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Husk, at der er lokalkurser i henholdsvis Holbæk, Odense og Glostrup, tirsdag den 16. januar, mandag den 22. januar og torsdag den 8.
februar.
Nærmere oplysninger i hæfte 12, side 315.
Husk ligeledes at reservere dagbogen til generalforsamling 4 -5. maj i Horsens. Her skal du
vente med tilmelding, indtil der kommer nærmere oplysninger.
Nærværende hæfte indeholder register 19992000. Ved at øje ned over emnerne, vil man se,
at der er ganske få optagelser vedr. en af de
mest almindelige forbrydelser, tyveri. På den
anden side er der ganske mange vedr. menneskerettigheder. Ethvert afgørelsesregister er
udtryk for et valg, sager om tyveri er oftest
uproblematiske, eller drejer sig udelukkende
om afvejning af kendte bevistemaer.
Det er imidlertid glædeligt, at der efterhånden
er så mange afgørelser, hvor domstolene tager
stilling til spørgsmålet om menneskerettigheder, blot beklageligt, at en del af dem drejer sig
om overordentlig langsommelig sagsbehandling.
Bestyrelsen og redaktøren benytter lejligheden
til at ønske alle en glædelig jul og et arbejdsomt nytår.
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Landsforeningens Meddelelse 120/2000

Varetægtsfængsling - Retshåndhævelsesarrest - Anvendelse af nævningevotering som begrundelse for fængsling
Retsplejelovens § 762
K blev oven på domsafsigelse i nævningeting varetægtsfængslet uden opsættende
virkning med henvisning til retshåndhævelsesarrest som følge af en dom på 3 års
fængsel for narkotikakriminalitet. Højesteret løslod. Interessant er landsrettens begrundelse over for Højesteret for den skete fængsling.
HK 214/2000, 16/5 2000
I Lf.Medd. 91/1999 er gengivet sagen om den enlige mor med mindreårige børn, der
trods sigtelse for alvorlig narkotikakriminalitet og mulighed for kollusionsfare blev
løsladt under sagens efterforskning efter fængsling 24/6 - 3/11 1999.
Som begrundelse, der blev stadfæstet af Østre Landsret, anførte byretten:
"… at hensynet til børnenes tarv er så tungtvejende, at hensynet til retshåndhævelsen
og til at forhindre arrestanten i at tage kontakt med medsigtede eller vidner ikke på
nuværende tidspunkt kan begrunde en forlængelse af varetægtsfængslingen hverken
efter den hidtil anvendte bestemmelse i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, eller efter
bestemmelsen i § 762, stk. 2, nr. 1."
Sagen blev domsforhandlet i nævningeting april/maj 2000. K blev fundet skyldig i for
en medtiltalt at have opbevaret 500 g heroin og kokain og idømt 3 års fængsel.
Umiddelbart i forbindelse med domsafsigelsen blev strafudmålingen anket til Højesteret, bl.a. fordi den medtiltalte, for hvem hun skulle have opbevaret stoffet, alene
blev dømt for overdragelse af 395 g, ligesom andre tiltalte for erhvervelse med henblik på videresag af større kvanta havde fået samme straf som K. K's straf var dog en
fællesstraf med en næsten afsonet samfundstjenestedom for ikke ligeartet kriminalitet.
Anklagemyndigheden begærede K varetægtsfængslet. Landsretten afsagde følgende
kendelse:
K E N D E L S E:

- 347 "K er nu idømt 3 års fængsel for alvorlig narkotikakriminalitet. Hun har kun været
varetægtsfængslet i lidt mere end 4 måneder, hvorfor der forestår afsoning af en betydelig straf. Herefter findes hensynet til retshåndhævelsen at kræve, at domfældte
ikke er på fri fod, uanset de akutte - men forudseelige - problemer dette medfører i
relation til hendes børn."
Retten nægtede at tillægge kendelsen opsættende virkning.
Forsvareren kærede med et udførligt kæreskrift, hvor han henviste til de oplysninger
om problemer med pasningen af døtre på 7½ og 1½ år, hvis fædre begge var fra Ghana, og som hjemvendte uden kontakt med deres døtre. Hun var gravid med forventet
nedkomst november 2000. Den nye ghanesiske ægtefælle, der ikke talte dansk, kunne
ikke deltage i pasningen af de ældre særbørn.
Med henvisning til udtalelser fra Kriminalforsorgen yderligere
- at K var uden større familiemæssigt netværk
- at K var uden betydende vennenetværk
- at begge de to piger i løbet af meget kort tid - bedømt på baggrund af erfaringen fra
1999 - ville udvise samme lægelige indikationer som i august/september 1999. Han
henviste herved til, hvad der var anført i byretskendelsen (gengivet i Lf.Medd.
91/1999)
- at begge døtre var i en betydelig risiko for at lide psykisk overlast, dersom ikke
familiesituationen mellem moder og døtre inden for meget få dage retableres, jfr.
herved princippet i EMK art. 8, stk. 1, på hvilken baggrund det blev gjort gældende, at varetægtsfængsling i denne konkrete sag ikke stod i rimeligt forhold til den
skade, der påførtes de to små børn.
Ved indsættelse af K i Vestre Fængsel oven på domsafsigelsen var risikoen for
tvangsfjernelse af børnene igen blevet nærliggende.
Videre i kæreskriftet argumenterede forsvareren mod strafudmålingen sammenlignet
med tidligere sager (referat udeladt).
Landsretten fandt anledning til at give kæremålet følgende ord med på vejen:
"Afdelingen kan henholde sig til den afsagte kendelse og skal tilføje, at afgørelsen
om varetægtsfængsling af K blev truffet blandt andet under indtryk af udtalelser under voteringen fra nævningerne i forbindelse med afvejningen af hensynet til K's familiemæssige situation og den af hende begåede forbrydelse, hvilken afvejning resulterede i en ubetinget straf af fængsel i 3 år.
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Sagens akter beror hos anklagemyndigheden.
Niels Johan Petersen"
I Højesterets kendelse, der redegør for den afsagte dom, fængslingskendelsen uden
opsættende virkning, den tidligere varetægtsfængsling og begrundelsen for løsladelsen, landsrettens supplerende begrundelse for den nu afsagte kendelse om fornyet varetægtsfængsling samt K's forventede nedkomst, udtaler Højesteret:
"I påkendelsen har deltaget tre dommere: Blok, Børge Dahl og Poul Søgaard.
Efter det oplyste om K's personlige forhold og under hensyn til, at hun forud for
domsafsigelsen har været på fri fod gennem en periode på ca. ½ år, finder Højesteret,
at hensynet til retshåndhævelsen - uanset karakteren og omfanget af det forhold, i
hvilket hun er fundet skyldig - ikke kræver, at hun er fængslet under anke, eller indtil
afsoning kan finde sted. Da betingelserne for fængsling i medfør af retsplejelovens §
769, stk. 1, jf. § 762, stk. 2, nr. 1, således ikke er til stede, tager Højesteret påstanden
om løsladelse til følge.
Thi bestemmes:
K skal løslades."
- oo0oo Det er muligt, at nævninger er udtryk for folkets røst, men afgørelse om fortsat
fængsling træffer rettens dommere alene.
Landsforeningens Meddelelse 121/2000

