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Underretning til sigtede og parter om omgørelsesfristen  
ved påtaleopgivelser og tiltalefrafald 

(RA-2005-41-0134) 
 

Med henblik på en ensartet og klar vejledning til sigtede og parter om omgørelses-
fristen i retsplejelovens § 724, stk. 2, ved afgørelser om påtaleopgivelse efter retsple-
jelovens § 721 og afgørelser om tiltalefrafald efter retsplejelovens § 722 skal jeg an-
mode politimestrene og statsadvokaterne om at være opmærksomme på følgende: 
  
Det fremgår af retsplejelovens § 724, stk. 2, at strafforfølgning mod den, der har været 
sigtet, når afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald er truffet, kun kan fortsættes 
efter den overordnede anklagemyndigheds bestemmelse, hvis meddelelse herom er 
forkyndt for den pågældende inden 2 måneder fra afgørelsens dato, medmindre sigte-
des forhold har hindret rettidig forkyndelse, eller betingelserne for genoptagelse efter 
§ 975 er til stede.  
 
Fristen på 2 måneder i retsplejelovens § 724, stk. 2, regnes efter fast praksis fra datoen 
for afgørelsen om påtaleopgivelsen eller tiltalefrafaldet, uanset om underretning herom 
udsendes senere. Der henvises herved til ordlyden af retsplejelovens § 724, stk. 2 (”fra 
afgørelsens dato”) samt til Hans Gammeltoft Hansen, Strafferetspleje, bind I, 2. ud-
gave, side 192.  
 
Dette gælder også i tilfælde, hvor en afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald 
træffes af den overordnede anklagemyndighed efter forelæggelse for denne, og hvor  
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underretning om afgørelsen udsendes af den myndighed, der har forelagt sagen for den 
overordnede myndighed. Hvis en politimester har forelagt en sag for statsadvokaten 
med indstilling om påtaleopgivelse, og statsadvokaten tiltræder afgørelsen, skal omgø-
relsesfristen således regnes fra datoen for statsadvokatens afgørelse, selv om medde-
lelse om afgørelsen senere udsendes af politimesteren. 
 
I skrivelser til sigtede og parter om afgørelser om påtaleopgivelse efter § 721 og tilta-
lefrafald efter § 722 skal det derfor oplyses, hvilken myndighed der har truffet afgørel-
sen, og hvilken dato afgørelsen er truffet. Herudover skal det udtrykkeligt angives, at 
der gælder en omgørelsesfrist på 2 måneder fra afgørelsens dato. 
 
Endvidere bør underretningen udsendes snarest efter, at statsadvokatens afgørelse er 
truffet. 
 
Politimesterens underretning kan udformes således: 
  

”Statsadvokaten …… har den ….. i medfør af retsplejelovens § … besluttet at 
…  
 
Begrundelsen for afgørelsen er, at…. 
 
Der er herved lagt vægt på…… 
 
Eventuelt erstatningskrav må herefter rejses ved civilt søgsmål. Nærmere oplys-
ning herom kan eventuelt fås ved henvendelse til det stedlige dommerkontor.  
 
De kan klage over afgørelsen, jf. klagevejledningen.  
 
Klagen kan sendes til Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 Køben-
havn K.  
 
Fristen for indsendelse af klage er 4 uger efter, at De har fået meddelelse om af-
gørelsen.  
 
Rigsadvokatens eventuelle bestemmelse om at fortsætte strafforfølgningen mod 
sigtede skal være forkyndt for den pågældende inden 2 måneder fra datoen for 
statsadvokatens afgørelse, dvs. den…..” 

 
Jeg vil snarest sørge for, at der i Anklagemyndighedens Dokumentsamling indarbejdes 
paradigmaer til brug for sådanne sager.  
 
For at sikre, at ovennævnte fremgangsmåde følges, skal jeg samtidig anmode statsad-
vokaterne om at gøre opmærksom på dette ved tilbagesendelsen af en sag til en politi-
kreds med henblik på, at politimesteren skal underrette sigtede og eventuelle parter om 
statsadvokatens afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald. 
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Statsadvokaternes påtegning til politimesteren kan eventuelt udformes således: 
 

”Tilbagesendes til Politimesteren i …., idet jeg i dag i medfør af retsplejelovens 
§ …  har besluttet at …. 
 
Begrundelsen for  min afgørelse er…. 
 
Jeg har herved lagt vægt på følgende forhold….  
 
Sagens parter tillige med andre interesserede (ved tiltalefrafald dog kun sigtede) 
bedes snarest underrettet om min afgørelse. Det bør af underretningen fremgå, 
at min afgørelse kan påklages til Rigsadvokaten, jf. retsplejelovens § 99, stk. 3. 
Klagefristen er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, jf. 
retsplejelovens § 102, stk. 1.  
 
Det bemærkes, at omgørelsesfristen i retsplejelovens § 724, stk. 2, skal regnes 
fra datoen for denne påtegning.” 

 
 
 
 
Henning Fode 
 
 


