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Den 7. juni 2018 kl. 09.00 blev retten i Kujalleq Kredsret sat af kredsdommer Nanna Høegh.
Domsmænd var […]
Retsmødet var offentligt.
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Anklagemyndigheden
mod
tiltalte
cpr-nummer[…]
- foranstaltningsændring […]
Unnerluussaq illersuisup apeqquteqarneranut qallunaatut nassuiaavoq:
Ingerlalluarluni. Ullumikkut hashimik annikinnerusumik pujortartarpoq, sapaatip akunneranut
marluk missaani imaluunnit ullormut, ippassaq kingullermik pujortarsimavoq, aamma
appartikkiartuaarpaa. Atornerluineq pillugu ataatsimiigiassaarnikuuvoq. Sapaatip akunneranut
sunngiffimmi nipilersoriartarpoq nalukkiartarlunilu.
Ullumikkut siornatigorneq hashimik annikinnerusumik pujortartarpoq aamma
appartikkiaartuaarpaa. Atornerluineq pillugu ataatsimiigiassaarnikuuvoq, atornerluinermut
katsorsaasup ikioqeqqinnaannginnamiuk.
Tangkærimi ingerlalluarpoq.
Ulluinnarni TV isiginnaartarpaa aamma playstationspilimik pinnguartarpoq.
Tangkærip biili sapaatip akunneranut marloriarluni asattarpai, kommuunip susassaqartinneq
ajoramiuk.
Suliffissamik neqeroortoqaraluarpat, ullormut nalunaaqquttap akunneri sisamat
sulisarusukkaluarpoq.
Sulisunut tunngatillugu ajornartorsiuteqanngilaq.
Nakorsaatitornini iluarivaa aamma nakorsat sulisullu suleqatigilluartarpai.
Eqqartuussut atorunnaarsinneqaraluarpat, nakorsaatitornini inuunermi sinnera ingerlatiinnarusuppa,
aammami tarnimigut nappaateqarami.

Nammineq inigisassaminut nuussagaluaruni, Århusimi inissinnissani kissaatigigaluarpaa, tassani
attavissaqarluarami.
Ajortissagaluarunilu, nammineq piumassutsimigut unissooq.
Tarnimigut ajornerulissagaluaruni, naluaa, qanoq iliussanerluni.
Attaveqaataasoq ilisimatitsivoq, namminerisamik ineqarnissaa eqqarsaataasoq, tassani annertuumik
tapersersorneqartussaavoq. Unnnerluussap ineqarfiup biili sapaatip akunneranut marloriarluni
asattarpai. Tangkærimi ingerlalluarpoq nakorsaatissanilu iisarpai, tamannalu aamma
ajorinngilluinnarpaa.
Tangkærimut nuukkamili, ajornartorsiutitaqanngilaq.

********

Tiltalte forklarede på dansk, på forsvareren forespørgsel:
at det går fint med ham. Han ryger mindre hash i dag, ca. 2 gange ugentligt eller dagligt, røg sidst i
går, og han nedtrapper. Han går ikke til møder mod misbrug længere. I fritiden går han til musik og
svømning ugeligt.
Han ryger mindre hash i dag end fortiden og om han nedtrapper. Han går ikke længere til møder
mod misbrug, da misbrugsbehandleren ikke længere kan hjælpe ham.
Han trives godt på Tangkær.
Til daglig ser han tv og spiller med playstationspil.
Han vasker Tangkærs biler 2 gange ugeligt, da kommunen ikke kan beskæftige ham.
Hvis der bliver tilbudt arbejde, kunne han godt tænke sig at arbejde 4 timer dagligt.
Han har ingen problemer med personalet.
Han har det godt med sin medicin og samarbejder godt med lægerne og personalet.
Hvis hans dom ophæves, vil han fortsatte med sin medicin resten af livet, også da han lider af
sindssygdom.
Hvis han flytter i eget bolig, kunne han godt tænke sig, at bosætte sig i Århus, da han har et godt
netværk.
Og hvis han ellers skulle få det dårligt, vil han frivilligt indlægges.
Hvis det bliver forværret med hans sindstilstand, ved han ikke, hvad han skal.
Kontaktpersonen oplyste, at der er tanke om eget bolig, hvor han får meget støtte. Tiltalte vasker
institutionernes biler 2 gange om ugen. Han trives godt i Tangkær og indtager sin medicin, og har
det rigtigt godt med det.
Siden han flyttede til Tangkær, har det ikke været problemer.
[…]
Bistandsværgen oplyste, at hun oplever tiltalte som en rar fyr. Hun besøger ham hver måned. De har
været på campingtur sammen, uden problemer. Han fortæller, at han vasker biler. Han er social.
Han ønsker, at bo i eget bolig, og hvis han får problemer, vil han kunne opsøge hjælp. Han har boet
i institution i 16 år.
Det kan anbefales, at han får eget bolig, med en ambulant behandling, da han er i positiv udvikling.

[…]
Advokat Mette Lund Thomsen påstod: ophævelse af dommen, subsidiært ambulant behandling.
Han er i dag 41 år og har været på institution i 16 år. Han er egnet til egen bolig, og er
velmedicineret. Han vil søge hjælp, hvis han får problemer, og har ikke haft det i lang tid. Han er i
en positiv udvikling.
[…]
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