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Dokumentation af forakter – et
hjertesuk
Alt for ofte er redaktøren ude for, at anklagemyndigheden ukritisk dokumenterer den
tiltaltes tidligere straffedomme, også de, der
hverken er relevante for skyldspørgsmålet
eller strafudmålingen. Der kan være grund
til at genopfriske bekendtskabet med Jm.
cirk. nr. 177 af 8/10 1952, der stadig er gældende, og hvor det bl.a. hedder:
"… finder Justitsministeriet anledning til
over for anklagemyndighedens repræsentanter at indskærpe, at de bør medvirke til
at undgå dokumentation med hensyn til tidligere straffedomme, som skønnes overflødig og unødigt krænkende for tiltalte.

Ansvarshavende redaktør:
Elsebeth Rasmussen
Oplagstal: 1100
Formandens adresse:
Postbox 9017, 1022 København K
Telefon 3312 4540
Fax
3393 4540

Der bør således ikke under domsforhandlingen fremsættes begæring af dokumentation af forakter, medmindre disse har direkte betydning for den sag, som foreligger til
afgørelse…"
I det følgende gives eksempler herpå. Cirkulæret er optrykt i den kommenterede retsplejelov ad § 877, og fortjener som sagt en
genopfriskning fra tid til anden.
Godt nytår

Elsebeth Rasmussen
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Landsforeningens Meddelelse 114/2001

Varetægtsfængsling - Retshåndhævelsesarrest - Narkotika
Retsplejelovens § 762
T blev varetægtsfængslet den 22/6 2000 sigtet for besiddelse af 718 stk. Ecstasy tabletter med henblik på videresalg og i salg af 282 stk. Ecstasy tabletter. Ved fristforlængelsen den 10/7 oplyste anklagemyndigheden, at sagen endnu ikke var klar til afgørelse som tilståelsessag. Det var af de retskemiske erklæringer fremgået, at tabletterne indeholdt meget farlige stoffer. Det skulle undersøges nærmere og ville tage 2-3
måneder.
Byretten fængslede, men landsretten løslod, da der ikke var en særlig bestyrket mistanke om, at T havde været bekendt hermed.
Ø.L. 4. afd. kære nr. S-2456-00, 11/7 2000
T blev som ovenfor beskrevet varetægtsfængslet den 22/6 2000. Ved fristforlængelsen oplyste anklagemyndigheden den 10/7, at sagen endnu ikke var klar til afgørelse
som tilståelsessag. Anklageren henviste til, at det af de retskemiske undersøgelser
fremgik, at tabletterne indeholdt meget farlige stoffer. Af hensyn til strafudmålingen
var det nødvendigt at undersøge mængden. De nødvendige oplysninger og materialer
skulle indhentes fra Amerika, hvilket forventedes at tage 2-3 måneder. Anklagemyndigheden begærede fortsat fængsling i 4 uger og henviste til, at T til rapport havde
forklaret, at han vidste, at der var noget galt med tabletterne.
Anklagemyndigheden forventede straf med udgangspunkt i fængsel på 1 år.
Forsvareren mente, at der næppe ville blive tale om frihedsstraf. Det var ikke på nuværende tidspunkt fastlagt, om tabletterne var farlige. T's personlige forhold talte for
en dom til samfundstjeneste.
Byretten fængslede i 4 uger på § 762, stk. 2, nr. 1.
Landsretten udtalte:
"Sigtede har erkendt sig skyldig i besiddelse af 718 stk. Extacy tabletter med henblik
på videresalg og i salg af 282 stk. Extacy tabletter.
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Der foreligger således en særlig bestyrket mistanke om, at sigtede har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191. Efter Retskemisk Afdelings erklæring af 5.
juli 2000 må det lægges til grund, at tabletterne har indeholdt stoffer, der kan føre til
dødelig forgiftning.
Efter de foreliggende oplysninger er der ikke en særlig bestyrket mistanke om, at sigtede har været bekendt hermed. Herefter finder landsretten ikke, at forholdet er af en
sådan grovhed, at retshåndhævelsen kræver, at sigtede ikke er på fri fod, hvorfor betingelserne for fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr.
1, ikke er opfyldt.
T h i b e s t e m m e s:
T løslades."
- oo0oo Forsvareren tilføjer bl.a.:
"For god ordens skyld kan jeg oplyse, at min klient i forbindelse med en tilståelsessag
blev idømt 1½ års fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om udførelse af samfundstjeneste. Byrettens dom blev ikke appelleret af hverken min klient eller anklagemyndigheden."
Landsforeningens Meddelelse 115/2001

