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Ikke grundlag for at indlede en efterforskning

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod overrabbiner Bent Lexner, som De har anmeldt til politiet for at have begaet legemsbeskadigelse mod mindrearige i forbindelse med omskaering af
drengebem.

Begrundelse
Begnmdelsen for min afg0relse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning
om, at der er begaet noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfaslde.

Jeg har isaer lagt vaegt pa, at straffeloven alene forbyder omskaering af piger/kvinder, j f straffelovens §
245 a, hvorfor det er tilladt at foretage omsk^ring af drenge - ogsa uden medicinsk indikation. Pa den
baggrund finder jeg ikke anledning til at iv^rks^tte en efterforskning mod overrabbineren alene pa baggrund af en generel debat i dagspressen.

Lovgrundlag
^

•

Sagen drejer sig om straffelovens § 245 a (omsk^ring).

•

Min afg0relse er truffet efter regleme i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at indlede
efterforskning).

Mulighed for at klage
Jeg kan ikke ud fra sagen se, om De har ret til at klage. Lass om, hvem der har ret til at klage i klagevejledningen pa n^ste side.

Hvis De mener, at De har ret til at klage, kan De sende klagen hertil eller til Statsadvokaten for K0benhavn og Bomholm, Jens Kofods Gade 1, 1268 Kobenhavn K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har
modtaget dette brev. De skal begrunde, hvorfor De mener, at De har ret til at klage.

Med venlig hilsen

Dorit Borgaara
Advokaturchef
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Ikke grundlag for at indlede en efterforskning
Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod Norre Kirurgisk Klinik, som De har anmeldt
til politiet for overtr^delse af autorisationslovens § 17, sundhedslovens § 52 og straffelovens § 244 ved at
udf0re omska3ring af drengeb0m.
Begrundelse
Begrundelsen for min afg0relse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning
om, at der er begaet noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfaelde.
Jeg har isaer lagt vaegt pa, at straffeloven alene forbyder omskaering af piger/kvinder, jf straffelovens §
245 a, hvorfor det er tilladt at foretage omsksring af drenge - ogsa uden medicinsk indikation. Pa den
baggrund finder jeg ikke anledning til at ivserksastte en efterforskning mod den pag^ldende klinik for
eventuel omskasring af drenge.
Lovgrundlag
• Sagen drejer sig om straffelovens § 245 a (omsksring).
• Min afg0relse er truffet efter regleme i retsplej elevens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at indlede
efterforskning).

\

Mulighed for at klage
Jeg kan ikke ud fra sagen se, om De har ret til at klage. L^s om, hvem der har ret til at klage i klagevejledningen pa naeste side.
Hvis De mener, at De har ret til at klage, kan De sende klagen hertil eller til Statsadvokaten for K0benhavn og Bomholm, Jens Kofods Gade 1, 1268 K0benhavn K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har
modtaget dette brev. De skal begrunde, hvorfor De mener, at De har ret til at klage.

Med venlig hilsen
Dorit Borgaard
Advokaturchef

Side 2

