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Ulloq 17. april 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami
sul.nr. K 026/19
(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.nr.
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Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr.5505-97411-00006-17)
illuatungeralugu
U
Inuusoq ulloq […] 1993
(advokat Ulrik Blidorf, Nuuk
j.nr. 1-00381)
oqaatigineqarpoq
EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 10. december 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 86, imm. 1 toqutsineq.
U eqqartuunneqarpoq piffissami aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik tarnimikkut nappaatilinnut qallunaat napparsimmavissuanni katsorsagassanngortitsisoqarluni
imaluunniit tassannga nakkutigisassanngortitsisoqarluni, taamaalilluni nakorsaq katsorsaasoq
Nuummi Dr. Ingridip Napparsimmavissuani tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfianni nakorsaanermik aamma Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmik
ersarinnerusumik isumaqaternermigut Dr. Ingridip Napparsimmavissuani Tarnimikkut Nappaatilinnut Immikkoortortaqarfik aqqutigalugu angerlartitsinissamik aalajangiisinnaatitaassalluni kiisalu angerlartitsinerup nalaani pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortitsisoqassalluni, taakkua nakorsaq katsorsaasoq isumasioqatigalugu napparsimmavissuarmut unitsitseqqiinissamik aalajangiisinnaatitaassapput.
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Piumasaqaatit
U-ip eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortippa piumasaqaatigalugu eqqartuunneqarnissanimik nakuusernermut toqumik kingulimmik. Pineqaatissiissutitaanut tunngatillugu piumasaqaateqarluni atuuttussanngortitsisoqarnissaanik.

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pisuunermik apeqqummut eqqartuussisoqarfiup naliliinera atuuttussanngortinneqassasoq aamma pineqaatissiissutip sakkortusaaffigineqarnissaanik Danmarkimi napparsimmavissuarmi tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfiannut inissiisoqarnissaanik.
Tigummigallagaaneq
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani unnerluutigineqartoq tigummigallagaaqqavoq.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 4. september 2017-meersumi ersersinneqarpoq, suliaq ulloq taanna nal. 07:50 nalunaarutigineqarsimasoq. Suliami pineqartumi ilaatigut ersersinneqarpoq:

”…
Nuussuaq/Qinngorput nermallaani taxanik aquttumit X1-imit unitsinneqarpugut…, nalilerneqarpoq aalakuunngitsoq annilaarsimarpasillunilu, qataajaqilluni oqalukkami. Oqaatigivaa
najukkami Paarnat […]-mi angut toqungasoq takusimallugu.
Piffimmut apunnermi nal. 0754 pinerliiviusup silataanut ambulance takkutereersimavoq politiillu takkunnissaat utaqqillugit. Pinerliiviup misissuiffigineqarnerani inissiami inunnik naammattuugaqanngilagut. Inissiap anerasaartarfiani angut toqungasoq nassaaraarput. Angut issorareersimavoq.
…”

Imaqarniliorluni nalunaarusiami 4. september 2017-imeersumi ersersinneqarpoq (ilanngussaq A-1-1) ilaatigut:
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”Patruljep takuvaa taamaallaat inissiap annerasaartarfiani aammik simerneqartoq inissiallu iluani soqarani aamma inissiap aneerasaartarfianut matu ammavoq.
…
Pb. […]-ip takuvaa eqqaavimmiittut igaffiup savii sisamat, taakkua natermut nakkarput skaavik
ammarneqarmat, taamatullu aamma puussiap iluaniippoq neqinut ajassaat. Puussiaq nutarpasippoq naqqatigullu putoqarluni.
…”

Imaqarniliorluni nalunaarusiami 4. september 2017-imeersumi (ilanngussaq A4) ilaatigut ersersinneqarpoq, politiit nassaarigaat pinerliinermi sakkugineqarsimasoq inissiap aneerasaartarfiata siornga tungaani ivigaaluit akornanni. Savik nassaarineqarpoq U-p paasissutissiissutai
tunngavigalugit.
Kriminaltekniskimit nalunaarusiaq 27. november 2017-meersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:
”…
Savik uuttortarneqarpoq:
Tamakkerluni takussusia
ca. 32,5 cm
Saviup savissartaa
ca. 20,3 cm.