Varetægtsfængsling - Gentagelsesfare - Unge lovovertrædere
Retsplejelovens § 762
En 15-årig blev fængslet i grundlovsforhør for 6 tasketyverier, som han erkendte.
Han havde ikke tidligere været dømt, men havde et par verserende sigtelser, dels vedrørende hærværk, dels vedr. brugstyveri af knallert. En af de medsigtede blev løsladt.
Den tredie var under 15 år.
Ø.L. 1. afd. kære nr. S 4046-01, 19/11 2001
T født i september 1986 blev den 17/11 2001 fremstillet i grundlovsforhør og sigtet
for 6 forhold af tasketyveri begået den 15. og 16. november, og i forhold 7: "tyverier,
ved inden for den sidste uge i forening med A i Københavnsområdet fra 10 ukendte
forurettede at have stjålet deres tasker."
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T kunne erkende de 6 første forhold, idet han dog ikke kunne tage stilling til de enkelte effekter og værdier. Han nægtede sig skyldig i forhold 7.
Han afgav nærmere forklaring om de erkendte forhold. A var 14 år, den tredie medsigtede M 15 år. De kørte på knallert efter de forurettede (stærkt forkortet referat,
ER). Baggrunden var, at T godt kunne bruge nogle penge. Han var smidt ud af skolen
for 1½ måned siden. Han boede hos sin mor sammen med to yngre søskende. Hans
far var i udlandet. Han havde været på en efterskole anvist af kommunen, men var
blevet smidt ud. Kommunen ledte nu efter en ny institution til ham.
Han bekræftede, at han havde en verserende sag fra 2/10 for § 121, 8/10 for hærværk
og 9/11 for brugstyveri af knallert. Han nægtede brugstyveriet.
Der var begæring om surrogatfængsling i 13 dage.
Retten afsagde følgende kendelse:
"Efter anholdtes erkendelse af i alt 6 tasketyverier findes der at være begrundet mistanke om, at anholdte i hvert fald har begået forholdene 1-6. Da anholdte, som netop
er fyldt 15 år, og som ikke går i skole, har forklaret at tyverierne er begået med det
formål at få nogle penge, og da anholdte allerede har 3 verserende sager, ligeledes for
overtrædelse af straffeloven, finder retten, at der er bestemte grunde til at antage, at
han, hvis han løslades, vil begå ny ligeartet kriminalitet. Fængslingsbetingelserne efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 findes således opfyldt. Under hensyn til antallet
af tyverier, og at de er begået over kort tid, finder retten ikke, at den forventede retsfølge vil stå i misforhold med den herved forvoldte forstyrrelse af anholdtes forhold.
Varetægtsfængslingens formål kan opnås ved, at anholdte anbringes på en lukket institution for unge, hvorfor det i medfør af retsplejelovens § 765
b e s t e m m e s:
Anholdte T anbringes på en lukket institution for unge som fængslingssurrogat."
Fristen blev sat til 13 dage. Kendelsen blev kæret, men landsretten stadfæstede i henhold til grundene. Advokaten søgte om 3. instansbevilling, men fik afslag.
Hun bemærker ved fremsendelsen:
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"Jeg har aldrig før været ude for, at man varetægtsfængsler en så ung person, der ikke
tidligere er straffet og ikke har verserende sager vedrørende ligeartet kriminalitet under henvisning til Retsplejelovens § 762, stk. 1 nr. 2.
Jeg kan vist ikke komme videre med sagen, men jeg mener egentlig, at det er forkert,
at sagen ikke kommer videre."
Redaktøren svarede trøstende:
"Jeg synes, du har gjort alt, hvad man med rimelighed kan forvente. Jeg tror nok, at
den almindelige strammerholdning i samfundet fører til, at de unge ryger hurtigt ind,
så de kan lære ældre og mere erfarne kriminelle at kende."
Landsforeningens Meddelelse 116/2001

Færdselssager - Vigepligt - Ikke frakendelse
Færdselslovens § 26
T var stødt sammen i et kryds med en fra højre kommende bil ved at have kørt ud
over hajtænder, men blev frifundet for førerretsfrakendelsen, da hans kørsel i den
tætte storbytrafik ikke kunne karakteriseres som chancepræget.
Københavns Byrets 32. afd., nr. 15557/2001, 22/11 2001
T var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 26, stk. 2, ved at have ført en personbil ad Grønnegade ind i krydset med Gothersgade uden at overholde sin ubetingede vigepligt, hvorved der skete sammenstød med en fra højre kommende varebil.
Der var påstand om bøde og betinget frakendelse. T erkendte overtrædelse af § 26,
men påstod frifindelse for førerretsfrakendelsen.
Forklaringerne er alene gengivet i retsbogen. Byretten bemærkede efter at have fastslået overtrædelsen af § 26 og idømmelse af bøde på 1.500 kr.:
"Uheldsstedet er beliggende i hjertet af København og er karakteriseret ved at der er
meget trafik men med lav hastighed. Påkørsler som den foreliggende må i sagens natur forekomme med en vis hyppighed i tæt storbytrafik.
Efter den stedfundne bevisførelse kan det ikke lægges til grund, at tiltaltes fremkørsel
over hajtænder har været så chancepræget at den fremtræder som om tiltalte har
manglet viljen til at ville overholde sin ubetingede vigepligt. Efter en samlet bedøm-
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melse findes tiltaltes kørsel herefter ikke at kunne betegnes som en væsentlig tilsidesættelse af færdselssikkerheden.
Tiltalte frifindes derfor for påstanden om betinget førerretsfrakendelse."
Statskassen skulle bære sagens omkostninger.
Det fremgår af den medsendte retsbog, at T var selvstændig taxivognmand og kom
kørende ad Grønnegade med højst 20 km/t, og ved Gothersgade tog han yderligere
farten af. Da han ikke så nogen trafik, flyttede han foden over på speederen. I det
samme så han modparten komme fra sin højre side. Han bremsende, men kunne ikke
undgå at blive påkørt.
Modparten forklarede bl.a., at T ikke kom farende ud fra Grønnegade. T's hastighed
var sat ned, som den skal, når man vil krydse en vej. Der holdt en række biler på Gothersgade, som kunne have været til gene for udsynet.

Register 1999 - 2001
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 195 kr. + moms,
porto og ekspeditionsgebyr. Nærværende register dækker årgang 1999 - 2001. Sidste
lange register tilbage til 1991 findes i hæfte 11 fra december 1998.
Advarsel, procesbevilling
Afgiftsunddragelse
- agenter, manglende retskendelse ( U 2000.2309)
- 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
- skattesvig, aktieavancer, tilregnelse
- skattesvig, frifindelse for skattegodtgørelsesmodellen
Afhøring, se Politirapporter
Aflytning
- beviskrav
- hvem er forurettet, erstatning, frister

59/1999
50/2001
85/1999
75/2000
22/1999
32/1999
40/2000
56/2001
68/2001

103/2001
3/2001
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- sendemaster, Nørrebro (om edition se U 2000.1005 Ø)
Afvisning
- langvarig sagsbehandling, udeblivelse af medtiltalt, menneskerettigheder
- retskraft, tiltalt to gange for bedrageri vedr. samme bil
Agenter
- afgiftsunddragelse, manglende retskendelse (U 2000.2309)
- hemmelige, aktindsigt, menneskerettigheder
- norsk højesteretsdom, narkotika, rettergangsfejl
Aktieselskabsloven, se bl.a. Selskabstømning
Aktindsigt
- beviser, politiets revisorer, edition
- forholdet til fremmede magter, lovlighed, menneskerettigheder
- forurettedes tidligere anmeldelser i sædelighedssag
- hemmelige agenter, menneskerettigheder
- 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 ( se også U 00.2519 Ø)
Anklagerens og forsvarerens rolle, mindre god retsbelæring (U 00.765 H)
Anklageskrift
- 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