Varetægtsfængsling - Gentagelsesrisiko - Proportionalitet
Retsplejelovens § 762
Kvindelig indbrudstyv med 6 tidligere domme for berigelseskriminalitet løsladt, trods
gentagelsesrisiko, under hensyn til en nært forestående brystoperation for cancer.
Ø.L. 20. afd. kære nr. S-1939-00, 29/5 2000
K på 40 år blev sigtet for og erkendte et indbrudstyveri i privat beboelse til en samlet
værdi på ca. 20.000 kr.
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Om sine personlige forhold oplyste hun, at hun levede af førtidspension og dagligt fik
metadon. Hun havde brystcancer og skulle opereres 7/6 2000. Hun var endvidere hivsmittet. Hun boede i egen lejlighed og havde forældre, som hun i tilfælde af løsladelse ville støtte sig til.
Hun bekræftede, at hun fra januar 1998 havde 6 domme for berigelseskriminalitet,
senest i marts 2000, 3 måneders fængsel for tyveri. Hun nægtede sig skyldig i et verserende forhold fra 14/5 2000 for tyveri.
Anklageren begærede K fængslet 13 dage efter RPL § 762, stk. 1, nr. 2. Retten afsagde sålydende:
K E N D E L S E:
"Efter de foreliggende oplysninger er der begrundet mistanke om, at K har gjort sig
skyldig i tyveri.
Efter det, der er oplyst om anholdtes tidligere domme, finder retten, at der er bestemte
grunde til at frygte, at hun på fri fod vil begå ny berigelseskriminalitet. Betingelserne
i stk. 1, nr. 2, i retsplejelovens § 762 er derfor opfyldt.
Under hensyn til det, der er oplyst om anholdtes nært forestående operation, finder
retten imidlertid, at frihedsberøvelse vil stå i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af anholdtes forhold. Der er herved navnlig henset til, at anholdtes mulighed
for helbredelse for cancersygdommen vil blive forstyrret af en varetægtsfængsling
som begæret, som vil pågå under operation den 7. juni og efterfølgende indlæggelse i
øvrigt. På den baggrund findes anholdte efter omstændighederne ikke at skulle frihedsberøves, jf. retsplejelovens § 762, stk. 3.
T h i b e s t e m m e s:
Anholdt K løslades."
Retten tilføjede (pædagogisk):
"Dommeren tilkendegav samtidig over for K, at hendes nært forestående operation
for den konkret alvorlige cancersygdom har bevirket, at der herved er givet hende en
særlig chance, og at hun i tilfælde af en ny begæring om varetægtsfængsling på
grundlag af selv mindre berigelseskriminalitet må påregne at blive fængslet."
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grunde.
Landsforeningens Meddelelse 122/2000

Menneskerettigheder – Asyl – FN's Torturkomité
Torturkonventionens artikel 3, udlændingelovens § 31
Danmark har for første gang været indbragt for FN's Torturkomité i 2 asylsager
vedr. henholdsvis en georgisk og ecuadoriansk asylsøger. Afgørelsen vedr. sidstnævnte gengives nedenfor. Det var ikke en overtrædelse af konventionen at tilbagesende ansøgeren til hjemlandet.
FN's Torturkomité sag nr. 143/1999, 10/5 2000.
I oktober 1999 klagede den danske organisation "Lad Bosnien Leve" på vegne den
ecuadorianske statsborger SC over de danske myndigheders afgørelser om afslag på
asyl og udsendelse af Danmark. I klagen blev henvist til, at SC risikerede at blive udsat for tortur ved en tilbagevenden til hjemlandet, hvilket ville stride mod torturkonventionens artikel 3, i hvilken det hedder:
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State
where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being
subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or
mass violations of human rights.

SC oplyste, at hun havde været et fremtrædende medlem af et illegalt politisk parti,
ligesom hun havde været aktiv for kvinders rettigheder, hvilket havde ført til tre tilbageholdelser, senest i 1997, hvor hun blev idømt 6 måneders fængsel og under afsoningen udsat for tortur. Hun angav at have være frataget sine identitetspapirer i et år
efter en tidligere tilbageholdelse i 1994. Under Flygtningenævnets møde oplyste hun
yderligere at være blevet voldtaget under den seneste tilbageholdelse. Efter løsladelsen skulle hun af politiet være beordret til at forlade landet. Hun gemte sig i stedet i
bjergene i 6 måneder, og fik her af familien oplyst, at hun var eftersøgt. Hun udrejste
i efteråret 1998 på et gyldigt pas udstedt i 1996 og søgte asyl i Danmark, hvor hun fik
afslag af Udlændingestyrelsen i oktober 1998, afgørelsen blev stadfæstet af Flygtningenævnet i februar 1999. En ansøgning om genoptagelse blev afslået i maj 1999, ligesom hun senere fik afslag på humanitær opholdstilladelse.
Det var oplyst af den danske stat, at Flygtningenævnet ved sin afgørelse af februar
1999 ikke havde fundet, at det var sandsynliggjort, at ansøgeren forud for udrejsen
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ikke fandt det sandsynliggjort, at ansøgeren ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerede forfølgelse eller tilsvarende overgreb, omfattet af udlændingelovens § 7. Det
påberåbte politiske parti var ikke et illegalt parti, men et af de største i Ecuador, hvis
leder, (som ansøgeren ikke havde kunnet navngive), tillige var leder af regeringen i
1996. Der var vekslende forklaringer om baggrunden for en arrestordre, som ansøgeren fremlagde i fotokopi, og som hun havde fremskaffet via en ven i politiet. Fremlagte lægeerklæringer var også i fotokopi, angiveligt fordi hun ikke havde fast adresse
og var bange for at have originale dokumenter i sin besiddelse. Nævnet fandt ikke, at
der ved afgørelsen kunne lægges vægt på de pågældende dokumenter. Det blev også
tillagt vægt, at hun ikke tidligere havde oplyst om voldtægten, heller ikke til sin beskikkede advokat for nævnet.
Oplysningerne i forbindelse med genoptagelsesbegæringen indeholdt intet nyt i forhold til det grundlag, hvorpå styrelsen og nævnet havde truffet afgørelse.
Efter at have fastslået, at de formelle betingelser for at behandle klagen var tilstede,
idet de nationale klagemuligheder var udtømt, hvilket parterne var enige om, udtalte
komitéen, der kalder klageren "author":
"6.3. The issue before the Committee is whether the forced return of the author to
Ecuador would violate the obligation of Denmark under article 3 of the Convention
not to expel or to return a person to another State where there are substantial grounds
for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
6.4. The Committee must decide, pursuant to paragraph 1 of article 3, whether there
are substantial grounds for believing that the author would be in danger of being subjected to torture upon return to Ecuador. In reaching this decision, the Committee
must take into account all relevant considerations, pursuant to paragraph 2 of article
3, including the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations
of human rights. The aim of the determination, however, is to establish whether the
individual concerned would be personally at risk of being subjected to torture in the
country to which he or she would return. The existence of a consistent pattern of
gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger
of being subjected to torture upon his or her return to that country; specific grounds
must exist indicating that the individual concerned would be personally at risk. Similarly, the absence of a consistent pattern of gross violations of human rights does not
mean that a person cannot be considered to be in danger of being subjected to torture
in his or her specific circumstances.
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activities for women's rights in Ecuador. It further notes that the State party, although
expressing doubts as to the complete veracity of the author's account, does not necessarily dispute that the author might have encountered difficulties with the Ecuadorian
authorities due to her political activities. The Committee recalls, inter alia, that the
author has carried out her political activities as a member of a lawful political party of
a country which has ratified not only the Convention against Torture, but also the optional article 22 of the Convention.
6.6. The Committee notes that, for the purpose of article 3 of the Convention, the individual concerned must establish that he or she faces a foreseeable, real and personal
risk of being tortured in the country to which he or she is returned.
6.7. It is the view of the Committee that the information presented by the author does
not show substantial grounds for believing that she runs a foreseeable, real and personal risk of being tortured is she is returned to Ecuador.
7. The Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the decision of the State party to return the author to Ecuador
does not constitute a breach of article 3 of the Convention."
- oo0ooDen fulde tekst til torturkonventionen kan findes på Flygtningenævnets hjemmeside
www.fln.dk under "Links".
Landsforeningens Meddelelse 123/2000

