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EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI
EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK
ALLASSIMUFFIUP ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET
Den 25. januar 2016 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. […]
Retten behandlede
sagl.nr. SER-NUU-KS 0810-2015
Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
3952 Ilulissat
[…]
Tiltalte forklarede på grønlandsk, at MI er hans kæreste. MO kender han også og ser meget. Den
28. februar 2015 var han på værtshus med M og M. Han husker ikke at have rørt dem, men fik
black out i løbet af aftenen, da han havde drukket for meget. Han husker kun, at han kom lidt til sig
selv, da politiet ville tage ham med. Han blev taget med i detentionen, men ikke afhørt til sagen.
De fik ham blot til at skrive under, men han kunne intet huske. Dagen efter talte han med M
telefonisk. Han har set billeder af skader på hende. Hun har sagt, at han skulle have slået hende
med knytnæve i ansigtet. Han har ikke drukket siden.
[…]
Vidnet forklarede på grønlandsk, at hun den 28. februar 2015 var på værtshus med M. Tiltalte kom
senere. M og tiltalte havde nogle uoverensstemmelser i løbet af natten, da de skulle til at gå, men
hun hørte ikke, hvad de talte om. Da hun og M var kommet ud af værtshuset og gik langs siden af
dette, skete voldsepisoden, idet tiltalte kom til. Tiltalte tildelte M mere end et knytnæveslag i
ansigtet, men hun husker ikke hvor mange. M blev forskrækket og græd. Da M lå ned, kom tiltalte
tilbage og slog vidnet med knyttet næve mod ansigtet, men hun afværgede med hånden eller
armen. Hun ved ikke, om der var tale om mere end et slag, da hun også blev chokeret. En dørmand
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kom til, og de kom inden for. De tog begge på skadestuen, men det var mest M, der blev
undersøgt, da hun var hævet i ansigtet. Hun fik selv en tid og blev undersøgt den 3. marts 2015.
Hun har i dag ingen gener.
[…]
Ole Græsbøll Olesen