6/2000

2/2001
116/2000
50/2001
75/2001
98/2000

30/1999
104/2001
106/2001
75/2001
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

90/2000
21/1999
26/2000
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- 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
- første asylland, menneskerettigheder
- narkotika, udvisning, menneskerettigheder
- Rusland som 1. asylland, genoptagelse, Ombudsmanden
- tortur, retspsykiatriske undersøgelser, langvarig sagsbehandling

95/2000
42/2000
9/2000
102/2000
97/2000
76/1999
72/2001
2/1999
34/1999
1/2001

Bedrageri
- afgiftsunddragelse, groft bedrageri, strafnedsættelse ved samarbejde
22/1999
- behandlingsdom, "Münschausen-syndrom", Retslægerådet
108/2000
- langvarig sagsbehandling, udeblivelse af medtiltalt, menneskerettigheder
2/2001
- samfundstjeneste, forsikringssvig, dokumentfalsk
20/2000
- samfundstjeneste, socialbedrageri, strafudmåling
86/2000
- samfundstjeneste, spillelidenskab
83/2001
- skattegodtgørelsesmodellen, frifindelse
68/2001
- social-, spilleindtægter, frifindelse
74/2001
Begrundelser, varetægtsfængsling, isolation
99/2000
Behandlingsdom, se Særforanstaltninger
Berammelse
- for korte frister, overværelse af medsigtedes forklaringer
62/2000
- ombeskikkelse, varetægtsfængslingens udstrækning, løsladelse
27/2000
Berigelsesforsæt, se Forsæt
Beskikkelse af forsvarer
- ikke-sigtede
2/2000
- rettergangsfejl, hjemvisning (U 2001.720 Ø)
55/2001
- tilbagekaldelse, Klageretskendelse
54/2001
- tilståelsessager, lovforslag
1/2000
- valgt udenlandsk forsvarer udover den beskikkede
76/2001
Beslaglæggelse
30/2000
- ophævelse, proportionalitet, en tidsmæssig gyser
58/2000
Besøgskontrol
24/1999
79/1999
Betinget frakendelse, se Færdselsloven
Betinget straf
- afgiftsunddragelse, gammel sag
85/1999
- afgiftsunddragelse og bedrageri, gammel sag, strafnedsættelse ved

- 326 -

samarbejde
- afgiftsunddragelse, skat og told
- dyremishandling, rettighedsfrakendelse
- hærværk, scraffiti
- forsøg på voldtægt eller anden kønslig omgængelse
- fuldbyrdelse på grund af vilkårsovertrædelse
- narkotika
9/1999
10/1999
- narkotika, amfetamin
- narkotika, gammel sag
- pengefalsk
- røveri
- samleje med mindreårig, erstatning, egen skyld
- skyldnersvig, selskabstømning, langvarig sagsbehandling
- spritkørsel, se Oversigtsartikel om spritsager
- tyveri
- vold, delvis - , ung alder
- vold mod politiet, gammel sag
- vold mod politiet
96/2001
- vold på diskotek
- vold, gentagelse, en taber
- vold, konfliktråd
- vold, grov og i et retslokale, ung alder, strafnedsættelse
- vold, knivstik
- vold, tillægsbøde
- vold, kastet genstand fra altan
Beviser
- aflytning, tolke, røveri, forsøg og forsæt
- aktindsigt, politiets revisorer, edition
- barnevidne i sædelighedssag, frifindelse
- blufærdighedskrænkelse, falsk tilståelse
- børns troværdighed, psykolog som sagkyndig
- børn, videoafhøring, sædelighedssag
- dokumentation af politirapport, afdøde vidner, telefonisk afhørt
- dokumentation af videoafhøring, sigtedes tilstedeværelse (U 00.1632Ø)
- erkendelse fra tiltalte, men frifindelse for vold
- færdselsloven, se oversigtsartikler under Færdselsloven om henholdsvis
groft uforsvarlig kørsel eller spritsager, senere afgørelser:
- færdselsloven, hastighed, Police Pilot
- færdselsloven, afstand til forankørende, selvinkriminering
- genkendelse med 100%
- Klageretten, genoptagelse, færdselssag med falsk forklaring ?

22/1999
75/2000
4/2001
109/2001
81/1999
72/2000
94/1999
65/2001
10/2000
33/1999
71/2000
32/2000
111/2000
45/2001
99/1999
93/1999
46/2000
97/2001
30/2001
29/2001
33/2001
43/2001
38/2001
35/2001
42/2001
55/2001
30/1999
102/2000
81/2001
61/2000
105/2000
8/1999
96/2000
64/2000

60/2001
77/2001
53/2001
46/1999
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- konfrontationer, "Gevinst hver gang"
- konfrontationer, videofilm, signalement
- nødværge, exces, grov vold
- opregning af tekniske beviser i røverisag
- politifolk som vidner, vold mod politiet
- politifolk som vidner om afhøring, rettergangsfejl
- politirapporter, "flydende rapporter"
- politirapporter, spm om dokumentation, udviste vidner
- røveri, berigelsesforsæt, narkogæld, subsidiær tiltale
- sagkyndig retsmedicinsk bistand til forsvarere
- sagkyndige vidners tilstedeværelse under domsforhandlingen
- spritkørsel, forbyttet blodprøve ? frifindelse
- spørgsmål til myndighed om strafferetlig vurdering
- syn og skøn i straffesager
- urigtige politirapporter, erstatning for varetægt, sædv. takst
- videoafhøring
- 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
- beviser, falsk tilståelse
- 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
Bødetakster, nye i sager med arbejdsmiljø
Børn som vidner, se under Beviser
Celler, indretning af -, varetægtsfængsling
Databedrageri
- samfundstjeneste
DNA-analyse
- sagsomkostninger
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder

