
U.1991.534H
Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort.
Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1

34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april
1989, var blevet idømt fængsel i 3 år 6 måneder for to voldtægtsforhold begået den 8. november
1987, var ved nævningedom af 4. oktober 1990 fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 216,
stk. 2, ved syv voldtægtsforhold og to forsøg på voldtægt begået mellem den 31. juli 1987 og den
15. november 1988. Tillægsstraffen blev af nævningetinget fastsat til fængsel i 5 år 6 måneder.
Højesteret fandt straffen passende bestemt. Landsretten havde frifundet T for godtgørelse for tort til
fire af de forurettede kvinder, da de forurettede kvinder havde indgået aftale med T om et
utugtsforhold, og der ikke overfor de pågældende var udøvet en sådan vold, at denne kunne
begrunde godtgørelse. To af de forurettede kvinder ankede til Højesteret, som tilkendte den kvinde,
der havde været udsat for voldtægt, 30.000 kr. og den kvinde, der havde været udsat for forsøg
herpå, 20.000 kr. i godtgørelse for tort. (Dissens af 1 dommer for i det hele at stadfæste landsrettens
dom).
H.D. 7. maj 1991 i sag II 320/1990, II 335/1990 og II 346/1990
Rigsadvokaten
mod
T (adv. Jørgen Ancher e.o.).  A (adv. H. Bolt Jørgensen, Skodsborg, e.o.) mod  T.  B (adv. Ann-Lis
Buchhorn e.o.) mod  T.

Østre Landsrets dom 4. oktober 1990 (1. afd.).
UFRLISTE
I denne sag, der er behandlet under medvirken af nævninger, har statsadvokaten for København
rejst tiltale mod T ved anklageskrift af 28. september 1990, som træder i stedet for anklageskrift af
25. april 1990, til straf for under særligt skærpende omstændigheder, jfr. straffelovens § 216, stk. 2,
i nedennævnte tilfælde at have begået voldtægt og forsøg herpå efter straffelovens § 216, stk. 1, jfr.
tildels § 21, samt anden kønslig omgængelse end samleje efter straffelovens § 224, jfr. § 216, stk. 1,
jfr. i det hele § 89,
1. - - -
2. ved den 31. juli 1987 kl. ca. 01.35 på græsarealet ved Kobbelvænget nr. 72, Brønshøj, ved
vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje og anden kønslig omgængelse end samleje
med D, idet tiltalte lagde en arm om hendes hals i et kraftigt greb bagfra og truede med at kvæle
hende, hvorefter han trak hende ind på græsarealet og beordrede hende til at tage trusserne af og til
at bøje sig forover, hvorefter han indførte en genstand og derefter sit kønslem i hendes skede, for
afslutningsvis at tvinge D ned på knæ, hvorefter han pressede sit kønslem ind i hendes mund, hvor
han foretog samlejebevægelser.
3. ved den 22. august 1987 mellem kl. 01.00 og kl. 02.40 på Vestvolden, Brønshøj, ved vold
eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje og anden kønslig omgængelse end samleje med
E og F, idet tiltalte ved at true E og F med at slå dem ihjel, bl.a. under forevisning af en kniv, tvang
begge med ind på Vestvolden, hvor han beordrede dem til at tage tøjet af og lægge sig ned,
hvorefter han flere gange forfra og bagfra indførte sit lem i pigernes kønsdele og F's endetarm og
foretog samlejebevægelser, ligesom han tvang E til at sutte på sit kønslem.
4. ved omkring den 1. november 1987 i tiden omkring kl. 20.30 på legepladsen til børnehaven
ved Sjælør Boulevard nr. 151-153 ved vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje med
G, idet tiltalte efter at have aftalt et utugtsforhold med G tog halsgreb på hende og truede hende ved
at presse en hård genstand mod hendes ryg, idet han sagde, at han havde en pistol, og at hun skulle



adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra
indførte sit kønslem i hendes skede og foretog samlejebevægelser, hvorefter han tvang hende til at
sutte på sit kønslem, og piskede hende med en livrem på kroppen og lyste hende i skeden med en
lommelygte.