Samfundstjeneste - Vilkårsovertrædelse - Betinget dom med institutionsophold - Spillelidenskab, falsk
Straffelovens § 57 og § 66
T havde tidligere fået 120 timers samfundstjeneste for bl.a. dokumentfalsk og bedrageri med vilkår bl.a. om at undergive sig behandling for ludomani (spillelidenskab).
Der blev til retten indberettet vilkårsovertrædelse efter få måneder, og der forelå
yderligere et dokumentfalskforhold til pådømmelse, da sagen blev afgjort. Det viste
sig, at den angivelige ludomani dækkede over, at T havde et amfetaminmisbrug. Retten idømte en betinget fællesstraf bl.a. på vilkår om behandling på institution for narkotikamisbrug med en længstetid på 4 måneder.
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T på 29 år var i april 1999 idømt 120 timers samfundstjeneste for bl.a. dokumentfalsk
i forbindelse med checks og kreditansøgninger til et samlet beløb på ca. 60.000, 10
forhold på lidt over 3 uger, dertil bedrageri, tyveri og yderligere dokumentfalsk i en
senere periode.
Byretten idømte samfundstjeneste i 120 timer bl.a. på vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen samt efter dennes bestemmelse at undergive sig behandling for ludomani.
Allerede i juli blev han indberettet for vilkårsovertrædelse, og inden sagen blev berammet, var der kommet yderligere et dokumentfalsk forhold, hvor T med et falsk
dokument fik udbetalt en kvindes dagpenge på 7.500 kr.
T erkendte både vilkårsovertrædelsen og dokumentfalsk. Han havde kun afviklet 8
timers samfundstjeneste.
Retten bemærkede:
"Straffen fastsættes efter straffelovens § 172, jf. § 171, således at tiltalte i medfør af
straffelovens § 67 jf. til dels § 61, stk. 2, idømmes en fællesstraf omfattende tillige
den betingede dom af 8. april 1999 på fængsel i 10 måneder. Fællesstraffen fastsættes
til fængsel i 10 måneder.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet
nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2."
Vilkårene omfattede prøvetid og tilsyn i 1 år, samt at
"3) Tiltalte skal undergive sig behandling mod misbrug af narkotika ved en af Fyns
Amt anvist behandlingsinstitution i overensstemmelse med den af Fyns Amt fastsatte
behandlingsplan, således at længstetiden for ophold i institution er 4 måneder.
4) Tiltalte skal afholde sig fra misbrug af spiritus, narkotika og lignende medikamenter."
Forsvareren tilføjer:
"Da problemet ikke var "spil" men "speed", blev vilkåret ændret efter vilkårsovertrædelse og nye forhold."
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Beviser - Vidnefritagelse - Dokumentation
Retsplejelovens § 171 og § 877
Under en narkotikasag, der blev behandlet ved nævningeting, begærede anklagemyndigheden tiltaltes tidligere samlever S ført som vidne. S påberåbte sig vidnefritagelse,
dels fordi hun selv var sigtet i et mindre forhold i sagskomplekset, dels at hun var
nærtpårørende. Da retten imødekom hendes begæring, påstod anklagemyndigheden
hendes tidligere indenretlige forklaring dokumenteret, men fik heller ikke medhold
heri.
V.L. 6. afd. S-1198-00, 12/10 2000
"Kl. 14.05 mødte vidnet, S, der - efter at være vejledt om bestemmelsen i retsplejelovens § 171, stk. 1 - oplyste, at hun ikke ønskede at afgive forklaring.
Anklageren anmodede retten om at pålægge S at afgive forklaring i medfør af retsplejelovens § 171, stk. 3, subsidiært at retten tillod dokumentation af vidnets indenretlige
forklaring i sagen den 19. november 1999, ekstrakt VIII, side 1272, jf. retsplejelovens
§ 877, stk. 2, nr. 3, jf. i det hele U 1995.198H.
S udtalte på retsformandens forespørgsel, at hun ikke ville udtale sig, selv hvis hun
blev pålagt at udtale sig. Hun oplyste, at hun er sigtet i sagen for salg af 20 gram kokain.
Efter en pause bekræftede anklageren, at vidnet S er sigtet i sagen, og fremlagde kopi
af skrivelse af 4. oktober 2000 fra Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til Politimesteren i Randers.
Anklageren begærede herefter om rettens tilladelse til at dokumentere vidnets indenretlige forklaring i medfør af retsplejelovens § 877, stk. 2, nr. 3, under henvisning til,
at vidnet ikke kan afhøres på ny.
Forsvareren for tiltalte T protesterede mod begæringen og gjorde gældende, at retsplejelovens § 877, stk. 2, nr. 3, ikke kan finde anvendelse. Bestemmelsen vedrører en
anden situation end den foreliggende, der drejer sig om beskyttelse af et vidne. Vidnets ret til ikke at afgive forklaring gælder fortsat. En tilladelse til at dokumentere
vidnets tidligere forklaring vil indirekte tvinge vidnet til at udtale sig.
Tiltalte T fik lejlighed til at udtale sig.
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Efter votering afsagde retten kl. 15.25
K e n d e l s e:
S afgav forklaring i Retten i Randers den 19. november 1999 i et retsmøde, hvor hun
blev gjort bekendt med, at hun ikke havde pligt til at afgive forklaring under henvisning til retsplejelovens § 171, samt til at hun selv er sigtet. S har således frivilligt
valgt at afgive forklaring, og det forhold, at hun stadig er sigtet, findes ikke i sig selv
at kunne medføre, at denne forklaring ikke nu kan dokumenteres.
Imidlertid er S også omfattet af bestemmelsen i retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 2, og
hun har i landsretten påberåbt sig denne bestemmelse. Landsretten finder ikke efter
det, som anklagemyndigheden har anført, grundlag for at pålægge hende at afgive
forklaring, jf. herved retsplejelovens § 171, stk. 3, hvorefter forklaringen skal anses
for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og meddeler efter en samlet
vurdering ikke tilladelse til, at hendes tidligere retsforklaring dokumenteres, hvorfor
b e s t e m m e s:
Den af anklagemyndigheden fremsatte begæring om dokumentation tages ikke til
følge."
- oo0oo Forsvareren tilføjer:
"Jeg kan ikke lade være at bemærke, at min klient blev kendt skyldig af nævningene,
hvorefter de juridiske dommere underkendte nævningene…."
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Register 2000
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 190 kr. + moms,
porto og ekspeditionsgebyr. Nærværende register dækker årgang 1999 og 2000. Sidste lange register tilbage til 1991 findes i hæfte 11 fra december 1998.
Advarsel, procesbevilling
Afgiftsunddragelse
- betinget straf, gammel sag
- betinget straf, skat og told
- groft bedrageri, strafnedsættelse ved samarbejde, langvarig sagsbeh.
betinget straf, pecunia non olet
- langvarig sagsbehandling, menneskerettigheder
- moms og skattesvig, revisor, rettighedsfrakendelse
Aflytning, sendemaster, Nørrebro (om edition se U 2000.1005 Ø)
Afvisning, retskraft, tiltalt to gange for bedrageri vedr. samme bil
Agent provokateur, norsk højesteretsdom, narkotika, rettergangsfejl
Aktieselskabsloven, se bl.a. Selskabstømning
Aktindsigt
- beviser, politiets revisorer, edition
- ytringsfrihed, racisme, anklageskrift, menneskerettigheder
Anaboliske steroider
Anholdelse
- erstatning for ulovlig -, manglende påtalebegæring
- forsvarers mulighed for at komme i kontakt med klient, klage over
politiet
- modvirken heraf, oplysning om adresse, som allerede er politiet bekendt
- opretholdt, varetægtsfængsling, nye sigtelser
- privat -, ulovlig tvang, uegentlig retsvildfarelse
- ulovlig ?, trusler mod politiet, bøde
- vejledning ved Anke
- ekstraordinær, genoptagelse, Klageretten
- fristoverskridelse, forkyndelse
- ændring i anklageskrift, påtalebegrænsning
Ankesager
- i Vestre Landsret, forelæggelse
- medtiltalt som vidne, bevis, dokumentation af tdl. forklaring
Anklagere, habilitet
Anklagerens og forsvarerens rolle, mindre god retsbelæring (U 00.765 H)
Anklageskrift

