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SAGSBEHANoLER: CHU/

Afgorelse om aktindsigt
Ved e"mait modtaget hos Rigsadvokaten den 15. august 2018 har De anmodet om
aktindsigt i atte dokumenter i sagen med j.nr. M-2018-3100213-10.
Sagen med

j.nr.

M-2018.3100213-10 er en ktagesa!, hvor De ved e-majL af 13. juni 2018

pa vegne af Kieron Georgiou ktagede over Fardemes Politjs afgoreLse af 23. maj 2Ot8
om at indstjLte efterforsknjngen i en sag, som Kieron Gerogiou havde anmeLdt

tjt potjtiet
den 2. marts 2018. Ved afgorelse af 10. august 2018 bestuttede ieg ikke at andre
potitimesterens afgorelse om at indstitle efterforsknjngen.
Jeg har

i

dag besLuttet

at imodekomme

Deres anmodnjng orn aktindsigt detvist. Jeg

vedtagger en oversigt over sagens akter og kopi af akterne nr. 3, 5, (8.2), 9, 10 og 11.
Begrundelse
Deres anmodning om aktindsigt vedrorer en klagesag om en

sthffesag, der har verseret
ved FEroernes Politi. Jeg har derfor behandtet Deres anmodning om aktindsigt efter S
18

i den faroske forvattningslov.

Det foLger af S 18

i

deh farsske forvaLtningsLov, at en part i en straffesag kan fortange

at bljve gjort bekendt med

sagens dokumenter, ner sagen

er afgjort, og nar dette er

rimetigt begrundet af hensyn til varetagelsen af den pigaetdendes interesser, og hensynet

tit

forebyggelse, opklaring og forfotgning

af iovovertradelser

elLer

besklntetse af sigtede, vidner eller andre ikke taler herimod.
Jeg kan pe den baggrund meddeLe Dem aktindsigt i sagen.
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sarlige hensyn tit

Jeg fremsender derfor kopi af e-mait

fra Kieron Gerogiou (akt nr. 3, 9 og 11), kopj af

Rigsadvokatens horing af 29, iuni 2018 {akt nr. 5), kopi af Faroernes potitis udtatelse af
10. juLi 2018 (akt nr. 8.2), oversatteLse af tekst fra ddgnrapporten af 2. marts 2018 (akt

nr. 8.2), et skermbjttede af dognrapporten af 2. mart5 2018 (akt nr. 8.2) og mait af
august 2018 fra Feroernes Poljti tit Kieron Gerogiou (akt 10).
Akterne 1, 2, 4 og 7 indehotder dokumenter, som De selv har fremsendt

til

6.

Rigsadvokaten

tit brug fo. ktagesagens behandting, og akterne nr. 6 og 12 er dokumenter, som er sendt
fra Rigsadvokaten tit Dem. Da de mi antages at vere i besiddelse af disse dokumenter
atterede, har jeg ikke fremsendt kopi heraf. Sefremt De onsker en kopi af disse
dokumenter, bedes De rette henvendetse hertit. Akt nr. 8.1. er en ikonfit uden
tekrtindhotd.
Akt nr. 8.2 indehotder til det! dokumenter, der vedrdrer en anden straffesag (saqen mod
Kieron Georgiou), som behandLes af Feroernes potiti under j.nr. 5600-70311-00003-18.
Jeg har undtaget disse dokumenter af hensynet tiL forfolgning af Lovovertredetser og af
hensyn

tit

beslq^telse af vidner og andre

i den pegaeldende

straffesag. Jeg har

i

den

forbindetse s:erligt lagt vagt pe, at der er tale om en verserende straffesag.
Retsgrund laget
Min afgsretse er truffet efter regterne i den faroske forvaltningsiovs

!

18 og den

fardske

retsplejeLovs S 100, stk. 3.

Klageadgang
Min afgoretse kan peklages tiL Justitsministeriet, Stotshothsgade 10, 1216 Kobenhavn K.

Ktagefristen er 4 uger efter, at De har faet meddeletse om afgoretsen. Det star

faroske retsptejelovs

S 102 a,

Hvis De har sporgsmil

tit

i

den

stk. 2.

min afgsretse, er De velkommen

tit at kontakte

Husted.

Med ventig hilsen

Christian oLesen
SpeciaLkonsutent
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