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Ikke grundlag for at genoptage efterforskning
Du har klaget over en afgørelse, der er truffet af Østjyllands Politi den 20. august 2020
om ikke at genoptage efterforskningen i sagen, hvor du anmeldte en forfalskning af Lise
Busk-Jensens underskrift den 23. april 2017 vedrørende ankenævnets behandling af din
klage over din eksamenskarakter ved Aarhus Universitet.
Jeg er enig i politiets afgørelse.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er
begået noget strafbart. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen.
Jeg har især lagt vægt på, at forholdet tidligere har været anmeldt til politiet, som den
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11. maj 2018 besluttede at standse efterforskningen i sagen, og at statsadvokaten den 1.
juni 2018 ligeledes traf afgørelse om ikke at indlede efterforskning i sagen.
Du har den 23. juli 2020 anmodet om genoptagelse af efterforskningen, herunder afhøring
af Lis Møller og Brian Nielsen.
Genoptagelse af sagen kan f.eks. ske, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for
sagen.
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I din klage af 16. september 2020 har du bl.a. anført, at du kun i et enkelt tilfælde er
blevet anmeldt for injurier eller lignende på baggrund af sagen, og at dette må opfattes
som et mistænkeligt forhold.
Jeg finder ikke, at den omstændighed at Aarhus Universitet ikke har anmeldt dig for
injurier eller lignende indikerer, at der skulle være begået en strafbar handling i forbindelse med ankenævnets behandling af din klage over din eksamenskarakter, idet dine
ytringer ikke er relevante for vurderingen af, hvorvidt nogle ansatte ved Aarhus Universitet har begået noget strafbart i forbindelse med behandlingen af din klagesag eller ej.
Du har i din klage endvidere henvist til dine tidligere anmeldelser, hvori du bl.a. har
anført, at ankenævnets behandling af din sag ikke er i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen.
Det bemærkes, at anklagemyndigheden ikke behandler sager vedrørende proceduren for
behandling af klager over eksamenskarakterer på uddannelsesinstitutioner.
Du er ikke i din klage af den 16. september 2020 eller i din anmeldelse af 23. juli 2020
kommet med nye oplysninger til brug for sagen, som giver anledning til at genoptage
efterforskningen.
På denne baggrund er det min vurdering, at der ikke er grundlag for at genoptage efterforskningen i sagen, idet der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget
strafbart i forbindelse med behandlingen af din klagesag over eksamenskarakteren.
For så vidt angår vurderingen af dine tidligere anmeldelser og klage over politiets afgørelse henvises der til statsadvokatens afgørelse af den 1. juni 2018.
Sagens forløb
•

Den 20. august 2020 besluttede Østjyllands Politi ikke at genoptage efterforskningen mod flere ansatte ved Aarhus Universitet for dokumentfalsk. Politiet
lagde ved afgørelsen især vægt på, at du ikke er kommet med nye oplysninger
til brug for sagen.

•

Du har klaget over afgørelsen den 16. september 2020. I din klage har du bl.a.
skrevet, at du alene er blevet anmeldt for injurier én gang, at ankenævnet ikke
har handlet i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen, og at du er
uenig i politiets afgørelse.

•

Politiet har den 28. september 2020 afgivet en udtalelse.
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Lovgrundlag
•

Sagen drejer sig om straffelovens § 171 (dokumentfalsk).

•

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1, (ikke grundlag for at indlede efterforskning) og retsplejelovens § 101, stk. 2 (statsadvokaterne behandler klager over politiets afgørelser).

Erstatning
Hvis du har et erstatningskrav, har du mulighed for selv at anlægge sag (civil retssag).
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til retten.
Ingen mulighed for at klage
Min afgørelse er endelig, og du kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens
§ 101, stk. 2, 2. pkt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Korslund Ammundsen.
Med venlig hilsen

Sisse Kelly
senioranklager
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