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Nytårshilsen
Redaktøren benytter lejligheden til på egne
og bestyrelsens vegne at ønske alle et godt
og velsignet nytår.
Registeret er (for) omfattende i år. Det er
edb'ens velsignelser.
Nytårsforsættet er at begynde på en frisk
ved indeværende års register. Hæftet er
udsendt i januar, men da det i givet fald skal
indbindes med årgang 1998, er sidstnævnte
årstal angivet på forsiden.
Det er håbet, at registeret, trods dets
omfang vil betyde en lettelse for den, der
orker at slå op. Mere retshistoriske
kildestudier i tidligere Meddelelser kan
foretages ved hjælp af det register, der
udkom i 1991 over de indtil da udsendte
Meddelelser.
Man kan også, såfremt hun er hjemme på
kontoret, "slå op" ved at ringe til
redaktøren. Telefonnummer er angivet på
forsiden.
Genoptryk af tidligere årgange foretages
ikke, men enkelte meddelelser kan
rekvireres ved henvendelse til redaktøren
eller hendes sekretær.
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Register 1991-1998
Er læseren ikke gået helt over til elektronikken, anbefales det at få hæfterne
indbundet, så de ikke bliver liggende i tilfældige sager. Indbinding kan bl.a. foretages
hos bogbinder Jes Bonde Nielsen, Kærsangervej 12, 9800 Hjørring for 175 kr. +
moms, porto og ekspeditionsgebyr.
Abnorme enkeltreaktioner, Retslægerådets Årsberetning 1994
Administrativ frihedsberøvelse
- børn på 15 år i politiets venterum
- psykiatriloven, afdelingslæges kompetence ved pligtig revurd.
- psykiatriloven, erstatning
- psykiatriloven, erstatning
- psykiatriloven, farekriteriet
- psykiatriloven, mentalobservation, tvangsmedicinering
- psykiatriloven, pligtig revurdering
- psykiatriloven, pligtig revurdering
- psykiatriloven, Retslægerådet (U97.470 V)
- psykiatriloven, senile, Retslægerådet
- tilbageholdelse af fysisk handicappet uden hjemmel
Advarsel, bagatelsager, politivedtægten, procesbevilling
Advokatbeskikkelse
- afgiftsunddragelse, skat
- deltagelse i afhøring af klient, menneskerettigheder, schweizisk sag
- en sigtets retsstilling, aktindsigt
24/1997
- forældelse
- fratagelse ikke sket følge af problemer med berammelse
4/1991
- habilitet som sigtedes civile advokat
- hærværk
- klageretskendelse, den ønskede forsvarer var travlt optaget
- manglende, ekstraordinær admittering af anke
- mistænkte
- tilståelsessager, ankevejledning
- tilståelsessager, hæleri
- tilståelsessager, tilståelsen var ikke uforbeholden, hjemvisning
- to advokater fra samme kontor
- to forsvarere fra samme kontor
68/1996
- to klienter i samme sag

66/1996
82/1991
19/1998
74/1997
116/1996
104/1996
79/1991
50/1996
29/1996
61/1997
118/1996
17/1992
20/1998
53/1991
23/1994
45/1997
27/1994
105/1998
19/1997
145/1997
52/1992
122/1996
100/1993
41/1994
12/1995
117/1991
90/1996
2/1997
96/1997
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- uhindret kontakt med klient, menneskerettigheder, schweizisk sag
- valgt og beskikket forsvarer
- videoafhøring af (forurettede) børn, inden der er rejst sigtelse
Advokater
- dokumentfalsk, ikke rettighedsfortabelse
- dokumentfalsk, rettighedsfortabelse
- erstatning, administrativ afgørelse
- erstatning for visitation og ransagning af taske
- fransk sag om ytringsfrihed
- fængselsbesøg, god advokatskik, advokatnævnskendelse
- lukkede retsmøder, krænkelse af tavshedspligt (U 97.1406 V)
- mobiltelefoner og mulighed for visitation
- straffesager mod forsvarere mv. se Forsvarere
- ret til selvstændig efterforskning, påtale ophævet
- tavshedspligt
Advokathabilitet, 2 forsvarere fra samme kontor
Advokatskik, god fængselsbesøg, advokatnævnskendelse
Afbrudt strafafsoning, ulovlige agenter, prøveløsladelse
Afgiftsunddragelse
- advokatbeskikkelse, skat
- cigaretsmugling, samfundstjeneste
65/1991
- forældelse
- indførsel af biler, medvirken
- moms
- skattesvig, bestikkelse, dokumentfalsk, betinget straf
- smugleri, bevis
- tilståelse, men frifindelse, spm. om sælgere var momspligtige
Afhøring uden vejledning om sigtets retsstilling (U97.336 V)
- samme
Afhøringstilladelse
- afhøring i strid hermed, beviser
41/1992 (U 92.318Ø)
118/1995 ( U 95.828 HK)
1/1998 (U 98.384 Ø)
- forsvarerpålæg
Aflytning
- aktindsigt, underretning til forsvarer, Ombudsmand
- anklageskrift, ulovligt bevis (tilfældighedsfund)
- forsvarers adgang til rumaflytningsmateriale
- menneskerettigheder, schweizisk sag
- periculum in mora

22/1994
69/1992
48/1992
8/1992
50/1998
93/1998
101/1997
75/1992
91/1997
15/1997
65/1998
96/1998
80/1998
68/1996
91/1997
88/1997

51/1996
52/1991
16/1993
6/1995
48/1997
63/1993
12/1992
42/1997
43/1997
117/1995
96/1996
54/1991
123/1996
68/1993
94/1992
57/1993
52/1993
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- pålæg til advokat for mistænkt vedr. videoafhøring
- revisionsberetninger, bevis
- tilfældighedsfund
- udlevering af bevismateriale til sigtede
- underretningspligt
34/1991
96/1991 60/1993
Afpresning
- brandstiftelse, vold menneskerettigheder, lang sagsbehandling
Afsoningsforhold
- eftersalær
- stærke og svage indsatte
Afsoningsomkostninger
- er afskaffet efter 1994
Afvisning, ikke sket på grund af ulovlig ransagning
Afvænningsbehandling, forsøgsordning for narkomaner
Agenter
- bevis
- menneskerettigheder
57/1993 113/1993
- ulovlige, herunder civile, oversigtsartikel
- ulovlige, narkotika, forsæt, strafbortfald, anke efter ordinær frist
AIDS
- vold, trussel, torterstatning
- Årsberetning fra Erstatningsnævnet
se også oversigtsartikel om tort
Aktindsigt
- adgang til politiets indberetning om brug af skydevåben i
sag med drabsforsøg mod betjent
- aflytning
- dom og retsbog, oversættelse til udlændinge
- menneskerettigheder, bevis
62/1993
- Nørrebrourolighederne
- Patientklagenævnet
- politirapporter, udlevering til sigtede
- pålæg, afhøringstilladelse
- pålæg, retsmøder mod medsigtede, hvis sag afgøres efter RPL § 925
- pålæg ophævet vedr. vidnes identitet i spritsag
83/1991
- pålæg ophævet, begrundelse for det meddelte pålæg var
at få sigtedes umiddelbare reaktion under politiafhøring
- pålæg ophævet, således at forsvarer godt kunne underrette pårørende om fængslet klient sygdom
- pålæg
47/1992
40/1994
- erstatningssag mod politiet

48/1992
97/1996
81/1998
106/1996
119/1996
116/1997
57/1994
99/1995
62/1994
23/1998
72/1998
114/1991
52/1994
124/1996
59/1997
32/1992
80/1996

101/1991
94/1992
21/1997
40/1994
1/1995
75/1993
24/1997
54/1991
63/1991

84/1991
44/1997
25/1997
7/1993
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- drabssag med mistænkt i udlandet
- 2 sager om generelle forsvarerpålæg
Aktionærlån, anklageskrift, forældelse, ankefrist
Almindelige betingelser for strafbarhed
- straffelovens § 3, lukkeloven
Anaboliske steroider
98/1995
- tilbagetræden fra forsøg, forsæt, anklageskrift
Anholdelse
- blodprøve, ødelæggelse af kamera, egen skyld
- børn på 15 år i politiets venterum
- erstatning, særligt belastende omstændigheder
- til afhøring
- kortvarig, spm. om egen skyld, da nej til gadevisitation
- sikkerhedshensyn
- Nørrebrouroligheder
- skader i forbindelse med anholdelse, erstatning
- underretning til pårørende og advokat, lægelig bistand
Anholdelsesbeslutning, - bortrejse
Anke
- admitteret trods oversiddelse af fristen
- afkald fortrudt
- ankeskrivelser til Højesteret
- ankevejledning, tilståelsessager, advokatbeskikkelse
- afvisning, bortkomst af ankemeddelelse
- bevisførelse, anklm. anker til frifindelse, dissens
- ekstraordinær admittering, manglende advokatbeskikkelse 122/1996
- ekstraordinær admittering, ulovlige agenter, strafbortfald
- forkyndelse
- forsvarerbeskikkelse, salær
- frist
- frist, aktionærlån, forældelse, anklageskrift
- ombudsmandssag fra justitsministeriets tid som bevillingsgiver
- udsættelse af straffuldbyrdelse
Anke- og kæretilladelser, Procesbevillingsnævnet
Ankevejledning, manglende, ekstraordinær admittering
Anklagere - habilitet
Anklageskrift
- aflytning, menneskesmugling, bevis, tilfældighedsfund
- berigtigelse, miljøsag med EDB indberetninger
- bevis, præmisser, frifindelse
- erstatning, egen skyld

94/1994
113/1995
78/1998
39/1995
5/1996
9/1997
15/1992
82/1991
81/1996
19/1993
32/1993
39/1993
97/1993
62/1995
57/1997
45/1995
24/1998
53/1998
95/1992
41/1994
1/1996
33/1996
59/1997
1/1994
23/1992
4/1995
78/1998
77/1991
73/1993
49/1998
122/1996
38/1995
68/1993
76/1995
116/1995
136/1997
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- færdselssag, frakendelsespåstand
90/1992
- grov vold, pistolskud
- miljøsag med forhindringer
- narkotika, anaboliske steroider, forsæt og forsøg
- narkotika, forsæt og beviser
- narkotika, udvisning (U 97.1114 Ø)
- politivedtægten
- påtalebegrænsning, faredelikt
- påtalebegrænsning, trafikdrab
- påtaleopgivelse, særmyndighed ændrer opfattelse
- racisme, trusler
- Ri-Bus-sagen, kære under domsforhandlingen1
- subsidiær tiltale
- sædelighedsforbrydelser
- ændring af tiltale, afvisning
Arbejdsmiljøloven
- børn under 15 år, konfiskation
Asyl
- afslag herpå, tidligere udvisningsdom, rævefælden
- alvorlige forbrydelser i hjemlandet Bosnien
- ansøgning fra udlandet, henvisning til herboende familie
- asylskemaer, Ombudsmanden
- frafald af asylstatus, kriminalitet
- frihedsberøvelse
82/1992
- frihedsberøvelse efter afsonet straf
- frihedsberøvelse ved ÅG-procedure
- frihedsberøvelse, falske pas (ikke i LovTextAdvokat)
- frihedsberøvelse, hvis udsendelse er stillet i bero
- hurtigt ud efter kriminalitet
- inddragelsessag, fristberegning
- kriminalitet inden indrejsen
- torturundersøgelse, Sri Lanka
- udvisning på grund af kriminalitet, oversigtsartikel
- ægthedsvurdering, eksponering, Ombudsmanden
Bedrageri
- afgiftssvindel, lang efterforskning, menneskeret (U 97.1292 Ø)
- ansættelsesforhold (ikke i LovTextAdvokat)
- databedrageri, samfundstjeneste
- dokumentfalsk, samfundstjeneste
105/1991
1)

Anklageskriftets formulering blev siden stadfæstet som godkendt i højesteret.