Saviup savissartaata sulissusia (annerpaamik) ca. 2,3 cm
Savik saqqumivoq saviup savisartaatigut aattaqarluni. Saviup nuuaniit savissartaaniit qummut
saviup ipuata tungaanut 16 cm-it missaanik aak takuneqarsinnaavoq. Tassani aattalimmi takuneqarsinnaalluni saviup savissartaata takissusiata sammernganut “siaruarnera” (assi 2 aamma
3A).
Tamatumani saviup nuuaniit 16-17 cm missaani saviup ipuata tungaanut takuneqarsinnaavoq
orsugissernertut isikkulik (assi 2 aamma 3B). Saviup savissartaa parngussimasumik nippuussuuffigineqarsimavoq ujaraaqqatut isikkulinnit. Saviup ipuata naqqani ajoquserneq takuneqarsinnaavoq (assi 5).
…”
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Igaffiup savia taanna pineqartoq kinguaariissutsikkut ilisarnaatinik misissuiffigineqarsimavoq. Nalunaarusiartaani 31. oktober 2017-meersumi ersersinneqarpoq, kinguaariissutsit pissusaannik kinaassusersisassamik misissugassaq saviup ipuaneersoq aamma saviup savissartaaneersoq P-meersuusoq.
Inissiaq, inissiap aneerasaartarfiata kiisalu inissiap eqqaa pineqartut pillugit ullormi 4. september 2017 assilineqarsimasut takutinneqarput. Taamatullu aamma pinerliinermi sakkugineqarsimasoq takutinneqarluni.
Paasissutissat inummut tunngasut
Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalik specialpsykolog […]-ip mailikkut 25. januar 2019imeersumi U pillugu ilaatigut oqaatigivaa:
”Ilumoorpoq misissorneqartoq 18.2.18-imiilli nakorsaatinik sianiutigissaatinik katsorsarneqaranilu tunineqartarsimanngimmat. Taamatuttaarlu 7.3.18-imiilli nakorsaatinik eqqissisaatitortinneqarsimanani. Juni 2018-mi sivikitsumik misilinneqarsimagaluarpoq nanertisimanermut
katsorsaatitortinneqarluni, kisiannili suleqatigiissutigisinnaasimanngilai. Illuatungaanili immikkoortortaqarfiup aaqqissuulluakkamik sinaakkusersuinera iluaqutigilluarsimavaa piffimmilu peqqissartinneq, taamaattumik maannakkuugallartoq eqqissisimavoq nakorsaasersorneqarnissaalu pisariaqarani. R3-mi uninngasuutit allat assigalugit ingerlaavartumik katsorsaasumik oqaloqateqartarpoq, taamaalillunilu katsorsagaalluni naak nakorsaatiniunngikkaluartoq.
Eqqarsartaasianut misissuinermi nalunaarusiaq isumaqatigivarput, tassa misissugaq pinerliinerup nalaani tarnimigut napparsimasimammat, maannakkulli qaammatit arlallit nakkutigereerneratigut skizofreniimik nappaateqarsinnaaneranik isumaqarunnaarpugut, illuatungaaniilli
annertuumik kinaassutsimik ilarussisuusoq tarnimigut perulunnissaminut makitasaarnissaminullu killissamiilluni…..”

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, Skejbymiinnini imminut pitsaavallaarsimanngitsoq. Imminut katsorsaasimaneq iluarinngilaa. Tarnip pissusaanik ilisimasallit ilaannik
oqaloqateqartarpoq, tunuarsimaarlunili qallunaatut pikkorippallaannginnami. Tarnip pissusaanik ilisimasalimmik kalaallisut oqaluttumik soqanngilaq. Piareersimavoq kalaallisut
oqaasilimmik nakorsamik tarnillu pissaanik ilimasalimmik oqaloqaternissaminut. Tarnip pissusaanik ilisimasalimmik kalaallisut oqaasilimmik ujarlersimapput oqaloqatigisinnaasaanik,
ujarlernerli iluatsissimanngilaq, taamaattumillu Skejbymi tarnip pissusaanik ilisimasalimmik
kalaallisut oqaasilimmik oqaloqateqarnissaq ajornarsimalluni. Video atorlugu
oqaloqatiginnittarnerit pikkoriffigivallaanngilai, taamaattumik ernerminut atassuteqarnera
pitsaavallaanngilaq. Nuummut uternermi kingornatigut ernini ataasiarlugu takusimavaa.
