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Din anmeldelse mod politipersonale
Den 2. og 27. juni 2018 anmeldte du Østjyllands Politi for

Aarhus, 23-08-2018

pligtforsømmelse og stillingsmisbrug i forbindelse med sagsbehandlingen

Journalnr.: 313-219-18

af en sag, du havde anmeldt om dokumentfalsk.
Sekretær: Claudia Betti
Sagsbehandler: Ann Charlott Thisted

Afgørelse

Sørensen, ATS

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har i
dag besluttet at afvise din anmeldelse, fordi der ikke er grundlag for at
indlede en efterforskning.
Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at du til Østjyllands Politi anmeldte en sag om
dokumentfalsk. Sagen blev behandlet under j.nr. 4200-70811-00067-17.
Det fremgår blandt andet af din anmeldelse, at Østjyllands Politi har løjet
om forklaringer afgivet i sagen, og at Østjyllands Politi undlod at indhente
og undersøge vigtige beviser.
Politiklagemyndighedens begrundelse
Vores beslutning om ikke at indlede efterforskning skyldes, at der efter
myndighedens opfattelse ikke er rimelig formodning for, at der er begået
et strafbart forhold. Vi har herved navnlig lagt vægt på, at anmeldelsen
ikke er nærmere underbygget, og at der i øvrigt ikke er forhold, som
understøtter, at politipersonale hos Østjyllands Politi har begået strafbart
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forhold i forbindelse med efterforskningen af din anmeldelse om
dokumentfalsk.
Erstatningskrav
Et eventuelt erstatningskrav må herefter rejses ved et civilt søgsmål. Du
kan eventuelt få nærmere oplysning om fremgangsmåden ved at
henvende dig til det lokale dommerkontor.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1, jf. § 1020 d,
stk. 2. Efter denne bestemmelse kan Politiklagemyndigheden afvise en
anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede en efterforskning.
Mulighed for klage
Du kan klage over afgørelsen, jf. vedlagte klagevejledning.
Fristen for indgivelse af klage er 4 uger efter, at du har fået
meddelelse om afgørelsen.
Behandling af personoplysninger
Du kan læse nærmere om Politiklagemyndighedens behandling af
personoplysninger her.

Med venlig hilsen

Charlotte Storgaard
kontorchef

Side 2

KLAGEVEJLEDNING
Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (Politiklagemyndighedens) afgørelse kan påklages til
statsadvokaten. Det fremgår af retsplejelovens § 1020 d, stk. 2, 2. pkt.
Den, der mener at have været udsat for et strafbart forhold, kan klage. Andre kan kun klage,
hvis han eller hun har en særlig interesse i sagens udfald ud over at få gerningsmanden pålagt
en straf. Dette vil navnlig være tilfældet, såfremt der havde været grundlag for at rejse
erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse med straffesagen.
Klagen kan sendes til Politiklagemyndigheden eller til statsadvokaten.
Fristen for klage er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal
være kommet myndigheden i hænde senest den dag, fristen udløber. Er denne dag en lørdag,
søndag eller helligdag, udløber fristen den påfølgende hverdag.
Fremkommer klagen efter udløbet af denne frist, vil klagen kun blive behandlet, såfremt
fristoverskridelsen må anses for undskyldelig. En klage kan i øvrigt kun føre til en ændring af
afgørelsen til skade for en sigtet i sagen, hvis fristen for omgørelse ikke overskrides.
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