7/1999
43/1999
41/2001
56/2000
104/2000
63/2001
38/2000
101/2001
9/2001
81/2000
52/2001
59/2000
60/1999
89/1999
20/1999
67/2001
104/2000
117/2000
59/2000
81/2001
22/2000
47/1999
66/1999
44/2000
51/2000
50/2000
76/1999
80/1999

67/2000

74/2000
33/2000
68/2000
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Dokumentfalsk
- kørekort, forsæt
- samfundstjeneste, bedrageri, forsikringssvig
Dokumentation af forklaringer, se Beviser
Dommerhabilitet
- domsmænd, politiske partier
- mange ved samme embede
- varetægtsfængsling
Domsmænd, habilitet, politiske partier
Doping, anaboliske steroider
Dyremishandling, rettighedsfrakendelse, betinget straf
Dørlukning, se Lukkede døre
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
- incest
- 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
- aflytning, frister, hvem er forurettet ?
- egen skyld, falsk tilståelse, psykisk udviklingshæmmet, forsvarerbistand
- for uden frihedsberøvelse at være tiltalt i sædelighedssag

67/1999
20/2000

100/1999
108/2001
19/2001
100/1999
41/1999
4/2001
30/1999
64/1999
103/2000
87/2000
47/1999
35/1999
43/2000
5/2001
37/2000
32/2000
78/2000
26/1999
61/1999
39/1999
93/1999
86/1999
14/1999
42/1999
81/1999

17/2000
3/2001
80/2001
27/2001
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- for at møde til domsforhandling i "Tolddatapladesagen", menneskerettigheder
- 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.
- surrogatforanstaltninger, erstatning nedsat
- udlevering af påanket straffedom til private
- ulovlig anholdelse, takstmæssig, manglende påtalebegæring
- varetægt, beviser, takstmæssig trods urigtige politirapporter
- varetægt, frister for krav, undskyldelig overskridelse
- varetægt, egen skyld ? sigtede melder sig ikke
- varetægtsfængsling, spm om misforhold mellem fængsling og straf
- varetægt, frister, varetægtsfradrag, takster, egen skyld
- 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
Flygtningenævnet, prøvelse af udvisningsdomme
Forelæggelse, ankesager i Vestre Landsret
Forkyndelse, anke, fristoverskridelse
Forsikringssvig se Bedrageri
Forsvarer
- berammelsesproblemer, ombeskikkelse, løsladelse
- beskikkelse, tilbagekaldelse, se Beskikkelse
- bistand under politiafhøring, psykisk udviklingshæmmede
- mulighed for at komme i kontakt med anholdt, klagesag
- pålæg, se Pålæg
- sagkyndig retsmedicinsk bistand til
- skifte, henvendelser fra andre end klienten, Advokatnævnskendelse
Forsæt
- berigelsesforsæt, spm om gældsforhold, røveri ctr. vold
- dokumentfalsk, kørekort
- hjælp til undvegne

75/1999
118/2000
84/2000
94/2000
112/2000
16/2000
113/2000
80/2001
28/2001
63/1999
20/1999
78/1999
73/1999
26/2001
66/2001
107/2000
3/1999
46/1999
23/1999
43/2000
13/2000
38/2000
84/2001
5/1999
68/1999
27/2000
80/2001
115/2000
81/2000
54/2000
9/2001
67/1999
39/2000
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- skyldnersvig, selskabstømning, frifindelse
- røveri, forsøg, aflytning, tolke, beviser
- ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder
- vold mod myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste
Forsøg
- røveri, forsæt, aflytning, tolke, beviser
- utjenligt, spritkørsel, anklageskrift, betinget straf og frakendelse
- vold mod politiet, bøde
- voldtægt eller anden kønslig omgængelse, betinget straf, erstatning
Forvaring, vold mod mindreårige, erstatning, medvirken ved passivitet
Forældelse, selskabstømning, aktieselskabsloven, skyldnersvig
Fotokonfrontation, varetægtsfængsling
Fredskrænkelser, indgreb i meddelelseshemmeligheden, pejleudstyr
Fremme af sagen, varetægtsfængsling
Fremmede magter, se Aktindsigt
Frifindelse
- aktieavance, tilregnelse
- bedrageri, skattesvig, skattegodtgørelsesmodellen
- bedrageri, social- , spilleindtægter
- beviser, spritkørsel, forbyttede blodprøver ?
- færdselsloven, rødt lys, passager bliver syg
- manddrab, uagtsomt, færdselsloven, egen skyld
- skyldnersvig, sælgere, selskabstømning, forsæt
- skyldnersvig, selskabstømning, forsæt
- sædelighedssag, trods tilståelse til politirapport
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
- erstatning, telefonaflytning, hvem er forurettet
Fuldbyrdelse af straf på grund af vilkårsovertrædelse
Fængselsbesøg, salær
Fængslingssurrogat, se Varetægtsfængsling

85/2000
55/2001
65/1999
69/2000
69/1999
55/2001
9/2000
50/2000
81/1999
14/1999
95/2000
25/2000
41/2000
93/2000
56/2001
68/2001
74/2001
59/2000
109/2000
14/2001
42/2000
85/2000
81/2001
61/1999
26/1999
78/2000
68/1999
18/1999
84/2000
3/2001
72/2000
6/1999
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Færdselsloven, andet end sprit
Oversigtsartikel om groft uforsvarlig kørsel, betinget og ubetinget
frakendelse
- afstand til forankørende, selvinkriminering
- hastighed, Police Pilot, beviser
- insulinchok
- kørsel i frakendelsestiden, ikke samfundstjeneste
- rødt lys, passager bliver syg, frifindelse
- uagtsomt manddrab, tilregnelse, epileptisk anfald
- vigepligt, hajtænder
62/2001
Færdselsloven, sprit og generhvervelse
Oversigtsartikel om spritsager
- generhvervelse, fristberegning
- generhvervelse
- falsk forklaring ? Klageretten, genoptagelse
- gentagelsesvirkning
- gentagelse, samfundstjeneste
- gentagelse efter benådning, betinget straf
- hastighed, uagtsom legemsskade
- insulinchok
- samfundstjeneste, uagtsomt manddrab
- spritkørsel i udlandet
- uagtsomt manddrab, frifindelse, egen skyld
Gamle sager, se Langvarig sagsbehandling