59/1999
85/1999
75/2000
22/1999
32/1999
40/2000
6/2000
116/2000
98/2000
30/1999
97/2000
41/1999
63/1999
115/2000
44/2000
18/2000
65/1999
51/2000
88/1999
7/2000
68/1999
26/2000
5/1999
31/2000
63/2000
4/2000

- 348 - færdselssag, gerningsbeskrivelsen tillod ikke henførelse af forholdet
under FL § 126, stk. 2, nr. 1
- manglende subsidiær tiltale, ændring under domsforhandling
- narkotika
- påtalebegrænsning, ændring i anken
- selskabstømning, aktieselskabsloven, mangelfuld gerningsbeskrivelse
- selskabstømning, skyldnersvig, sælgere, frifindelse
- spritkørsel, tiltalt for fuldbyrdet, men dømt for forsøg
- sædelighedsforbrydelse, upræcis formulering af antallet af forhold
- ytringsfrihed, racisme, gerningsbeskrivelsen dækkede ikke den skærpede
bestemmelse
Arbejdsmiljø, nye bødetakster
Asyl
- narkotika, udvisning, menneskerettigheder
- Rusland som 1. asylland, genoptagelse, Ombudsmanden
Bedrageri
- afgiftsunddragelse, groft bedrageri, strafnedsættelse ved samarbejde
- behandlingsdom, "Münschausen-syndrom", Retslægerådet
- samfundstjeneste, forsikringssvig, dokumentfalsk
- samfundstjeneste, socialbedrageri, strafudmåling
Begrundelser, varetægtsfængsling, isolation
Behandlingsdom, se Særforanstaltninger
Berammelse
- for korte frister, overværelse af medsigtedes forklaringer
- ombeskikkelse, varetægtsfængslingens udstrækning, løsladelse
Beskikkelse af forsvarer
- ikke-sigtede
- tilståelsessager, lovforslag
Beslaglæggelse
- ophævelse, proportionalitet, en tidsmæssig gyser
Besøgskontrol
24/1999
Betinget frakendelse, se Færdselsloven
Betinget straf
- afgiftsunddragelse, gammel sag
- afgiftsunddragelse og bedrageri, gammel sag, strafnedsættelse ved
samarbejde
- afgiftsunddragelse, skat og told
- forsøg på voldtægt eller anden kønslig omgængelse
- fuldbyrdelse på grund af vilkårsovertrædelse
- narkotika
9/1999
10/1999
- narkotika, gammel sag
- pengefalsk

90/2000
21/1999
26/2000
95/2000
42/2000
9/2000
102/2000
97/2000
76/1999
2/1999
34/1999
22/1999
108/2000
20/2000
86/2000
99/2000
62/2000
27/2000
2/2000
1/2000
30/2000
58/2000
79/1999
85/1999
22/1999
75/2000
81/1999
72/2000
94/1999
10/2000
33/1999

- 349 - røveri
- samleje med mindreårig, erstatning, egen skyld
- skyldnersvig, selskabstømning, langvarig sagsbehandling
- spritkørsel, utjenligt forsøg, betinget frakendelse
- tyveri
- vold, delvis - , ung alder
- vold mod politiet, gammel sag
Beviser
- aktindsigt, politiets revisorer, edition
- barnevidne i sædelighedssag, frifindelse
- børns troværdighed, psykolog som sagkyndig
- børn, videoafhøring, sædelighedssag
- dokumentation af indenretlig forklaring, vidnefritagelse
- dokumentation af politirapport, afdøde vidner, telefonisk afhørt
- dokumentation af videoafhøring, sigtedes tilstedeværelse (U 00.1632Ø)
- erkendelse fra tiltalte, men frifindelse for vold
- færdselsloven, hastighed, Police Pilot
- færdselsloven, hastighed, skiltning, procesbevilling
- Klageretten, genoptagelse, færdselssag med falsk forklaring ?
- konfrontationer, "Gevinst hver gang"
- konfrontationer, videofilm, signalement
- opregning af tekniske beviser i røverisag
- politifolk som vidner, vold mod politiet
- politirapporter, "flydende rapporter"
- sagkyndig retsmedicinsk bistand til forsvarere
- spritkørsel, forbyttet blodprøve ? frifindelse
- spørgsmål til myndighed om strafferetlig vurdering
- syn og skøn i straffesager
- urigtige politirapporter, erstatning for varetægt, sædv. takst
- vold mod politiet
45/2000
47/2000 48/2000
49/2000
Bevisfiksering ved indenretligt forhør, varetægtsfængsling
Bindende proceserklæring, se under Strafudmåling
Blodprøve, forbyttet, beviser, spritkørsel, frifindelse
Blufærdighedskrænkelse
- politivedtægten
- samleje med anbragt, samfundstjeneste,
erstatning, rettighedsfrakendelse
Brandstiftelse, mentalundersøgelse, behandlingsdom
Bøde
- anholdelse, modvirken heraf, oplysning om adresse, der allerede er
politiet bekendt
- trusler mod politiet, ulovlig anholdelse
- vold mod politiet, forsøg

71/2000
32/2000
111/2000
9/2000
99/1999
93/1999
46/2000
30/1999
102/2000
61/2000
105/2000
124/2000
8/1999
96/2000
64/2000
25/1999
95/1999
46/1999
7/1999
43/1999
56/2000
104/2000
38/2000
81/2000
59/2000
60/1999
89/1999
20/1999
104/2000
117/2000
59/2000
22/2000
47/1999
66/1999
44/2000
51/2000
50/2000

- 350 Bødetakster, nye i sager med arbejdsmiljø
Børn som vidner, se under Beviser

76/1999

Celler, indretning af -, varetægtsfængsling

80/1999

Databedrageri
- samfundstjeneste
DNA-analyse
- sagsomkostninger
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder
Dokumentfalsk
- kørekort, forsæt
- samfundstjeneste, bedrageri, forsikringssvig
Dokumentation af forklaringer, se Beviser
Dommerhabilitet, domsmænd, politiske partier
Domsmænd, habilitet, politiske partier
Doping, anaboliske steroider

