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Vedbrevaf 20.august2015tilRigspolitietharDeimedførafoffentlighedsloven
anmodet om aktindsigt i dokumentation for eksterne økonomiske omkostninger i
forbindelse med etablering og drift af hjemmesider for beslaglagte internetdomæner.

Efter en gennemgang af sagen kan jeg meddele, at jeg ikke finder grundlag for at
imØdekomme Deres anmodning om aktindsigt.

Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at de anførte domænenavne

og andre

til-

til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
Kriminalitet i forbindelse med i verserende straffesager, hvor de skal

svarende domænenavne

International

-

-

er udleveret

tjene som bevis.

Det fremgår af offentlighedslovens $ 19, stk. 1, at retten

til aktindsigt ikke omfatter

sager inden for strafferetsplejen. Dette betyder, at samtlige af sagens dokumenter og

oplysninger er undtaget aktindsi gt efter offentlighedsloven.

Aktindsigt i straffesager gives efter reglerne i retsplejelovens kapitel 3a. Her er udgangspunktet, at der kan gives aktindsigt i en straffesag, hvis man har en individuel,
væsentlig interesse

i et konkret

fesagen er endeligt afsluttet,

retsspørgsmåI. Aktindsigt kan først gives, når straf-

jf. retsplejelovens

$ 41d, stk. 1.

For nogle af de nævnte domænenavnes vedkommende er der tale om verserende
straffesager, for andres vedkommende er de afsluttede. De vil således have mulighed for at få aktindsigt

i de sager,

der er afsluttede, under forudsætning af at De har

www'poriti dk

dk

en individuel og væsentlig interesse

i

dette, og at der er tale om et konkret rets-

spØrgsmåI. Da De ikke har oplyst om en sådan interesse, kan anmodningen ikke på
det foreliggende grundlag imgdekommes.

Jeg kan efter princippet om meroffentlighed,
se, at det fremgår af

jf.

retsplejelovens $ 41 h, stk. 1, oply-

DK Hostmaster A,/S' fonetningsbetingelser pkt. 6.2.3,

at bloke-

rede domænenavne er undtaget periodegebyrer og @vrige priser og gebyrer.

Min afgprelse kan pfülages til Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16,1220 København K.
STATSADVOKATEN FOR SÆFLIG
øKONOMISK OG INTERNATIONAL

Klagefristen er 4 uger efter, at De har fået meddelelse om afggrelsen.
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