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Anmeldelseskvittering

Politiet har den 10/02-2015 modtaget en anmeldelse om et strafbart forhold, der er journaliseret som
Bedrageri, forøvet 01/11-2008-00.00 fra Ølsvej 13,9500 Hobro. Det fremgår af anmeldelsen, at De er
forurettet i sagen.

Sagen vil nu blive undersøgt af politiet.

Hvis politiets efterforskning fører til, at en gerningsmand bliver dømt eller frifundet, vil De blive
underrettet, når der er truffet en afgørelse i sagen. De vil dog ikke blive underrettet om afgørelsen, hvis
De tidligere overfor politiet har givet afkald på underretning.

Hvis De har fremsat erstatningskrav i sagen, vil De tillige blive indkaldt til retsmødet.

Er det Ikke muligt at finde en gerningsmand, vil sagen kun blive behandlet igen, hvis politiet modtager
nye oplysninger. Hvis de nye oplysninger gør det nødvendigt, vil politiet kontakte Dem.

Er det ikke muligt at finde gerningsmanden, hører De ikke mere fra politiet.

Har De behov for hjælp, vejledning eller støtte efter at være udsat for en forbrydelse, kan De kontakte
offerrådgivningen Oplysning om nærmeste offerrådgivning fås hos politiet eller på www.politi.dk.

Kvitteringen gælder kun for sagens anmeldelse til politiet. Husk indsendelse af endelig opgørelse, herunder
erstatningskrav til politiet og evt. Deres forsikringsselskab. Ved tyveri anføres antal, art, mærke, nr. og særlige
kendetegn. Ved tyveri fra hjemmet anføres den værdi, som effekterne har i handel og vandel og ved tyveri fra
forretninger anføres udsalgsprisen. Evt. følgeskader (opbrudte døre, vinduer, skabe mv.) opgøres og medtages
under evt. erstatningskrav.

Med venlig hilsen

Nordjyllands Politi
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Underretningsordning til forurettede i grove sager med personfarlig kriminalitet

Det fremgår af retsplejelovens § 741 g, at forurettede kan anmode om underretning fra den politikreds,
som behandler eller har behandlet straffesagen, når gerningsmanden har fået ubetinget fængselsstraf for
en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår
eller ved en seksualforbrydelse.

Retsplejelovens § 741 g, stk. 1:
J sager, hvor der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af straffeloven,
hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en seksualforbrydelse, underrettes
den forurettede efter anmodning om tidspunktet for den dømtesførste uledsagede udgang og
løsladelse og om eventuel undvigelse, hvis den dømte har været varetægtsfængslet før dom og ikke har
været løsladt mellem dommens afsigelse og fuldbyrdelse. J sådanne tilfælde underrettes den
forurettede desuden efter anmodning, hvis gerningsmanden under afsoning og på institutionens
område med institutionens viden medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til
udsendelse her i landet, hvori den pågældende har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i
et dansk dagblad. Det samme gælder ved medvirken i optagelserne af et sådant tv- eller radioprogram
eller interview uden for institutionens område i tilfælde, hvor institutionen har meddelt tilladelse til
udgang med viden herom. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære
pårørende efter anmodning. Underretning kan afslås, hvis væsentlige hensyn til gerningsmanden taler
for det.



Til dig, der har været udsat for tyveri, indbrud, hærværk eller lignende

Fra forbrydelse til eventuel retssag

Efterforskning
Når der er begået en forbrydelse, begynder politiet at efterforske sagen, hvis der er spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at
sagen bliver opklaret.

Er der ingen spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at sagen kan blive opklaret, vil politiet normalt ikke begynde en
efterforskning. Din anmeldelse vil da blive registreret hos politiet, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen, men normalt vil
du ikke høre mere om sagen.

Mistanke og sigtelse
Hvis politiet vurderer, at der er rimelig grund til at mistænke en bestemt person, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Når
efterforskningen er slut, beslutter anklagemyndigheden, hvad der videre skal ske.

