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ØSTJYLLANDS POLITI
Lokalpolitiet i Århus
Voldssektionen
Ridderstræde 1
8000 Århus C

Vejledning om anmeldelse af voldssager til politiet.
Vold og trusler

Vold er når en person angriber en anden person,
f.eks. med slag og spark. Lette berøringer, småpuf og
lignende betragtes ikke som vold. Spyt og overhælden
med væske (ikke ubetydelig) er omfattet af
voldsbestemmelsen.

Vold mod offentligt
ansatte

Offentligt ansatte nyder en særlig beskyttelse efter
straffelovens § 119, der omhandler overfald med vold
eller trussel om vold mod personer, der handler i
offentlig tjeneste. Volden eller truslen om vold skal
være direkte relateret til personens tjeneste.
Der er for så vidt ingen nedre grænse for, hvad der
kan være strafbart – men det er dog et krav, at
gerningsmandens handling har et truende eller
voldeligt indhold.

Betingelser for straf

Det er en betingelse for straf, at gerningsmandens
handling var forsætligt. Der kan således ikke straffes
for handlinger, der udspringer af hændelige uheld,
tilfældigheder eller som ”reflekshandlinger” ved fysisk
berøring og lignende.
Det er politiet der skal bevise, at en given handling
var forsætlig.

Formålet med politianmeldelse

Politiet behandler anmeldelser ud fra et strafforføl-

gende øjemed.

Derudover kan den enkelte institution have et ønske
om at bestemte hændelser registreres i politiets
systemer, f.eks. af erstatningsmæssige årsager eller af
hensyn til spørgsmålet om forlængelse af en
behandlingsdom.
Det bør tydeligt fremgå af anmeldelsen, hvad
formålet er.
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Anmeldelse til politiet

Politianmeldelse skal indgives snarest muligt efter
hændelsen.
Anmeldelsen skal som udgangspunkt indgives ved
personlig
henvendelse
i
Servicecenteret
på
Politigården.
Anmeldelser kan indgives skriftligt og skal da
indeholde en nøje beskrivelse af den hændelse, der
ligger
til
grund
for
anmeldelsen,
hvori
lovovertrædelsen består samt oplysninger om de
involverede personer – navn, person- og telefonnummer mv.
Hvis politiet er tilkaldt ifm. en hændelse – jf.
nedenfor, kan patruljen efter anmodning optage
anmeldelsen. Patruljen vil herefter sikre de
nødvendige oplysninger til den videre sagsbehandling.

Hvem kan anmelde

Det er ikke et krav, at den forurettede selv indgiver
anmeldelsen, men den forurettede vil altid skulle
afhøres til sagen (kan ikke optræde anonymt).
Hvis den forurettede ikke ønsker at medvirke, vil der
sjældent være grundlag for at indlede en straffesag.

Arbejdspladsens politik

Det beror i vidt omfang på den forurettedes egen
opfattelse af situationen, hvad der kan betragtes som
strafbart – men som minimum bør arbejdspladsen
have en politik for, hvad der betragtes som acceptabel
adfærd, og i hvilke situationer, der skal indgives
politianmeldelse.

Hvilke oplysninger skal
medbringes

Ved anmeldelsen er det vigtigt at medbringe person
og kontaktoplysninger på forurettede og vidner.
Derudover skal der foreligge oplysninger om tid og
sted for hændelsen og evt. gerningsmandens
identitet.

Skadestueundersøgelse

Det er af stor betydning for straffesagen og kan være
afgørende for om der ydes erstatning fra det
offentlige, at den forurettede i voldssager er
skadestueundersøgt hurtigst muligt efter hændelsen.
Dette gælder også selv om der ikke er synlige skader.

Kvittering for anmeldelse Politiet fremsender en kvittering for anmeldelsen til
den forurettede – dette gælder også i tilfælde, hvor
arbejdspladsen er anmelder.
Hvad gør politiet ved
anmeldelsen

Efter modtagelsen af en anmeldelse, vurderer politiet
muligheden for at identificere og strafforfølge
gerningsmanden.
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Hvis det vurderes, at gerningsmanden ikke kan
udfindes – eller at pgl. ikke vil kunne strafforfølges, vil
der ikke blive indledt yderligere efterforskning og
sagen henlægges.
Hvis det vurderes, at gerningsmanden kan straffes,
vil der blive indledt politimæssig efterforskning. Når
efterforskningen er afsluttet, beror det på en juridisk
vurdering, om der skal rejses tiltale ved retten.
Sagens parter vil blive underrettet om sagens
udfald.
Tilkald af politiet

Hvis gerningsmanden tilbageholdes på stedet eller
hvis der er tale om et særligt groft overfald, hvor
gerningsstedsundersøgelse eller vidner kan have
afgørende betydning for sagen, bør politiet tilkaldes
med det samme ved opkald til vagtcentralen - 114.

Akut fare

Hvis det vurderes, at der er akut fare eller akut behov
for politiets bistand, skal der ske opkald til
alarmcentralen - 112.

Erstatning fra det
offentlige

Staten yder i nogle tilfælde erstatning til ofre for forbrydelser. Der ydes erstatning for såvel person- som
tingsskade. Det er en forudsætning, at forbrydelsen
uden unødigt opholdt anmeldes til politiet (normalt
indenfor 24 timer).
Erstatningsnævnet træffer afgørelse om erstatning,
og er i den forbindelse ikke bundet af anklagemyndighedens beslutninger vedr. tiltalerejsning.
Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres
af andre – f.eks. en arbejdsskadeforsikring.

Kontaktoplysninger

Voldssektionen i Århus kan kontaktes på telefon
87 31 14 48, lokal 4100/4101.
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