81/1994
50/1997
64/1993
9/1997
12/1997
146/1997
21/1998
43/1997
94/1995
98/1997
54/1994
142/1997
33/1993
58/1993
141/1997
15/1993
42/1996
109/1997
63/1993
79/1993
19/1995
10/1995
97/1995
34/1994
72/1992
75/1998
55/1994
100/1998
29/1995
114/1997
101/1995
17/1995
84/1997
84/1992
7/1992
37/1992
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- dokumentfalsk, samfundstjeneste, delvis betinget straf
- falsk forklaring for fogedretten, samfundstjeneste
- forsikringssvig,
62/1991 104/1991 46/1992
81/1992 40/1993 83/1993
108/1992 32/1995 109/1996
- forsæt, herunder risiko for formuetab
51/1996
- forsæt, domskoncipering
- forsæt, nettoberegning mellem to socialydelser
- forsæt, udlændinge
- fusk med bilag, samfundstjeneste
- groft, samfundstjeneste
109/1995
- samfundstjeneste
9/1991 37/1993 22/1995 111/1995
- samfundstjeneste, lang sagsbehandling, menneskeret,
sagsomkostninger, revisorer
- skibsfinanciering, klageret, genoptagelse
- socialbedrageri, strafudmåling
71/19922)
- socialbedrageri, samfundstjeneste, rettighedsfrakendelse 2/1998
- storsvindel
- strafniveau ved berigelseskriminalitet, Kriminalforsorgens Gule
oversigter
- telefonkreditkort
Befrielse af anholdte
Begrundelser
- varetægtsfængslinger (ikke i LovTextAdvokat)
- Procesbevillingsnævnet, domstolsprøvelse
Behandlingsdom
- lang ventetid på overførsel
- spritkørsel
- manddrab, ægtefælle, høj alder
- røveri, vidnetrusler, betinget straf
Benådning - færdselssager
Beskikkelse, se Advokatbeskikkelse
Beslaglæggelse
- breve, E-mail
- færdselsloven
119/1991
- erstatningskrav, sagsomkostninger
- brevveksling med forsvarer,
(U 93.202 Ø)
5/1993
- originale dokumenter
- sagsomkostninger
24/1993
2)

se bag i registeret om trykfejl.

65/1997
86/1997
80/1992
94/1993
34/1997
117/1996
97/1997
31/1997
4/1994
111/1995
95/1996
148/1997
94/1998
22/1995
55/1993
61/1992
76/1993
65/1996
60/1992
77/1997
26/1998
24/1992
93/1997
115/1997
24/1994

89/1998
3/1992
70/1992
89/1996
118/1997
39/1996
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- ulovlig til sikkerhed for sagsomkostninger (U 97.1162 H)
- underretningspligt
Bestikkelse
- samfundstjeneste
- skattesvig, dokumentfalsk, betinget straf
Besøg
- i Vridsløse
- forsvareres mobiltelefoner og visitation
- god advokatskik, advokatnævnskendelse
Besøgstilladelse, se Varetægtsfængsling
Betinget straf
- advokater, dokumentfalsk
- bedrageri, -forsikrings, gammel sag
- bedrageri, menneskeret, lang sagsbehandling (U97.1292 Ø)
- bestikkelse, skattesvig, dokumentfalsk
- blufærdighedskrænkelse
- brandstiftelse
68/1991 36/1992
- delvist, dokumentfalsk
- falsk forklaring
- faredelikter, undladt at hjælpe i nød
- hjælp til selvmord
- husfredskrænkelse, vold, jalousi
- hæleri, sagsbehandlingstider, menneskerettigheder
- hærværk, graffiti
36/1996
- hærværk, ung alder
- incest m.v. anden kønslig omgængelse
36/1994
- kønslig omgang med mindreårige
21/1993
- narkotika, forsikringsbedrageri
- narkotika, frivillig tilbagetræden fra forsøg
- narkotika, krydret kartoffelsalat
- narkotika, skunk, omregning
- narkotikahæleri
- røveri
- røveri, ung alder
- røveri, vidnetrusler, behandlingsdom
- samleje med steddatter
77/1993
3)
- socialbedrageri
- spritsager, en oversigtsartikel
- spritkørsel, sygdom, kortere frakendelse
3)

se bag i registeret om trykfejl.

108/1997
60/1993
154/1997
48/1997
78/1997
65/1998
91/1997

8/1992
62/1991
117/1997
48/1997
31/1992
35/1993
60/1996
89/1997
43/1997
112/1997
19/1991
95/1998
83/1998
40/1995
83/1995
83/1995
38/1994
123/1997
85/1995
58/1998
8/1996
98/1993
134/1997
115/1997
83/1995
71/1992
44/1996
138/1997
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- spritkørsel, hørelidelsen tinnitus
35/1997
- sædelighedsforbrydelser, pædagog
102/1997
- sædelighedsforbrydelser, unge lovovertrædere
107/1997
- tyveri, gentagne butiks71/1997
- tyveri, vold
37/1996
- tyveri, groft, delvist betinget
28/1997
- ulovlig frihedsberøvelse
54/1998
- underslæb
45/1993
- unge lovovertrædere, vold, FN-konvention
105/1997
- urigtige erklæringer
70/1997
- vold
19/1991 11/1993 54/1993
13/1994
67/1994 8/1995 9/1995
95/1995
115/1995 3/1996 40/1996 103/1998
- vold mod politiet, selv fået behandlingskrævende knippelslag
92/1991
- vold mod off. ansatte/politiet
89/1992 91/1993 86/1994
47/1995
- vold, frustrationer i en bilkø
56/1996
- vold, kvælertag
84/1996
40/1997
- vold, jalousi
17/1997
- vold, jalousi, Danske Lov
128/1997
- vold, provokation
84/1998
- vold, samfundstjeneste
15/1998
- våbenloven
104/1998
- åger, lang sagsbehandling, menneskerettigheder
153/1997
Beviser
- adgang til politiets indberetning om brug af skydevåben i sag
med drabsforsøg mod betjent
101/1997
- afdøde vidner, afhøring af politifolk eller dok. af rapport 25/1991
52/1996
- afhøring af politifolk, når sigtede vidner påberåber sig
vidnefritagelse, menneskerettigheder
45/1991 (U 92.930 Ø) 77/1992
- afhøring af politifolk om tiltaltes forklaring
61/1994
- afhøring af rapportoptagende betjent vedr. vidner, hvor der er
- formfejl i rapporten
106/1998
- afhøring i strid med afhøringstilladelse, dokumentation af
politirapport
118/1995
- afhøring i strid med afhøringstilladelse, vidneførsel ved
afhørende betjente
96/1996
- aflytning, anklageskrift, tilfældighedsfund
68/1993
- agenter, bevis
114/1991
- agenter, menneskerettigheder
113/1993
- aktindsigt, menneskerettigheder
62/1993
- aktindsigt, revisionsberetninger
97/1996
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- anklageskrift, præmisser, frifindelse
116/1995
- betalte vidner og meddelere
124/1996
- bevisfiksering, forsvarerpålæg, rockere ?
47/1992
- bevisfiksering, videoafhøring af børn, psykologerklæring
58/1991
- bevisfiksering, videoafhøring af børn, advokat beskikket
for mistænkt med pålæg om ikke at underrette denne
48/1992
- Blekingegadesagen, efterforskningen, herunder overvågnings
rapporter fra Politiets Efterretningstjeneste
101/1991
- blodprøveerklæring i spritsag tilsidesat, abnorm høj promille
41/1991
- blodprøveerklæring i spritsag tilsidesat, abnorm fordampning
71/19914
- blodprøver, forbyttede, spritsag, punktering som årsag til uheld
76/1997
- blodprøver, pålidelighed i spritsager
85/1998
- bortskaffelse
92/1993
- brandtekniske erklæringer af forskellig kvalitet
31/1998
- dokumentation af politirapporter, menneskerettigheder
18/1994, 20/1994, 42/1994
61/1994
- dokumentation af politirapporter, hvor forklaring er opnået ved hjælp
af urigtige oplysninger
64/1997
- dokumentation af politirapporter, hvor der er formfejl ved afhøring
42/1997, 106/1998
- ensidige erklæringer fra anklagemyndighedens sagkyndige
(U 97.675 H) 55/1997
31/1998
- fotokonfrontation
10/1998
- forakter og personundersøgelser
69/1998
- forakter, udskrifter af registre
86/1991
74/1996
- forakter på forurettede, manddrab efter forudgående overgreb
29/1997
- forgiftningssag med erklæring fra fhv. retsmediciner
85/1996
- fotokonfrontation, forsvarers tilstedeværelse
34/1992
- færdselsloven, hastighed, vigepligt
10/1996
- færdselsloven, hastighed, vejkryds
18/1998
- genoptagelse, klageretten
137/1997
- hastighed
49/1994
- hastighed, afstand til forankørende
13/1993 132/1997
- konfrontation
36/1997
- konfrontation, forsvarers tilstedeværelse, røveri
100/1996
- narkotika, forsæt
27/1996
- narkotika, forsæt, anklageskrifter
12/1997
- narkotikatests
66/1995
- personlige oplysninger vedr. tiltalte
69/1998
4)