5. ved den 5. november 1987 i tiden fra kl. 00.00 til kl. 00.50 i Forstbotanisk Have,
Charlottenlund, ved vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje med H, idet tiltalte
truede hende med en kniv og beordrede hende til at klæde sig nøgen og bøje sig forover mod en
bænk, hvorefter han to gange indførte sit kønslem i hendes skede og foretog samlejebevægelser,
ligesom han førte en genstand op mod hendes skede.
6. ved den 19. november 1987 kl. ca. 00.20 i Valbyparken ved Gåsebæksrenden ved vold eller
trussel om vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med B, idet tiltalte efter at have aftalt et
utugtsforhold med B, under trusler med en kniv tvang hende til at tage tøjet af og lægge sig på en
bænk med spredte ben, alt imens tiltalte flere gange slog hende i ansigtet, herunder med
knivskæftet, men hvor videre forehavende mislykkedes, da B undløb fra stedet.
7. ved på et tidspunkt i december måned 1987 ca. kl. 23.00 på legepladsen ved Sjælør
Boulevard 151-153, ved vold eller trussel om vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med J,
idet tiltalte efter at have aftalt et utugtsforhold med J, tog et kraftigt halsgreb på hende bagfra og
truede hende med, at han havde en kniv, men hvor forehavendet mislykkedes, da J fremtog kniv,
som hun huggede ud efter tiltalte med, hvorefter tiltalte undløb fra stedet.
8. ved den 3. januar 1988 kl. ca. 01.30 i Forstbotanisk Have, Charlottenlund, ved vold eller
trussel om vold at have tiltvunget sig samleje og anden kønslig omgængelse end samleje med K,
idet tiltalte greb hende om halsen bagfra og ved at holde en kniv mod hendes hals truede hende til at
tage tøjet af og bøje sig forover mod en bænk, mens han onanerede, hvorefter han flere gange
indførte sit kønslem i hendes skede og foretog samlejebevægelser til sædafgang, ligesom han tvang
hende til at sutte på sit kønslem.
9. ved den 17. januar 1988 kl. ca. 02.30 på legepladsen ved Sjælør Boulevard 151-153 ved
vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig anden kønslig omgængelse end samleje med A, idet
tiltalte, efter at have aftalt et utugtsforhold med A, bagfra pressede en kniv mod hendes hals og
truede hende til at tage tøjet af og lægge sig på et bord, hvorefter han beordrede hende til at onanere
sig selv i skridtet, mens han pressede sit kønslem ind i hendes mund, hvor han fik sædafgang.
10.
- - -
Forhold 11 og 12 udgår.
13. ved den 15. november 1988 i tiden mellem kl. 21.00 og kl. 22.00 i Valbyparken ved vold
eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje og anden kønslig omgængelse end samleje med
L, idet tiltalte, efter at have aftalt et utugtsforhold med L, bagfra tog halsgreb på hende og klemte
til, så det sortnede for hendes øjne, truede hende til at tage tøjet af samt truede hende med en 30 cm
lang genstand, som han derefter, mens hun bøjede sig forover mod en bænk, førte op i hendes skede
bagfra, ligesom han tvang hende til at sutte på sit kønslem, og bagfra førte sit lem op i hendes
skede, hvor han gennemførte samleje.
Ved statsadvokatens anklageskrift af 25. april 1990 var der som forhold 11 og 12 rejst tiltale mod T
for anden kønslig omgængelse end samleje, jfr. straffelovens § 224, jfr. § 216, begået henholdsvis
den 23. maj og den 5. juli 1988. Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen frafaldet
påtalen for disse forhold, hvorfor tiltalte for så vidt vil være at frifinde.
Tiltalte er født den 2. marts 1957 i - - - og er tidligere straffet:
ved Korsør rets dom af 25. november 1988, som stadfæstet ved Østre Landsrets ankedom af 12.
april 1989, efter straffelovens § 216, stk. 1, § 222, stk. 2, jfr. stk. 1, og våbenloven med fængsel i 3
år og 6 måneder.



Tiltalte har under sagen været undergivet mentalobservation ved Justitsministeriets psykiatriske
undersøgelsesklinik, afd. A, der i en erklæring af 3. oktober 1989 konkluderende udtaler:
»Observanden er herefter ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunkterne for
de påsigtede - men af observanden ikke erkendte - handlinger. Han er normalt begavet.
