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Vi viser til vår anmeldelse av 7. juni 2014, politiets henleggelsesbeslutning av 27. juni
2014, samt møte 5. august 2014 med påtaleansvarlig jurist, Hans Lyder Haare. Frist for
å klage henleggelsesbeslutningen er satt til 10. august 2014. Klagen er derved rettidig.
Anmeldelsen er henlagt på det grunnlag at påtalemyndigheten mener at det ikke var
rimelig grunn for å undersøke om det foreligger straffbart forhold.
Idet det ikke fulgte en etterprøvbar begrunnelse for henleggelsen, ønsket vi naturlig nok
å få avklart hva som lå til grunn for denne beslutning, dette også for å kunne ta stilling til
om henleggelsen skulle klages inn for høyere påtalemyndighet.
5. august 2014 ble det avholdt møte på politihuset i Drammen, hvor Haare kort
redegjorde for grunnlaget for henleggelsen; nemlig at de forhold som er anmeldt er
strafferettslig foreldet. Det ble i denne sammenheng vist til Therese-saken, dette for å
eksemplifisere at selv de alvorligste forbrytelser foreldes og således blir straffrie.
Til forskjell fra drapssaker hvor den straffbare handling avsluttes ved offerets død, kan
svik- og bedragerisaker – slik som herværende – pågå til sviket/bedraget blir oppdaget.
Kjernen i en bedragersk handling er jo å holde offeret og myndigheter, på kontinuerlig
basis, uvitende.
Som det fremgår av anmeldelsen, er de anmeldte forhold å anse som pågående, og kan
derved straffeforfølges. Dette kommer greit til syne ved å vise til at de forfalskede
dokument ble utarbeidet i den hensikt å bl.a. villede offentlig myndighet på kontinuerlig
basis, samt at disse dokument fremdeles står under offentlig tinglysing (og derved;
under offentlig beskyttelse). Sagt på en annen måte beskytter det offentlige ”rettigheter”
som alene bygger på straffbare handlinger. Slike handlinger vil aldri få rettsordenens
beskyttelse, dersom de blir oppdaget. For at vi skal kunne få vår arv og derved vår rett,
kreves det at det offentlige avlyser de tinglyste dokument. Før dette tidspunkt står vi
overfor en pågående villedelse, og et pågående bedrageri.
Villedelsen av offentlig myndighet er altså gjort i den hensikt å få tinglyst
falske/forfalskede dokumenter, for deretter å profitere på handlingen. Som indikert like
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ovenfor vil denne villedelse av offentlig myndighet påføre oss et daglig økende
økonomisk tap (dette bl.a. fordi vi blir forhindret fra å forvalte over egen eiendom),
samtidig som villedelsen gir den anmeldte tilsvarende profitt. Handlingen – villedelsen –
er altså å anse som pågående, og den er straffbar. Foreldelsesproblematikken er tatt opp
i anmeldelsen, se pkt. 1.3, 3.2, 3.3.2 og 4.
De anmeldte forhold er ikke berørt av noen foreldelsesfrist. Politiets beslutning lider
enten av en misforståelse av faktum eller av loven, og vi klager mot denne bakgrunn
over politidistriktets henleggelse, jf strpl § 59a, nr. 1.

Snarøya/Lier, 8. august 2014

Karina Hyggen Amland

Svein Hyggen

2