Ikke i LovTextAdvokat
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- Police Pilot, færdselsloven, hastighed 2/1994 29/1994 55/1996
71/1996
144/1997
- psykologerklæring i sædelighedssager med børn som vidner
58/1991
- revisionsrapporter, politiets, erklæringer fra sagkyndige (U 97.675 H) 55/1997
- sagkyndige erklæringer
17/1993
- sagkyndige (?) vidner, narkotika, skunk
108/1998
- spritkørsel
26/1993
- tilfældighedsfund, aflytning
81/1998
- toldloven, toldrapporter
65/1993
- ulovlige politirapporter, dokumentation eller afhøring af rapportoptagende betjent
106/1998
- videoafhøring
41/1993
- videooptagelse, lovlig ?
48/1993
- videorekonstruktion
94/1995
- vidnefritagelse, ikke i spritsag, hvor tiltalte havde relation
til rockerkredse
83/1991
- vidnefritagelse, afhøring af politifolk
91/1996
- vidnefritagelse, afhøring af politifolk ( U 1996.704 V)
48/1996
- vidnefritagelse, dokumentation af rapportforklaring, afhøring af politifolk, breve beslaglagt hos nærtpårørende
63/1996
- vidnegenkendelse, hærværk
149/1997
- vilkårsovertrædelse ved samfundstjeneste
93/1995
- voldtægt, frifindelse
111/1996
Bevisfortegnelser
- minimumskrav til indhold
62/1992
- oversættelse, menneskerettigheder
49/1995
- kravene til anklagere og forsvarere
41/1997
Biler, tyveri, underslæb, dokumentfalsk, hæleri
54/1995
Bindende påtalebegrænsning, se Anklageskrift, påtalebegrænsning
Bistandsadvokater
- beskikkelsens omfang (U 95.108 Ø)
56/1995
- retsmøder
19/1994
Blufærdighedskrænkelse
- betinget straf, erstatning
31/1992
36/1994
- tort
31/1994
- over 200 forhold
110/1996
Bortskaffelse af beviser
92/1993
Brandstiftelse
- beviser, brandtekniske erklæringer af forskellig kvalitet
31/1998
- en dårlig tilståelsessag
30/1998
- kvalificeret
63/1992
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- betinget straf
68/1991 36/1992
- forsøg, samfundstjeneste
- samfundstjeneste
31/1993 83/1993 48/1994
- uagtsom, udeblivelsesdom
Brevkontrol, varetægtsfængsling
Brevveksling med forsvarer, beslaglæggelse (U 93.202 Ø) 5/1993
Brugstyveri - telefonkreditkort
Bøder
- forvandlingsstraf, afsoning, Ombudsmanden
- inddrivelse, rækkefølge af betaling
67/1993
- sum- og dagbøder, sammenstød, færdselsloven
Børnesager, se Fjernelse af børn og unge
DAMP-symptomer
Databedrageri
- underslæb, samfundstjeneste
Dobbeltgaranti, nævningesager
Dokumentfalsk
- advokater, samfundstjeneste, rettighedsfortabelse
- bestikkelse, skattesvig, betinget straf
- betinget straf, ikke rettighedsfortabelse
- dankort, forfalskede, samfundstjeneste
- delvist betinget dom/samfundstjeneste
60/1996
- forældelse, strafferammer
- hjemmeservice
- kørekort, falske, forsæt5
- kørekort, falske, sagsbehandlingsfejl
- kørekort, falske, samfundstjeneste (U 98.961 V)
- nødret, menneskesmugling, udlændingeloven
- samfundstjeneste
114/1996
- udlændingeloven, asyl (ikke i LovTextAdvokat)
Dommerhabilitet
- dommeren som vidne
- dømt person, der nu skulle vidne i sagen
- erstatningssag
- hjemvisning, voldtægtssag
- klageretskendelse
- landsdommer som vidne
- menneskerettigheder
48/1991 113/1993 47/1994
5

Se også Anklagemyndighedens Årsberetning 1997.99 ff

35/1993
69/1997
69/1996
6/1997
63/1997
89/1996
76/1993
5/1997
74/1993
101/1998

67/1996
7/1992
26/1997
119/1995
50/1998
48/1997
8/1992
90/1998
65/1997
102/1996
22/1996
87/1997
92/1998
34/1998
100/1997
11/1998
72/1992
126/1997
48/1991
87/1996
58/1996
2/1992
82/1994
122/1995
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- varetægtsfængsling
10/1991
Domsforhandling
- forklaring af forurettet i sædelighedssag i overværelse af forældre
og psykolog, når dørene er lukket
30/1991
- forsvarers adgang til at overvære klientens forklaring som vidne
i andre sager
5/1992
- sigtedes adgang til at overvære afhøring af medsigtede i sager,
der afgøres efter RPL § 925
22/1992 124/1996
- tiltaltes adgang til at overvære medtiltaltes forklaring
78/1992
- tiltaltes adgang til at overvære domsforhandling i egen ankesag,
menneskerettigheder
46/1994
- vidneforklaring uden tiltaltes tilstedeværelse i spritsag, T havde
relation til rockerkredse
83/1991
Domskoncipering, bedrageri, forsæt
117/1996
Domstolsprøvelse,
- Flygtningenævnet ( U 97.1157 H)
104/1997
- Procesbevillingsnævnet
77/1997
Doping, anaboliske steroider
98/1995 5/1996 9/1997
- strafnedsættelse ved samarbejde
101/1996
Dørlukning, sædelighedssag, adgang for pårørende
6/1993
Edition, værdipapircentralen
Eftersalær
- afsoningsforhold
- strafafsoning i udlandet
Erstatning efter RPL § 1018 a m.v.
Vedrørende de administrative takster henvises til de årlige justeringer
gengivet i Rigsadvokatens Meddelelser og artikler i Anklagemyndighedens Årsberetning, senest 1993.7 ff
- advokater, administrativ afgørelse
- alvorlig sigtelse, grov voldtægt, forhøjet takst, salær
- anholdelse, kortvarig, egen skyld
- anholdelse og konfrontation, forhøjet takst
- anholdelse, særligt belastende omstændigheder
- anklageskrifter, egen skyld
- ambulant behandling, ikke erstatning for varetægt
- arbejdsfortjeneste, tabt
- Blekingegade, forhøjet takst, ransagning, aflytning
- Blekingegade, forhøjet takst, pressen
- blodprøve, egen skyld
- blodprøve, salær for indbringelse af krav

24/1995
57/1994
105/1995

93/1998
95/1991
118/1991
28/1994
81/1996
136/1997
129/1997
50/1995
52/1991
50/1992
15/1992
95/1997
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- brev og besøgskontrol (U 1995.547)
- drabssigtelse, forhøjet takst (U 97.776
- egen skyld, oversigtsartikel6)
- egen skyld, “den uvidende samlever”
- egen skyld, langvarig narkotikasag
- ferie, ødelagt
- fingeraftryk, sagsomkostninger
- for lang varetægtsfængsling
- for tort og tab ved at være sigtet, udtalelser til pressen
- frister
- konfrontation
- lang behandlingstid, renter
- mentalundersøgelse, behandlingsdom
- modregning for varetægt, prøveløsladelse
- "Nørrebrourolighederne", forhøjet takst
- pligtmæssig tilstedeværelse under retsmøder i langvarig sag
- politiledsagelse under udvisning
- psykiatriloven
- ransagning, eventyrjagt
- ransagning, politiets henvendelse til naboer
- ransagning og visitation
- salær
32/1991 95/1991 111/1993
143/1997 55/1998 56/1998
7)
110/1993
- statistik fra anklagemyndigheden
- tort, culpa, registrering i Krim.registeret
- uberettiget modregning i torterstatning
- udenlandsk retsanmodning, langvarig behandling, forhøjet takst
- ulovlig frihedsberøvelse
- ulovlig magtanvendelse, forhøjet takst
- ulovlig politiforretning
- varetægtsfængsling og (for) alvorlig sigtelse, forhøjet takst 61/1998
- visitation af advokat og ransagning af dennes taske
Erstatning, advokatomkostninger, valgt forsvarer, salær
Erstatning, dommerhabilitet
Erstatning, psykiatriloven
Erstatning, tort, erstatningsansvarslovens § 26, oversigtsartikel
- ikke med i oversigtsartiklen, drabsforsøg med psykiske
6)

41/1995
92/1996
66/1997
33/1997
4/1998
53/1994
30/1996
107/1996
61/1998
151/1997
25/1996
58/1995
66/1993
61/1998
106/1991
66/1994
74/1997
45/1994
39/1997
71/1998
20/1995
32/1994
41/1996
108/1996
6/1992
19/1993
75/1997
30/1994
101/1997
86/1996
87/1996
116/1996
80/1996

Trykfejl side 221 i artiklen. Sagen under pkt. 24 skal have følgende journalnummer
329/88, 29/8 1988
7)
Ikke i LovTextAdvokat
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eftervirkninger
- ikke med i oversigtsartiklen, anden kønslig omgængelse
- Erstatningsnævnet, uden unødigt ophold
- ingen erstatning ved accept af risiko
- bistandsadvokaters deltagelse i retsmøder
- beslaglæggelse med henblik på ofrets erstatningskrav
- sædelighedsforbrydelser, pædagog
- sædelighedsforbrydelser mellem næsten jævnaldrende
- vansir
- vold, grov
- vold, Erstatningsnævnet
- vold, samfundstjeneste
- vold, trusler
- voldtægt, afgrænsning § 216, stk. 1 og 2
Falsk anmeldelse, advokater eller forsvarere
- se i øvrigt under Bedrageri (forsikringsbedrageri)
Falsk erklæring, udlændingeloven
Falsk forklaring
- afhøring på udenlandsk, protokollation
- betinget straf
- fogedretten, samfundstjeneste, bedrageri
Familiesammenføring, se Udlændingeloven
Faredelikt
- biler, vold, færdselsloven
- færdselssag
- heroinbilist, retshåndhævelsesarrest
- hærværk, rørbomber
- luftgevær, skud hermed henført under § 244 og § 252
- knivstikkeri
- spirituspåvirket togfører
- spritkørsel, uagtsom personskade og manddrab
- undladt at hjælpe i nød, betinget straf
Fingeraftryk, erstatning, sagsomkostninger
Fjernelse af børn og unge, salær i København
Flygtninge, se Asyl
Flygtningenævnet
- aktindsigt og skriftlige indlæg
- domstolsprøvelse (U 97.1157 H)
Forakter
- personlige oplysninger vedr. tiltalte

