Axel Artke
Musholmvej 21
4220 Korsør

Digital post: 080642-0387

Din anmeldelse mod politidirektør Arne Gram
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har

Aarhus, 29-01-2020

modtaget din anmeldelse mod politidirektør Arne Gram, Fyns Politi, for

Journalnr.: 313-466-19

overtrædelse af straffelovens § 150, ved uden den fornødne hjemmel at
have udstedt forbud mod afholdelse af partiet Stram Kurs’ planlagte

Sekretær: Ann Hove

Rigskongres den 19. oktober 2019 på Millings Park Hotel i Middelfart.

MPE

Sagsbehandler: Marianne Pedersen,

Du har i den forbindelse anført, at der hverken i Grundloven eller
politiloven ses at være hjemmel til forbuddet.
Afgørelse
Politiklagemyndigheden har i dag besluttet at afvise din anmeldelse, fordi
der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning.
Sagens oplysninger
Politiklagemyndigheden har i anledning af din anmeldelse modtaget og
gennemgået relevant sagsmateriale fra Fyns Politi.
Det fremgår af sagen, at Fyns Politi den 18. oktober 2019 traf afgørelse
om at nedlægge et midlertidigt forbud mod afholdelse af partiet Stram
Kurs’ Rigskongres, som var planlagt til at blive afholdt den 19. oktober
2019 på Millings Park Hotel i Middelfart.
Afgørelsen blev truffet under henvisning til Grundlovens § 79, 3. punktum,
politilovens § 7, stk. 3 og 4 samt nødretsbetragtninger på baggrund af den
aktuelle sikkerhedsmæssige situation i forhold til Rasmus Paludan, som
er leder af partiet.
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Det fremgår endvidere af sagen, at der den 18. oktober 2019 blev
foretaget partshøring af Rasmus Paludan, samt at afgørelsen om
nedlæggelse af forbud var ledsaget af en klagevejledning.
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 lagt vægt på, at der ved en gennemgang af sagsmaterialet
fra Fyns Politi ikke er fundet oplysninger eller forhold i øvrigt, som
indikerer, at politidirektør Arne Gram har begået tjenestemisbrug, jf.
straffelovens § 150, eller lignende i forbindelse med Fyns Politis afgørelse
om at nedlægge et midlertidigt forbud mod afholdelse af det pågældende
arrangement.
Endvidere har vi lagt vægt på, at din anmeldelse ikke er ledsaget af
dokumentation eller lignende, der kan understøtte din anmeldelse mod
politidirektør Arne Gram.
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
Der henvises til klagevejledningen om muligheden for at klage over
afgørelsen med henblik på omgørelse. Der er ikke i sagen oplysning om
forhold, der viser, at du er klageberettiget.

Side 2

Hvis du mener at være berettiget til at klage, kan du klage hertil eller til
Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 8800 Viborg.
Du bedes nærmere begrunde, hvorfor du mener, at du er berettiget til at
klage.
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

Marianne Pedersen
specialkonsulent

Side 3

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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