Ved brev af 4. marts 2010 har De
klaget over, at Nordsjællands Politi
den 1. marts 2010 i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, opgav at rejse tiltale i en sag, hvor De
den 1. januar 2010 havde anmeldt
Peter Hansen for vold begået mod
Dem nytårsaften. Begrundelsen
herfor var, at videre forfølgning ikke
kan ventes at føre til, at den pågældende findes skyldig til straf.

Ved
brev
af20104.harmarts
har
klaget
over,
at Nordsjællands
Politi
den
marts
2010
i
Ved brev
af 4. marts
De klaget over,2010
at Nordsjællands
Politi De
den 1. marts
2010 i medfør
af retsplejelovens
§ 721, stk. 1, nr. 2, opgav at rejse
tiltale i en
sag, hvor1.
De den
1. januar 2010
havde anme
medfør
afvoldretsplejelovens
§ 721,
1, forfølgning
nr. 2,ikkeopgav
atførerejse
tiltalefindes
i enskyldig
sag,
De
den
1. jaPeter Hansen for
begået mod Dem nytårsaften. Begrundelsen
herforstk.
var, at videre
kan ventes at
til, at den pågældende
til straf.hvor
Jeg har i dag
i medfør
af retsplejelovens
nuar
havde
Peter
Hansen
for vold
begået
Begrundelsen
721, stk.2010
1, nr. 2, besluttet
at opgiveanmeldt
påtale mod Hans Hansen
for overtrædelse
af straffelovens
§ 276, jævnfør
§ 21 ved mod
den 8. aprilDem
2010 i dennytårsaften.
hensigt at stjæle at være brudt
ind i Deres lejlighed beliggen
herfor
at videre
ikkefor atkan
at føre
at kan
den
pågældende
findes
skyldig
Søndergadevar,
5 i X-købing.
Sagen er blevetforfølgning
gennemgået, og betingelserne
give et ventes
tilhold er ikke opfyldt.
Nærmeretil,
oplysning
eventuelt
fås ved henvendelse til det
stedlige dommerkontor.
Det viltil
på d
straf.
medfør
afbevis
retsplejelovens
stk.Ved1,brevnr.
2, besluttet
atatopgive
påtale
baggrundJeg
ikke værehar
muligt iat dag
føre det tilidomfældelse
fornødne
for, at Simone Larsen er skyldig§
i det721,
påsigtede forhold.
af 4. marts
2010 har De klaget over,
Nordsjællands Politi
den 1. mar
mod
Hans
Hansen
for1, nr.overtrædelse
afhvorstraffelovens
§ 276,
jævnfør
21
ved den
8. april
2010 i medfør
af retsplejelovens
§ 721, stk.
2, opgav at rejse tiltale i en sag,
De den 1. januar 2010 havde anmeldt
Peter Hansen
for vold begået§
mod
Dem nytårsaften.
Begrundelsen
herfor var,
2010
i den
hensigt
stjæle
atfindesvære
i Deres
lejlighed
beliggende
i Xvidere forfølgning
ikke kan
ventes at føre at
til, at den
pågældende
skyldig tilbrudt
straf. Jeg harind
i dag i medfør
af retsplejelovens
§ 721, stk. 1,
nr. 2, besluttet at opgive Søndergade
påtale mod Hans Hansen for5
overtrædel
købing.
ogbrudtbetingelserne
for
at give
etSagentilhold
er ikke
opfyldt.
af straffelovensSagen
§ 276, jævnfører
§ 21 blevet
ved den 8. april gennemgået,
2010 i den hensigt at stjæle at være
ind i Deres lejlighed beliggende
Søndergade
5 i X-købing.
er blevet gennemgået,
og betingelserne
for at gi
Nærmere
oplysning
kan
eventuelt
fåstil ved
henvendelse
tilbaggrund
detikke
stedlige
dommerkontor.
Det
et tilhold er ikke opfyldt.
Nærmere oplysning
kan eventuelt
fås ved henvendelse
det stedlige
dommerkontor. Det vil på den
være muligt at føre