18/1999

11/2001
77/2001
60/2001
61/2001
8/2001
109/2000
64/1999
116/2001
45/2001
70/1999
24/2001
46/1999
92/1999
100/2001
99/2001
15/2000
61/2001
105/2001
36/1999
14/2001

Generhvervelse af førerretten, se Færdselsloven
Genoptagelse, se hhv. Asyl eller Klageretten
Gentagelse, se også Strafudmåling og under Færdselsloven, Oversigtsartikel om
spritsager
- færdselsloven, hastighed, betinget frakendelse, sagsomkostninger
23/2000
- færdselsloven, hastighed
119/2000
- vold, betinget straf, en taber
29/2001
Gentagelsesfare, se Varetægtsfængsling
"Gevinst hver gang", se Beviser, Konfrontationer
Godtgørelse, se Erstatning
Groft uforsvarligt kørsel, se Færdselsloven
Habilitet
- anklagere
63/2000
Hastighed, se Færdselsloven, andet end sprit
Hæleri, selskabstømning, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
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menneskerettigheder, sagsomkostninger U 2000.2134
Hærværk, scraffiti, erstatning, betinget straf
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

80/2000
109/2001
110/2000
106/2000
53/1999
54/1999
55/1999
56/1999
57/1999
52/1999

Incest, se Sædelighedsforbrydelser
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
- forsvarerbeskikkelse, tilbagekaldelse
- genoptagelse, falsk forklaring, færdselssag i flere akter
Kollusionsarrest, se Varetægtsfængsling
Konfiskation
- skyldnersvig, selskabstømning
- skyldnersvig
Konfliktråd
- vold, betinget straf
- vold mod politiet, samfundstjeneste
Konfrontation
- beviser, videofilm, signalement
- beviser, "Gevinst hver gang"
Kriminalregisteret, sædelighedsforbrydelser
Kære under domsforhandling eller dennes forberedelse
Oversigtsartikel om Højesteret og rettergangsfejl
- retsbøger
Kønslig omgængelse, se Sædelighedsforbrydelser
Kørekort, se Færdselsloven eller Dokumentfalsk
Langvarig sagsbehandling

115/2000
114/2000
7/2000
54/2001
46/1999
111/2000
68/2001
33/2001
44/2001
43/1999
7/1999
59/2001
110/2000
13/1999
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- afgiftsunddragelse, betinget straf
- afgiftsunddragelse, menneskerettigheder
- asyl, tortur, retspsykiatrisk undersøgelse
- groft bedrageri, afgiftsunddragelse
- narkotika, betinget straf
- skyldnersvig, selskabstømning, ulovlig udbytte og selvfinansiering
- skyldnersvig, selskabstømning, samfundstjeneste
- udeblivelse af medtiltalt, bedrageri, menneskerettigheder
- vejtransportloven, forlig ved menneskerettighedsdomstolen
- vold mod politiet, betinget straf
Lotteri, se Strafudmåling ?
Lovligheden af politiets efterforskningsskridt
- beviser, spørgsmål til myndigheder om fortolkning af straffeloven
Lukkede døre
- politiets udtalelser til pressen, klagesag
- navneforbud og overtrædelse heraf
20/2001
- politiets udtalelser til pressen, varetægtsfængsling

85/1999
32/1999
1/2001
22/1999
10/2000
49/1999
92/2000
2/2001
51/2001
46/2000
60/1999
114/2000
21/2001
102/2001

Magtanvendelse, lærere, vold
11/1999
Manddrab
- grov vold, men ikke forsøg på 72/1999
- massedrab, erstatning, takster, Plejebo-sagen, udtalelser til pressen
112/2000
- tilregnelighed, mentalobservation, Retslægerådet, strafudmåling
62/1999
- uagtsomt, tilregnelse, epileptisk anfald, færdselsloven
64/1999
- uagtsomt, spritkørsel, frifindelse, egen skyld
14/2001
- uagtsomt, spritkørsel, samfundstjeneste
105/2001
Meddelelseshemmeligheden
- indgreb i, fredskrænkelser, pejleudstyr
41/2000
Medsigtede, overværelse af forklaring, berammelse med for kort varsel
62/2000
Medtiltalte, som vidne i ankeinstansen, bevis, dokumentation
31/2000
Medvirken
- erstatning, ulovlig frihedsberøvelse, vold og røveri
26/1999
- selskabstømning, aktieselskabsloven, skyldnersvig, revisor
95/2000
- ved passivitet, røveri, tæt på men frifindelse
28/2000
- ved passivitet, vold mod mindreårige, erstatning
14/1999
- ved grov vold
93/1999
Menneskerettigheder
- afgiftsunddragelse, langvarig sagsbehandling
32/1999
- aktindsigt, fremmede magter, lovlighed af tilbageholdelse af opl.
104/20011)
1

Der er efter hæftets udgivelse i 2001 giver tredjeinstansbevilling, ved registerets udarbejdelse forelå højesterets afgørelse ikke.
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- aktindsigt, hemmelige agenter
- asyl, første asylland
- 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
- langvarig sagsbehandling, udeblivelse af medtiltalt
- langvarig sagsbehandling, forlig ved menneskerettighedsdomstolen
- 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
- narkotika, ikke udvisning, psykisk sygdom
- narkotika, udvisning og ikke udvisning, Højesteret
U 00.1499 H
- parkeringsafgift, forlig ved menneskerettighedsdomstolen
- 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

75/2001
72/2001
75/1999
17/2000
60/2000
79/2000
80/2000
2/2001
51/2001
106/2000
50/1999
2/1999
4/1999
53/1999
54/1999
55/1999
56/1999
57/1999
84/1999
77/2000
22/2001
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
- betinget straf
94/1999
- betinget straf, amfetamin
- forsvarerpålæg
- kurervirksomhed, strafudmåling
- retsbelæring, rettergangsfejl, bindende påtalebegrænsning (U 00.765 H)
- samfundstjeneste, kvinde med barn

