Den 19. juni 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Nuuk.
Kredsdommerkandidat Pia Hjort Andersen behandlede sagen.
[…] og […] var domsmænd.
[…] var tolk.
Rettens nr. 183/2018
Politiets nr. 55pm-10171-00042-17
Anklagemyndigheden
mod
T/U
cpr-nummer […]
[…]
T/U forklarede på grønlandsk og dansk at:
T har lidt uro i kroppen pga. dagens retsmøde. T er ikke glad for at høre udtalelserne som blev
fremlagt i retten.
T mener at hans liv går godt.
T ved godt nu at han har brug for sin medicin, og han accepterer at han altid skal tage den. Også
selvom foranstaltningen om behandling skulle blive ophævet, forklarer T at det er hans hensigt at
fortsætte med at tage den.
T ved ikke hvorfor der i retten blev sagt at han ikke plejer at møde op til de aftalte tider på A1, for
det plejer han at gøre. T forklarer at når han er forhindret i at møde på A1, så plejer han at ringe og
give besked.
T forklarer at der aldrig kommer nogen og ser til ham når han ikke er mødt op til de aftalte tider.
T har boet i Unaaq siden 2013, han er på førtidspension, det er han godt tilfreds med. Han kan leve
for det og har lidt overskud.
T føler lidt at de indsprøjtninger han får på A1 er lidt for kraftige, og at han bliver angst af dem og
får hjertebanken. T bliver som regel ramt af angst bare af at køre med bus.
Sidste gang T fik medicin, fik han en mindre dosis af sprøjten end han plejer, og det har han det
bedre med.
T mener at det er dyrt for samfundet at T møder i retten til disse foranstaltningsændringssager, han
vil gerne være fri for det.
T styrer selv sin økonomi.
T får et sug af hash en gang i mellem, når nogen af hans gæster kommer forbi med hash. T drikker
ikke alkohol og har ikke brug for hash hver dag.
Ullumi eqqartuussisimaneq pissutigalugu U-p timaa eqqissiviilaarpoq. Oqaaseqaatit
eqqartuussivimmi saqqummiunneqartut tusassallugit U-p nuannarinngilaa.
U isumaqarpoq inuunini ingerlalluartoq.
U-p maanna ilisimalluarpaa nakorsaatit pisariaqartillugit, nakorsaatitortuaannarnissanilu
akuersaarlugu. Aamma katsorsagaanissamut pineqaatissiissut
atorunnaarsinneqassagaluarpalluunniit, U nassuiaavoq atortuaannarnissaa siunertaralugu.

Sooq A1-imi takkunnissaminut isumaqatigiissutinut takkuttannginnerarlugu eqqartuussivimmi
oqartoqarsimanera U-p paasisinnaanngilaa. U nassuiaavoq A1-imut takkussinnaanngikkaangami
sianerluni nalunaartarluni.
U nassuiaavoq, piffissani takuuffissatut isumaqatigiissutigineqartuni takkutinngikkaangami
takusaallutik aggertoqanngisaannartoq.
U 2013-imili Unaami najugaqarsimavoq, siusinaartumik pensionisiaqarluni, tamannalu
iluarisimaarlugu. Taakku nappatigisinnaavai sinneqartuulaartarlunilu.
U misigisimalaarpoq A1-imi kapitittarnini sakkortuallaalaartut, tamatigut annilaangalersittarmanni
uummataanillu kassutsitsisarmata. Bussernerinnarminiluunniit U annilaangalertarpoq.
Kingullermik U nakorsaaserneqarami pisarnermiit sakkukinnerusumik kapitippoq, tamannalu
iluarineruaa.
U isumaqarpoq pineqaatissiissummik allannguiniarluni suliassat pillugit eqqartuussiviliartarnini
inuiaqatigiinnut akisuujusoq, taamaaliortarnerillu unitsikkusukkaluarlugit.
U ilaannikkut hash-imik milllussisarpoq, pulaartumi ilaat hash-imik nassarsimagaangat. U
aalakoornartulimmik imigassartortanngilaq ullullu tamaasa hash-itornissani pisariaqartinnagu.
[…]
Bistandsbisidderen havde mulighed for at udtale sig, og sagde at han ikke havde noget at supplere
med, at Ts forklaring var meget korrekt.
Pinerlineqartumut ikiuuttussaq oqaaseqarnissaminut periarfissinneqarpoq, oqarlunilu
ilassutissaqarnani, U-p nassuiaatai eqqorluinnarmata.
[…]
Efter votering afsagde retten beslutning.
[…]
Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 10.36.
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