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Ernermi sungiusimanngilaani sivisuumik najorsimannginnamik, taamaattumik eqqumiilaarpoq. P-mut pisimasoq nikallungassutigivaa. Ilaqutaanut atassuteqanngilaq. Facebook
aqqutigalugu arnaa allaqatigisarnikuuvaa. Qatanngutaa arnaq ataasiaannarluni allannikuuvoq.
Siunissaq pillugu neriuutaarunnikuuvoq.
Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaasimapput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittoq I.
U ilassutitut nassuiaateqarpoq iluamik eqqaamanagu piffissami pineqartumi qanoq imigassartorsimatiginerluni. Eqqaamavaa qanoq pisoqarsimanera. Kamaassimapput P-p ajortumik iliorfigisimammani. Isumaqatigiinngikkaangamik maleruutiinnalersarpoq, pisumilli qatsussisimalluni. Savik siulleq tiguvaa atorlugulu. Kapigamiuk toqunniarsimanngilaa. Ikilernissaa
kissaatigisimavaa. Sakkortuumik kapinngilaa. Nammineq unataraluaruniuk suli utimut sakkortunerusumik unatartittussaavoq. Kapigamiuk akimminnermik malugisaqanngilaq. Savik
eqqugaqarnersoq malugisaqanngilaq. Soorlumi tassa soorlu pullattakkamik kapisigaanni.
Takutippaa savik qanoq tigummisimanerlugu. Eqqaamasani malillugit, ataaniit qummut kapivaa.
Kapisigami taliata pernaa talerperleq siffiaata nalaaniippoq. P siunermini qeqartoq. Pisarnermisut nikorfavoq. Tuppatigivaa paasitinneqarami sakiaatigut eqqorneqarsimasoq. Eqqaamanasorigamiuk naavisa nalaatigut kapillugu. Takutitsivigineqarluni mappimik assinik
toqusup timaanik misissuineq P pillugu (ilanngussaq C-2-1-1), qupperneq 3 aamma 4, tassani
ersersinneqarmat P eqqorneqarsimasoq sakissami saamiata tungaatigut, aalajangiusimavaa
ataaniit qummut kapisisimanini.
I ilassutitut nassuiaateqarpoq, taanna angut Ilulissaneersoq X2-mik ateqartoq. Nasiffimmiit
anillakkamik arnaq tamaaniittoq oqarpoq nangigialerlutik, ilaaqquvaanilu. Iseramik X2 ilaavoq. Tallimaat najuuttoq soorlumi oqajuitsuusoq. Nangigiarlutik inissiamut iseramik P nuannaartorujussuuvoq. Inunnut ilisarisimasaminnut sianeqqaarrtaarlutik imigassarsiniarsaripput. Nammineq sanimi X2 issiavoq. U isumalulerpoq P-lu allasiortarnerarlugu pasillerfigalugu. Akivoq ilumuunngitsoq. U kisimi kamappoq. P illarpoq oqarluni susoqarsimanngitsoq.
U tiitorfinnik eqqaalerpoq. Kingornalu aamma qarasaasiaq angallattagaq natermut igillugu.
Tamanna P-p qisuariarfigivaa ingasagalugu. U amusartumiit savimmik tigusivoq. P nikuippoq igalaajusakkullu aneerasaartarfimmoortukkut anillalluni. U-p malippaa nilliaffigalugu. Ip isersimanini nuanniigilerpaa najugaasalu sumiinnera piniarlugu taxanik innimiiniiniarluni.
Isumaqarluni P aneersuartarfikkut pississimasoq qimaallunilu. U iseqqippoq ingerlaannangajak. Taamaammat nammineq isumaqarluni P qimaasimasoq. U-p uternerani savik
takoqqinngilaa.
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Eqqartuussisooqataasut 2-t isumaqarput uppernarsineqartoq U nakuusersimasoq toqumik
kinguneqartumik. Eqqartuussisut taakkua pingaartumik pingaartippaat U-p pisuunerarnera,
tamannalu sakkortusarneqarpoq nassuiaataanit kiisalu pinerliiviup nalaani isummamigut
qanoq issimaneranik paasissutissanit.
Eqqartuussisoqataasoq ataaseq isumaqarpoq uppernarsineqartoq qularutissartaqanngitsumik
U-p siunertarisimagaa P-p toqunnissa, unnerluussissummi allaaserineqarneratut. Eqqartuusseqataasup taassuma pingaartippaa eqqartuussisoqarfittuulli pissutsit oqaatigineqartut
aamma ilisimannittup nassuiaatigisai, tassa U-p P aneerasaartarfimmut malissimagaa sakiaatalu saamiata tungaatigut kapillugu, kinguninngualu inimut utersimalluni tassani pulaartut isersimasut, ilisimatitsisoqanngilarlu P aneerasaartarfimmi uppissimasoq nakorsamiillu
ikiorneqarnissamik pisariaqartitsilluni.
