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Åndssvag dømt til anbringelse i forsorgscenter for voldtægt
og forsøg herpå.
En i højere grad åndssvag mand ansås skyldig i voldtægt og forsøg
herpå, jfr. strfl. § 216, jfr. tildels § 21, og dømtes i medfør af § 70,
jfr. § 16 til anbringelse i et forsorgscenter.

I.

II.

Af sag III 1538/1961 fremgik, at Peter Petersen, der er født 5.
januar 1943 og har været inddraget under åndssvageforsorg siden
april 1958, var sat under tiltale
for voldtægt efter straffelovens § 216, ved den 26. august 1961
kl. ca. 01 på en mark ved vejen mellem Dyndved og Stolbro ved
vold og ved fremkaldelse af frygt for hendes liv, helbred eller
velfærd at have tiltvunget sig samleje med fru N, idet han, efter
at have skubbet hende af cyklen, så hun faldt ned i en grøft, tog
hende i nakken og slæbte hende ind på en mark, hvor han lagde
sig ovenpå hende og førte sit lem op i hendes kønsdel,
for forsøg på voldtægt efter straffelovens § 216, jfr. § 21, ved
den 27. august 1961 kl. ca. 08 på bivejen mellem SønderborgNordborg landevej og Sjellerup ved vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med husassistent O, født 4. juni 1944, idet
han tog fat i hendes skulder og
362
førte hende over et dige, hvorefter han væltede hende omkuld
og forsøgte at trække hendes benklæder ned, hvilket forehavende
imidlertid mislykkedes på grund af hendes modstand.

Kredslægen i Sønderborg havde om den pågældende bl. a. udtalt:
"Herefter var Peter Petersen ved den strafbare handlings foretagelse i
højere grad åndssvag. Den sjælelige abnormitet må antages også i
fremtiden at ville kunne give sig udslag i forbrydelser af samme art
som de tidligere begåede.
Han er strafuegnet og kun en anstaltanbringelse kan antages at være
tilstrækkelig virksom til at afholde ham fra påny at forse sig".
Retslægerådet udtalte, "at Peter Petersen ifølge det foreliggende ikke
er sindssyg, men åndssvag i højere grad. Han er blottet for kundskab
og meget primitiv, men har tidligere vist sig skikkelig og arbejdsom.
De ham nu påsigtede forbrydelser mod kønssædeligheden må ses på
baggrund af hans mangelfulde sjælelige udvikling, som også medfører,
at han er næsten blottet for modstandskraft over for primitive, driftsmæssige impulser. Da risikoen for nye, ligeartede lovovertrædelser må
anses for betydelig, skal Retslægerådet anbefale, at han forbliver under
åndssvageforsorg og indtil videre anbringes på forsorgscentrets lukkede
afdeling."
Nævningerne havde besvaret 2 hovedspørgsmål formuleret overensstemmende med tiltalen, samt et tillægsspørgsmål om straffrihed efter
strfl. § 16, bekræftende, og denne afgørelse lagdes til grund.
Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at Petersen dømtes
til anbringelse på lukket åndssvageanstalt.
Ved V. L. D. 5. december 1961 blev Petersen efter strfl. § 70, jfr.
§ 16, dømt til at anbringes i et forsorgscenter.
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