Observanden er opvokset under følelsesmæssigt noget disharmoniske forhold, og han synes fra sin
tidligste ungdom at have været selvcentreret og stejl samt præget af en oppositionel holdning til
omgivelserne. Han har til stadighed været social veltilpasset. Han har aldrig misbrugt alkohol,
euforiserende stoffer eller medicin.
Ved aktuelle undersøgelse er observanden fundet særdeles subjektiv i sine synspunkter,
selvfremhævende og undertiden nærmest præget af en øget selvfølelse. Han fremtræder hertil stiv
og ufleksibel af tankegang (»rigid«) ligesom han vedholdende (»stenisk«) og på en undertiden
noget spidsfindig måde fastholder sine synspunkter. Han fremtræder samtidig garderet og
intellektualiserende samt præget af manglende følelsesmæssig engagement i omgivelserne.
Observandens garderede og følelsesmæssigt distante holdning samt undertiden særdeles subjektive
opfattelse af omverdenen i kombination med, at han jævnligt giver udtryk for overbevisninger om
egne synspunkters rigtighed, kunne give mistanke om, at han husede egentlige vrangforestillinger,
men sikre holdepunkter herfor er imidlertid ikke bemærket. Han er trods alt i stand til at se en sag
fra flere sider, han kan acceptere andre synspunkter end sine egne, og han er også i stand til at
korrigere sin egen subjektive opfattelse af omverdenen. Samlet vil man således finde observanden
personlighedsmæssigt i betydelig grad afvigende, præget af ovennævnte karaktertræk, men der er
ikke fundet sikre holdepunkter for, at han er sindssyg, lidende af en paranoid psykose.
Observanden har ikke ønsket i detaljer at omtale den påsigtede kriminalitet, og det er således ikke
muligt at vurdere, hvorvidt han må betegnes som seksuelt afvigende.
Observanden findes herefter omfattet af straffelovens § 69, stk. 1. Findes han skyldig, kan det ikke
afvises, at der består en vis risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet, men man kan i forbindelse
med denne eventualitet ikke pege på foranstaltninger jfr. straffelovens § 68, 2. pkt. som mere
formålstjenlige end straf til imødegåelse af denne risiko.
Under hensyn til hans personlighedsmæssige egenart skal det anbefales, at eventuel afsoning finder
sted på Anstalten ved Herstedvester.«
Retslægerådet har i en erklæring af november 1989 udtalt, »at T - - -, ikke er sindssyg og ikke kan
antages at have været sindssyg på tidspunkterne for de påsigtede handlinger. Han er normalt
begavet. Personlighedsmæssigt er han fundet betydeligt afvigende, idet han beskrives som
selvcentreret, stejl og stiv (»rigid«) Han fremtræder garderet, intellektualiserende, og tillige er han
selvhenførende i så udtalt grad, at det kunne give mistanke om vrangforestillinger, uden at der dog
er fundet sikre tegn på paranoid psykose (sindssygdom med vrangforestillinger).
T er omfattet af straffelovens § 69, stk. 1. Hvis han findes skyldig, kan Rådet imidlertid ikke anse
foranstaltninger ifølge straffelovens § 68, 2. pkt., for mere formålstjenlige end straf. Under hensyn
til hans personlighedsmæssige egenart må det anbefales, at eventuel afsoning foregår på Anstalten
ved Herstedvester.«
I en supplerende erklæring har Retslægerådet den 25. april 1990 udtalt:
»Efter Rådets vurdering foreligger der ikke nye omstændigheder, som ikke er indgået i
overvejelserne i Rådets udtalelse, der er baseret på mental erklæringen af 3. oktober 1989. Hverken
mentalerklæringen eller Retslægerådets udtalelse har fundet anvendelse af forvaring indiceret på det
foreliggende grundlag.«
Der har været stillet nævningerne hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftet.
Nævningerne har svaret bekræftende på de til forhold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 13 stillede
hovedspørgsmål og benægtende på de til forhold 1 og 10 stillede hovedspørgsmål.



Nævningerne har endvidere svaret bekræftende på et hovedspørgsmål om tiltalte er skyldig til straf i
medfør af straffelovens § 216, stk. 2.
