindebetændelsen må også brystlæsionerne med talrige
ribbensbrud på begge sider betegnes som meget alvorlige og i sig selv livstruende, ligesom
blodudtrædningen under hjernehinden var af alvorlig karakter, omend knapt i sig selv livstruende.
Såfremt stearinlyset er kommet ind i bughulen før de mange læsioner er tilføjet nu afdøde, kan disse
meget vel have været det moment, som har hidført den akutte dødelige bughindebetændelse ved at
løsne de sammenklæbninger mellem tarmene, som organismens forsvarsberedskab havde hidført.«
Efter at den omtalte mikroskopiske undersøgelse havde fundet sted, har statsobducent, professor dr.
med. Jørgen B. Dalgaard i en supplerende erklæring af 17. august 1983 udtalt.
»Det i obduktionserklæringens resume og konklusion anførte forbliver i øvrigt uændret med den
tilføjelse, at undertegnede nu er af den opfattelse, at bughindebetændelsen var ganske frisk og
således meget vel kan være opstået i forbindelse med de øvrige læsioner gennem indførelse af
stearinlyset i endetarmen og gennem dennes væg ind i bughulen.«
Tiltalte har under sagen været undergivet ambulant mentalundersøgelse ved embedslægen, der i en
erklæring af 29. august 1983 udtaler, at tiltalte ikke er sindssyg eller åndssvag og ikke befandt sig i
en tilstand som nævnt i straffelovens § 69.
Retten skal udtale:
Forhold 1. Efter tiltaltes forklaring og de herom afgivne vidneforklaringer finder retten det bevist, at
tiltalte gennem den periode på ca. 15 måneder, der er nævnt i anklageskriftet, har forøvet vold mod
afdøde, idet han ved talrige lejligheder har tildelt hende voldsomme slag og spark. Det lægges
endvidere til grund, at afdøde - som følge af tiltaltes voldsudøvelse og øvrige adfærd - ikke turde
søge hjælp eller forlade tiltalte. Tiltalte findes herefter skyldig i forhold 1, herunder også i slag med
bøjle eller livrem, idet retten forkaster tiltaltes forklaring om, at afdøde blandt alle de
voldshandlinger, han udsatte hende for, skulle have accepteret, at han under seksuelt samvær slog
hende med bøjle eller livrem.
Forhold 2-3. Efter det anførte under forhold 1 om den vedvarende vold, som tiltalte udsatte sin
ægtefælle for, og efter tiltaltes forklaring om, at hun ikke brød sig om, at han anvendte stearinlys
som beskrevet, forkaster retten tiltaltes forklaring om, at hun gik med til det efter overtalelse og
ikke af frygt for yderligere vold. Tiltalte findes herefter skyldig efter straffelovens § 224, jfr. § 216,
stk. 1.
Forhold 4. Efter obduktionserklæringen lægges det til grund, at dødsårsagen primært var
bughindebetændelse, og at denne var forvoldt af læsionen fra stearinlyset, som tiltalte uagtsomt
havde tilføjet afdøde den 25. juli. Tiltalte har herefter påny den 27. juli ifølge hans egen forklaring
tildelt ægtefællen mange slag og i hvert fald et spark. Under disse omstændigheder må dødsfaldet
ses som en påregnelig følge af tiltaltes voldsudøvelse, og tiltalte findes derfor også i dette forhold
skyldig efter anklageskriftet.



Forhold 5. Efter vidneforklaringerne findes det bevist, at afdøde har anset tiltaltes trusler for
alvorligt ment. Efter det, der er lagt til grund om forholdet mellem tiltalte og afdøde, finder retten,
at tiltalte må have været klar over, at truslerne blev opfattet alvorligt. Tiltalte findes derfor også
skyldig i dette forhold.
Straffen fastsættes efter straffelovens § 244, stk. 2, 3 og 4, § 224, jfr. § 216, stk. 1, og efter § 266,
under hensyn til forholdenes grovhed til fængsel i 6 år. Retten har ikke fundet fuldt tilstrækkeligt
grundlag for at bringe bestemmelsen om strafforhøjelse efter straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. i
anvendelse.
- - -
V.L.D. 7. december 1983:
- - - For landsretten har tiltalte påstået frifindelse for tiltalen i forhold 2 og 3, og delvis frifindelse
for tiltalen i forhold 1 og 4, idet tiltalte ikke kan erkende, at han har sparket H i hovedet (forhold 1
og 4) og heller ikke kan erkende, at den af ham udøvede vold påregneligt for ham har hidført H's
død. (Forhold 3 og 4).
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at bestemmelsen om strafforhøjelse i
straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. bringes i anvendelse.
For landsretten er der påny afgivet forklaring af tiltalte som i det væsentlige har forklaret som
gengivet i dommen.
Tiltalte har supplerende forklaret:
- - -
Foreholdt en seddel, hvor det hedder:
»Jeg skal opføre mig ordentlig
Jeg skal være lydig
Jeg skal tale ordentlig
Jeg skal svare første gang
Jeg skal sørge for min mand Secuelt
Jeg skal sørge for min mand secuelt
seksuelt
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang
Jeg skal svare første gang«
forklarer tiltalte, at den er skrevet af H. Det er ham, der som led i deres seksuelle samkvem har
beordret hende til at skrive den angivne tekst. Han har også selv med mellemrum skrevet lignende
sedler efter ordre fra H. - - -
Af de grunde, som er anført i dommen, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at
tiltalte ved dommen er fundet skyldig som sket, hvorved bemærkes, at landsretten finder det bevist,
at H's død må anses som en følge af den under forholdene 3 og 4 nævnte vold, og kan tilskrives
tiltalte som uagtsom.
Efter det foreliggende, herunder at den udøvede vold har haft karakter af en længerevarende og
jævnlig forekommende mishandling, og at tiltaltes seksuelle behandling af H må karakteriseres som



groft ydmygende og nedværdigende, findes betingelserne for anvendelse af straffelovens § 88, stk.
1, 2. pkt., at være til stede, og straffen findes at burde fastsættes til fængsel i 8 år.