67/2000

Edition, beviser, aktindsigt, politiets revisorer
Epileptisk anfald, uagtsomt manddrab, tilregnelse, færdselsloven
Erstatning, erstatningsansvarsloven
Oversigtsartikel om tort og EAL § 26, stk. 2
- anden kønslig omgængelse, påtaleopgivelse, men erstatning
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt
- drabsforsøg og gentagne trusler
- faredelikt, EAL § 26, stk. 2
- menneskerettigheder, tortur i Tyrkiet
- samleje med mindreårig, egen skyld
- ulovlig frihedsberøvelse, langvarig, vold efter § 246
- ulovlig frihedsberøvelse, vold og røveri
- ulovlig frihedsberøvelse, torterst. forhøjet af Erstatningsnævnet
- vold, alvorlige psykiske gener efter bid af smittet arrestant
- vold, grov
- vold, - trods frifindelse for tiltale for vold, retshjælpsforsikring
- vold mod mindreårige, forvaring
- voldtægt
- voldtægt, forsøg eller anden kønslig omgængelse
Erstatning, menneskerettigheder
- godtgørelse i forbindelse med langsommelig behandling af civil
erstatningssag, forlig ved Menneskerettighedsdomstolen
Erstatning, retsplejeloven
- for at møde til domsforhandling i "Tolddatapladesagen", menneskerettigheder

74/2000
33/2000
68/2000
67/1999
20/2000
100/1999
100/1999
41/1999
30/1999
64/1999
103/2000
87/2000
47/1999
35/1999
43/2000
37/2000
32/2000
78/2000
26/1999
61/1999
39/1999
93/1999
86/1999
14/1999
42/1999
81/1999
17/2000
75/1999

- 351 - for sen løsladelse, egen skyld
- frister, undskyldelig overskridelse
- ineffektiv efterforskning, takster
- manddrab, massedrab, Plejebo-sagen, politiets udtalelser til pressen
- modregning undladt
- offentlige efterlysninger i TV m.v.
- ulovlig anholdelse, takstmæssig, manglende påtalebegæring
- varetægt, beviser, takstmæssig trods urigtige politirapporter
- varetægt, frister for krav, undskyldelig overskridelse
- varetægt, egen skyld ? sigtede melder sig ikke
- visitation uden for fængsel i forbindelse med fængselsbesøg
EU-domstolen, udvisning, narkotika
Falsk forklaring, Klageretten, genoptagelse, færdselssag i mange akter
Falske kørekort, se Dokumentfalsk
Faredelikter
- erstatning, EAL § 26, stk. 2
- udvisning, grov vold, trusler mod vidner, retssikkerhed
"Flydende rapporter", beviser, politirapporter
Forelæggelse, ankesager i Vestre Landsret
Forkyndelse, anke, fristoverskridelse
Forsæt
- skyldnersvig, selskabstømning, frifindelse
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder
Forsøg
- utjeneligt, spritkørsel, anklageskrift, betinget straf og frakendelse
- vold mod politiet, bøde
- voldtægt eller anden kønslig omgængelse, betinget straf, erstatning
Forsæt
- dokumentfalsk, kørekort
- hjælp til undvegne
- ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
- vold mod myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste
Forsikringssvig se Bedrageri
Forsvarer
- berammelsesproblemer, ombeskikkelse, løsladelse
- mulighed for at komme i kontakt med anholdt, klagesag
- pålæg, se Pålæg
- sagkyndig retsmedicinsk bistand til
- skifte, henvendelser fra andre end klienten, Advokatnævnskendelse
Forvaring, vold mod mindreårige, erstatning, medvirken ved passivitet
Forældelse, selskabstømning, aktieselskabsloven, skyldnersvig
Fotokonfrontation, varetægtsfængsling

118/2000
84/2000
94/2000
112/2000
16/2000
113/2000
63/1999
20/1999
78/1999
73/1999
107/2000
3/1999
46/1999
23/1999
43/2000
13/2000
38/2000
5/1999
68/1999
85/2000
69/2000
9/2000
50/2000
81/1999
67/1999
39/2000
65/1999
69/1999
27/2000
115/2000
81/2000
54/2000
14/1999
95/2000
25/2000

- 352 Fredskrænkelser, indgreb i meddelelseshemmeligheden, pejleudstyr
Fremme af sagen, varetægtsfængsling
Frifindelse
- beviser, spritkørsel, forbyttede blodprøver ?
- færdselsloven, rødt lys, passager bliver syg
- skyldnersvig, sælgere, selskabstømning, forsæt
- skyldnersvig, selskabstømning, forsæt
Frihedsberøvelse
- erstatning for ulovlig privat frihedsberøvelse
forhøjet af Erstatningsnævnet
- ulovlig, erstatning, vold og røveri, medvirken
- ulovlig og langvarig, vold efter § 246, erstatning
Frister
- anke, forkyndelse
- beregning, færdselsloven, generhvervelse af førerretten
- erstatning efter RPL, undskyldelig overskridelse
78/1999
Fuldbyrdelse af straf på grund af vilkårsovertrædelse
Fængselsbesøg, salær
Fængslingssurrogat, se Varetægtsfængsling
Færdselsloven, andet end sprit
- hastighed, beviser, Police Pilot
- hastighed, skiltning, beviser, procesbevilling
- hastighed, gentagelse, betinget frakendelse, sagsomkostninger
- hastighed, gentagelse
- hastighed, spritkørsel, uagtsom legemsskade
- højresving, egen skyld
- rødt lys, passager bliver syg, frifindelse
- uagtsomt manddrab, tilregnelse, epileptisk anfald
- U-vending, betinget frakendelse
Færdselsloven, sprit og generhvervelse
- flere spritkørsler
- generhvervelse, fristberegning
18/1999
- gentagelsesvirkning
- hastighed, uagtsom legemsskade
- spritkørsel i udlandet
- falsk forklaring ? Klageretten, genoptagelse
Gamle sager, se Langvarig sagsbehandling
Generhvervelse af førerretten, se Færdselsloven
Genoptagelse, se hhv. Asyl eller Klageretten
Gentagelse, se også Strafudmåling
- færdselsloven, hastighed, betinget frakendelse, sagsomkostninger
- færdselsloven, hastighed

41/2000
93/2000
59/2000
109/2000
42/2000
85/2000
61/1999
26/1999
78/2000
68/1999
18/1999
84/2000
72/2000
6/1999
25/1999
95/1999
23/2000
119/2000
91/2000
73/2000
109/2000
64/1999
34/2000
16/1999
70/1999
92/1999
15/2000
36/1999
46/1999

23/2000
119/2000

- 353 Gentagelsesfare, se Varetægtsfængsling
"Gevinst hver gang", se Beviser, Konfrontationer
Godtgørelse, se Erstatning
Habilitet
- anklagere
Hastighed, se Færdselsloven, andet end sprit
Hæleri, selskabstømning, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
menneskerettigheder, sagsomkostninger U 2000.2134
Højesteret
Oversigtsartikel om rettergangsfejl, kære under domsforh. mv.
Oversigtsartikel om udvisning
- ikke udvisning, narkotika, menneskerettigheder
U 99.1394 H
- ikke udvisning, narkotika, menneskerettigheder
U 99.1390 H
- ikke udvisning, narkotika, menneskerettigheder
U 99.1503 H
- udvisning, narkotika, menneskerettigheder
tidligere grov kriminalitet
U 99.1500 H
- ikke udvisning, narkotika, menneskerettigheder, børn U 99.1507 H
- varetægtsfængsling, isolation af unge lovovertrædere U 99.1415 H

63/2000
80/2000
110/2000
106/2000
53/1999
54/1999
55/1999
56/1999
57/1999
52/1999