Amerlanerussuteqartut isumaat atorlugu U pisuutinneqarpoq nakuusernermut toqumik kingulimmik. Tamarmiusunit isumaqatigineqarpoq U-p pineqaatissinneqarnissaa Danmarkimi tarnimikkut nappaatillit napparsimmavissunnut inissinneqarnissaanik. Eqqartuussisuuneqarfiup
pingaartippaa U eqqartuunneqarmat nakuusersimasutut toqumik kingunilimmik, tamannalu
oqaatigineqartariaqarluni pinerluttulerinermik inatsimmik ilungersunartorujussuarmik unioqqutitsinertut. Taamatullu aamma Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa suliami
nakorsat oqaaseqaataat, tassunga ilanngullugit nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut oqaaseqaataat kiisalu tarnip pissusaanik immikkut ilisimasallip spcialpsykolg […]-ip
oqaaseqaasiaa kingulleq, tassani ersersinneqarmat U annertuumik kinaassutsimigut ilarussinermik nappaateqarmat, immikkoortortafiullu aaqqissuulluakkamik sinaakkusersuinera iluaqutigilluarsimallugu piffimmilu peqqissartinneq qallunaat nunaanni tarnimikkut napparsimasut napparsimmavissuanni, tassaniitinneqarsimavorlu immikkut inissitaalluni pingaarnertut isumaqatigiinniarnissap tungaanut.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata oqaatigivaa U naammattumik qallunaat oqaasiinik piginnaaneqanngitsoq qallunaatut tarnip pissusaanik ilisimasalimmik oqaloqateqarsinnaanissamut, taamaattumillu periarfissinneqartariaqarluni neqeroorfigineqarnissaminik kalaallisut
oqalulluni tarnip pissasaanik ilisimasalimmik oqaloqarteqarsinnaanissaminut, minnerpaamik
oqalutsimik atuinikkut.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U inissinneqarpoq qallunaat nunaanni tarnimikkut napparsimasut napparsimmavissuanni.
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Pineqatissiinermi sivisunerpaaffiliussamik aalajangersaasoqanngilaq.
Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.
***
Den 17. april 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 026/19
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
1157/2018)

Anklagemyndigheden
(J.nr.5505-97411-00006-17)
mod
T
Født den […] 1993
(advokat Ulrik Blidorf, Nuuk
j.nr. 1-00381)

afsagt
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 10. december 2018. Ved dommen blev tiltalte T dømt for overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1 om manddrab.
T blev idømt tidsubestemt behandling på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf,
således at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen
ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af kriminalforsorgen. Den behandlende læge
skal endvidere i samråd med kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse
om genindlæggelse på hospital i Grønland eller Danmark.
Påstande
T har anket kredsrettens dom til landsretten med påstand om, at hun dømmes for vold med
døden til følge. For så vidt angår foranstaltningen, har hun nedlagt påstand om stadfæstelse.
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Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet
og skærpelse af foranstaltningen til anbringelse på et psykiatrisk hospital i Danmark.
Tilbageholdelse
Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Supplerende sagsfremstilling
Af anmeldelsesrapport af 4. september 2017 fremgår, at sagen er anmeldt samme dag kl.
07:50. Under sagens genstand fremgår blandt andet:
”…
Ved Nuussuaq/Qinngorput-rundkørsel blev vi stoppet af en taxa-chauffør, X1 …, der skønnedes ædru og chokeret, idet han talte med en snævret stemme. Han oplyste, at han så en død
mand på adresse Paarnat […].
Ved ankomst til stedet kl. 0754 var ambulancen allerede til stede uden for gerningsstedet, der
ventede på politiets ankomst. Ved besigtigelse af gerningsstedet, traf vi ingen personer inde i
lejligheden. Ved lejlighedens altan, fandt vi en livløs mand. Der var indgået en dødsstivhed
på manden.
…”
Det fremgår af dispositionsrapport af 4. september 2017 (bilag A1-1) blandt andet:
”Patruljen observerede at der kun var blodpletter ude på altanen men intet inde på lejligheden
og døren til altanen var åben.
