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Fængsel på livstid for 2 drab.
Strafferet 211.1.
T blev straffet med fængsel på livstid for at have dræbt dels sin kone
H, som han var blevet gift med ca. 1 måned tidligere, dels H's to-årige
datter.[1]

H.D. 5. november 2001 i sag II 293/2001

Rigsadvokaten
mod
T (adv. Thomas Rørdam, Kbh., e.o.).
Vestre Landsrets dom 26. juni 2001 (7. afd.)
(Fritse Hove, Olav D. Larsen, Joy Winter (kst.)).
Under denne sag, der er behandlet under medvirken af nævninger,
er T ved anklageskrift af 26. februar 2001 fra Statsadvokaten i Sønderborg sat under tiltale til straf for overtrædelse af
1.
straffelovens § 237 - manddrab,
ved i tidsrummet mellem den 9. oktober 1999 ca. kl. 19.00 og den
12. oktober 1999 i eller ved sommerhuset — — — , Fanø, med stump
vold med tilføjelse af kraniebrud at have dræbt H, født den 21. januar
1976.
2.
straffelovens § 237 - manddrab,
ved i tidsrummet mellem den 9. oktober 1999 ca. kl. 19.00 og den
12. oktober 1999 i eller ved sommerhuset — — — , Fanø, ved kvælning
at have dræbt D, født den 11. november 1996.
3.
straffelovens § 181, stk. 1 - brandstiftelse,
ved den 22. juni 2000 ca. kl. 23.05 i Esbjerg Arrest, Jyllandsgade
101, Esbjerg, at have forvoldt ildebrand på celle nr. 1 i stueetagen, idet
han antændte et af ham tilrettelagt bål, hvilket medførte skader for
67.703,50 kr.
Der er vedrørende forhold 3 fremsat et erstatningskrav på 82.237,64
kr. Dette beløb omfatter moms.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af
arvelovens § 36 frakendes arveretten.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om udvisning
med indrejseforbud for bestandig.
Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og forhold 2. Tiltalte har
erkendt sig skyldig i forhold 3.
Tiltalte har anerkendt det fremsatte erstatningskrav.
Tiltalte har ikke fremsat bemærkninger vedrørende påstandene om
frakendelse af arveret og om udvisning.
Der er foretaget mentalundersøgelser af tiltalte, og Retslægerådet
har afgivet erklæringer af 26. oktober 2000 og 12. juni 2001. Erklæringen af 12. juni 2001 lyder således:
»Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet, under henvisning
til tidligere responsum af 26.10.00 og til foreliggende sagsakter, samt
på grundlag af erklæring af 08.08.00 fra overlæge Søren Korsgaard,
Esbjerg, vedrørende ambulant mentalundersøgelse, suppleret med erklæring af 23.05.01 fra overlæge Benedikte Volfing vedrørende mentalobservation foretaget under indlæggelse på Sikringsafdelingen,
Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, udtale, at T er født i Indien
og opvokset under uharmoniske omstændigheder. Hans livsførelse har
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været præget af mange omskiftelser og manglende stabilitet. Han er
ved begge undersøgelser funder normalt begavet, og han lider ikke af
epilepsi. Han synes ikke at have været påvirket af alkohol eller andre
rusmidler på tidspunktet for de påsigtede, men af T ikke erkendte
handlinger.
Ved den ambulante mentalundersøgelse fra august 2000 blev T fundet
uden tegn på sindssygdom, men lidende af en sværere personlighedsforstyrrelse med selvhævdende og impulsstyrende træk med mange
overfladiske kontakter og uden evne til at etablere og fastholde mere
forpligtende og varige kontaktforhold.
T har været varetægtsfængslet, og under denne blev han tilset af
psykiater, der fandt, at der var mistanke om en egentlig psykisk lidelse
på baggrund af selvmordsimpulser. Efterfølgende blev han overflyttet
til Sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, med
henblik på en supplerende mentalobservation under indlæggelse.
Det er beskrevet i akterne, at T's far var psykisk ustabil og formentlig
har været psykiatrisk indlagt. T har selv som 17-årig, ifølge egne oplysninger, efter en svær affekthandling været indlagt på psykiatrisk
hospital, hvor han bl.a. modtog elektrostimulationsbehandling. Herudover findes intet oplyst om psykisk lidelse.
Under indlæggelsen på Sikringsafdelingen i forbindelse med aktuelle
mentalobservation er der ikke fundet
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tegn på sindssygdomssymptomer. Derimod har T ved den psykologiske