det til domfældelse fornødne bevis
for, atvil
Simo
påLarsen
den
baggrund
ikke
være
at over,
føre
det tilPolitidomfældelse
bevis
er skyldig
i det påsigtede forhold.
Ved brev
af 4. martsmuligt
2010 har De klaget
at Nordsjællands
den 1. marts 2010 i medfør affornødne
retsplejelovens § 721,
stk. 1, nr. 2,for,
opgav atat
rejseSimone
tiltale i en sag, hv
Larsen
er2010skyldig
det
påsigtede
forhold.
Ved brev
4.forfølgning
marts
2010
har
Depågældende
klaget
atJ
De den 1. januar
havde anmeldt iPeter
Hansen
for vold begået mod Dem
nytårsaften. Begrundelsen
herfor var,af
at videre
ikke kan
ventes at føre
til, at den
findesover,
skyldig til straf.
Nordsjællands
Politi
marts
2010
medfør
af retsplejelovens
§§721,
1,i den
nr.hensigt
2, opgav
har i dag i medfør af retsplejelovens
§ 721,den
stk. 1, nr.1.
2, besluttet
at opgive
påtale modiHans
Hansen for overtrædelse
af straffelovens § 276, jævnfør
21 ved den stk.
8. april 2010
at stjæle at væ
atbrudt
rejse
tiltale
i en sag,
hvor
DeSagenden
1.gennemgået,
januar
2010forhavde
anmeldt
Peter
Hansen
vold
be-til d
ind i Deres
lejlighed beliggende
Søndergade
5 i X-købing.
er blevet
og betingelserne
at give et tilhold
er ikke opfyldt. Nærmere
oplysning
kan eventueltfor
fås ved
henvendelse
gået
Dem
Begrundelsen
herfor
at Larsen
videre
forfølgning
ikke
ventes
atov
stedligemod
dommerkontor.
Det vil nytårsaften.
på den baggrund ikke være muligt
at føre det til domfældelse fornødne
bevis var,
for, at Simone
er skyldig
i det påsigtede forhold. Ved
brev afkan
4. marts 2010
har De klaget
–
sådan
skriver
vi
breve
til
borgere
øre
til, atPoliti
den
findes
skyldig
tilatstraf.
har
i dag
i medfør
§
at Nordsjællands
den 1.pågældende
marts 2010 i medfør af retsplejelovens
§ 721,
stk. 1, nr. 2, opgav
rejse tiltale i Jeg
en sag, hvor
De den
1. januar 2010
havde anmeldtaf
Peterretsplejelovens
Hansen for vold begået mod Dem nytår
721,
stk. 1,herfornr.var,2,
besluttet
atventes
opgive
mod
Hans
foraf retsplejelovens
overtrædelse
straffeloaften. Begrundelsen
at videre
forfølgning ikke kan
at føre til, atpåtale
den pågældende
findes skyldig
til straf.Hansen
Jeg har i dag i medfør
§ 721, stk. 1, nr.af
2, besluttet
at opgive påta
ens
276,
jævnfør
§ 21§ 276,ved
april
2010
at lejlighed
stjæle
atSøndergade
være5 brudt
inder blevi
mod Hans§
Hansen
for overtrædelse
af straffelovens
jævnførden
§ 21 ved8.
den 8.
april 2010
i den hensigti atden
stjæle athensigt
være brudt ind i Deres
beliggende
i X-købing. Sagen
Deres
lejlighed
beliggende
Søndergade
i X-købing.
Sagen
er blevet
ogmuligt
betingennemgået,
og betingelserne for
at give et tilhold er ikke opfyldt.
Nærmere oplysning 5
kan eventuelt
fås ved henvendelse
til det stedlige
dommerkontor.gennemgået,
Det vil på den baggrund ikke være
at føre det
gelserne
forbevis
atfor,give
etLarsen
tilhold
ikkeforhold.
opfyldt.
Nærmere
oplysning
kan
fåsafved
hendomfældelse fornødne
at Simone
er skyldig ier
det påsigtede
Ved brev af 4.
marts 2010 har De klaget
over, at Nordsjællands
Politieventuelt
