Advies door het Juridisch Loket

1. Klantgegevens
Voorletters

S.

Voorvoegsels

Postcode

8924GJ

Woonplaats

LEEUWARDEN

Achternaam

Eslamdoust

Geslacht

M

Adres

Beukenstraat 28

Geboortedatum

27-08-1965

Datum

22-07-2019

2. Zaakgegevens
Rechtsgebied

Strafrecht

Naam medewerker

Mevrouw S. Visbeek

Omschrijving juridisch probleem
Cl. heeft op 13 juli 2019 een beslissing gehad op zijn klaagschrift tegen het weigeren van opnemen aangifte. . Hij
heeft schade en wil deze verhalen ogv dit vonnis en vraagt verwijzing naar advocaat.
Inhoud advies
Geachte heer Eslamdoust,
Ik heb zojuist alle documenten die u mij heeft toegezonden per email nogmaals goed bekeken, te weten:
1) Het vonnis van de Kantonrechter dd. 29 april 2014
2) Reactie van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 13 juni 2019 op uw beklag
ex artikel 12 WvSv
3) Uw verzoek aan Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dd. 18 juni 2019 ivm beslissing nav uw beklag niet
vervolging.
4) De brief het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dd. 19 juli 2019

Uit de stukken die ik heb bekeken blijkt dat de Kantonrechter bij vonnis van 29 juni 2014 uw verzet niet- ontvankelijk
heeft verklaard. Ook blijkt dat uw beklag wegens niet vervolgen is afgewezen op 13 juni 2019. Tot slot blijkt uit de
brief van het Gerechtshof van 19 juni 2019, dat uw verzoek dd 18 juni 2019 aan het Gerechtshof niet in behandeling
kan worden genomen .
Er staan in deze stukken geen aanknopingspunten voor een juridische procedure waarvoor ik u naar een advocaat
kan verwijzen.
Dit betekent dat u, mocht u toch een advocaat willen raadplegen, u zelf op zoek zult moeten gaan naar een advocaat
en hiervoor ook de kosten voor de advocaat volledig zelf moet betalen.
Ik raad u ten zeerste af om over deze kwesties advies aan een advocaat te vragen, omdat een advocaat u hiermee
niet kan helpen en het u alleen maar geld zal kosten.
Het staat u natuurlijk vrij om mijn advies niet op te volgen en wel naar een advocaat te zoeken. In dat geval kan ik
een blanco verwijzing voor u maken. Graag verneem ik van u
Of u de kwestie inderdaad laat rusten of dat u het op prijs stelt dat ik een blanco verwijzing voor u maak.
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Met vriendelijke groet,
Mw. mr. S. Visbeek
Juridisch Loket Amsterdam
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