undersøgelse givet udtryk for en række svære sindssygdomssymptomer
bestående dels af vrangforestillinger af systematisk karakter, dels af
afvigende tænkning og kognitive forstyrrelser.
Forskellen mellem den observerbare adfærd i afdelingen, kontakten
til den psykiatriske speciallæge og de beskrevne symptomer ved den
psykologiske testning, er så udtalte, at det samlet synes overvejende
sandsynligt, at T i forbindelse med den psykologiske testning har simuleret. Ved den psykiatriske undersøgelse er ligeledes flere gange fundet
tegn på manglende konsistens i oplysningerne.
Ved en samlet vurdering finder Retslægerådet herefter ikke grundlag
for at antage, at T er sindssyg, eller at han var sindssyg på tidspunkterne
for de påsigtede forhold, som han nægter sig skyldig i. Derimod findes
tegn på en alvorlig personlighedsforstyrrelse med selvhævdende, impulsive træk, ligesom han er præget af manglende evne til at sætte sig
ind i andre menneskers følelser og tankegang og vanskeligheder ved
at etablere og opretholde stabile og forpligtende kontaktforhold.
T findes herefter omfattet af straffelovens § 69. Såfremt han findes
skyldig, kan Retslægerådet imidlertid ikke pege på foranstaltninger i
henhold til samme lovs § 68, 2. pkt., som mere formålstjenlige end
eventuelt forskyldt straf. I lyset af hans personlighedsmæssige egenart
skal det anbefales, at en eventuel afsoning indledes i Anstalten ved
Herstedvester.
. . .«
Der har været stillet nævningerne tre hovedspørgsmål svarende til
tiltalens tre forhold. Hovedspørgsmål 1 og 3 svarer nøje til tiltalen.
Hovedspørgsmål 2 har følgende ordlyd:
»Er tiltalte T skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237 - manddrab
- ved i tidsrummet mellem den 9. oktober 1999 ca. kl. 19.00 og den
12. oktober 1999 i eller ved sommerhuset — — — , Fanø, at have
dræbt D, født den 11. november 1996?«
Nævningerne har besvaret de tre hovedspørgsmål bekræftende.
Retten har tiltrådt nævningernes fældende afgørelser.
Straffen fastsættes efter straffelovens § 237 og § 181, stk. 1.
Ved fastsættelsen af straffen tages der hensyn til, at tiltalte både har
dræbt H - med hvem tiltalte indgik ægteskab den 6. september 1999,
efter at de havde kendt hinanden i ca. en uge - og H's toårige datter D.
Tiltaltes bevæggrund til at begå de to drab er ikke klarlagt under sagen.
Der er videre lagt vægt på, at tiltalte begik de to drab i eller ved det
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sommerhus, som han havde lejet nogle dage i forvejen med henblik
på at begå forbrydelsen.
Der har herefter været enighed om at fastsætte straffen til fængsel
på livstid.
Påstanden om frakendelse af arveretten tages til følge.
Påstanden om udvisning af tiltalte, der ikke har nogen tilknytning til
Danmark, tages til følge i medfør af udlændingelovens § 24 med indrejseforbud for bestandig.
Efter de juridiske dommeres bestemmelse tages den nedlagte erstatningspåstand til følge.
Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet, siden han den 18. maj
2000 blev anholdt i USA. Anholdelsen skete i henhold til en kendelse
om varetægtsfængsling afsagt af Retten i Esbjerg den 11. februar 2000
i tiltaltes fravær. Tiltalte blev fremstillet i Retten i Esbjerg den 15. juni
2000 og derefter varetægtsfængslet i isolation. Isolationen varede til
den 3. juli 2000.
Frihedsberøvelsen i USA skal afkortes i straffen, jf. straffelovens §
86, stk. 4.
———
Tiltalte skal inden 14 dage betale 82.237,64 kr. til Politimesteren i
Esbjerg.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den
26. juni 2001.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Hornslet, Per Walsøe,
Asbjørn Jensen, Poul Søgaard og Jytte Scharling.
Dommen er anket af tiltalte med påstand om formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
Højesterets bemærkninger.
Højesteret finder ikke grundlag for at nedsætte straffen og stadfæster
derfor dommen.
Tiltalte har fortsat været fængslet under anken.
Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.
Sagens omkostninger for Højesteret skal betales af tiltalte.
1.

U 1974.876 H, U 1985.350 H, U 1990.594 H, U 1991,128 H, U 1997.1140
H og U 2001.1740 H.

Copyright © 2011 Karnov Group Denmark A/S

side 2