den 1. marts 2010 i medfør
retsplejelovens
§ 72
endelse
tilrejsedet
Det
påbegået
den
baggrund
ikkeherfor
være
muligt
stk. 1, nr. 2, opgav at
tiltale istedlige
en sag, hvor De dendommerkontor.
1. januar 2010 havde anmeldt Peter
Hansenvil
for vold
mod Dem
nytårsaften. Begrundelsen
var, at videre
forfølgningat
ikke føre
kan ventesdet
at føre
ilatdomfældelse
for, at §Simone
Larsen
erpåtaleskyldig
i det
påsigtede
den pågældende findes skyldigfornødne
til straf. Jeg har i dag ibevis
medfør af retsplejelovens
721, stk. 1, nr. 2, besluttet
at opgive
mod Hans Hansen
for overtrædelse
af straffelovensforhold.
§ 276, jævnfør §Ved
21 ved d
brev
af i4.
marts
2010
har
Delejlighed
klaget
over,
at5 Nordsjællands
Politi
den 1.for atmarts
i Nærmere
medfør
8. april 2010
den hensigt
at stjæle
at være brudt
ind i Deres
beliggende
Søndergade
i X-købing. Sagen er blevet gennemgået,
og betingelserne
give et tilhold2010
er ikke opfyldt.
oplysni
afkanretsplejelovens
§stedlige
721,
stk. Det
1,vil nr.
opgav
at rejse
en bevis
sag,
Deer skyldig
deni det1.
januar
eventuelt fås ved henvendelse til det
dommerkontor.
på den2,
baggrund
ikke være muligt
at føre det til tiltale
domfældelse ifornødne
for, at hvor
Simone Larsen
påsigtede
forhold. V
2010
havde
Peter Hansen
nytårsaften.
her-Pet
brev af 4. marts
2010 haranmeldt
De klaget over, at Nordsjællands
Politi den 1. martsfor
2010 ivold
medfør afbegået
retsplejelovens §mod
721, stk. Dem
1, nr. 2, opgav
at rejse tiltale i en sag, hvorBegrundelsen
De den 1. januar 2010 havde anmeldt
orHansen
var,
atbegået
videre
forfølgning
atventes
føre
atpågældende
den pågældende
findes
for vold
mod Dem nytårsaften.
Begrundelsenikke
herfor var,kan
at videre ventes
forfølgning ikke kan
at føretil,
til, at den
findes skyldig til straf. Jeg har
i dag i medfør skyldig
af retsplejelovenstil
§ 72
straf.
har
i dag
i medfør
af retsplejelovens
§ §721,
1,i dennr.hensigt
2, atbesluttet
opgive
påtale
stk. 1, nr. Jeg
2, besluttet
at opgive
påtale mod
Hans Hansen for overtrædelse
af straffelovens § 276, jævnfør
21 ved den stk.
8. april 2010
stjæle at være brudt at
ind i Deres
lejlighed beliggende
Sønde
mod
HansSagenHansen
forogovertrædelse
afer ikkestraffelovens
276,fåsjævnfør
21 ved
den
8. april
gade 5 i X-købing.
er blevet gennemgået,
betingelserne for at give et tilhold
opfyldt. Nærmere oplysning §
kan eventuelt
ved henvendelse til§
det stedlige
dommerkontor.
1Det vil på den baggrun
2010
i den
atfornødne
stjæle
atat Simone
være
brudt
i Deres
lejlighed
beliggende
i Xikke være muligt
at førehensigt
det til domfældelse
bevis for,
Larsen
er skyldig ind
i det påsigtede
forhold. Ved
brev af 4. marts 2010
har De klaget over, atSøndergade
Nordsjællands Politi den 1.5
marts
201
købing.
Sagen§ 721,erstk.blevet
for
atforgive
erBegrundelsen
ikke opfyldt.
medfør af retsplejelovens
1, nr. 2, opgavgennemgået,
at rejse tiltale i en sag, hvor Deog
den 1.betingelserne
januar 2010 havde anmeldt Peter
Hansen
vold begåetet
modtilhold
Dem nytårsaften.
herfor var, at vide