Isolation, se Varetægtsfængsling
Klager over politiet
- forsvarers mulighed for at komme i kontakt med anholdt klient
- lukkede døre, politiets udtalelser til pressen
Klageretten
- ekstraordinær anke, genoptagelse afvist
- genoptagelse, falsk forklaring, færdselssag i flere akter
Kollusionsarrest, se Varetægtsfængsling
Konfiskation, skyldnersvig, selskabstømning
Konfrontation
- beviser, videofilm, signalement
- beviser, "Gevinst hver gang"
Kære under domsforhandling eller dennes forberedelse
Oversigtsartikel om Højesteret og rettergangsfejl
- retsbøger
Kønslig omgængelse, se Sædelighedsforbrydelser
Kørekort, se Færdselsloven eller Dokumentfalsk
Langvarig sagsbehandling
- afgiftsunddragelse, betinget straf
- afgiftsunddragelse, menneskerettigheder
- groft bedrageri, afgiftsunddragelse

115/2000
114/2000
7/2000
46/1999
111/2000
43/1999
7/1999
110/2000
13/1999

85/1999
32/1999
22/1999

- 354 - narkotika, betinget straf
- skyldnersvig, selskabstømning, ulovlig udbytte og selvfinansiering
- skyldnersvig, selskabstømning, samfundstjeneste
- vold mod politiet, betinget straf
Lotteri, se Strafudmåling ☺
Lukkede døre, politiets udtalelser til pressen, klagesag
Lovligheden af politiets efterforskningsskridt
- beviser, spørgsmål til myndigheder om fortolkning af straffeloven
Magtanvendelse, lærere, vold
Manddrab
- grov vold, men ikke forsøg på - massedrab, erstatning, takster, Plejebo-sagen, udtalelser til pressen
- tilregnelighed, mentalobservation, Retslægerådet, strafudmåling
- uagtsomt, tilregnelse, epileptisk anfald, færdselsloven
Meddelelseshemmeligheden
- indgreb i, fredskrænkelser, pejleudstyr
Medsigtede, overværelse af forklaring, berammelse med for kort varsel
Medtiltalte, som vidne i ankeinstansen, bevis, dokumentation
Medvirken
- erstatning, ulovlig frihedsberøvelse, vold og røveri
- selskabstømning, aktieselskabsloven, skyldnersvig, revisor
- ved passivitet, røveri, tæt på men frifindelse
- ved passivitet, vold mod mindreårige, erstatning
- ved grov vold
Menneskerettigheder
- afgiftsunddragelse, langvarig sagsbehandling
- asyl, FNs Torturkomité, dansk sag
- erstatning for at møde til domsforhandling i "Tolddatapladesagen"
- langvarig sagsbehandling, personskadeerstatning
- langvarig sagsbehandling, registreringsafgifter, biler
- langvarig sagsbehandling, norsk højesteretsdom om skattetillæg
- langvarig sagsbehandling, selskabstømning, skyldnersvig, hæleri
- narkotika, udvisning, oversigtsartikel over højesteretsdomme
1999/2000
- narkotika, udvisning
1/1999
45/1999
- narkotika, udvisning, asyl
- narkotika, udvisning, tredjeinstansbevilling
- narkotika, ikke udvisning, Højesteret
U 99.1394 H
- narkotika, ikke udvisning, Højesteret
U 99.1390 H
- narkotika, ikke udvisning, Højesteret
U 99.1503 H
- narkotika, udvisning, tidligere grov krim., Højesteret U 99.1500 H
- narkotika, ikke udvisning, børn, Højesteret
U 99.1507 H

10/2000
49/1999
92/2000
46/2000
114/2000
60/1999
11/1999
72/1999
112/2000
62/1999
64/1999
41/2000
62/2000
31/2000
26/1999
95/2000
28/2000
14/1999
93/1999
32/1999
122/2000
75/1999
17/2000
60/2000
79/2000
80/2000
106/2000
50/1999
2/1999
4/1999
53/1999
54/1999
55/1999
56/1999
57/1999

- 355 - narkotika, ikke udvisning, psykisk sygdom
- narkotika, udvisning og ikke udvisning, Højesteret
U 00.1499 H
- røveri mod pengetransport, ikke udvisning, Højesteret U 00. 820 H
- røveri mod pensionister, ikke udvisning, Højesteret
U 00.1600 H
- tortur under fængsling i Tyrkiet, erstatning
- udlevering, udenlandsk dom in absentia
- ytringsfrihed, racisme, aktindsigt
Menneskesmugling, udvisningspåstand i anken
Mentalerklæringer, tager for lang tid, henvendelse til Justitsministeriet
Modregning undladt, erstatning
Momsloven, revisor, rettighedsfrakendelse
"Münschhausen-syndrom", bedrageri, behandlingsdom, Retslægerådet

84/1999
77/2000
5/2000
57/2000
37/2000
53/2000
97/2000
52/2000
3/2000
16/2000
40/2000
108/2000

Narkotika, se ovenfor Menneskerettigheder om udvisningsdomme
- agent provokateur, norsk højesteretsdom, rettergangsfejl
98/2000
- betinget straf
94/1999
10/2000
- forsvarerpålæg
70/2000
- kurervirksomhed, strafudmåling
11/2000
- retsbelæring, rettergangsfejl, bindende påtalebegrænsning (U 00.765 H)
4/2000
- samfundstjeneste, kvinde med barn
24/2000
- samfundstjeneste, amfetamin, strafnedsættelse ved samarbejde
82/2000
- strafnedsættelse ved samarbejde, kokain
88/2000
- strafudmåling, reststraf
14/2000
- varetægtsfængsling af mor med spædbarn
91/1999
- varetægtsfængsling, men ikke isolation ved beskedne kvanta
100/2000
Offentlige efterlysninger, TV mv., erstatning
Offentlige myndigheder
- urigtige erklæringer til, DNA-test
- urigtige erklæringer, forsæt
Ombeskikkelse, berammelsesproblemer, varetægtsfængsling
Ombudsmanden, asyl, Rusland som 1. asylland, genoptagelse
Optøjer, vold mod politiet, forsøg
Pejleudstyr, indgreb i meddelelseshemmeligheden, fredskrænkelser
Pengefalsk, betinget og ubetinget straf
Plejebo-sagen, erstatning, takster, massedrab, politiets udtalelser til
pressen
Police Pilot, se beviser
Politiafhøring, mentalt handicappede, sædelighedsforbrydelser
Politiet
- klager over, forsvarer fik ikke kontakt til anholdt
- udtalelser til pressen, Plejebo-sagen

113/2000
68/2000
69/2000
27/2000
34/1999
50/2000
41/2000
33/1999
112/2000
87/1999
115/2000
112/2000

- 356 - udtalelser til pressen, lukkede døre, klagesag
Politiets revisorer, beviser, aktindsigt, edition
Politifolk som vidner, beviser, vold mod politiet
Politirapporter
- dokumentation af, afdøde vidner, telefonisk afhøring
- "flydende rapporter", beviser
- urigtige, beviser, erstatning for varetægt, sædv. takst
Politivedtægten
- blufærdighedskrænkelse
- retsvildfarelse, strafbortfald
Pressen, udtalelser til, se Politiet
Procesbevillinger
- advarsel
- anholdelse, modvirkning heraf, oplysning om adresse, der allerede er
politiet bekendt
- erstatning for vold mod mindreårige
- færdselssag, hastighed, skiltning, beviser
- udvisning
Proceserklæring, bindende, strafudmåling, om at vinde i lotteriet
Proportionalitet, ophævelse af langvarig beslaglæggelse
Psykisk sygdom, narkotika, udvisning
Psykologerklæring
- børns troværdighed
- sagsomkostninger, kreative indslag
Pålæg, forsvarer, narkotikasag
Påtalebegæring, tilhold
- manglende - i sager med betinget offentlig påtale, erstatning
Påtalebegrænsning
- anklageskrift, ændring i anken
- rettergangsfejl ved retsbelæring, frifindelse (U 00.765 H)
Påtaleopgivelse, da allerede undergivet foranstaltning, erstatning for
anden kønslig omgængelse hos erstatningsnævnet