78/1991
14/1992 43/1993
82/1998
67/1998
19/1994 56/1995
70/1992
102/1997
107/1997
57/1998
20/1997
121/1997
47/1997
27/1997
97/1998
105/1996
26/1996
65/1995
89/1997
86/1997

93/1991

6/1996
91/1992
4/1996
14/1996
109/1991
50/1994
35/1992
34/1996
43/1997
53/1994
104/1993

60/1995
104/1997
69/1998
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Forening af straffesager
- varetægtsfængsling ophævet
Forkyndelse, anholdelsesbeslutning
- i Danmark af udenlandske indkaldelser
- tilsigelser
Forsikring, uagtsomt manddrab, egen skyld
Forsikringsbedrageri, se Bedrageri
Forsvarerbeskikkelse, se Advokatbeskikkelse
Forsvarere, der har problemer med politiet, oversigtsartikel
- misbrug af politirapporter efter hvervets ophør
- referatforbud, bøde, menneskerettigheder
Forsvarerpålæg, se under Aktindsigt
Forsvarers tilstedeværelse under konfrontation
Forsæt
- bedrageri, domskoncipering
51/1996
- bedrageri, nettoberegning mellem forskel på to socialydelser
- bedrageri, risiko for formuetab
- beruselse, kvælergreb (Ikke i LovTextAdvokat)
- dokumentfalsk, udenlandske kørekort
87/1997
- fredskrænkelse
10/1992
- hærværk, vold mod politiet, bøde
- narkotika
40/1992 96/1992
- narkotika, anaboliske steroider, anklageskrift
- narkotika, beviser, anklageskrift
- narkotika, beviser
- narkotika, tilståelsessager
- nichtzumutbarkeit
- skyldnersvig, uegentlig retsvildfarelse
- tyveri, groft, samfundstjeneste
- ulovlig frihedsberøvelse
- vold
89/1992
Forsøg
- brandstiftelse
- frivillig tilbagetræden, narkotika, betinget straf
- narkotika og anaboliske steroider, tilbagetræden, anklageskrift
- utjeneligt, spritkørsel
Forsøgsordning, kriminelle stofmisbrugere 8)
Forvaring, vold grov og med døden til følge
Forældelse
8)

Ikke i LovTextAdvokat

102/1992
30/1995
54/1997
33/1998
92/1995

105/1996
102/1991
125/1997
100/1996
117/1996
97/1997
34/1997
108/1991
92/1998
127/1997
150/1997
4/1993
9/1997
12/1997
27/1996
106/1995
53/1992
31/1996
104/1995
54/1998
33/1993
69/1997
123/1997
9/1997
112/1996
80/1995
18/1996
12/1996
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- advokatbeskikkelse
27/1994
- afgiftsunddragelse
66/1991
- aktionærlån, anklageskrift, ankefrist
78/1998
- dokumentfalsk, strafferammer
102/1996
- konfiskation
27/1991 115/1991
- markedsføringsloven
16/1991
- sædelighedssag
83/1995
Fotokonfrontation
10/1998
Fredskrænkelser
- fotografering, forsæt, pressen
127/1997
- menneskerettigheder, pressen
9/1998
- ulovlig fotografering, pressen, politiet
89/1991
- racisme, anklageskrift
54/1994
- telefonaflytning af familiens samtaler, frifindelse
110/1991
Frihedsberøvelse, se Ulovlig frihedsberøvelse
Fængselsbesøg, se Besøg
Færdselsloven, spritkørsel, se Spritkørsel, generhvervelse af kørekort,
se Generhvervelse.
- afstand til forankørende
32/1996
- bakning, uagtsomt manddrab
33/1992
52/1998
- beslaglæggelse af spritbilists bil
119/1991
- fareforvoldelse med biler
93/1991 91/1992
6/1996
- farligt læs
87/1992
36/1993
9)
15/1996
- fodgængerfelt, uagtsomt manddrab
- gentagelsesvirkning, frister
80/1993
- gentagne spritkørsler i frakendelsestiden
122/1996
10
76/1991, 80/1991, 86/1992, 92/1992, 34/1993, 2/1994,
- hastighed
29/1994, 49/1994, 23/1995(U 95.204 H)
- hastighed, afstand til forankørende 85/1992 ( U 92.843 Ø) 13/1993
14/1995
132/1997
- hastighed, frakendelse, personlige forhold
84/1993
- hastighed, Policepilot
55/1996 71/1996 103/1996
144/1997
- hastighed, uagtsom legemsskade
53/1997
- hastighed, vigepligt, beviser
10/1996
18/1998
- højresving
97/1991 87/1995
91/1995
8/1997
9)

10)

Højesteret har i 1996 skærpet straffen for færdselsdrab, hvorfor strafniveauet i nogle af de
tidligere afgørelser må tages med forbehold.
Færdselslovens hastighedsbestemmelser er ændret pr. 1/7 1997.
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- konfiskation, gentagne kørsler i frakendelsestiden
18/1991
- konfiskation af motorcross-cykler
120/1997
- kørsel i frakendelsestiden, gentagelsesvirkning
18/1991
( U 95.606 V) 11) 79/1996
- kørsel på gågade, frakendelse
31/1994
- kørsel på lukket område
22/1993
- kørsel uden kørekort, bødeberegning
79/1998
- mangler ved køretøjet
31/1991 90/1992
42/1997
13/1997
- mangler, konfiskation
13/1992
- medicinindtagelse, forveksling, uagtsomhed
131/1997
- overhaling
112/1991 11/1995
- påkørsel af cyklist, uagtsomt manddrab eller legemssskade 73/1991 55/1992
- påkørsel af fodgænger, uagtsomt manddrab
88/1992
- rødt lys
54/1992 72/1995
- sagsomkostninger, retskemiske undersøgelser
33/1991
- tilisede ruder
11/1996
- uagtsomt manddrab, frakendelse
97/1991 46/1993 92/1995
52/1998
- venstresving, betinget frakendelse
73/1995 73/1996 86/1997
- vejkryds, hastighed, beviser
18/1998
- vigepligt
35/1991 47/1993 71/1995
49/1997
8/1998
- vigepligt, egen skyld, betinget frakendelse
92/1997
Generhvervelse af førerretten
Oversigtsartikel vedr. FL § 132, stk 1
74/1991
- senere sager 35/1994, 7/1995, 59/1995, 69/1995, 7/1996 59/1996 99/1996
- § 132, stk.2
65/1992 97/1992
3/1993
- afbrudt alkoholistbehandling
46/1997
- lang strafafsoning
124/1997
Genoptagelse
- klageretskendelse, bedrageri, skibsfinanciering
94/1998
- klageretskendelse, beviser
137/1997
- klageretskendelse, drab
2/1992
- klageretskendelse, dødsfald
135/1997
- klageretskendelse, narkotika
18/1992
Gentagelsesfare, se Varetægtsfængsling
Gentagelsesvirkning

11)

Der er en fejl i overskriften til referatet, det var en 4. gangs kørsel.
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- spritkørsel
- tidligere sprit, nu uforsvarlig kørsel
- vold, reststraf
Graffiti, hærværk, betinget straf
- hærværk, erstatning

42/1992

16/1996

Habilitet, se Advokatbeskikkelse, Anklagere, Dommerhabilitet
Hittegods, bankposteringsfejl, hæleri
Hjemvisning, frister
- på grund af dommerinhabilitet, voldtægtssag
- på grund af telefontolk under domsforhandling
Hurtig retsforfølgning
- tyvagtige udlændinge, ikke med i LovTextAdvokat
Husfredskrænkelse
- manglende påtalebegæring
- pressen
- strafbortfald
- vold, jalousi, betinget dom
Hæleri
- bankposteringsfejl, hittegods
- betinget straf, sagsbehandlingstid
- biler
- tilståelsessager, advokatbeskikkelse
Hærværk
- beviser, vidnegenkendelse
- bortskaffelse af briller (U 98.358 Ø)
- delvis betinget straf, ung alder
- faredelikt, rørbomber
- forsvarerbeskikkelse
- graffiti, betinget straf
36/1996
- graffiti, erstatning
16/1996
- graffiti, samfundstjeneste
- vold mod politiet, bøde, forsæt
Højesteret
- ankeskrivelse, rettergangsfejl, menneskerettigheder
- forsvarerbeskikkelse, salær
- rettergangsfejl
44/1992
- samfundstjeneste
38/1992
- strafudmåling
- tiltaltes sidste ord, tilstedeværelse under ankesag
- vejledning i forelæggelse af straffesager, af Thomas Rørdam

68/1992
90/1992
74/1998
36/1996
133/1997

98/1996
13/1996
58/1996
115/1996

34/1992
49/1992
62/1998
19/1991
98/1996
95/1998
54/1995
12/1995
149/1997
3/1998
40/1995
14/1996
145/1997
83/1998
133/1997
139/1997
150/1997
95/1992
23/1992
46/1996
45/1996
43/1992
46/1994
63/1998
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Incest, se Sædelighedsforbrydelser
Isolation, se Varetægtsfængsling
Juridiske personer, bødeansvar

102/1995

Klageretten, se også Genoptagelse
- advokatbeskikkelse, travl forsvarer
52/1992 105/1998
- sædelighedssag, retslægerådet
20/1996
Kombinationsdom, samfundstjeneste
108/1995
Konfiskation
- arbejdsmiljøloven
15/1993
- forældelse
27/1991 115/1991
- færdselsloven
18/1991 13/1992
20/1992
- miljøsag
68/1994
- motorcross-cykler
120/1997
- narkotika
25/1992
- rækkefølgen af betaling
67/1993
Konfliktråd, vold strafudmåling
4/1997
Konfrontation
- beviser
36/1997
- beviser, røveri
100/1996
- erstatning
28/1994 151/1997
- forsvarers tilstedeværelse
34/1992
Kriminalforsorgens Samfundstjenesteoversigter
93/1996
Kriminalitet og national oprindelse
14/1998
Kriminalregisteret, uberettiget registrering, erstatning
41/1996
Kære under domsforhandling
45/1991 77/1992 (U 92.930 Ø) 78/1992
- anklageskrifter, Ri-Bus-sagen, anklageskrifter
142/1997
- tiltaltes ret til selv at afhøre vidner
32/1998
Lukkelov, almindelige betingelser for strafbarhed
39/1995
Lægeloven
- lægeerklæringer, “lægelatin”
85/1997
- åger
7/1991
12)
Lægers tavshedspligt
97/1993
Mandatsvig
- samfundstjeneste, lang sagsbehandling, menneskeret, revisorer

12)

Længere artikel om Nørrebrouroligheder, ikke i LovTextAdvokat.