Indholdsfortegnelse
			 Indledning
1 Sæt dig i modtagerens sted
2 Gør brevet overskueligt
3 Brug korte, enkle sætninger
4 Brug de ord, modtageren forstår
5 Skriv konkret og aktivt
6 Skriv nutidigt og professionelt
7 Vær venlig
8 Skriv korrekt
		 Spørg om sprog
		 Breveksempler
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Indledning
Al kommunikation fra anklagemyndigheden skal afspejle, at vi
er en åben og serviceminded myndighed, der behandler borgerne respektfuldt og ordentligt. Det gælder også, når vi skriver
breve.
Derfor er det vigtigt, at vi i anklagemyndigheden giver den enkelte borger klar og letforståelig besked om de afgørelser, vi
træffer, og at vi i øvrigt svarer på spørgsmål og vejleder borgeren, når der er behov for det.

Naturligvis skal brevene være juridisk og sprogligt korrekte.
Men det er også vigtigt, at de er overskueligt bygget op, skrevet i et forståeligt sprog og holdt i en venlig tone.
Gode breve er kort sagt en naturlig og vigtig del af vores strategiske indsats for at give borgere en bedre service og vise
os som en åben og tilgængelig myndighed over for omverdenen.
Med venlig hilsen

Det styrker tilliden til retssystemet, og det styrker den enkelte
borgers forståelse af de afgørelser, anklagemyndigheden træffer.
Anklagemyndigheden sender hvert år tusindvis af breve til
borgere. Den måde, de er skrevet på, betyder meget for, hvordan modtagerne og omverdenen opfatter os.

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen
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Skriv hovedbudskabet i indledningen
Alle breve skal have en læsevenlig opbygning, hvor hovedbudskabet kommer først med begrundelsen bagefter. Modtageren
vil under alle omstændigheder lede efter hovedbudskabet;
derfor er det en hjælp at placere det først i brevet.
Skriv ikke:
Ved brev af 4. marts 2010 har De klaget over, at Nordsjællands Politi den 1. marts 2010 i medfør af retsplejelovens §
721, stk. 1, nr. 2, opgav at rejse tiltale i en sag, hvor De den
1. januar 2010 havde anmeldt Peter Hansen for vold begået
mod Dem nytårsaften. Begrundelsen herfor var, at videre
forfølgning ikke kan ventes at føre til, at den pågældende
findes skyldig til straf.
Jeg har herefter indhentet en udtalelse fra politidirektøren
og gennemgået sagens akter.
I den anledning kan jeg meddele, at jeg er enig med politidirektøren i afgørelsen med den begrundelse, der er anført af
politidirektøren.

Skriv hellere:
De har klaget over en afgørelse, der er truffet af Nordsjællands Politi om at opgive sigtelsen mod Peter Hansen for
vold begået mod Dem nytårsaften 2010.
Jeg er enig i politiets afgørelse. Det betyder, at der ikke bliver
nogen straffesag mod ham.
[Begrundelsen fremgår af det efterfølgende afsnit]

Flere eksempler på nye indledninger
1.	Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning
mod Jens Nielsen for at have begået indbrud i Deres lejlighed den 5. juni 2010.
2.	Jeg kan oplyse, at tidspunktet for, hvornår De skal afgive
forklaring i sagen mod Emma Jensen, er ændret. Derfor
skal De nu møde
		
den 10. november 2010, kl. 11.00
		
i Østre Landsrets 1. afdeling, Bredgade 59,
		
1260 København K
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Efterforskningen bliver standset
Jeg har i dag besluttet at standse efterforskningen i sagen, hvor De den 18. september 2010
blev overfaldet og slået af en mand på parkeringspladsen ved Føtex i Nørregade i København.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at selv hvis efterforskningen fortsætter, vil det efter min
Ingen straffesag mod Hans Hansen
vurdering ikke føre til, at jeg kan sigte nogen.

Se breveksempler bagest i vejledningen.