114/2000
30/1999
104/2000

Racisme, ytringsfrihed, menneskerettigheder, anklageskrift
Rejseomkostninger, salær
Reststraf
- ikke udløsning af - narkotika, hampplanter
- strafudmåling, narkotika
Restaurationsloven, rockere, rygmærker
Retlig interesse, varetægtsfængsling, isolation af unge lovovertrædere
Retsbelæring, narkotika, rettergangsfejl (U 00.765 H)
Retsbøger, kære under domsforhandlingen eller dennes forberedelse
Retshjælpsforsikring, erstatning til voldsoffer trods frifindelse

97/2000
19/2000

8/1999
38/2000
20/1999
22/2000
38/1999
59/1999
44/2000
14/1999
95/1999
4/1999
58/1999
58/2000
84/1999
61/2000
12/1999
70/2000
40/1999
63/1999
26/2000
4/2000
87/2000

90/1999
14/2000
96/1999
52/1999
4/2000
13/1999

- 357 for tiltale for vold
Retshåndhævelsesarrest se Varetægtsfængsling
Retskraft, tiltalt to gange for bedrageri vedr. samme bil, afvisning
Retslægerådet
- bedrageri, behandlingsdom, "Münschhausen-syndrom"
- tilregnelighed, mentalobservation, strafudmåling, manddrab
Retsmedicinsk bistand til forsvarer, sagkyndige, beviser
Retsmøder, overværelse af medsigtedes forklaring, for kort berammelse
Retssikkerhed, udvisning, grov vold, trusler mod vidner, faredelikter
Rettergangsfejl

86/1999
116/2000
108/2000
62/1999
81/2000
62/2000
13/2000

Oversigtsartikel om højesteretspraksis
110/2000
- narkotika, retsbelæring, anklagers og forsvarers rolle (U 00.765 H)
4/2000
- norsk højesteretsdom, narkotika, agent provokateur
98/2000
- ytringsfrihed, racisme, aktindsigt, domsforhandlingens længde
97/2000
Rettighedsfrakendelse
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt
47/1999
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig overskud og selvfinansiering
49/1999
- revisorer, moms- og skattesvig, samfundstjeneste
40/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, samfundstjeneste
92/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig udlodning
55/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, aktieselskabsloven
95/2000
Retsvildfarelse
- strafbortfald, politivedtægten
38/1999
- uegentlig, privat anholdelse, ulovlig tvang
65/1999
Revisorer, samfundstjeneste, moms- og skattesvig, rettighedsfrakendelse 40/2000
Røveri
- betinget straf
71/2000
- "gademobning", tyveri, udvisning
12/2000
- groft, strafudmåling, nævningetærskel, beviser
56/2000
- medvirken ved passivitet, tæt på men frifindelse
28/2000
- menneskerettigheder, udvisning (U 00.820 og 822 H)
5/2000
- samfundstjeneste
82/1999
- spørgsmål om trussel, frifindelse
98/1999
- strafudmåling, strafnedsættelse ved samarbejde
71/1999
- udvisning undladt over for udlænding født i Danmark (U 00.1600 H)
57/2000
Sagsbehandling, lang, se Langvarig sagsbehandling
Sagsomkostninger
- DNA-analyse
- dømt i mindre omfang
- færdselsloven, hastighed, betinget frakendelse
- mangelfuld efterforskning gjort forsvarers arbejde unødigt tidkrævende

33/2000
65/2000
23/2000

- 358 derfor kun halve sagsomkostninger i sag om menneskesmugling
52/2000
- psykologerklæring, kreative indslag
12/1999
Salær
- fængselsbesøg, et moderne eventyr
6/1999
- rejseomkostninger
19/2000
Samfundstjeneste
- bedrageri, forsikringssvig, dokumentfalsk
20/2000
- bedrageri, socialbedrageri, oversigtsartikel
86/2000
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt, rettighedsfrakendelse
47/1999
- databedrageri
67/2000 74/2000
- færdselsloven, udvidet brug
76/2000
- narkotika, amfetamin
74/1999
- narkotika, mor med barn
24/2000
- røveri
82/1999
- samleje med anbragt, se blufærdighedskrænkelse lige ovenfor
- skatte- og momssvig, revisor, rettighedsfrakendelse
40/2000
- skyldnersvig, selskabstømning, ulovligt overskud og selvfinansiering
49/1999
- skyldnersvig, selskabstømning, gammel sag
92/2000
- spillelidenskab, der dækkede over stofmisbrug, dom ændret
123/2000
- spritsager, udvidet brug
76/2000
- vidnetrusler
66/2000
- vold mod dørmand, gentagelse
97/1999
Selskabstømning
- aktieselskabsloven, skyldnersvig, ulovlig selvfinansiering
95/2000
- anklageskrift, sælgere, skyldnersvig, frifindelse
42/2000
- forsæt, frifindelse, skyldnersvig
85/2000
- hæleri, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling, sagsomkostninger
80/2000
- konfiskation, skyldnersvig, betinget straf, langvarig sagsbehandling
111/2000
- rettighedsfortabelse, ulovlig udlodning
55/2000
- samfundstjeneste, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
92/2000
- ulovligt overskud og selvfinansiering, skyldnersvig
49/1999
Selvfinansiering, ulovlig se Selskabstømning
Sendemaster, aflytning, Nørrebro
6/2000
Signalement, beviser, konfrontation, videofilm
43/1999
Sigtedes tilstedeværelse, beviser, dokumentation af videoafhøring
(U 00.1632 Ø)
96/2000
Sigtelser, nye, varetægtsfængsling, opretholdt anholdelse
18/2000
Sindssyge
- ophævelse af anbringelses- eller behandlingsdom
8/2000 21/2000
Skat og Told, se Afgiftsunddragelse
Skyldnersvig, se Selskabstømning
Skærpet straf se Strafudmåling
Socialbedrageri, se Bedrageri eller Samfundstjeneste

- 359 Spritkørsel, se Færdselsloven
Strafbortfald, retsvildfarelse, politivedtægten
Strafnedsættelse
- grunde, narkotika, indsmugling i arresten
- ved samarbejde, groft bedrageri, afgiftsunddragelse
- ved samarbejde, narkotika, kokain
- ved samarbejde, narkotika, amfetamin, samfundstjeneste
- ved samarbejde, røveri, strafudmåling
Strafudmåling
- bedrageri, samfundstjeneste, socialbedrageri, oversigtsartikel
- bindende proceserklæring, om at vinde i lotteriet
- gentagelse, spritkørsel, frakendelse
- gentagelse, vold, skærpet straf
- gentagelse, vold mod dørmand, samfundstjeneste
- narkotika, reststraf
- røveri, strafnedsættelse ved samarbejde
- røveri, nævningetærsklen, isolation, beviser
- tilregnelighed, mentalobservation, retslægerådet, manddrab
- ung alder, delvis betinget straf for grov vold
Subsidiær tiltale, manglende, anklageskrift, ændring under domsforh.
Surrogat, se Varetægtsfængsling
Syn og skøn i straffesager, beviser
Sædelighedsforbrydelser
- se også Blufærdighedskrænkelse og Voldtægt
- anden kønslig omgængelse, anklageskrift
- anden kønslig omgængelse, påtaleopgivelse, men erstatning
- børn, videoafhøring, beviser
- politiafhøring, mentalt handicappede
Særforanstaltninger
- faredelikt, trusler, røveri, behandlingsdom
- mentalundersøgelse, brandstiftelse, behandlingsdom
- ophævelse af anbringelsesdom
- ophævelse af behandlingsdom