…
Pb. […] observerede i skraldespanden 4 køkkenknive der fladt ned på gulvet da han åbnede
for skabet, hvor der ligeledes også var en kødgaffel i posen. Posen sås til at være ny og havde
en hul på bunden af posen.
…”
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Af dispositionsrapport af 4. september 2017 (bilag A4) fremgår blandt andet, at politiet fandt
gerningsvåbnet på et lille græsområde foran altanen. Kniven blev fundet på baggrund af Ts
oplysninger.
Det fremgår af Kriminalteknisk Erklæring af 27. november 2017 blandt andet:
”…
Kniven blev opmålt til:
Totallængde
Knivblad
Bredde (max) på knivblad

ca. 32,5 cm
ca. 20,3 cm.
ca. 2,3 cm

Kniven fremstod blodtilsmudset på knivbladet. Der sås blod fra knivspids og ca. 16 cm op ad
knivbladet frem mod skæftet. I området med blod sås ”udtværinger” i knivbladets længderetning (foto 2 og 3A). I området ca. 16-17 cm fra knivspidsen og frem mod skæftet sås tværgående med udseende som fedtaflejringer (foto 2 og 3B). På knivbladet sås småsten og gruslignende materiale, som sad klistret fast i indtørret væske. På bundstykket af knivens skæfte sås
en skade (foto 5).
…”
Der har været foretaget retsgenetisk undersøgelse af den omhandlede køkkenkniv. Det fremgår af Retsgenetisk erklæring af 31. oktober 2017, at DNA profilen af det undersøgte biologiske materiale fra knivens skæfte og knivblad taler for, at materialet stammer fra F.
Der er vist fotos, som er taget den 4. september 2017 af den omhandlede lejlighed og altan
samt af området omkring lejligheden. Der er endvidere vist fotos af gerningsvåbnet.
Personlige forhold
Specialpsykolog i psykiatri […] har i mail af 25. januar 2019 oplyst om T blandt andet:
”Det er korrekt, at pt. ikke har modtaget antipsykotisk medicinsk behandling siden d. 18.2.18.
Hun har desuden været uden beroligende medicin siden 7.3.18. Hun har kortvarigt været forsøgt behandlet med antidepressiva i juni 2018, men kunne ikke samarbejde om dette.
Pt. har derimod profiteret af de højt strukturerede rammer på afsnittet samt af miljøterapien,
hvorfor hun på nuværende tidspunkt er rolig og ikke medicin-krævende. Der afholdes løbende
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behandlersamtaler med hende på lige fod med andre patienter på R3, og hun modtager således
behandling, dog ikke af medicinsk karakter.
Vi er enig i mentalerklæringen vedrørende at pt. var sindssyg på gerningstidspunktet og i tiden
efter, men efter flere måneders observation mener vi ikke længere, at hun lider af skizofreni,
men derimod af en svær personlighedsforstyrrelse med sænket tærskel for psykose og aggression. …”
T har om sine personlige forhold forklaret, at det ikke har været så godt for hende at være på
Skejby. Hun er ikke tilfreds med den behandling, som hun har fået. Hun taler med nogle
psykologer, men hun er tilbageholdende, fordi hun ikke er så god til dansk. Der er ikke nogen
grønlandsk talende psykologer. Hun er klar til at tale med grønlandsk talende læger eller psykologer. De har ledt efter en grønlandsk talende psykolog, som hun kan have samtaler med,
men det er ikke lykkedes at finde en, så det er ikke muligt at tale med en grønlandsk talende
psykolog i Skejby. Hun er ikke så god til videosamtaler, så hendes forhold til sin søn er ikke
så godt. Hun har set sin søn en gang efter, hun kom tilbage til Nuuk. Han er ikke vant til
hende, og de har ikke været sammen længe, så det var lidt mærkeligt. Hun er ked af det, der
er sket med F. Hun har ikke kontakt til hans familie. Hun har nogle gange skrevet med moderen på Facebook. Kun en gang har søsteren skrevet. Hun har ikke nogen forhåbninger for
fremtiden længere.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnet V.
T har supplerende forklaret, at hun ikke helt husker, hvor meget hun havde fået at drikke på
det omhandlede tidspunkt. Hun kan huske, hvad der skete. De var oppe og slås, fordi F behandlede hende dårligt. Hun plejede at give sig, når de var uenige, men hun var træt af situationen. Hun tog den første kniv og brugte den. Hun ville ikke dræbe ham, da hun stak ham.