De har klaget over en afgørelse, der er truffet af Københavns Politi den 29. maj 2010 om at opgive
Jeg har især lagt vægt på, at De har oplyst, at De ikke kender den person, der overfaldt Dem.
sigtelsen mod Hans Hansen.
Jeg har også lagt vægt på, at politiet flere gange har vist Dem billeder af mulige gerningsmænd.
Jeg er enig i politiets afgørelse. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod ham.
De har bl.a. set billeder af personer, der har været registreret som ejere og brugere af den bil,
Ingen straffesag mod Emma Jensen
som De så gerningsmanden køre væk i. De har ikke kunnet udpege nogen af disse personer
Begrundelse
som gerningsmanden.
Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Hans Hansen
Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Emma Jensen for at have begået tyveri i Deres
skyldig i vold. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen.
lejlighed i perioden fra juni 2009 til oktober 2009. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag
Endelig har jeg lagt vægt på, at der ikke var vidner til overfaldet.
mod hende.
Jeg har især lagt vægt på, at Deres søns to venner Anders Andersen og Birger Birgersen begge har
På den baggrund har det ikke været muligt for politiet at identificere gerningsmanden. Hvis der
forklaret til politiet, at de ikke så Hans Hansen sparke Deres søn.
Begrundelse
kommer nye beviser, vil jeg se på sagen igen.
Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Emma Jensen
Jeg har også lagt vægt på, at Hans Hansen over for politiet har afvist, at han har sparket Deres søn.
skyldig i tyveri.
Lovgrundlag
• Sagen drejer sig om straffelovens § 244 (vold).
Endelig har jeg lagt vægt på, at Deres søn ifølge de lægelige oplysninger ikke pådrog sig synlige
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag Jeg
for har
at især lagt vægt på, at Emma Jensen har forklaret, at hun muligvis har rørt ved den
skader ved episoden.
skuffe, hvor De gemmer penge, når hun har gjort rent. Det kan forklare, hvorfor Emma Jensens
fortsætte efterforskningen).
fingeraftryk blev fundet på skuffen.
I denne sag er der altså tale om modstridende forklaringer. Der er ingen vidner, der har set Hans
Erstatning
Hansen sparke Deres søn, og der er ikke andre omstændigheder, herunder lægelige erklæringer, der
Jeg har også lagt vægt på, at Emma Jensen ikke var på arbejde den 20. september 2009, som er
De kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gør De ved at udfylde det skema,
støtter den ene forklaring frem for den anden.
den eneste dag, hvor De er sikker på, at der blev stjålet penge fra skuffen. Emma Jensen har ikke
De tidligere har fået udleveret. Skemaet kan De sende hertil – husk at vedlægge eventuel
nøgle til Deres lejlighed og kan derfor ikke selv have lukket sig ind.
dokumentation for erstatningskravet. Herefter sender jeg skemaet og sagen til Erstatningsnævnet.
På den baggrund vurderer jeg, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, at en domstol vil
finde Hans Hansen skyldig.
Endelig har jeg lagt vægt på, at Emma Jensen har nægtet sig skyldig, og at der ikke er vidner til
Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. De kan tyveriet
sende eller andre beviser i sagen.
Sagens forløb
klagen hertil eller til Statsadvokaten for København og Bornholm, Jens Kofodsgade 1, 3., 1268
• Den 29. maj 2010 opgav Københavns Politi sigtelsen mod Hans Hansen for den 1. april 2010
På den baggrund er det min vurdering, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, at en
København K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev.
at have begået vold mod Deres søn på stien bag ved Hyllegaards Centret. Politiet lagde ved
domstol vil finde Emma Jensen skyldig i tyveri.
afgørelsen især vægt på, at der under en eventuel senere straffesag ikke vil kunne føres bevis for,
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte politifuldmægtig Lene Larsen.
at Hans Hansen sparkede Deres søn eller i øvrigt udøvede vold mod Deres søn.
Lovgrundlag
• De har klaget over afgørelsen den 1. juni 2010. I Deres klage har De bl.a. skrevet, at Deres søn
• Sagen drejer sig om straffelovens § 276 (tyveri).
Med venlig hilsen
har været indlagt på Hvidovre Hospital til observation i anledning af volden, samt at to af Deres
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre
søns venner overværede, at Hans Hansen sparkede Deres søn.
bevis for, at sigtede er skyldig).
• Politiet har den 4. juni 2010 afgivet en udtalelse.
Jesper Jespersen
Erstatning
Politiadvokat
Lovgrundlag
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Emma Jensen (civil
• Sagen drejer sig om straffelovens § 244 (vold).
retssag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten.
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre
bevis for, at sigtede er skyldig), og § 101, stk. 2 (statsadvokaterne behandler klager over politiets
Mulighed for at klage
afgørelser).
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. De kan sende klagen
hertil eller til Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn, Jens Kofodsgade 1, 4.,
Erstatning
1268 København K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev.
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Hans Hansen (civil
retssag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten.
Hvis statsadvokaten træffer afgørelse om at fortsætte straffesagen, skal afgørelsen være forkyndt
for den person, der har været sigtet, inden 2 måneder fra i dag.
De kan også søge om erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gør De ved at udfylde det
skema, De tidligere har fået udleveret. Skemaet kan De sende til politiet – husk at vedlægge
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte politifuldmægtig Jette Sørensen.
eventuel dokumentation for erstatningskravet. Herefter sender politiet skemaet og sagen til
Erstatningsnævnet.

Med venlig hilsen

Ingen mulighed for at klage
Peter Jensen
Min afgørelse er endelig, og De kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens § 101,
Politiadvokat
stk. 2, 2. pkt.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte statsadvokatfuldmægtig Ditte Dam.
Med venlig hilsen
Ellen Elgaard
Statsadvokat
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Skriv om én ting ad gangen

Indled uden omsvøb

Pas på indskudte sætninger. De kan gøre en sætning meget
lang og kompliceret. Overvej derfor altid, om et indskud kan få
sin egen sætning. Henvisninger til love og paragraffer skal som
udgangspunkt placeres for sig selv i en punktopstilling.