98/2000
10/2000
65/2001
70/2000
11/2000
4/2000
24/2000
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- samfundstjeneste, amfetamin, strafnedsættelse ved samarbejde
- samfundstjeneste, ecstasy
- samfundstjeneste, hash
- strafnedsættelse ved samarbejde, kokain
- strafudmåling, reststraf
- varetægtsfængsling af mor med spædbarn
- varetægtsfængsling, men ikke isolation ved beskedne kvanta
- varetægtsfængsling på retshåndhævelsesarrest, farlige stoffer
Navneforbud
- dørlukning
- overtrædelse heraf?, dørlukning
Nødværge, grov vold, exces, beviser

82/2000
78/2001
98/2001
88/2000
14/2000
91/1999
100/2000
114/2001

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

113/2000

Pejleudstyr, indgreb i meddelelseshemmeligheden, fredskrænkelser
Pengefalsk
- betinget og ubetinget straf
- strafudmåling
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
- udtalelser til pressen, lukkede døre, klagesag
- udtalelser til pressen, lukkede døre, varetægtsfængsling ophævet
Politiets revisorer, beviser, aktindsigt, edition
Politifolk som vidner, beviser, vold mod politiet
Politirapporter
- dokumentation af, afdøde vidner, telefonisk afhøring
- dokumentation af, udviste vidner, beviser
- "flydende rapporter", beviser
- frifindelse trods tilståelse til rapport i sædelighedssag

21/2001
20/2001
41/2001

68/2000
69/2000
27/2000
34/1999
50/2000
41/2000
33/1999
73/2001
112/2000
87/1999
115/2000
112/2000
114/2000
102/2001
30/1999
104/2000
8/1999
101/2001
38/2000
81/2001
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- psykisk udviklingshæmmet sigtet, erstatning, egen skyld
- 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
70/2000
- forsvarer, skudepisode
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

80/2001
20/1999

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
for tiltale for vold

97/2000
19/2000

22/2000
38/1999

59/1999
44/2000
14/1999
95/1999
4/1999
58/1999
58/2000
84/1999
61/2000
12/1999
79/2001
70/2001
40/1999
63/1999
26/2000
4/2000
87/2000

90/1999
14/2000
96/1999
52/1999
4/2000
13/1999
86/1999
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Retshåndhævelsesarrest se Varetægtsfængsling
Retskraft, tiltalt to gange for bedrageri vedr. samme bil, afvisning
Retslægerådet
- bedrageri, behandlingsdom, "Münschhausen-syndrom"
- besvarelse af hypotetiske spørgsmål
- særforanstaltninger, ophør
7/2001
- tilregnelighed, mentalobservation, strafudmåling, manddrab
Retsmedicinsk bistand til forsvarer, sagkyndige, beviser
Retsmøder, overværelse af medsigtedes forklaring, for kort berammelse
Retspsykiatrisk undersøgelse, asyl, torturundersøgelser
Retssikkerhed, udvisning, grov vold, trusler mod vidner, faredelikter
Rettergangsfejl
Oversigtsartikel om højesteretspraksis
- afhøring af politifolk om afhøring, beviser
- forsvarerbeskikkelse, hjemvisning (U 2001.720Ø)
- narkotika, retsbelæring, anklagers og forsvarers rolle (U 00.765 H)
- norsk højesteretsdom, narkotika, agent provokateur
- ytringsfrihed, racisme, aktindsigt, domsforhandlingens længde
Rettighedsfrakendelse
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt
- dyremishandling, betinget straf
- revisorer, moms- og skattesvig, samfundstjeneste
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig overskud og selvfinansiering
- selskabstømning, skyldnersvig, samfundstjeneste
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig udlodning
- selskabstømning, skyldnersvig, aktieselskabsloven
- skyldnersvig
Retsvildfarelse
- strafbortfald, politivedtægten
- uegentlig, privat anholdelse, ulovlig tvang
Revisorer, samfundstjeneste, moms- og skattesvig, rettighedsfrakendelse
Røveri
- behandlingsdom, ikke udvisning
- berigelsesforsæt, narkogæld, subsidiær tiltale, beviser
- betinget straf
- "gademobning", tyveri, udvisning
- desperat handling, strafudmåling
- groft, strafudmåling, nævningetærskel, beviser
- flere, men ikke stk. 2
- forsøg, forsæt, aflytning, tolke, beviser
2

Trykfejl i referatet side 198, T var rettelig dømt efter straffelovens § 119, ikke § 191.

116/2000
108/2000
111/2001
69/2001 2)
62/1999
81/2000
62/2000
1/2001
13/2000
110/2000
63/2001
54/2001
4/2000
98/2000
97/2000
47/1999
4/2001
40/2000
49/1999
92/2000
55/2000
95/2000
68/2001
38/1999
65/1999
40/2000
107/2001
9/2001
71/2000
12/2000
58/2001
56/2000
71/2001
55/2001

- 338 -

- medvirken ved passivitet, tæt på, men frifindelse
- menneskerettigheder, udvisning (U 00.820 og 822 H)
- samfundstjeneste
- spørgsmål om trussel, frifindelse
- strafudmåling, strafnedsættelse ved samarbejde
- udvisning undladt over for udlænding født i Danmark (U 00.1600 H)
- unge lovovertrædere, socialpædagogisk behandling
112/2001
Sagsbehandling, lang, se Langvarig sagsbehandling
Sagsomkostninger
- DNA-analyse
- dømt i mindre omfang
- færdselsloven, hastighed, betinget frakendelse
- mangelfuld efterforskning gjort forsvarers arbejde unødigt tidkrævende
derfor kun halve sagsomkostninger i sag om menneskesmugling
- psykologerklæring, kreative indslag
- pålagt udebleven anmelder
- skyldnersvig, men frifundet for bedrageri
Salær
- fængselsbesøg, et moderne eventyr
- fængselsbesøg
- rejseomkostninger
- rejseforbehold, Østre Landsret
Samfundstjeneste
- bedrageri, forsikringssvig, dokumentfalsk
- bedrageri, socialbedrageri, oversigtsartikel
- bedrageri, spillelidenskab
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt, rettighedsfrakendelse
- databedrageri
67/2000
- færdselsloven, udvidet brug
- færdselsloven, kørsel i frakendelsestiden
- narkotika, amfetamin
- narkotika, mor med barn
- narkotika, ecstasy
- narkotika, hash
- røveri
- samleje med anbragt, se blufærdighedskrænkelse lige ovenfor
- skatte- og momssvig, revisor, rettighedsfrakendelse
- skyldnersvig, selskabstømning, ulovligt overskud og selvfinansiering
- skyldnersvig, selskabstømning, gammel sag
- spritsager, udvidet brug