148/1997
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Manddrab
- behandlingsdom, ægtefælle, høj alder
- forsøg, torterstatning, psykiske eftervirkninger
- færdselsdrab (strafniveauet kan være skærpet i 1996, se nedenfor)
97/1991 33/1992, 55/1992, 88/1992, 25/1993, 46/1993,
52/1998 102/1998
- grov vold, nødværge
- nødværge
- samlever- og ægtefælledrab, oversigtsartikel 13)
- spritkørsel, nærtpårørendes død
- strafbortfald, nævningesag, tillægsspørgsmål
- uagtsomt, bakning
- uagtsomt, færdselsloven, fodgængerfelt
- uagtsomt, spritkørsel, rødt lys
- uagtsomt, knivstikkeri
- uagtsomt, spritkørsel og faredelikt
- vold, grov med døden til følge, strafbortfald, nødværge
- ægtefælledrab, strafbortfald
Markedsføringsloven, forældelse
Materiel typicitet
- telefonaflytning af familiens samtaler, frifindelse
MBD-symptomer
Meddelere
- politiets, herunder spm. om anonymitet, beskyttelse og dusør
Medforsvarers udelukkelse fra retsmøde
Medvirken
- røveri, frifindelse
- toldloven
- underslæb
- vold, kollektivt ansvar
Menneskerettigheder
- advokatens deltagelse i afhøring
- advokater, berammelse og frit forsvarervalg
- afpresning, brandstiftelse, lang sagsbehandling
- agenter, bevis, telefonaflytning, schweizisk sag
- agenter, dommerhabilitet, Sultan mod Danmark
113/1993
- bedrageri, betinget dom, lang sagsbehandling
- bedrageri/mandatsvig, lang sagsbehandling, sagsomkostninger
13)

93/1997
78/1991
92/1995
147/1997
19/1996
96/1993
25/1993
29/1997
52/1998
15/1996
102/1998
50/1994
34/1996
21/1996
114/1993
16/1991
110/1991
67/1996
124/1996
2/1996
12/1998
16/1993
10/1994
140/1997
23/1994
105/1998
116/1997
57/1993
52/1994
117/1997
148/1997

Delvist uaktuel, idet strafniveauet samme år af Højesteret blev ændret i nedadgående
retning, spm. om betydning af strafnedsættelsesgrunde dog stadig aktuelt.
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- bevis, aktindsigt
- bevis, videoafhøring af børn, psykologerklæringer
- bevisfortegnelse, oversættelse
- dokumentation af politirapporter
18/1994
20/1994
- dommerhabilitet, tdl. dømt vidne i sagen
- dommerhabilitet, agenter, Sultan mod Danmark
113/1993
- dommerhabilitet, forundersøgelse, hollandsk sag
- forsamlingsfrihed, fransk sag 14)
- forsvarer, overtrædelse af referatforbud
- fredskrænkelser, pressen
- klageretten, dommerhabilitet
- langvarig domstolsbehandling i afventen af medsigtet, belgisk sag
- langvarig domstolsbehandling, blødere mod Danmark
- langvarig domstolsbehandling, italiensk sag
- langvarig domstolsbehandling, bedrageri/mandatsvig
- langvarig domstolsbehandling, åger, betinget straf
- langvarig sagsbehandling, hæleri, betinget straf
- narkotika, ikke udvisning (U 98.376 Ø)
- nævningesager, Nielsen mod Danmark
- politirapporter, ulovlige, dokumentation og afhøring af betjent
- psykiatriloven
- retsbelæringer
- retshåndhævelsesarrest
73/1992
- retshåndhævelsesarrest, lang varetægtsfængsling, fransk sag 15)
- tiltaltes overværelse af medsigtedes sager, der afgøres efter
RPL § 925
- tiltaltes overværelse af ankesag, østrigsk sag
- udvisning, familieliv, fransk sag
- udvisning, forlig, engelsk sag
- udvisning, kommissionen, R mod Danmark
- udvisning, narkotika (U 98.376 Ø)
- uhindret samvær med advokat, schweizisk sag
- ulovlige politirapporter, dokumentation og afhøring af betjent
- valgt forsvarer, salær
- varetægtsfængsling, forening af sager
- ytringsfrihed, racisme, Jersild mod Danmark
- åger, betinget straf, langvarig sagsbehandling
Menneskesmugling
14)
15)

Ikke i LovTextAdvokat.
Ikke i LovTextAdvokat

62/1993
58/1991
49/1995
42/1994
48/1991
52/1994
47/1994
75/1992
125/1997
9/1998
2/1992
5/1994
110/1995
99/1992
148/1997
153/1997
95/1998
7/1998
100/1992
106/1998
100/1995
1/1991
122/1995
60/1992
63/1991
46/1994
1/1993
44/1994
4/1992
7/1998
22/1994
106/1998
83/1994
102/1992
78/1994
153/1997
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- nødret, dokumentfalsk, udlændingeloven
- telefonaflytning, bevis
Mentalobservation
- den recidiverende røver, varetægtssurrogat
- lang ekspeditionstid, retslægerådet
- lang ekspeditionstid, varetægtsfængsling
- retten bliver utålmodig og løslader
- varigheden heraf
- tvangsmedicinering
Miljøsag
- anklageskrift 16)
- konfiskation, strafnedsættelse
- EDB indberetning, (loven er siden ændret), anklageskrift
Modregning, uberettiget i torterstatning
Moms, se Afgiftsunddragelse
Myndighedspersoner, se Vold mod politiet m.v.
Narkotika
- anklageskrift, anaboliske steroider, tilbagetræden fra forsøg, forsæt
- anklageskrift, beviser, forsæt
- anklageskrift, udvisning
- betinget straf, frivillig tilbagetræden fra forsøg
- betinget straf, krydret kartoffelsalat
- betinget straf, også forsikringsbedrageri
- ecstacy, samfundstjeneste
- foreløbige tests, beviser 17)
- forsæt til indsmugling
- forsæt, beviser
- forsæt, samarbejde
- forsæt, tilståelsessager, udvisning
- hash, ikke samfundstjeneste
- hash, opbevaring
- hash, samfundstjeneste
- hash, strafudmåling
- hash, udbytte
- indsmugling i fængsler
- khat
- klageretten, genoptagelse
16)
17)

Ikke i LovTextAdvokat
Ikke i LovTextAdvokat

100/1997
68/1993
26/1998
25/1998
27/1998
28/1998
85/1997
79/1991
64/1993
68/1994
76/1995
108/1996

9/1997
12/1997
146/1997
123/1997
85/1995
34/1994
72/1997
66/1995
96/1992
27/1996
3/1993
106/1995
68/1997
70/1996
94/1996
51/1998
62/1996
74/1995
47/1996
18/1992

- 306 -

- konfiskation
25/1992
- menneskerettigheder, ikke udvisning (U 98.376 Ø)
7/1998
- mindre kvanta kokain og heroin
11/1997
- narkotikahæleri, samfundstjeneste
112/1995
- Nermasagen, Nichtzumutbarkeit,
53/1992
88/1996
- Nichtzumutbarkeit, Nermasagen
53/1992
88/1996
- opbevaring
22/1998
- opbevaring af store mængder hash
57/1996
- oversigt over højesteretspraksis (s 125 ff)
43/1992
- piller med Ketogan og Metadon
51/1994
- pusher med små kvanta, varetægtsfængsling
120/1996
- røveri, samfundstjeneste, kombinationsdom
110/1997
- samfundstjeneste
56/1993, 95/1993, 65/1994, 37/1995
112/1995
- skunk, omregning, betinget straf
58/1998
- skunk, omregning, samfundstjeneste
59/1998 107/1998
- skunk, omregning, sagkyndige vidner, sagsomkostninger
108/1998
- skunk, udvisning
37/1997
- store kvanta hash, nævningesag
119/1995
- strafnedsættelse, samarbejde, forsæt
15/1991 40/1992
63/1995
- strafnedsættelse ved samarbejde, plea-bargaining (U 98.1307)
66/1998
- strafskærpelse (U 97.665 Ø)
79/1997
- strafskærpelse, ikke udvisning
113/1997
- strafskærpelse, lovgivning i motiverne, udvisning
23/1997
- strafskærpelse, udvisning
80/1997 81/1997
82/1997
- strafudmåling, hash
43/1993
- udvisning (U 97.809 og 811 Ø)
60/1997
29/1998
- udvisning undladt, menneskerettigheder (U 98.376 Ø)
7/1998
- ulovlige agenter, strafbortfald, forsæt, ekstraordinær anke
59/1997
- ung alder, samarbejde
30/1993
Narkotikahæleri
- betinget straf
8/1996
- store beløb
3/1997
Navneforbud
78/1992
83/1992
(U 97.353 Ø)
32/1997
Nichtzumutbarkeit, narkotika, Nermasagen
88/1996
Nævningesager
- dobbeltgaranti
119/1995
- menneskerettigheder, Nielsen mod Danmark
100/1992
- nævningelister
21/1992, 29/1992, 21/1994, 70/1994,
77/1994
- domsbegrundelser., manddrab, nødværge, tillægsspørgsmål
19/1996
- tillægsspørgsmål, manddrab, strafbortfald
29/1997
Nævnskendelser vedr. forsvarere, oversigtsartikel
105/1996
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Nødret
- dokumentfalsk, menneskesmugling, udlændingeloven
100/1997
- ikke nødret i færdselssag
93/1992
- putativ, i færdselssag
93/1991
- usædvanlig spritsag
3/1994
Nødværge
- exces, vold
69/1993 24/1996
77/1998
- manddrab
19/1996
- manddrab, grov vold
147/1997
- vold
54/1993
- vold, udvælgelse af domme
10/1997
18)
Nørrebrouroligheder 97/1993, 71/1994, 1/1995, 36/1995, 75/1995, 88/1995
- erstatning, forhøjet takst, frister
61/1998
Offentlige hverv, forbrydelser i - afhøring i strid med afhøringstilladelse
1/1998
- underslæb, samfundstjeneste
109/1998
Offentlig orden, forbrydelser mod - fredskrænkelser, fotografering, pressen, politiet
89/1991
Ofre for forbrydelser
- hjælp til
68/1998
Ombudsmanden
- aflytning, underretning til forsvarer
123/1996
- afsoning af bødeforvandlingsstraf
5/1997
- aktindsigt, Patientklagenævnet
75/1993
- anke, Justitsministeriet som bevillingsgiver
77/1991
- anklagemyndighedens tiltalerejsning
38/1993
- asyl familiereglen UDL § 7, stk. 4
63/1993
- asyl, en langvarig tamilsag
26/1995
- asyl, ægthedsvurderinger, eksponering
17/1995
19)
79/1993
- asylskemaer
Ophavsret, edb-programmer
51/1997
Ophævelse af dom
- rettergangsfejl, domsmands udtalelse til vidne
99/1997
Organiseret kriminalitet
- handlingsplan 20)
52/1995
- utraditionelle efterforskningsmetoder, retspolitisk artikel
124/1996
18)