Normalt kan du gå direkte til sagen uden omsvøb.
Skriv ikke:
Jeg skal herved bekræfte modtagelsen af Deres skriftlige
henvendelse af 5. november 2010.
Skriv hellere:
Jeg har modtaget Deres brev af 5. november 2010.
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opgive påtale ➝ opgive sigtelsen
udfinde ➝ identificere (gerningsmanden)
forfølge sagen ➝ gå videre med sagen
er skyldig til straf ➝ er skyldig
sagens akter ➝ sagen
i medfør af ➝ efter reglerne i (retsplejeloven)
ekstrakt af dombogen ➝ uddrag af dommen

Forklar paragraffen

Pas på forkortelser

Ved lovhenvisninger skal der stå i en parentes, hvad bestemmelsen handler om.

Undgå at bruge mange forkortelser, da de kan være svære at
forstå. Brug kun almindelige forkortelser som f.eks. disse:

Et eksempel
Sagen drejer sig om straffelovens § 244 (vold).
Retsplejelovens § 102, stk. 1, jf. § 101, stk. 2 (klagefristen
er overskredet).

kr., f.eks., evt., dvs., osv., bl.a., pr., jf., stk., mv., nr., km
Når du bruger faglige forkortelser, skal du også være sikker på,
at modtageren forstår dem. Ellers skal de forklares første gang,
du skriver dem.
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Pas på navneord, der ender
på -else og -ing (sætningsord)
Mange sætningsord virker tunge og abstrakte. For at få et konkret og aktivt sprog er det en god ide at erstatte ord på -ing og
-else med udsagnsord, hvor det virker naturligt. På den måde
kommer der også personord som De og jeg ind i teksten.
Skriv ikke:
Nærmere oplysning kan eventuelt fås ved henvendelse til
det stedlige dommerkontor.
Skriv hellere:
De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til
retten.
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Skriv nutidigt og professionelt
Undgå stift sprog og papirklichéer
Det skaber let distance til modtageren og virker utidssvarende,
hvis du skriver i et stift og gammeldags sprog.

Skriv ikke:
De kan også anmode om udskriften telefonisk.
Skriv hellere:
De kan også bede om at få udskriften ved at ringe hertil.

Her er nogle typiske eksempler på ord (papirklichéer), der virker gammeldags, selvom de ikke er uforståelige. Papirklichéer
er ord, man finder på skrift, men sjældent i talesprog.
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Vær venlig
Et professionelt brev kan sagtens være skrevet i en venlig tone,
også selvom brevet har et negativt budskab for modtageren.

Brug personord – De og jeg
Det er vigtigt at bruge personord; det virker venligt. Som udgangspunkt bruger vi det høflige De. Det er dog i orden at
skrive du, hvis målgruppen eller situationen lægger op til det 
f.eks. i breve til børn og unge under 18 år.
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Skriv korrekt
Sprogfejl og tegnsætningsfejl er ‘støj på linjen’, som kan forstyrre læseren. Derfor skal brevene også være sprogligt korrekte. Her følger en række områder, hvor man kan komme i
tvivl.

Sammensatte navneord
På dansk skriver vi altid sammensatte navneord i ét ord, såsom
vidnegodtgørelse, journalnummer og offererstatningsloven.
En nem huskeregel: Kan du sætte en endelse på ordet, er det
et sammensat navneord, f.eks. vidnegodtgørelsen og journalnummeret. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at stavekontrollen hjælper her. Kender den ikke det sammensatte
navneord, bliver det markeret som en fejl, selvom ordet er korrekt stavet.
Undgå desuden at skrive meget lange sammensatte ord, da de
kan være svære at forstå.
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Titler skrives med lille begyndelsesbogstav, medmindre titlen
står forrest i en sætning eller under navnet i en underskrift.

Læs korrektur
Læs altid korrektur på det færdige brev.

Titler skrives altid helt ud. Forkortelser som vsa. og padv. forstås
kun af fagfolk. Skriv i stedet vicestatsadvokat og politiadvokat.
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Følg hovedreglerne for grammatisk komma

Sæt altid komma omkring ledsætninger
(Ledsætningerne er understreget).

Sæt komma mellem helsætninger
• Kollegaen fortalte en historie, og alle lyttede.
• Enten er han på ferie, eller også er han syg.

