Højesteret
Voteringsprotokol 1869
Oversigtsbilleder
Juni 8 de
No 154 Chr. Levinsen contra Lars Rasmussen,
der tiltales i Henhold til Cap. 17 af alm borgelig Straffelov for at have berøvet Skytten paa Langesø, Rasmus
Madsen, Livet.
LOSH (Lands Over- samt Stats- og Hofretten) og Stadens Dom 24 d. April 1869 stadfæstes
Odense Herreds Extrarets Dom af 28 d. Januar 1869: Arrst. L. Rasmussen bør hensættes til Tugthusarbeide
paa Livstid.
Actor paastaar Skærpelse eller Stadfæstelse og Salair.
Defensor Chr. Brock mildeste Dom og Salair.

Vota.
Ussing: Tt. Lars Rasmussen, som er født 1842 og ei forhen straffet, har tilstaaet at have taget Skytten på
Langesø af Dage med et Skud. Tt. var kommen ind paa Langesø Jagtgebet, hvor han traf Skytten, der
forfulgte ham, indhentede ham og opfordrede ham til at gaae med hjem til hans Forældre for at ordne
Sagen i Mindelighed. Tt, der frygtede for Utak af sine Forældre, tilbød Skytten strax at erlægge en Mulkt,
hvilket denne imidlertid ei vilde modtage. Han kom saa paa den Tanke at dræbe Skytten, spændte Hanen
paa sit Gevæhr og forsøgte atter at bevæge Skytten til at afstaa fra at gaa hjemad ved at tilbyde ham de
Penge, han havde hos sig, uden det lykkedes, hvorfor han, da de kom til Kanten af Kratskoven, trak af og
skød ham død paa Stedet. Der bliver Spørgsmål, om dette Drab betragtes som overlagt eller ei. For at
betragte det som overlagt kan det anføres, at han i nogen Tid har tænkt derpaa, men paa den anden Side
maa det nævnes, at han har været i Tvivl, om han skulde dræbe ham eller ei, og har kjæmpet med sig selv,
så at jeg, naar Alt tages i Betragtning, ei tør statuere , at han i længere Tid har havt Beslutningen om at
dræbe Skytten, men hvem tror, at han, lige da de skulle forlade Krattet, fattede Beslutningen og strax
trykkede paa Hannen. Som følge deraf maa - som ogsaa i den indankede Dom sket - § 186 komme til
Anvendelse, og da Straffen er passende fastsat til Tugthusarbeide paa Livstid, bistaar jeg som Dom:
Juni 8de
I Henhold til ___.
LOSH_ og St Rns Dom bør ved Magt at stande. I Sal 20 Rdl.
Brock: Det, som navnligen kunde tale for at anvende § 190, skulde være det, at Tt. ei blot har tænkt paa at
dræbe Skytten ____ 6 Minutter, før dette skete, maa at han ovenikøbet har spændt Geværhanen, altsaa
traf en forberedende Handling; man hvad der taler derimod, er ei blot, at han kjæmpede med sig selv,
men ogsaa at han gjorde et fornyet Forsøg paa at bevæge Skytten. Under disse Omstændigheder maa jeg
tiltræde den af Ussing forslaaede Dom.
Müller Ligeledes dog Sal. 10 Rdl.

Bornemann. ________
Faith. Ligeledes dog Sal 20 Rdl
Bleilningberg

-------

A. Meyer

-------

Mollerup

-------

Bretten

-------

Rottbøll

-------

Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde kjendes for Ret:
Lands Over samt Hof og Stadsrettens Dom bør ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne Levinsen og
Brock for Høiesteret betaler Tiltalte 10 Rdl til hver.