- - -
Retten har lagt nævningernes fældende erklæringer til forhold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 13 til grund.
Tiltalte T anses herefter skyldig til straf efter straffelovens § 216, stk. 2, til dels jfr. § 21, og § 216,
stk. 2, jfr. § 224, jfr. i det hele straffelovens § 89.
Der er afgivet 4 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 6 år og 6 måneder, 14 stemmer
for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 5 år og 6 måneder og 6 stemmer for at fastsætte
tillægsstraffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.
Efter udfaldet af stemmeafgivningen fastsættes tillægsstraffen til fængsel i 5 år og 6 måneder.
Forurettede D (forhold 2)har af Erstatningsnævnet fået udbetalt erstatning for tort med 30.000 kr.
Forurettede E (forhold 3)har af Erstatningsnævnet fået udbetalt erstatning med 30.982,75 kr., heraf
for tort 30.000 kr.
Forurettede F (forhold 3)har af Erstatningsnævnet fået udbetalt erstatning med 33.287,25 kr., heraf
for tort 30.000 kr.
Forurettede G (forhold 4)har nedlagt påstand om erstatning for tort med 30.000 kr.
Forurettede H (forhold 5)har af Erstatningsnævnet fået udbetalt erstatning for tort med 25.000 kr.
Forurettede har under nærværende sag nedlagt påstand om en yderligere erstatning på 21.862 kr.,
heraf for ødelagt beklædning 5.150 kr.
Forurettede B (forhold 6)har nedlagt påstand om erstatning for tort med 30.000 kr.
Forurettede K (forhold 8)har af Erstatningsnævnet fået udbetalt erstatning for tort med 25.000.
Forurettede har nedlagt påstand om en yderligere erstatning for tort med 5.000 samt erstatning for
ødelagt beklædning med 700 kr.
Forurettede A (forhold 9)har nedlagt påstand om erstatning for tort med 30.000 kr.
Forurettede L (forhold 13)har nedlagt påstand om erstatning for tort med 30.000 kr.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at godtgøre statskassen de
erstatningsbeløb, som Erstatningsnævnet har udbetalt til de forurettede.
De nedlagte erstatningskrav tages efter de juridiske dommeres bestemmelse til følge som nedenfor
anført, hvorved særlig bemærkes, at det af forurettede H nedlagte erstatningskrav, bortset fra kravet
om erstatning for ødelagt beklædning, ikke findes at kunne tages under påkendelse under denne sag,
jfr. retsplejelovens § 992, stk. 1, 1. led.
De af de forurettede i forhold 4, 6, 9 og 13 nedlagte påstande om erstatning for tort findes, under
hensyn til at de forurettede forinden havde indgået aftale med tiltalte om et utugtsforhold, ikke at
kunne tages til følge, idet der ikke overfor de pågældende findes at være udøvet en sådan vold, at
denne kan begrunde erstatning.
Tiltalte har under nærværende sag været frihedsberøvet fra den 23. maj 1989.
- - -
Højesterets dom.
Østre Landsrets dom er anket af tiltalte med påstand om formildelse.
Anklagemyndigheden har anket til skærpelse.
A og B har anket med påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale dem hver 30.000 kr., subsidiært et
mindre beløb.
Over for disse påstande har tiltalte påstået frifindelse.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Bangert, Funch Jensen, Kiil, Marie-Louise Andreasen
og Per Sørensen.
Fire dommere - Bangert, Funch Jensen, Marie-Louise Andreasen og Per Sørensen - der finder
straffen passende bestemt, finder endvidere, at der bør tilkendes B og A en godtgørelse for tort, som
fastsættes til 20.000 kr. til B og 30.000 kr. til A.



Med denne ændring stemmer disse dommere for at stadfæste dommen.
Dommer Kiil stemmer for i det hele at stadfæste dommen af de grunde, som er anført af landsretten.
Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.
Tiltalte har fortsat været fængslet under anken.
Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte T inden 14 dage fra denne højesteretsdoms
afsigelse skal betale 20.000 kr. til B og 30.000 kr. til A.
Sagens omkostninger for Højesteret betales af tiltalte.