Sæt komma i opremsninger

• Hvis kontoret stadig er åbent, kører vi derind i morgen kl.
9.00.
• Jeg lagde mærke til, at det var begyndt at regne, selvom
vejrudsigten havde lovet solskin.
• Jeg er i tvivl om, hvilken af bilerne der har den største
motor.

• Hun solgte kuglepenne, mapper og clips.
Sæt komma omkring indskudte (parentetiske) ledsætninger
(De indskudte sætninger er understreget).
Sæt komma ved bydemåde
• Husk, at De skal sende skemaet til mig senest mandag
den 18. oktober 2010.
• Send en e-mail, eller kom forbi på kontoret i morgen.

• Min eneste bror, der er journalist i Aalborg, besøger mig på
søndag.
• Vores nabo til højre, som du kender fra sidste gadefest,
kom med blomster.

Sæt altid komma foran men
• Blomsterne er flotte, men de lugter.
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Spørg om sprog
Hvis du er i tvivl om udformningen af et brev, så lad eventuelt
en kollega læse brevet igennem, eller brug din sprogvejleder.
Hvert embede har en sprogvejleder, der har været på et særligt
kursus, hvor han eller hun bl.a. har lært at give sine kollegaer
sproglig feedback.
Sprogvejlederne har – udover at give feedback til kollegaer – til
opgave lokalt at formidle og fastholde de nye principper for
anklagemyndighedens breve. Sprogvejlederne fungerer altså
som ambassadører for bedre skriftlig formidling ved det enkelte embede.
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Breveksempler
På de næste sider er der tre konstruerede, men typiske eksempler på breve, der følger skrivevejledningens principper.
Her er en kort opsummering:

Brevenes sprog:
• korte sætninger
• forståelige ord
• konkret og aktivt
• nutidigt og professionelt
• venligt
• korrekt.

Brevenes opbygning:
• hovedbudskab (afgørelse)
• begrundelse
• evt. sagens forløb
• lovgrundlag
• erstatning
• mulighed for at klage
• kontaktmulighed
• Med venlig hilsen.