Hun ønskede at såre ham. Hun stak ham ikke hårdt. Hvis hun slog ham, ville han slå tilbage,
bare hårdere. Hun mærkede ikke modstand, da hun stak. Hun mærkede ikke, at kniven ramte
noget. Det var lidt ligesom, hvis man stak i en ballon. Hun viste, hvordan hun holdt om kniven. Som hun husker det, stak hun nedefra og opad. Hendes højre underarm var omkring
hendes hofte, da hun stak. F stod foran hende. Han stod op, som han plejer. Hun blev chokeret,
da hun fik at vide, at han var ramt i brystet. Hun huskede det som om, hun stak ham i maveregionen. Foreholdt fotomappe fra obduktionen af F (bilag C-2-1-1), side 3 og 4, hvoraf det
fremgår, at F var ramt på venstre side af brystkassen, fastholdte hun, at hun havde stukket
nedefra og op ad.
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V har supplerende forklaret, at ham der kom fra Ilulissat hed X2. Da de kom ud fra Nasiffik,
var der en kvinde, der sagde, at de skulle til efterfest, og at hun skulle med. Da de kom ind
var X2 med. Den 5. mand, der var til stede, virkede som om, at han var stum. Da de kom ind
i lejligheden til efterfesten var F meget glad. De forsøgte at købe alkohol ved at ringe til folk,
som de kendte. X2 sad ved siden af hende. T begyndte at blive sur og beskylde F for at være
utro. Han sagde, at det ikke passede. Det var kun T, der var vred. F grinede og sagde, at der
ikke var sket noget. T begyndte at smide med kopper. Senere smed hun også en bærbar ned
på gulvet. Det reagerede F på, fordi han syntes, at det var for meget. T tog en kniv i skuffen.
F rejste sig op og gik ud af en slags vindue, der førte ud til altanen. T fulgte efter ham og råbte
af ham. V brød sig ikke længere om at være der, så hun bad om adressen, så hun kunne bestille
en taxa. Hun troede, at F var sprunget ned fra altanen og flygtet. T kom ind igen nærmest med
det samme. Derfor troede hun, at F var flygtet. Hun så ikke kniven igen, da T kom tilbage.
Landsrettens begrundelse og resultat
To af rettens medlemmer finder, at det er bevist, at T har begået vold med døden til følge.
Disse dommere har især lagt vægt på Ts erkendelse, som de finder bestyrket af hendes forklaring samt oplysningerne om hendes sindstilstand på gerningstidspunktet.
Et af rettens medlemmer finder, at det er bevist ud over enhver rimelig tvivl, at T havde forsæt
til at dræbe F, som beskrevet i anklageskriftet. Denne dommer lægger vægt på de samme
omstændigheder, som kredsretten og på vidnets forklaring om, at T fulgte efter F ud på altanen, hvor hun stak ham i venstre side af brystet, og at hun efter ganske kort tid vendte tilbage
til stuen, hvor de øvrige gæster befandt sig, uden at gøre opmærksom på, at F var faldet om
på altanen og havde brug for lægehjælp.
Efter flertallets afgørelse findes T skyldig i vold med døden til følge.
Der var enighed om, at T skal foranstaltes med anbringelse på psykiatrisk hospital i Danmark.
Landsretten lægger vægt på, at T er dømt for vold med døden til følge, som må betegnes som
en særdeles alvorlig overtrædelse af kriminalloven. Landsretten har endvidere lagt vægt på
de lægelige udtalelser i sagen, herunder Retslægerådets udtalelse samt den seneste udtalelse
fra specialpsykolog i psykiatri […], hvoraf det fremgår, at T lider af en svær personlighedsforstyrrelse, og at hun profiterer af de højt strukturerede rammer og miljøterapien på det psykiatriske hospital i Danmark, hvor hun har været surrogatanbragt indtil hovedforhandlingen.
Landsretten bemærker, at T ikke behersker dansk i tilstrækkelig grad til, at hun kan gennemføre psykologsamtaler på dansk, og at hun derfor bør tilbydes mulighed for at tale grønlandsk
under psykologsamtaler, som minimum via tolk.
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T H I K E N D E S F O R R E T:
T anbringes på psykiatrisk hospital i Danmark.
Der fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen.
Sagens omkostninger betales af statskassen.
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