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Efteforshringen bliver ikke genoptaget

De har pa vegne af Kieron Georgiou ktaget over en afgorelse, der er truffet af
Politimesteren pa Faroerne den 21. maj 2016, om at standse efterforskningen i en sag,

hvor Kjeron Georgiou den 2. marts 2018 har anmeLdt, at han er btevet overfatdet af

toldere i Viiga Lufthavn.

Jeg har j antedning af Deres ktage jndhentet sagens akter samt en udtaLetse fra
potitimesteren, der har henhotdt sig tit sin afgoretse.

Efteren gennemgang af sagen ska(jeg meddete, at jeg ikke finder grundtag for at.endre
politimesterens afgorctse, om at indstiLle efterforskningen.

Begrundelie

Begrundelseh for min afgorelse er, at derikke er rimetig formodning om, at de.er begaet

noget strafbart. Jeg er enig i politimesterens vuadering af sagen og finder s:tede5 ikke
grundlag for at forts.ette efterforskningen pA baggrund af Deres ktage.

Ved min afgrelse har jeg tagt \Eegt pe det samme som politimesteren. Jeg har setedes

tagt vegt pe, at der ikke er fremLagt optysninger i sagen elter i klagen, som skaber en

rimeLig formodning om, at der er begiiet noget strafbart.

De har i Deres ktage anfsrt, at De mener, at vicepoLitimester Lr'nda Margrethe Hesselberg

og senioranklager Katrin Thorsvig Hansen er inhabile i sagen, idet anktageskrjft og klage

er bl.evet behandlet af samme pe6oner. Det foLger af forvaltningstovens S 3, stk. .1, nr.



1 o! 5, at den, der virker inden for den offentlige forvattning, er inhabit i forhotd tiL en

bestemt sag, hvis vedkommende selv har en sartig peEonlig eller skonomisk interesse i

sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag harvaret representant for nogen, der

har en sadan interesse eLler der i ovrigt foreligger omstandigheder, som eregnede tit at
vaekke tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Jeg finder ikke, at der er optysninger i sagen, der stotter, at vicepolitimester Linda

tlargrethe Hessetberg og senioranklager Katrin Thorsvig Hansen skulle have en personlig

etler okonomisk interesse i sagens udfald. Jeg finder endvidere ikke, at den

omstandighed, at de pagauende har behandlet straffesagen mod Kieron ceorgiou er

egnet tit at vakke tvivl om deres upartiskhed i forhotd tit behandtingen af hans

anmeldelse i samme sag. Jeg kan i den forbindetse op{yse, at det ikke er usedvanLigt, at

en ankLager behandter en straffesag, hvor begge parter har anmeldt forhotd imod

hinanden.

Sagen! forlob

. Den 23. maj 2018 besluttede Potitimesteren pA F-roeme at standse efterforskningen

i en sag, hvor Kjeron Georgiou den 2. marts 2018 havde anmeldt tit politiet, at han

var blevet overfaldet af en toLder i Vaga Lufthavn i forbindelse med, at han blev

tilbagehoLdt ved totdkontrot. Potitimesteren tagde ved afgoretsen isar vaegt pa, at
Kieron Georgiou tit potitiet havde opLyst, at han ikke havde pAdraget sig nogen skade,

Ugesom han ikke onskede at btive undersrgt af en lege. Potitimesteren tagde

endvidere vEgt pi, at der i sagen ikke var vidneforktaringer, der u.derbyggede

Kieron Georgious forktaring om, at han er blevet overfaldet,

. De har ktaget over afgoreLsen den 13. juni 2018. I Deres klage har De bt.a. skrevet,

at politiet ikke har "efterforsket sagens substans, som kort drejer sig om, at Kieron

GeoBiou, igen, brutalt bliver standset i totden", og at ,'anktagemyndigheden helt
bevist prover pe at pevise i anktalelkrift, at den anklagede er et ',dyr,', en brutal
person, som er utigevagtig, og ikke i stand tit at styre sin vrede, og derfor tyr ti t votd

og trusler om vold", De har endvidere anfort, at vicepotitimester Linda ilargrethe
Hesselberg og senioranklager Katrin Thorsvig Hansen er inhabite i sagen.

. Potitimesteren pe Faroerne har afgivet en udtaletse den 10. iuli 2018 i anLedning af

Deres ktage. Potjtimesteren har henholdt sig tit sin afgsretse.

Lovgrundl.g

. Sagen drejer sig om ove.trddeLse af 244 (votd).



. Min afgoretse er truffet efter reglerne i retsplejelovens S 749, stk. 1, 2. pkt. ljkke
grundtag for at forts.ette efterforskningen), og! t0O, stk. 3 (Rigsadvokaten behandler

kLager over potitimesterens afprelser).

Erstatning

Hvis Kieron Georgiou har et erstatningskrav, har han mutighed for selv at anlagge sag

mod tolderne (ci\/il retssag). Han kan fe narmere opLysninger herom ved at henvende sig

tit aetten.

:
lngen mutilhed for at klage

Llin afgorelse er endetig. Kieron Georgiou kan derfor ikke klage over den. Det ster i

retsplejelovens 100, stk, 3.

. Hvis De har sporEsmit tit min afgdreLse, er De vetkommen tiL at kontakte Semiha Dasbas

,: Hassan.
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