28/2000
5/2000
82/1999
98/1999
71/1999
57/2000
113/2001

33/2000
65/2000
23/2000
52/2000
12/1999
32/2001
68/2001
6/1999
82/2001
19/2000
49/2001
20/2000
86/2000
83/2001
47/1999
74/2000
76/2000
8/2001
74/1999
24/2000
78/2001
98/2001
82/1999
40/2000
49/1999
92/2000
76/2000
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- spritsag, uagtsomt manddrab
- spritsag, gentagelse
- vidnetrusler
- vilkårsovertrædelse
26/2001
- vold mod dørmand, gentagelse
- vold mod politiet, epilepsi, anvendelse af § 245 ved spark
- vold mod politiet, konfliktråd
- vold
37/2001
- vold, jagten på en parkeringsplads
Selskabstømning
- aktieselskabsloven, skyldnersvig, ulovlig selvfinansiering
- anklageskrift, sælgere, skyldnersvig, frifindelse
- forsæt, frifindelse, skyldnersvig
- hæleri, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling, sagsomkostninger
- konfiskation, skyldnersvig, betinget straf, langvarig sagsbehandling
- rettighedsfortabelse, ulovlig udlodning
- samfundstjeneste, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
- ulovligt overskud og selvfinansiering, skyldnersvig
- påtalebegæring, langvarig sagsbehandling, skattegodtgørelsesmodellen
konfiskation, rettighedsfrakendelse, sagsomkostninger
Selvfinansiering, ulovlig se Selskabstømning
Selvinkriminering
- beviser, færdselssag, afstand til forankørende
Sendemaster, aflytning, Nørrebro
Signalement, beviser, konfrontation, videofilm
Sigtedes tilstedeværelse, beviser, dokumentation af videoafhøring
(U 00.1632 Ø)
Sigtelser, nye, varetægtsfængsling, opretholdt anholdelse
Sindssyge, se Særforanstaltninger eller Tilregnelighed
Skat og Told, se Afgiftsunddragelse
Skyldnersvig, se også Selskabstømning
- groft, påtalebegæring, langvarig sagsbehandling, menneskerettigheder
Skærpet straf se Strafudmåling
Socialbedrageri, se Bedrageri eller Samfundstjeneste
Socialpædagogisk foranstaltning
- unge røvere
112/2001
Spritkørsel, se Færdselsloven
Strafbortfald, retsvildfarelse, politivedtægten
Strafnedsættelse
- grov vold
- grov vold i retten, ung alder, betinget straf

105/2001
100/2001
66/2000
85/2001
97/1999
36/2001
44/2001
39/2001
31/2001
95/2000
42/2000
85/2000
80/2000
111/2000
55/2000
92/2000
49/1999
68/2001

77/2001
6/2000
43/1999
96/2000
18/2000

68/2001

113/2001
38/1999
34/2001
43/2001
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- 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
- incest, erstatning
- narkotika, reststraf
- røveri, strafnedsættelse ved samarbejde
- røveri, nævningetærsklen, isolation, beviser
- tilregnelighed, mentalobservation, retslægerådet, manddrab
- ung alder, delvis betinget straf for grov vold
- voldtægt
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
- incest, erstatning, strafudmåling
- kriminalregisteret
- politiafhøring, mentalt handicappede
Særforanstaltninger
- faredelikt, trusler, røveri, behandlingsdom
- mentalundersøgelse, brandstiftelse, behandlingsdom
- ophævelse af anbringelsesdom
- ophævelse af behandlingsdom, retslægerådet
21/2000
- ophævelse af dom til ambulant behandling, retslægerådet
- røveri, udvisning undladt
Tilhold, påtalebegæring
Tilkaldelse af forsvarer til afhøring
Tilregnelighed
3

Trykfejl i referatet side 198, T var rettelig dømt efter straffelovens § 119, ikke § 191.

31/1999
22/1999
88/2000
82/2000
71/1999
86/2000
58/1999
92/1999
37/1999
97/1999
5/2001
14/2000
71/1999
56/2000
62/1999
93/1999
10/2001
90/2000
89/1999
102/2000
87/2000
105/2000
5/2001
59/2001
87/1999
43/2000
66/1999
8/2000
7/2001
69/2001 3)
107/2001
40/1999
28/1999
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- epilepsi?, vold mod politiet, samfundstjeneste
- mentalobservation, retslægerådet, strafudmåling, manddrab
Tilregnelse
- færdselsloven, insulinchok, frakendelse
- skatteunddragelse, aktieavancer
- uagtsomt manddrab, epileptisk anfald, færdselsloven
"Tolddatapladesagen", erstatning for at møde til domsforhandling i menneskerettigheder
Tolke
- beviser, aflytning, røveri, forsøg og forsæt
Torterstatning, se Erstatning
Tortur, se Menneskerettigheder eller Asyl
Tredieinstansbevilling, se Procesbevilling
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