Ikke i LovTextAdvokat. 97/1993 og 71/1994 er længere oversigtsartikler.
Ikke i LovTextAdvokat
20)
Ikke i LovTextAdvokat. En snævert sammensat arbejdsgruppes drømme om videregående efterforskningsbeføjelser. Et rent tag-selv-bord for anklagemyndigheden.
19)
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Pasinddragelse, hjem til strafforfølgning
Patientklagenævnet
- aktindsigt
- tvangsmedicinering 21)
- ufuldstændig lægeundersøgelse 16)
Plea-bargaining
- en sympatisk variant
- som led i bekæmpelse af narko- og organiseret kriminalitet 124/1996
- strafnedsættelse, narkotika (U 98.1307 H)
Politiet
- skud og stenkast, se Nørrebrouroligheder
Politiafhøring
- afhøringstilladelse (U 92.318 Ø)
- videooptagelse af børns forklaring
- salær
Politivedtægten
- anklageskrift
- bagatelsager, advarsel, procesbevilling
Politirapporter
- aflytningsudskrifter, udlevering til sigtede
- bevisførelse om indhold (U 92.930 Ø)
77/1992
se i øvrigt under Bevis
- formfejl ved afhøring
- udlevering til sigtede eller pressen
Politivold ?, Nørrebrouroligheder, lovlig retshåndhævelse
Pressen
- fredskrænkelse, offentlig orden, politiet
- fredskrænkelse, fotografering, forsæt
- husfredskrænkelse
- forhøjet erstatning p. gr. af presseomtale
- fotos af anholdte m.v.
- spidsrod i retsbygningen mellem presse- og TV-fotografer
Procedure
- vejledning i forelæggelse af straffesager for Højesteret
Procesbevillingsnævnet
- anke- og kæretilladelser
- bagatelsager, advarsel, politivedtægten
- begrundelser, domstolsprøvelse
21)

Ikke i LovTextAdvokat. En længere retspolitisk artikel om psykiatriloven.

53/1995
73/1995
100/1995
100/1995
114/1995
66/1998

41/1992
48/1992
74/1992
21/1998
20/1998
106/1996
61/1994
42/1997
105/1996
88/1995
89/1991
127/1997
49/1992
50/1992
99/1993
126/1996
63/1998
49/1998
20/1998
77/1997
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Prøveløsladelse
- ulovlige agenter, afbrudt afsoning
Psykiatriloven, se Administrativ frihedsberøvelse
Pålæg, se Aktindsigt
Påtale
- til forsvarer ophævet, advokaters ret til selvstændig efterforskning
Påtalebegrænsninger, se Anklageskrift
Racisme
- trusler, fredskrænkelser, anklageskrift
- menneskerettigheder, ytringsfrihed
Ransagning
- erstatning, egen skyld
- eventyrjagt, erstatning
- indskrænkning i bevægelsesfrihed
- proportionalitet
- retsanmodning fra Belgien
- retskendelse
- ulovlig
- ulovlig, ikke afvisning af straffesag
Referat- og navneforbud
- krænkelse, advokater, bøde, menneskerettigheder
Rejse- og opholdsomkostninger
- for udlændinge i straffesager
- sædelighedssag
Restaurationslov
- fornærmende adfærd mod politiet, strafbortfald
Reststraf, se Strafudmåling
Retsanmodning
- særpræget sag fra Tyrkiet
- særpræget sigtelse fra Belgien
Retsbelæring
- menneskerettigheder
Retsbøger
- domfældtes adgang til at få udskrift, se også U 97.194 VL
- protokollation af indsigelser under nævningesager
Retshåndhævelse
- lovlig, Nørrebrouroligheder, magtanvendelse ved anholdelse
- lovlig, trusler
Retshåndhævelsesarrest, se Varetægtsfængsling
Retslægerådet

88/1997

96/1998

54/1994
78/1994
51/1995
45/1994
39/1993
36/1991
87/1998
78/1993
83/1996
23/1998
125/1997
90/1997
6/1993
14/1997

6/1992
87/1998
1/1991
94/1997
95/1992
88/1995
16/1998
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86/1995
- mentalerklæringer, lang ekspeditionstid
- psykiatriloven, senil demente
- sagsbehandlingstid
- sanktionsvalg
- sindssyge kriminelle, tvangsindlæggelse , se note 17
- spillelidenskab
- spritsag
- sædelighedssag, klageretten
- tvangsindlæggelser m.v.
98/1993 33/1994
- vold, sagsomkostninger
Retsmøder
- forsvarers adgang til at overvære retsmøder om brevtilbageholdelse,
brevåbning m.v.
- forsvarers adgang til at overvære domsforhandling i sager, hvor
deres klienter er vidner
- medforsvarers udelukkelse
- navneforbud under efterforskningen
- sigtedes adgang til at overvære afhøringer af medsigtede i sager,
der afgøres efter RPL § 925
51/1991
63/1991 22/1992,
- tiltaltes overværelse af ankesag
Retsvildfarelse, uegentlig, skyldnersvig, forsæt
Rettergangsfejl
- Højesteret
44/1992
- ankeskrivelser til Højesteret
- telefontolke under domsforhandling
(U 96.1488 V)
Rettighedsfortabelse
- bedrageri, social- bedrageri, betinget dom, lang sagsbehandling
- dokumentfalsk, advokater
8/1992
- underslæb, advokater
Revisionsberetninger
- aktindsigt og bevis
- dokumentation af politiets
(U 97. 675 H)
- sagsomkostninger, bedrageri/mandatsvig, lang sagsbehandling
Rockerlov, tilhold
Røveri
- asylsøgende, udvisning, frihedsberøvelse efter udlændingelov
- betinget straf
22)

Fra Retslægerådets Årsberetning, ikke i LovTextAdvokat

66/1996
25/1998
118/1996
64/1998
36/1992
101/1993
91/1998
8/1993
20/1996
100/1995
25/1994

6/1991
5/1992
2/1996
32/1997
124/1996
46/1994
31/1996
46/1996
95/1992
115/1996
2/1998
117/1997
50/1998
77/1996
97/1996
55/1997
148/1997
1/1997
67/1997
48/1995
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- betinget straf, ung alder
- beviser
- forsøgsordning med narkomaner og afvænning
- ligeartet recidiv, ikke skærpende omstændigheder, men lang straf
- medvirken, frifindelse
- narkotika, samfundstjeneste, kombinationsdom
- samfundstjeneste
98/1991 88/1993 26/1994 39/1994
- ung alder, kombinationsdom
- vidnetrusler, betinget straf, behandlingsdom
- vold mod butiksdetektiv i forbindelse med røveriet
Sagkyndig bistand til forsvarere
Sagsomkostninger
- beslaglæggelse
- beslaglæggelse
- delvis frifindelse
56/1992
- erstatningssag
11/1992
- ikke ved skærpelse i landsretten
- inddrivelse 23)
- mangelfuld erklæring fra Retslægerådet
- nedsat på grund af oprindeligt alvorligere sigtelse
- oprindeligt større sigtelse og lang sagsbehandling
- principiel sag om bødeberegning
- prøvesag om “skunk”
- retskemiske undersøgelser i færdselssag
33/1991
- revisionsberetning, bedrageri/mandatsvig
- rækkefølge ved betaling
- sagkyndige erklæringer
- sagkyndige erklæringer og vidner, mindre sagkyndige
- stor miljøsag med delvis frifindelse
Salær, en række af afgørelserne er ikke medtaget i LovTextAdvokat
- eftersalær, afsoning i udlandet
- erstatningssager
95/1991 111/1993 20/1995
55/1998
56/1998
- fjernelse af børn og unge
- forberedelse, samtaler med pårørende
- politiafhøring
- rejsetid
21/1995
- tilståelsessager
- valgt forsvarer, refusion efter frifindelse
23)

Ikke I LovTextAdvokat

134/1997
34/1992
72/1998
62/1997
12/1998
110/1997
61/1996
98/1992
115/1997
7/1997
97/1996
24/1993
39/1996
76/1995
53/1994
71/1995
74/1993
25/1994
107/1997
117/1997
79/1998
56/1997
70/1991
148/1997
67/1993
17/1993
108/1998
76/1995
105/1995
143/1997
80/1994
40/1991
74/1992
31/1995
91/1994
83/1994
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Samfundstjeneste
- Højesteretspraksis
38/1992
45/1996
- afgiftsunddragelse, cigaretsmugling
65/1991
51/1996
- bedrageri
9/1991
40/1993 48/1994 25/1995
95/1996
- bedrageri, groft
109/1995 111/1995
- bedrageri, dokumentfalsk
105/1991 37/1992
37/1993
- bedrageri, forsikringsvig
104/1991 46/1992 80/1992
81/1992
94/1993 108/1993 32/1995
- bedrageri, social-, rettighedsfrakendelse
2/1998
- bedrageri, telefonkreditkort
76/1993
- bedrageri og dokumentfalsk, delvis betinget straf
65/1997
- bedrageri/mandatsvig, langvarig sagsbehandling, menneskerettigheder148/1997
- beredskabsloven, ankefrist
4/1995
- bestikkelse
154/1997
- brandstiftelse
31/1993 9/1996
69/1997
- brandstiftelse, forsikringssvig
83/1993
- databedrageri
7/1992
26/1997
- dokumentfalsk
60/1996 114/1996
65/1997
11/1998
(U 98.961 Ø) 34/1998
90/1998
- dokumentfalsk, advokater, rettighedsfortabelse
50/1998
- falsk forklaring for fogedretten, bedrageri
86/1997
- hærværk, graffiti
139/1997
- Kriminalforsorgens Oversigter
61/1992
93/1996
- narkotika
56/1993 95/1993 65/1994
37/1995
112/1995 94/1996
- narkotika, ecstacy
72/1997
- narkotika, ikke til ung med indsmugling af over 200 kg hash
- narkotika, skunk
59/1998
- narkotika, røveri, kombinationsdom
- røveri
98/1991 98/1992 88/1993
39/1994 61/1996
- sædelighedsforbrydelser, unge lovovertrædere
107/1997
- toldloven, cigaretsmugling
- tyveri, groft
18/1993
- underslæb
9/1991
- underslæb i offentlig hverv
- vilkårsovertrædelse
113/1996
- vold
87/1993 85/1994 67/1995
28/1996 72/1996 52/1997

