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til:
Københavns Politi
Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet
Politigården, 1567 København V
Vedr. journalnr 0100-83990-03044-12, klage over afgørelse.
Den 3.August 2012 politianmeldte jeg Bent Lexner for overtrædelse af
straffelovens generelle bestemmelser om legemsangreb (prg 244/245), i
forbindelse med hans udførelse af rituelle handlinger, hvorunder der
sker fjernelse af dele af spædbørns mandlige ydre kønsorganer.
Advokat Dorit Borgaard har ved brev af 23. august meddelt mig at
gerningsindholdet i det anmeldte ikke er strafbart efter straffelovens
bestemmelser om legemsangreb, og at hun derfor ikke finder at der er
grundlag for at indlede en efterforskning.
Dorit Borgaard oplyser at hun i sin afgørelse har lagt særlig vægt på
det faktum, at straffeloven indholder et specifikt forbud (prg 245a) mod
enhver fjernelse af dele af de kvindelige ydre kønsdele. Hun slutter af
eksistensen af denne bestemmelse, at der modsætningsvis specifikt
gælder, at enhver fjernelse af dele af mandlige ydre kønsdele er
tilladt.
Jeg skal hermed klage over Dorit Borgaard's afgørelse i denne sag. Jeg
mener at jeg som borger har en rimelig interesse i at politianmeldelser,
når de afvises, da bliver afvist på et fornuftigt grundlag.
med venlig hilsen
Torsten Brinch, cand. pharm.
Lundtoftevej 26, Stenderup
6683, Føvling
tlf 22327853
tb@gyldengrisgaard.dk

From:
To:
Subject:
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Torsten Brinch <tb@gyldengrisgaard.dk>
kbh@politi.dk
Vedr. journalnr 0100-83990-03242-12, klage over afgørelse.
2012-08-27 10:38:35

til:
Københavns Politi
Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet
Politigården, 1567 København V
Vedr. journalnr 0100-83990-03242-12, klage over afgørelse.
Den 13.August 2012 politianmeldte jeg Norre Kirurgisk Klinik for
overtrædelse af straffelovens generelle bestemmelser om legemsangreb
(prg 244/245), i forbindelse med udførelse af operative indgreb uden
medicinsk indikation, hvorunder der sker fjernelse af dele af spædbørns
mandlige ydre kønsorganer. Yderligere anmeldte jeg den lægefagligt
ansvarlige for overtrædelse af autorisationslovens bestemmelser om en
læges pligt til at vise omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke (prg
17), og sundhedslovens prg 52 stk 2, som forbyder en læg at fjerne af
ikke gendanneligt væv fra personer under 18 år, når det ikke sker på
grundlag af en medicinsk indikation, med sygdomsbehandling af den
pågældende person selv for øje.
Advokat Dorit Borgaard har ved brev af 23. august meddelt mig at
gerningsindholdet i det anmeldte ikke er strafbart efter straffelovens
bestemmelser om legemsangreb, og at hun derfor ikke finder at der er
grundlag for at indlede en efterforskning.
Dorit Borgaard oplyser at hun i sin afgørelse har lagt særlig vægt på
det faktum, at straffeloven indholder et specifikt forbud (prg 245a) mod
enhver fjernelse af dele af de kvindelige ydre kønsdele. Hun slutter af
eksistensen af denne bestemmelse, at der modsætningsvis specifikt
gælder, at enhver fjernelse af dele af mandlige ydre kønsdele er tilladt
- også uden medicinsk indikation.
Jeg skal hermed klage over Dorit Borgaard's afgørelse i denne sag. Jeg
mener at jeg som borger har en rimelig interesse i at politianmeldelser,
når de afvises, da bliver afvist på et fornuftigt grundlag.
med venlig hilsen
Torsten Brinch, cand. pharm.
Lundtoftevej 26, Stenderup
6683, Føvling
tlf 22327853
tb@gyldengrisgaard.dk
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Københavns
Politi
17. Sep. 2001/tb
Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet
Politigården, 1567 København V

Vedr. Klage over retslige mangler ved fremsendte afgørelser.
Den 27. august sendte jeg pr elektronisk post til Københavns
Politi klager over fremsendte afgørelser af 23.august i
forbindelse med politianmeldelserne, jnr 0100-83990-03242-12 og
0100-83990-03044-12, idet afgørelserne ses at være behæftet med
retslige mangler i deres begrundelse og henvisning til
lovgrundlag.
Da Københavns Politi ikke direkte eller på anden måde har
bekræftet modtagelsen, genfremsendes klagerne over disse
retslige mangler hermed for en god ordens skyld på papir og
rekommanderet.

med venlig hilsen
Torsten Brinch, cand. pharm.
Lundtoftevej 26, Stenderup
6683, Føvling
tlf 22327853
tb@gyldengrisgaard.dk

