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Hvad er hælervarer?
Hælervarer er stjålne varer, der bliver solgt eller foræret videre.
Køber man noget, der er stjålet, gør man sig skyldig i hæleri.
Det gør man også, hvis man får det stjålne foræret. Det er ligeså
ulovligt at købe eller modtage stjålne varer, som det er at stjæle. 

Når du køber hælervarer hjælper du tyven. Tyven er lykkelig
over at komme af med tyvekosterne og få kontante penge i 
stedet. De kan nemlig ikke spores. Det kan de fleste hæler-
varer. Mange videomaskiner, fjernsyn, fotografiapparater, 
cigaretpakninger o.s.v. er forsynet med et nummer. Desuden
stiller politiet og forsikringsselskaberne gratis mærkningsværk-
tøj til rådighed. Med dette kan man foretage en individuel
mærkning evt. med CPR-nr. eller SE.nr. For køberen af en
hælervare betyder mærkningen, at det kan koste dyrt f.eks. at
indlevere varen til reparation eller sælge den videre til nogen,
som undersøger hvor den kommer fra. Med mærkning gør
man det svært for tyven og forebygger tyverier. Læs mere i 
brochuren: “Operation Mærkning”.

Der er ingen undskyldning
Mange af dem, der begår hæleri, undskylder sig med, at de
ikke vidste, de havde købt eller modtaget stjålne varer.  Men
den går ikke! Så snart der er tale om hælervarer, er man skyl-
dig i hæleri. Derfor skal man selv sikre sig, at varen ikke er
stjålet. Man bærer selv ansvaret for, at man ikke køber stjålne
varer. 

Salg af hælervarer
Det er ofte gennem privatsalg, at man bliver tilbudt hælervarer.
Auktioner via internettet, avisernes brugtkøbs-annoncer, mar-
keder og loppetorve er steder, hvor man skal være særligt
opmærksom. Men også på arbejdspladser, i klubber og for-
eninger kan man komme ud for at blive tilbudt hælervarer. 

Populære hælervarer:

Moderne EDB-udstyr

Fladskærme

Projektorer

Digitalkameraer

Mærkevare tøj

Designmøbler

Armbåndsure og smykker

Dyrt radio- og tvudstyr 
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Hælervaren bliver aldrig ens ejendom, som hvis

man havde købt den på lovlig vis. Hvis hæleriet

afsløres, straffes hæleren, varen konfiskeres og

leveres tilbage til den oprindelige ejer. 
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I det hele taget skal man sikre sig mod hæleri alle de steder,
hvor man handler direkte med andre mennesker.

Sådan undgår du stjålne varer
Vær altid sikker på, at de ting du køber eller modtager ikke er
stjålet, så undgås hæleri. 

Det er let at undgå hælervarer. Spørg efter de originale reg-
ninger eller kvitteringer eller prøv på anden måde at få at vide,
hvor varerne kommer fra. Er du stadig i tvivl, kontakt da poli-
tiet og spørg om råd. Få altid selv en kvittering, samt legitima-
tion, navn og adresse på den person du køber nyt eller brugt af.
Hvis du har mulighed for at se billedlegitimation er du mere
sikker på personens identitet.

Hvis du køber en brugt cykel eller knallert af en privatperson,
kan du benytte en fortrykt kvittering med relevante oplysnin-
ger. Denne kvittering kan du hente fra Det Kriminalpræventive
Råd’s hjemmeside på www.dkr.dk

Ofte er det et spørgsmål om at tænke sig om og bære sig for-
nuftigt ad, så undgår man hæleri. Og det er klart, at man skal
være særlig på vagt, hvis noget virker usandsynligt billigt.

Også børn og unge sælger og bytter ting, eksempelvis når de
chatter eller surfer på internettet. Derfor er det vigtigt, at de
ved, at de kan blive tilbudt stjålne varer. Snak derfor med bør-
nene om hæleri og undersøg i fællesskab om en vare er 
stjålet, hvis det bliver aktuelt. Kontakt politiet, hvis I er i tvivl.

Finder man ud af, at en vare er stjålet, bør man naturligvis
underrette politiet. Måske kan du hjælpe nogen til at få deres
ejendele tilbage.
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Sådan straffes hæleri
Hæleri straffes ligeså hårdt som tyveri. Det vil sige enten bøde
eller fængselsstraf. Herudover vil man altid miste en stjålen ting
fordi den skal leveres tilbage til ejeren. Det gælder også, selv
om man ikke var klar over, at dét man købte var stjålet. Man
skal selv sørge for at vide besked, når man anskaffer sig nye
ting.

Undgå at dine ting ender som hælervarer
Hvis dit hjem er ordentligt sikret mod tyveri, er det selvfølgelig
et skridt på vejen. Men det er ikke nogen garanti. “Operation
Mærkning” kan som nævnt gøre dine ting mindre attraktive for
tyven. Det er svært at sælge varer, der er mærkede.  Der findes
også andre måder, hvorpå man kan sikre sit hjem mod tyveri.
En aftale om Nabohjælp i opgangen eller på villavejen har alle-
rede hjulpet mange mennesker. Yderligere information fås på
www.dkr.dk eller www.stopindbrud.dk

Det siger loven:
§ 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 

6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller

andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, 

og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe

til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre

en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Stk. 2. Når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed, eller når hæleriet

har været erhvervsmæssigt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 år.

Mærkater med “Operation

mærkning” kan du få hos

dit lokale politi, når du

har mærket dine ting.

Mærkater med “Nabohjælp”

fås hos dit lokale politi, 

som også kan give yder-

ligere vejledning om ind-

brudssikring.
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