Tiltale og retssag
Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis den vurderer, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt. At rejse tiltale betyder, at
sagen bliver sendt til retten.

I nogle tilfælde kommer sagen ikke for retten. Det gælder især mindre alvorlige sager, hvor sagen i stedet kan afgøres med f.eks. en
bøde.

Konfliktråd
Du kan i nogle sager vælge at deltage i et konfliktråd. Det er et møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du kan tale med
gerningsmanden om det, der er sket.

Det er frivilligt for både dig og gerningsmanden at deltage i mødet. Der vil være en mægler til stede under mødet.

Der kan kun afholdes konfliktråd i sager, hvor gerningsmanden har tilstået sin forbrydelse.

Politiet foretager en vurdering af, om en sag er egnet til konfliktråd. Hvis du ønsker at deltage i et konfliktråd, kan du også selv foreslå
det til politiet.

Læs mere på www.konfliktraad.dk eller spørg politiet om mulighederne.

Hvis sagen kommer for retten

Hvis politiet finder gerningsmanden, og sagen skal for retten, sender anklagemyndigheden et brev til dig om, at der er rejst tiltale i
sagen.

Hvis du skal møde i retten og vidne, får du et brev om, hvor og hvornår det foregår. Du bliver også indkaldt til retten, hvis du har et
erstatningskrav mod den tiltalte.

Hvis du ikke skal møde som vidne i retten og heller ikke har et erstatningskrav, kan du altid få oplyst hos anklagemyndigheden, hvor
og hvornår retsmødet foregår. Retsmøder er som udgangspunkt åbne for alle.

Hvis du skal vidne i retten
Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, har du pligt til at møde op. Du vil sammen med din vidneindkaldelse få at vide, hvordan et
retsmøde foregår, og hvilke pligter og rettigheder du har som vidne.

Hvis du har spørgsmål om at vidne eller om, hvordan det foregår i retten, kan du ringe til politiet og bede om at tale med den anklager,
der behandler sagen.
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Hvis du vil kræve erstatning
Hvis dit forsikringsselskab har dækket dit tab, skal du ikke foretage dig yderligere.

Har du ikke en forsikring, eller dækker den ikke dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer
for retten. Så skal politiet have dokumentation for dit tab.

Du kan også selv møde op til retsmødet og fremsætte dit krav om erstatning.

Politiet kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om erstatning.

Når straffesagen er slut
Du kan bede retten eller anklagemyndigheden om at få en gratis kopi af dommen.

Hvis du har bedt om at få besked om, hvor og hvornår sagen behandles i byretten, får du også besked, hvis dommen senere bliver
anket til landsretten. Du får også besked, hvis du skal vidne i landsretten.

Hvis sagen må opgives

I nogle sager vurderer politiet, at der ikke er grundlag for at efterforske sagen, f.eks fordi det forhold, der er anmeldt, ikke er strafbart
Så afviser politiet anmeldelsen, og der sker ikke mere i sagen.

Politiet kan også beslutte at standse efterforskningen. Det sker f.eks., hvis det viser sig at være umuligt at finde gerningsmanden.

Du kan klage over politiets afgørelse om ikke at efterforske sagen eller at standse efterforskningen.

Selvom politiet har sigtet en person, kan anklagemyndigheden beslutte ikke at rejse tiltale mod den sigtede. Det kan f.eks. være fordi,
der ikke er beviser nok i sagen.

Hvis det sker, får du et brev fra anklagemyndigheden om, at der ikke bliver nogen straffesag. I brevet står der også, hvordan du kan
klage, hvis du er utilfreds med anklagemyndighedens afgørelse.

OfTerrådgivningen

Offerrådgivningen kan skaffe dig kontakt til professionelle, der tilbyder forskellige former for råd og vejledning.

Der er en offerrådgivning i hver politikreds. Du kan finde adresser og læse mere på wwwofferraadgivning.dk.

Læs mere på

Politiets hjemmeside www.politi.dk > Borgerservice > Servicedeklarationer.

Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk.

Anklagemyndighedens hjemmeside www.anklagemyndigheden.dk