68/1997
107/1998
110/1997
26/1994

51/1996
104/1995
26/1997
109/1998
73/1998
77/1995
47/1997
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18/1997 15/1998
- værnepligtsnægtelse
Sammenstød, sum- og dagbøder, færdselsloven
Selvmord, hjælp til
- betinget straf
Sikringsanstalt - kvalificeret voldtægt
Sindssygdom, se bl.a. Administrativ frihedsberøvelse
Sindssyge under Kriminalforsorgen 24)
10/1993
Skat, se Afgiftsunddragelse
Skibsfinanciering
- bedrageri, forsæt, risiko for formuetab
Skyldnersvig, uegentlig retsvildfarelse, forsæt
Smugleri, se Afgiftsunddragelse
Spillelidenskab, Retslægerådet
Spritkørsel
- oversigtsartikel, herunder om betingede straffe og frakendelse
- betinget straf, sygdom, kortere frakendelse
- betinget straf, hørelidelsen tinnitus
- generhvervelse, se Generhvervelse
- behandlingsdom
- beslaglæggelse
119/1991
- beviser
- blodprøveerklæring tilsidesat, abnorm høj promille
- blodprøveerklæring tilsidesat, abnorm fordampning
- blodprøve forbyttet, punktering som årsag til uheld
- faredelikter, uagtsom personskade og manddrab
- formildende omstændigheder
49/1993 57/1995 79/1995
- gentagelsesvirkning, når kørekortet er generhvervet
- gentagelsesvirkning
42/1992 68/1992 37/1994
- knallerter, frihedsstraf
- konfiskation
- kørsel i udlandet
20/1991
- kørsel på lukket område
- kørselsfejl
- midlertidig inddragelse af kørekort
- nærtpårørendes død
- nødret, frifindelse
- nødret, strafnedsættelse, betinget straf
24)
25)

Årsberetninger, ikke i LovTextAdvokat.
Ikke i LovTextAdvokat

107/1995

112/1997
115/1993
101/1993

34/1997
31/1996
91/1998
44/1996
138/1997
35/1997
24/1992
3/1992
26/1993
41/1991
71/1991 25
76/1997
34/1996
89/1995
13/1991
70/1995
13/1995
20/1992
9/1993
22/1993
23/1996
94/1991
25/1993
3/1994
93/1992
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- psykiske problemer, betinget straf
88/1991
- sagsomkostninger, retskemiske undersøgelser
70/1991
- skubbede biler
56/1992 (U 95.328 V) 81/1995
- tilregnelse, Retslægerådet
8/1993
- togfører (strfl. § 138)
35/1992
- utjeneligt forsøg
112/1996
Strafafkortning
- frihedsberøvelse af asylsøgende efter udlændingeloven
67/1997
- på grund af varetægtsfængsling
13/1998
Strafafsoning
99/1995
- stærke og svage indsatte 26)
Strafbortfald
- fornærmelig adfærd mod politiet
14/1997
- husfredskrænkelse
62/1998
- manddrab
29/1997
- ulovlige agenter, narkotika, ekstraordinær anke
59/1997
- manddrab, vold grov med døden til følge
21/1996
- vold, langvarig efterforskning
68/1995
- vold
86/1998
- ægtefælledrab
114/1993
27)
74/1994
Straffeattester
Strafferammer, forældelse, dokumentfalsk
102/1996
Strafnedsættelse
- ved samarbejde
15/1991 40/1992 4/1993 30/1993
63/1995
( 98.1307 H) 66/1997
101/1996
- samlever- og ægtefælledrab se note 8
96/1993
- vold, spark i ansigtet, folkets røst fra tilhørerpladserne
16/1997
- grov vold, betinget straf
8/1995
Strafudmåling
- oversigtsartikel over Højesteretspraksis 1982-91
43/1992
- fire forslag i en voldssag
112/1998
- høj alder, manddrab, ægtefælle, behandlingsdom
93/1997
- reststraf
5/1991
8/1991
- ung alder, se under Betinget straf eller Samfundstjeneste
- under 18 år, FN-konvention
105/1997
- Kriminalforsorgens Samfundstjenesteoversigter
26)
27)

Årsberetning, ikke i LovTextAdvokat.
Ikke i LovTextAdvokat

61/1992

93/1996
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- samarbejde, se Strafnedsættelse
- udløsning af reststraf
Sædelighedssag
se også Blufærdighedskrænkelse, Erstatning og Voldtægt
- adgang for pårørende til lukket retsmøde
- anden kønslig omgængelse med mindreårige
- anden kønslig omgængelse, betinget straf, tort
- anden kønslig omgængelse, pædagog, erstatning
- anden kønslig omgængelse, erstatning
- børnepornofilm
- forsøgsordning i Kriminalforsorgen
- klageretten, retslægerådet
- omgang med mindreårige
- samleje med samlevers datter, betinget straf
- samleje med steddatter
- tilsnigelse af samleje, uagtsomhed
- udnyttelse af unge
- unge lovovertrædere, betinget straf
Særforanstaltninger, ophør
Tavshedspligt
- advokater
- forsvarere der har problemer med politiet
- krænkelse, advokater, lukkede retsmøder
- læger, Nørrebrourolighederne ikke i LovTextAdvokat
- misbrug af politirapporter efter forsvarerhvervets ophør
Telefonaflytning, se Aflytning
Tilfældighedsfund
- aflytning
Tilhold
- rockerlov
Tilregnelighed, abnorme enkeltreaktioner 28)
- kriminelle med MBD/DAMP-symptomer
- varetægtsfængsling, retshåndhævelsesarrest
Tilregnelse
- spritsag
se også under Forsæt
Tilståelsessager
- advokatbeskikkelse, ankevejledning
28)

Årsberetninger, ikke i LovTextAdvokat.

17/1996

6/1993
14/1992
36/1994
102/1997
76/1998
59/1993
130/1997
20/1996
21/1993
83/1995
77/1993
58/1993
20/1993
107/1997
82/1995

80/1998
105/1996
15/1997
97/1994
102/1991

68/1993

86/1995

81/1998
1/1997
66/1996
67/1996
88/1998
8/1993

41/1994

122/1996
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- advokatbeskikkelse, hæleri
12/1995
- brandstiftelse, ufuldstændig tilståelse
30/1998
- narkotika, forsæt
106/1995
- salær
91/1994
- spanske hekseprocesser, oversigtsartikel om utraditionelle
efterforskningsmetoder, særligt s 367 f
124/1996
- udviklingshæmmede
61/1995
Tiltale, se Anklageskrift
Toldloven, se Afgiftsunddragelse
Tolke
103/1993
- oversigtsartikel om benyttelse af tolke 29)
16/1994
- Indenrigsministeriets tolketjeneste, som note 23
17/1994
- Justitsministeriets tolke, som note 23
- protokollation uden tolk under afhøring af udlænding, falsk forklaring 65/1995
- skriftlig oversættelse af dom og retsbog i indanket sag til udlænding 21/1997
- telefontolkning, rettergangsfejl, hjemvisning
(U 96.1488 V) 115/1996
Torterstatninger, erstatningsansvarslovens § 26, oversigtsartikel
80/1996
Trusler
- lovlig retshåndhævelse
16/1998
- mod myndighedspersoner
96/1995
- mod myndighedspersoner, samfundstjeneste
110/1998
- mod politiet, bøde og hæfte
119/1997
- om smitte med AIDS
32/1992
84/1994
- racisme, anklageskrift
54/1994
Trusler mod vidner
101/1992 14/1993
28/1993
- frifindelse
84/1995
- røveri, betinget straf, behandlingsdom
115/1997
Tvangsfjernelse, se Fjernelse af børn og unge
Tvangsindlæggelse, se Administrativ frihedsberøvelse
Tyveri
- biler
54/1995
- brugstyveri, telefonkreditkort
76/1993
- butikstyverier, gentagne, betinget straf
71/1997
- groft, vedrørende biler, strafudmåling
152/1997
- groft, delvist betingede domme
28/1997
- groft, samfundstjeneste
18/1993 104/1995
- ting henlagt i container
85/1993
- vold , betinget straf
37/1996

29)

Ikke i LovTextAdvokat.
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Uagtsom legemsbeskadigelse
Uagtsomhed
- færdselsloven, forkert medicinindtagelse
- sædelighedsforbrydelser
Uagtsomt manddrab, se Færdsel eller Manddrab
Udeblivelsesdom
- uagtsom brandstiftelse
Udlevering til retsforfølgning
2/1993
Udlændinge
- rejse og opholdsomkostninger i straffesager
Udlændingeloven
se også under Asyl og Udvisning
- advarsel for at have sendt familiemedl. pas til brug ved indrejse
- familiesammenføring
- Flygtningenævnet, domstolsprøvelse (U 97.1157 H)
- frihedsberøvelse (NB loven er lavet om adskillige gange,
særligt f.s.v. angår asylsøgere fra "sikre" lande) 90/1991 72/1992
23/1993 29/1993 102/1993
10/1995 34/1995 97/1995
- frihedsberøvelse (U 97.1242 og 1507 HK)
- kriminalitet, Exjugoslavien
- nødret, menneskesmugling, dokumentfalsk
- urigtige erklæringer
- varetægtsfængsling, udvisning
Udsættelse
- kære under domsforhandling (U 92.930 Ø)
77/1992
- af straffuldbyrdelse ved anke
- af afsoning, færdselssager
Udviklingshæmmede, bistand ved afhøringer, tilståelsessager
Udvisning
- frihedsberøvelse, hvis udsendelse er stillet i bero
- menneskerettigheder
4/1992 1/1993
- kriminalitet, asyl, humanitær opholdstilladelse
- kriminalitet, asyl, oversigtsartikel
- narkotika (skærpede bestemmelser ult. 1996)
106/1995
- narkotika, udvisning undladt
- narkotika, anklageskrifter
- narkotika, lovændring strafskærpelse
80/1997 81/1997
- narkotika, lovændring, strafskærpelse (U 97.809 og 811 Ø)
- narkotika, menneskerettigheder (U 98.376 Ø)
- narkotika, “skunk”