Brevenes form:
• en konkluderende overskrift
• emneoverskrifter
• små afsnit
• punktopstillinger til lovgrundlag og sagens forløb.
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Efterforskningen bliver standset
Jeg har i dag besluttet at standse efterforskningen i sagen, hvor De den 18. september 2010 blev
overfaldet og slået af en mand på parkeringspladsen ved Føtex i Nørregade i København.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at selv hvis efterforskningen fortsætter, vil det efter min
vurdering ikke føre til, at jeg kan sigte nogen.
Jeg har især lagt vægt på, at De har oplyst, at De ikke kender den person, der overfaldt Dem.
Jeg har også lagt vægt på, at politiet flere gange har vist Dem billeder af mulige gerningsmænd.
De har bl.a. set billeder af personer, der har været registreret som ejere og brugere af den bil,
som De så gerningsmanden køre væk i. De har ikke kunnet udpege nogen af disse personer som
gerningsmanden.
Endelig har jeg lagt vægt på, at der ikke var vidner til overfaldet.
På den baggrund har det ikke været muligt for politiet at identificere gerningsmanden. Hvis der
kommer nye beviser, vil jeg se på sagen igen.
Lovgrundlag
• Sagen drejer sig om straffelovens § 244 (vold).
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag for at
fortsætte efterforskningen).
Erstatning
De kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gør De ved at udfylde det skema,
De tidligere har fået udleveret. Skemaet kan De sende hertil – husk at vedlægge eventuel
dokumentation for erstatningskravet. Herefter sender jeg skemaet og sagen til Erstatningsnævnet.
Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. De kan sende
klagen hertil eller til Statsadvokaten for København og Bornholm, Jens Kofodsgade 1, 3., 1268
København K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte politifuldmægtig Lene Larsen.
Med venlig hilsen
Jesper Jespersen
Politiadvokat
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Ingen straffesag mod Hans Hansen
De har klaget over en afgørelse, der er truffet af Københavns Politi den 29. maj 2010 om at opgive
sigtelsen mod Hans Hansen.
Jeg er enig i politiets afgørelse. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod ham.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Hans Hansen
skyldig i vold. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen.
Jeg har især lagt vægt på, at Deres søns to venner Anders Andersen og Birger Birgersen begge har
forklaret til politiet, at de ikke så Hans Hansen sparke Deres søn.
Jeg har også lagt vægt på, at Hans Hansen over for politiet har afvist, at han har sparket Deres søn.
Endelig har jeg lagt vægt på, at Deres søn ifølge de lægelige oplysninger ikke pådrog sig synlige
skader ved episoden.
I denne sag er der altså tale om modstridende forklaringer. Der er ingen vidner, der har set Hans
Hansen sparke Deres søn, og der er ikke andre omstændigheder, herunder lægelige erklæringer, der
støtter den ene forklaring frem for den anden.
På den baggrund vurderer jeg, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, at en domstol vil
finde Hans Hansen skyldig.
Sagens forløb
• Den 29. maj 2010 opgav Københavns Politi sigtelsen mod Hans Hansen for den 1. april 2010
at have begået vold mod Deres søn på stien bag ved Hyllegaards Centret. Politiet lagde ved
afgørelsen især vægt på, at der under en eventuel senere straffesag ikke vil kunne føres bevis for,
at Hans Hansen sparkede Deres søn eller i øvrigt udøvede vold mod Deres søn.
• De har klaget over afgørelsen den 1. juni 2010. I Deres klage har De bl.a. skrevet, at Deres søn
har været indlagt på Hvidovre Hospital til observation i anledning af volden, samt at to af Deres
søns venner overværede, at Hans Hansen sparkede Deres søn.
• Politiet har den 4. juni 2010 afgivet en udtalelse.
Lovgrundlag
• Sagen drejer sig om straffelovens § 244 (vold).
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre
bevis for, at sigtede er skyldig), og § 101, stk. 2 (statsadvokaterne behandler klager over politiets
afgørelser).
Erstatning
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Hans Hansen (civil
retssag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten.
De kan også søge om erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gør De ved at udfylde det
skema, De tidligere har fået udleveret. Skemaet kan De sende til politiet – husk at vedlægge
eventuel dokumentation for erstatningskravet. Herefter sender politiet skemaet og sagen til
Erstatningsnævnet.
Ingen mulighed for at klage
Min afgørelse er endelig, og De kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens § 101,
stk. 2, 2. pkt.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte statsadvokatfuldmægtig Ditte Dam.
Med venlig hilsen
Ellen Elgaard
Statsadvokat
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Ingen straffesag mod Emma Jensen
Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Emma Jensen for at have begået tyveri i Deres
lejlighed i perioden fra juni 2009 til oktober 2009. Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag
mod hende.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Emma Jensen
skyldig i tyveri.
Jeg har især lagt vægt på, at Emma Jensen har forklaret, at hun muligvis har rørt ved den
skuffe, hvor De gemmer penge, når hun har gjort rent. Det kan forklare, hvorfor Emma Jensens
fingeraftryk blev fundet på skuffen.
Jeg har også lagt vægt på, at Emma Jensen ikke var på arbejde den 20. september 2009, som er
den eneste dag, hvor De er sikker på, at der blev stjålet penge fra skuffen. Emma Jensen har ikke
nøgle til Deres lejlighed og kan derfor ikke selv have lukket sig ind.
Endelig har jeg lagt vægt på, at Emma Jensen har nægtet sig skyldig, og at der ikke er vidner til
tyveriet eller andre beviser i sagen.
På den baggrund er det min vurdering, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, at en
domstol vil finde Emma Jensen skyldig i tyveri.
Lovgrundlag
• Sagen drejer sig om straffelovens § 276 (tyveri).
• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre
bevis for, at sigtede er skyldig).
Erstatning
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Emma Jensen (civil
retssag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten.
Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. De kan sende klagen
hertil eller til Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn, Jens Kofodsgade 1, 4.,
1268 København K. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev.
Hvis statsadvokaten træffer afgørelse om at fortsætte straffesagen, skal afgørelsen være forkyndt
for den person, der har været sigtet, inden 2 måneder fra i dag.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte politifuldmægtig Jette Sørensen.
Med venlig hilsen
Peter Jensen
Politiadvokat
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Bedre breve er et målrettet initiativ i arbejdet med anklagemyndighedens strategiske pejlemærker.
I anklagemyndighedens strategi frem mod 2015 hedder det:

„Borgerne har krav på en ordentlig og respektfuld
behandling i mødet med anklagemyndigheden og
på at få klar og letforståelig besked om straffeprocessen og sagens afgørelse.“
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Vi vil være en åben og
serviceminded myndighed
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