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Vedrørende Deres henvendelser til Rigsadvokaten i 

perioden den 13. maj 2018 – 25. juni 2018  

De har ved e-mails i perioden fra den 13. maj 2018 til den 25. juni 2018 rettet 

henvendelse til Rigsadvokaten i alt ni gange. Deres henvendelserne angår en sag 

behandlet ved Østjyllands Politi (j.nr.: 4200-70811-00067-17). Desuden anfører De et 

j.nr. tilhørende Statsadvokaten i Viborg, 2018-3100201-334. Jeg forstår Deres 

henvendelse således, at Deres sag har været behandlet i to instanser – henholdsvis ved 

Østjyllands Politi og ved Statsadvokaten i Viborg. 

 

Deres henvendelser af 13. maj 2018 og 3. juni 2018  

Deres henvendelser af 13. maj 2018 og 3. juni 2018 er stilet til henholdsvis 

Statsadvokaten i Viborg og Den Uafhængige Politiklagemyndighed og sendt til 

Rigsadvokaten som kopi. Derfor anser jeg disse som sendt til min orientering. 

 

Deres henvendelse af den 11. juni 2018 

Deres henvendelse af den 11. juni 2018 er vedhæftet en skrivelse stilet til Rigsadvokaten. 

De anfører, at denne skrivelse tidligere har været stilet til Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed, men at De nu stiler den til Rigsadvokaten.  

Brevet udgør en ”klage over Østjyllands Politis behandling af dokumentfalsksag”. I 

skrivelsen anmoder De Rigsadvokaten om at tage Deres sag op. De anfører blandt andet, 

at Deres sag er af alvorlig karakter. 

 

Jeg kan generelt oplyse, at Rigsadvokatens og de øvrige offentlige anklageres opgave er 

at forfølge forbrydelser. Rigsadvokaten fører straffesagerne ved Højesteret og deltager i 

sager ved Den Særlige Klageret. Det står i retsplejelovens § 96, stk. 1, og § 99, stk. 1. 
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Rigsadvokaten er samtidig overordnet i forhold til de andre offentlige anklagere – 

statsadvokaterne og politidirektørerne – og fører tilsyn med dem, jf. retsplejelovens § 

99, stk. 2, 1. pkt.  Hertil kan jeg oplyse, at Rigsadvokaten af principielle og 

ressourcemæssige grunde ikke afgiver generelle udtalelser om retsspørgsmål til private. 

 

Det fremgår af ovennævnte vedhæftede skrivelse, at Deres sag har været behandlet ved 

Østjyllands Politi (j.nr. 4200-70811-00067-17), der traf afgørelse i sagen den 11. juni 

2018, samt følgende ved Statsadvokaten i Viborg (j.nr. SAV-2018-70811-00067-17), der 

traf afgørelse den 1. juni 2018.  

 

Jeg kan oplyse, at det følger af retsplejelovens § 101, stk. 2, at statsadvokaterne fører 

tilsyn med politimestrenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser 

truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Det følger af samme 

bestemmelse i retsplejeloven, at statsadvokaternes afgørelser i klagesager er endelige, 

og de kan derfor ikke påklages til Rigsadvokaten eller Justitsministeriet. 

 

Selvom De ikke har klageadgang til rigsadvokaturen, har jeg dog som statsadvokatens 

overordnede en almindelig adgang til at tage en sag op af egen drift. Jeg finder imidlertid 

ikke, at der er oplyst sådanne særlige omstændigheder, at der på grundlag af Deres 

henvendelser er anledning til, at jeg tager Deres sag op til behandling. 

 

Jeg må derfor afvise Deres anmodning om at tage Deres sag op til behandling ved 

rigsadvokaturen. Jeg har derfor ikke forholdt mig til de punkter, De har anført i henhold 

til Deres klage i Deres skrivelse af den 11. juni 2018. 

 

Deres henvendelser i perioden fra den 14. juni 2018 til den 25. juni 2018 

I perioden fra den 14. juni 2018 til den 25. juni 2018 har De rettet henvendelse til 

Rigsadvokaten seks gange. Jeg kan oplyse, at jeg anser Deres e-mails i denne periode 

som sendt til min orientering, da indholdet ses som værende en genfremsendelse af Deres 

tidligere skrivelser. 

 

Eventuelle fremtidige henvendelser 

Som anført indledningsvist i nærværende brev har De fremsendt ni e-mails til 

Rigsadvokaten i perioden fra den 13. maj 2018 til den 25. juni 2018. Deres henvendelser 

angår alle den samme sag og den samme anmodning om behandling af Deres klage over 

Østjyllands Politi. 

 

På baggrund heraf kan jeg oplyse, at jeg naturligvis vil gennemgå og behandle eventuelle 

fremtidige henvendelser fra Dem om sagen, men at De kun vil modtage svar på en 
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eventuel ny henvendelse til Rigsadvokaten, hvis den indeholder væsentlige nye 

oplysninger. 

 

I henhold til denne beslutning har jeg særligt lagt vægt på, at Deres sag synes at have 

været behandlet ved to instanser – henholdsvis ved Østjyllands Politi og Statsadvokaten 

i Viborg. 

 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af Deres henvendelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Julie Hincheli Hejlesen 

Senioranklager 

 