36/2001
62/1999
61/2001
56/2001
64/1999
75/1999
55/2001

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
- tortur, asyl, retspsykiatriske undersøgelser, langvarig sagsbehandling
1/2001
- udvisningsdomme, prøvelse i Flygtningenævnet
84/2001
Udvisning, se også Højesteret, Menneskerettigheder og Narkotika
Oversigtsartikel over højesteretsdomme 1999/2000
106/2000
- dansk mindretal i Sydslesvig, udvisning undladt
64/2001
- effektuering af udsendelsen efter endt afsoning, lang ekspedition
110/2001
- Flygtningenævnets praksis
84/2001
- 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
- røveri, ikke udvisning i forbindelse med behandlingsdom
107/2001
- vold, undladt
29/2000
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- vold mod politiet (og politihund), menneskerettigheder
- vold mod politiet, sindssyg, udvisning undladt, menneskerettigheder
Uegentlig retsvildfarelse, ulovlig tvang, privat anholdelse
Ulovlig frihedsberøvelse, vold og røveri, erstatning, medvirken
Ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
Ulovlig selvfinansiering i selskaber, se Selskabstømning
Undvegne, hjælp til, forsæt
Ungdomssanktion, se Unge lovovertrædere
Unge lovovertrædere
- grov vold i retten, betinget straf, strafnedsættelse
- i fængsel ?
- røveri, socialpædagogisk foranstaltning
112/2001
- varetægtssurrogat, manglende pladser
- varetægtsfængsling ved tasketyverier
- vold mod offentlig ansatte, kombinationsdom
Varetægt, se også Erstatning
- berammelsesproblemer, ombeskikkelse
- besøgskontrol
- bevisfiksering af vidne i indenretligt forhør, løsladelse
- dommerhabilitet
- efter dom, gentagelsesrisiko
- formålet bortfaldet efter politiets kontakt med pressen
- gentagelsesfare, ung lovovertræder med tasketyverier
- groft bedrageri, afgiftsunddragelse, strafnedsættelse
- fremme af sagen
- fotokonfrontation
- gentagelsesfare, bagatelgrænse?
- indretning af celler
- isolation, gentagelsesfare
- isolation af unge lovovertrædere, fængslingssurrogat, retlig interesse,
højesteret
U 99.1415 H
- 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

83/1999
23/2001
65/1999
26/1999
65/1999
39/2000

43/2001
35/2000
113/2001
36/2000
115/2001
40/2001
27/2000
79/1999
117/2000
19/2001
18/2001
102/2001
115/2001
22/1999
93/2000
25/2000
16/2001
80/1999
15/1999
52/1999
56/2000
101/2000
100/2000
99/2000
83/2000
29/1999
91/1999
18/2000
17/2001
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- retshåndhævelsesarrest, narkotika, farlige stoffer
- surrogat, manglende pladser til unge
Vejledning til anholdte
Videoafhøring
- børn, beviser, sædelighedsforbrydelser
105/2000
- 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
- genkendelse med 100%, beviser
- medtiltalt som vidne i ankeinstans, dokumentation, vidnefritagelse
- politifolk som vidner, beviser, vold mod politiet
- sagkyndige, tilstedeværelse under domsforhandling
Vidnetrusler
- samfundstjeneste
- udvisning, grov vold, faredelikter, retssikkerhed
- varetægtsfængsling, kollusionsarrest, isolation
Vilkårsovertrædelse
- betinget straf, fuldbyrdelse på grund af
- samfundstjeneste
26/2001
Visitation, uden for et fængsel i forbindelse med besøg, erstatning
Vold
- afgrænsning mellem § 244 og § 245
- beviser, tiltalte erkender sig skyldig, men bliver frifundet
- betinget straf, konfliktråd
- betinget straf og tillægsbøde for vold på diskotek
- betinget straf og tillægsbøde, forudgående ordveksling
- betinget straf og tillægsbøde for kast med genstand fra altan
- dørmænd, gentagelse, samfundstjeneste
- erstatning for psykiske skader efter bid af smittet
- erstatning trods frifindelse for tiltale for vold, retshjælpsforsikring
- gentagelse, skærpet straf
- gentagelse, betinget straf, en taber
- grov, § 246, langvarig frihedsberøvelse, erstatning
- grov, erstatning, delvis betinget straf, ung alder
- grov , men ikke drabsforsøg
- grov, spørgsmål om - mod politiet
- grov, strafnedsættelse
- grov, nødværge, exces, beviser

114/2001
36/2000
88/1999
67/2001
96/2000
43/1999
8/1999
61/2000
53/2001
31/2000
104/2000
52/2001
66/2000
13/2000
29/1999
72/2000
85/2001
107/2000
27/1999
64/2000
33/2001
30/2001
35/2001
42/2001
97/1999
39/1999
86/1999
37/1999
29/2001
78/2000
93/1999
72/1999
77/1999
34/2001
41/2001
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- grov, i retten, men ung alder, særlige omst. betinget straf
43/2001
- jagten på en parkeringsplads, samfundstjeneste
31/2001
- knivstik, betinget straf
38/2001
- magtanvendelse, lærere
11/1999
- mindreårige, erstatning, forvaring, medvirken ved passivitet
14/1999
- myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste, forsæt
69/1999
- myndighedspersoner, kombinationsdom, ung alder
40/2001
- myndighedspersoner, sindssyg udlænding, ikke udvisning
23/2001
- politiet, betinget straf
96/2001
97/2001
- politiet, betinget straf, gammel sag
46/2000
- politiet, beviser
45/2000
47/2000
48/2000
- politiet, beviser, politifolk som vidner
104/2000
- politiet, forsøg, bøde
50/2000
- politiet, konfliktråd, samfundstjeneste
44/2001
- politiet, samfundstjeneste, epilepsi?, anvendelse af § 245 ved spark
36/2001
- optøjer, beviser
49/2000
- politiet, spørgsmål om grov 77/1999
- politiet (og politihund), udvisning, menneskerettigheder
83/1999
- samfundstjeneste
37/2001
39/2001
- udvisning undladt, trods meget grov vold og hensættelse i hjælpeløs tilst. 13/2000
- udvisning undladt
29/2000
Voldtægt, erstatning
42/1999
- forsøg på -, eller anden kønslig omgængelse, betinget straf, erstatning
81/1999
- strafudmåling
10/2001
- varetægtsfængsling, men ikke isolation
83/2000
Ytringsfrihed, racismen, anklageskrift, menneskerettigheder, aktindsigt
Ærekrænkelser, erstatning, takster, massedrab, Plejebo-sagen

97/2000
112/2000

