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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET
Den 1. marts 2016 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. […]
Retten behandlede
sagl.nr. SER-NUU-KS-0112-2015

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]1961
[…]
3900 Nuuk

Tiltalte forklarede på grønlandsk, at han den 15. november 2014 var på arbejde på et fiskefartøj i
Maniitsoq. Han var skipper på en kutter. Han var den pågældende aften på bar med vidne. Han
husker, at de skændtes, men ikke om hvad de skændtes om. Han forlod baren sammen med vidne.
Han mistede hukommelsen da de kom uden for baren og kan derfor ikke huske hvad der skete
mens de gik tilbage til kutteren. Han fik hukommelsen tilbage, da de ankom til kutteren. Han har
nok mistet hukommelsen i 15 minutter. Han husker ikke om han slog eller sparkede vidne. Han
havde ingen skrammer på sine hænder efterfølgende. Han drak hele aftenen sammen med vidne.
De har nok drukket omkring 10 – 12 øl.

Som vidne mødte […], som blev formanet om sandhedspligt og vidneansvar.
Vidne forklarede på dansk, at han var i Maniitsoq den 15 november 2014. Han var
besætningsmedlem på kutteren, hvor tiltalte var skipper. Han var den pågældende aften på bar med
tiltalte. Efter baren lukkede fulgtes han med Tiltalte tilbage til kutteren. Lige før de nåede kutteren
fik han et knytnæveslag i baghovedet af tiltalte. Han faldt til jorden og mistede næsten
bevidstheden. Mens han lå på jorden sparkede tiltalte ham én gang på kroppen. Han rejste sig
herefter op og tiltalte slog ham én gang i tindingen med knytnæve. Han spurgte tiltalte om hvorfor
han slog ham. Tiltalte svarede, at vidne havde gjort grin af ham sammen med en M. De fulgtes
herefter tilbage til kutteren.
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Tiltalte havde vidst træsko på. Han havde ikke sagt noget, der kunne provokere tiltalte.
Han har ikke noget erstatningskrav mod tiltalte.
Foreholdt bilag D-1-1 forklarede han, at det er korrekt at han fik en SMS fra tiltalte, hvor tiltalte
sagde undskyldte til ham.

[…]