38/1999
31/1999
22/1999
88/2000
82/2000
71/1999
86/2000
58/1999
92/1999
37/1999
97/1999
14/2000
71/1999
56/2000
62/1999
93/1999
90/2000
89/1999
102/2000
87/2000
105/2000
87/1999
43/2000
66/1999
8/2000
21/2000

Tilhold, påtalebegæring
40/1999
Tilkaldelse af forsvarer til afhøring
28/1999
Tilregnelighed, mentalobservation, retslægerådet, strafudmåling, manddrab 62/1999
Tilregnelse, uagtsomt manddrab, epileptisk anfald, færdselsloven
64/1999
"Tolddatapladesagen", erstatning for at møde til domsforhandling i menneskerettigheder
75/1999
Torterstatning, se Erstatning
Tortur, se Menneskerettigheder
Tredieinstansbevilling, se Procesbevilling

- 360 Trusler
- mod politiet, ulovlig anholdelse ?, bøde
- mod vidner, udvisning, grov vold, faredelikter, retssikkerhed
Tvang, ulovlig, anholdelse, privat, uegentlig retsvildfarelse
Tyveri
- betinget straf
- "gademobning", røveri, udvisning

51/2000
13/2000
65/1999
99/1999
12/2000

Uagtsom legemsskade, spritkørsel og hastighed
15/2000 91/2000
Uagtsomt manddrab, tilregnelse, epileptisk anfald, færdselsloven
64/1999
Udlevering, udenlandsk dom in absentia, menneskerettigheder
53/2000
Udlodning, ulovlig, se Selskabstømning
Udlændingeloven, menneskesmugling, udvisningspåstand i anken
52/2000
Udvisning, se også Højesteret, Menneskerettigheder og Narkotika
Oversigtsartikel over højesteretsdomme 1999/2000
106/2000
- menneskesmugling, udvisningspåstand i anken
52/2000
- ophævelse på grund af helbreds- og familiemæssige forhold
44/1999
- røveri, "gademobning", tyveri
12/2000
- røveri, menneskerettigheder, (U 00.820 og 822 H)
5/2000
- røveri, tiltalte født i Danmark (U 00.1600 H)
57/2000
- vold, undladt
29/2000
- vold mod politiet (og politihund), menneskerettigheder
83/1999
Uegentlig retsvildfarelse, ulovlig tvang, privat anholdelse
65/1999
Ulovlig frihedsberøvelse, vold og røveri, erstatning, medvirken
26/1999
Ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
65/1999
Ulovlig selvfinansiering i selskaber, selskabstømning, skyldnersvig
49/1999
Undvegne, hjælp til, forsæt
39/2000
Unge lovovertrædere
- i fængsel ?
35/2000
- varetægtssurrogat, manglende pladser
36/2000
Varetægt, se også Erstatning
- berammelsesproblemer, ombeskikkelse
- besøgskontrol
- bevisfiksering af vidne i indenretligt forhør, løsladelse
- gentagelsesrisiko, proportionalitet, sygdom
- groft bedrageri, afgiftsunddragelse, strafnedsættelse
- fremme af sagen
- fotokonfrontation
- indretning af celler
- isolation, gentagelsesfare
- isolation af unge lovovertrædere, fængslingssurrogat, retlig interesse,
højesteret
U 99.1415 H

27/2000
79/1999
117/2000
121/2000
22/1999
93/2000
25/2000
80/1999
15/1999
52/1999

- 361 - isolation, belastning, strafudmåling
- isolation, små røvere ikke isoleret
- isolation, beskedent kvanta narkotika, ikke isoleret
- isolation, begrundelser
- isolation, forsøg på voldtægt begået af ung, ikke isoleret
- kollusionsarrest, isolation, vidnetrusler
- kollusions- og retshåndhævelse, narkotika, mor med spædbarn
- opretholdt anholdelse, nye sigtelser
- retshåndhævelsesarrest
19/1999
- surrogat, manglende pladser til unge
Vejledning til anholdte
Videoafhøring
- børn, beviser, sædelighedsforbrydelser
- dokumentation, beviser, sigtedes tilstedeværelse under afhøring
( U 00.1632 Ø)
Videofilm, beviser, konfrontation, signalement
Vidner
- afdøde, beviser, dok. af telefonisk optagne politirapporter
- børns troværdighed, beviser, sagkyndig psykolog
- medtiltalt som vidne i ankeinstans, dokumentation, vidnefritagelse
- politifolk som vidner, beviser, vold mod politiet
Vidnefritagelse, indenretlig forklaring, dokumentation, beviser
Vidnetrusler
- samfundstjeneste
- udvisning, grov vold, faredelikter, retssikkerhed
- varetægtsfængsling, kollusionsarrest, isolation
Vilkårsovertrædelse
- fuldbyrdelse på grund af
72/2000
Visitation, uden for et fængsel i forbindelse med besøg, erstatning
Vold
- afgrænsning mellem § 244 og § 245
- beviser, tiltalte erkender sig skyldig, men bliver frifundet
- dørmænd, gentagelse, samfundstjeneste
- gentagelse, skærpet straf
- erstatning for psykiske skader efter bid af smittet
- erstatning trods frifindelse for tiltale for vold, retshjælpsforsikring
- grov, § 246, langvarig frihedsberøvelse, erstatning
- grov, erstatning, delvis betinget straf, ung alder
- grov -, men ikke drabsforsøg
- grov, spørgsmål om - mod politiet
- magtanvendelse, lærere
- mindreårige, erstatning, forvaring, medvirken ved passivitet
- myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste, forsæt

56/2000
101/2000
100/2000
99/2000
83/2000
29/1999
91/1999
18/2000
120/2000
36/2000
88/1999
105/2000
96/2000
43/1999
8/1999
61/2000
31/2000
104/2000
124/2000
66/2000
13/2000
29/1999
123/2000
107/2000
27/1999
64/2000
97/1999
37/1999
39/1999
86/1999
78/2000
93/1999
72/1999
77/1999
11/1999
14/1999
69/1999

- 362 -

- politiet, betinget straf, gammel sag
- politiet, beviser
45/2000
47/2000
- politiet, beviser, politifolk som vidner
- politiet, forsøg, bøde
- optøjer, beviser
- politiet, spørgsmål om grov - politiet (og politihund), udvisning, menneskerettigheder
- udvisning undladt, trods meget grov vold og hensættelse i hjælpeløs tilst.
- udvisning undladt
Voldtægt, erstatning
- forsøg på -, eller anden kønslig omgængelse, betinget straf, erstatning
- varetægtsfængsling, men ikke isolation
Ytringsfrihed, racismen, anklageskrift, menneskerettigheder, aktindsigt
Æreskrænkelser, erstatning, takster, massedrab, Plejebo-sagen

46/2000
48/2000
104/2000
50/2000
49/2000
77/1999
83/1999
13/2000
29/2000
42/1999
81/1999
83/2000
97/2000
112/2000