22/1993
131/1997
58/1993

6/1997
64/1995
90/1997

24/1991
67/1992
104/1997
82/1992
90/1994
122/1997
16/1995
100/1997
26/1996
83/1997
78/1992
73/1993
24/1994
61/1995
75/1998
44/1994
42/1996
101/1995
29/1998
113/1997
146/1997
82/1997
60/1997
7/1998
37/1997
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- narkotika, strafskærpelse
- røveri begået af asylsøgende
- varetægtsfængsling, udlændingeloven
- vold
- vold mod politiet, trussel om smitte med AIDS
Ulovlig frihedsberøvelse
19/1993
- forældremyndighed, betinget straf, forsæt
- tort
113/1991
Ulovlig politiforretning
- erstatning
30/1994
- utraditionelle efterforskningsmetoder, oversigtsartikel
- ulovlige agenter, afbrudt strafafsoning, prøveløsladelse
se i øvrigt under Agenter
Underslæb
- advokater, rettighedsfortabelse
- betinget straf
- biler
- databedrageri, samfundstjeneste
- groft
- groft, kombinationsdom
- medvirken
- offentlig tjeneste eller hverv, samfundstjeneste
- samfundstjeneste
9/1991 51/1993
Ung alder
- voldtægt
Ungdomskontrakter, boganmeldelse, ikke i LovTextAdvokat
Urigtige erklæringer
- betinget straf
Valgt forsvarer
- beskikket forsvarer samtidig
- refusion af salær efter frifindelse
- underretning ved aflytning, Ombudsmanden
Varetægtsfængsling
- besøgstilladelse
37/1991
- brevkontrol
- "dødsbilister," fængslingssurrogat
- dommerhabilitet, menneskerettigheder
- efterforskning slut, løsladelse
- forening af straffesager, menneskerettigheder
- fremstilling af arrestant til frist

83/1994

38/1991 39/1991

23/1997
67/1997
83/1997
17/1998
22/1997
50/1993
54/1998
71/1993
75/1997
124/1996
88/1997

77/1996
45/1993
54/1995
26/1997
103/1997
54/1996
10/1994
109/1998
61/1993
97/1998
35/1995
70/1997

69/1992
86/1996
123/1996
59/1991
63/1997
9/1996
122/1995
98/1998
102/1992
111/1998
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- gentagelsesfare
- isolation, sygdom, selvmordsrisiko
- isolation, narkotikasag
- marathongrundlovsforhør, nye fængslingsgrunde i kæren
- mentalobservation, langvarig, fængsling fortsat
- mentalobservation, fængsling ophævet på grund af ventetid
97/1993
- Nørrebrouroligheder, 30)
- proportionalitet, sigtelser, der ikke holder
- retshåndhævelsesarrest
73/1992
- retshåndhævelsesarrest, heroinbilist
- retshåndhævelsesarrest, menneskerettigheder, begrundelser, 24)
- retshåndhævelsesarrest, utilregnelige personer
- risiko for ny kriminalitet, narko på Vesterbro
- risiko for ny kriminalitet, våbenloven, ikke rocker
- risiko for ny kriminalitet, våbenloven, rocker (U97.184 H)
- som middel til at opnå tilståelser (s 367)
- surrogat
64/1995 5/1995
- surrogat, mentalerklæring, behandlingsdom
- udenlandsk retsanmodning
6/1992
- udvisning, udlændingeloven
Videoafhøring, se Bevis
Videorekonstruktion, se Bevis
Vidnetrusler, se Trusler mod vidner
Vidneafhøring
- tiltaltes ret til selv at stille spørgsmål
Vidnefritagelse
se vedr. tidligere år under Bevis
- afhøring af politifolk, beviser
48/1996
- dokumentation af politirapporter, afhøring af
politifolk, breve beslaglagt hos nærtpårørende
- beviser, afhøring af politifolk
Vidneudelukkelse
- lægers tavshedspligt 24)
Visitation
- erstatning
6/1994 (U94.677ff)
71/1998
- ulovlige
Vold
- accept af risiko, ingen erstatning
30)

Ikke i LovTextAdvokat.

64/1992
42/1991
30/1997
6/1998
27/1998
28/1998
70/1998
99/1998
42/1995
4/1996
60/1992
88/1998
120/1996
111/1997
121/1996
124/1996
9/1996
26/1998
64/1995
83/1997

32/1998

91/1996
63/1996
63/1996
97/1993
60/1994
43/1994
67/1998
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- afgrænsning mellem § 244 og 245 (se også længere nede i afsnittet) 106/1997
- betinget straf
11/1993 13/1994 67/1995
9/1995
95/1995 115/1995 40/1996
43/1996
103/1998
- betinget straf for vold mod politiet
92/1991 91/1993 86/1994
47/1995
53/1996 75/1996
- betinget straf, jalousi
17/1997
- betinget straf, jalousi, Danske Lov
128/1997
- betinget straf og bøde, provokation
84/1998
- betinget straf, samfundstjeneste
15/1998
- exces i nødværge
24/1996
77/1998
- fareforvoldelse med biler, færdselsloven
6/1996
- forgiftning med piller
27/1992
- forsæt, anklageskrift
33/1993
- frustrationer i en bilkø, betinget straf
56/1996
- gensidigt håndgemæng, betinget straf
3/1996
- gentagelsesvirkning, reststraf
74/1998
- grov, manddrab, nødværge
147/1997
- grov, torterstatning
20/1997
- grov, unge lovovertrædere, betinget straf, FN-konvention
105/1997
- grov, betinget straf, strafnedsættelse
8/1995
- grov, efter § 245, samfundstjeneste
18/1997
- grov, invaliditet
7/1994
- grov og med døden til følge, forvaring
18/1996
- grov, pistolskud, anklageskrift
50/1997
- grov, strafafkortning på grund af varetægtsfængsling
13/1998
63/1994
- hurtig afsoning for voldsdømte, ikke i LovTextAdvokat
- husfredskrænkelse, jalousi, betinget straf
19/1991
- hæftestraf, mindre alvorlig karakter
107/1991
- kollektivt ansvar, medvirken
140/1997
- kvælertag henført under § 245
85/1991
108/1991
- kvælertag henført under § 244 (Ikke i LovTextAdvokat)
- kvælertag, betinget straf
84/1996
40/1997
- luftgevær, skud henført under § 244 og § 252
109/1991
- myndighedspersoner, se også Politiet 47/1991 89/1992 86/1994
87/1994
- myndighedspersoner, nedre grænse for vold
76/1996
- myndighedspersoner, politiet, fornærmelig adfærd, strafbortfald
14/1997
- myndighedspersoner, politiet, hærværk, bøde, forsæt
150/1997
- myndighedspersoner, politiet, trussel om smitte med AIDS, udvisning 22/1997
- nødværge, betinget straf
54/1993
- nødværge, udvælgelse af domme
10/1997
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- nødværge udøvet af trediemand, exces
- parkeringsvagt, bøde
- politiet
97/1993
- politiet, varetægtsfængsling, Nørrebrouro
- Retslægerådserklæring, sagsomkostninger
- samfundstjeneste
87/1993 85/1994 67/1995
28/1996 72/1996 47/1997
- samlever
- skærpende omstændigheder efter § 247
- spark i ansigtet, strafnedsættelse, folkets røst fra tilhørerpladserne
- strafbortfald, langvarig efterforskning
- strafbortfald
- strafudmåling, konfliktråd
- strafudmåling, fire forslag
- tort
39/1992 84/1994 47/1997
- trusler, torterstatning
se også oversigtsartikel om erstatning
- trusler mod myndighedspersoner
- trusler om AIDS, erstatning
32/1992
- trusler, forgiftning med alkohol og piller, beviser
- tvang, blufærdighed, tort
- tyveri, betinget straf
- udvisning
- voldtægt, torterstatning, anden kønslig omgængelse
Voldtægt
- afgrænsning § 216, stk. 1 og 2, ung alder, erstatning
- erstatning, se oversigtsartikel
- hjemvisning på grund af dommerinhabilitet
- hjælp til ofre
- kvalificeret, § 216, stk. 2
- særlig farlig karakter, frifindelse, beviser
- vold, torterstatning, anden kønslig omgængelse
Våbenloven
- betinget straf
- gaspistoler
- "hurtigtræksknive"
- rocker, varetægtsfængsling (U 97.184 H)
- ikke rocker, ikke varetægtsfængsling efter dom
- skærpede bestemmelser i straffeloven
Ytringsfrihed

69/1993
114/1995
112/1993
70/1998
25/1994
77/1995
52/1997
111/1991
78/1996
16/1997
68/1995
861998
4/1997
112/1998
121/1997
27/1997
80/1996
64/1996
84/1994
85/1996
31/1994
37/1996
17/1998
82/1996
97/1998
80/1996
58/1996
68/1998
115/1993
111/1996
82/1996
104/1998
64/1991
55/1995
121/1996
111/1997
60/1998

- 322 -

- menneskerettigheder, racisme
- enkeltmandsdemonstration, erstatning

78/1994
9/1994

Åger
- lægeloven
7/1991
- betinget straf, lang sagsbehandling, menneskerettigheder
153/1997
TRYKFEJL
I Medd. 71/1992 skal der i referatet af dom nr. 3 rettes et årstal fra 1991 til 1989 i 5.
linie forneden på side 209.
I Medd. 72/1992 skal der på side 216 i sidste linie rettes U 88.302 ØK til U 89.302
ØK.
I hæfte 11 fra november 1997, er der gal paginering af de to sidste sider, der skulle
hedde 332 og 333. Det er heldigvis midt i en artikel, og har derfor ikke betydning for
registeret.

