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Dateringen på forsiden er som tidligere år en
tilsnigelse. Registeret er færdiggjort i januar
2003, men for at få hæftet indbundet med de
rigtige hæfter, er nummereringen fra 2002 fortsat. Nyd nu registeret, det har taget lang tid at
lave, fordi hver enkelt meddelelse er optaget
under flere stikord. Der er ikke udarbejdet noget paragrafregister, idet Landsforeningens
Meddelelser jo også findes i elektroniske form
for de advokater, der abonnerer på Advokaternes Serviceselskab.
Se om indbindingstilbud på side 339 i nærværende hæfte.
Det vælter som tidligere fortalt i disse tider ind
med høringsopgaver for foreningen, så som
noget nyt har redaktøren udarbejdet et register
over høringssvarene og relevant korrespondance med myndighederne 1999 – 2002 fra
side 367 i hæftet.
For dem, der ikke koncentrerer sig så meget
om viden, men mere er interesseret i det kontante, skal det oplyses, at de p.t. gældende salærtakster er fra marts 2000 og gengivet i årgang 2000 side 56, (hæfte 3). Advokatrådet
forhandler p.t. med domstolene om justeringer
af taksterne.

Oplagstal: 1100
Formandens adresse:
Nansensgade 45 A, 1366 København K
Telefon 33 36 90 10
Fax
33 93 66 81

Det går vist ret pænt med tilmeldinger til generalforsamling og kursus den 2-3. maj 2003 på
Sørup Herregård. Michael Abel, Holbæk modtager gerne yderligere tilmeldinger. Nærmere
om priser og program i årgang 2002 side 311
(hæfte 12).
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Voldssager - Sagsbehandlingstider
Sagsmængden fra byretten er stærkt faldende i redaktørens praksis. Både arrestantsager og ikke-arrestantsager.
Måske er det afspadsering fra politiets side efter det forhøjede beredskab under EUformandskabet. Måske mener byretten at kunne afgøre flere sager uden forsvarerbistand.
I alle tilfælde ser man blandt ikke-arrestantsagerne næsten udelukkende voldssager,
der skal hastebehandles.
I et specielt informationssystem, der hedder "Rigsadvokaten Informerer", er der som
nr. 2/2003 udgivet en statistik over hvor mange voldssager, der kan behandles inden
for de ønskede frister hos anklagemyndigheden.
67% kunne i 1. halvår 2002 fremsendes til retten inden 30 dage. Et tal, der har været
stort set uændret siden 2. halvår 2000.
Der er derimod store udsving, hvis man går ned i de enkelte politikredse. Gentofte,
Fredericia og Bornholm kommer ind som flot nr. 1 med 100%, skarpt forfulgt af Frederikshavn med 96%, hvorimod f.eks. Nakskov er nede på 17%.
Statsadvokaterne er anmodet om at tage kammeratlige samtaler med de politikredse,
hvor mere end 50% af sagerne fremsendes efter de ønskede 30 dage.

Ankevejledning - eller vildledning
Ved byretterne udleverer man forkerte ankevejledninger, som man ikke har mulighed
for at rette, fordi standardkonceptet er udarbejdet af Domstolsstyrelsen.
A modtog et beskedent bødeforlæg på kr. 500 og blev siden idømt en bøde på dette
beløb. Samtidig med domsudskriftet modtog A en ankevejledning med brev af 5/11
2002. Det fremgik af vejledningen, at dommen ikke kunne ankes uden tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet, hvis adresse var opgivet til Frederiksholms Kanal 6 i København. A skrev hertil og fik brevet retur med adressaten ubekendt, hvilket han herefter gjorde Københavns Byret bekendt med.
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Præsidenten svarede den 11/12 2002 bl.a.:
"I den anledning skal jeg oplyse, at der er tale om et såkaldt standard koncept for
samtlige byretter, som byretten ikke har mulighed for at rette. Domstolsstyrelsen har
meddelt byretten, at styrelsen er opmærksom på, at Procesbevillingsnævnet nu har
adressen: Rådhuspladsen 45-47, 4. sal, 1550 København V, og at styrelsen har rettet
de fleste koncepter. De resterende rettelser vil blive gennemført ved næste opdatering
af byretternes koncepter.
Jeg foretager herefter ikke yderligere i anledning af Deres henvendelse".
A's advokat håber, at byretten snart foretager en opdatering af sine koncepter.
Redaktøren bemærker, at Procesbevillingsnævnet deler opgang på Rådhuspladsen
med flere afdelinger af Københavns Byret. Flytningen skete i juli 2001.

Register 1999 - 2002
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 200 kr. + moms,
porto og ekspeditionsgebyr. Nærværende register dækker årgang 1999 - 2002. Sidste
lange register tilbage til 1991 findes i hæfte 11 fra december 1998.
Advarsel, procesbevilling
Advokatbeskikkelse, se Beskikkelse af forsvarer
Advokater
- selskabstømning, skyldnersvig, betinget straf, rettighedsfrakendelse
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

59/1999
45/2002
50/2001
85/1999
75/2000
22/1999
32/1999
40/2000
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- skattesvig, aktieavancer, tilregnelse
- skattesvig, frifindelse for skattegodtgørelsesmodellen
- skattesvig, langvarig, men ineffektiv efterforskning, betinget straf
Afhøring, se Politirapporter
Aflytning
Oversigtsartikel over nyere praksis
- beviskrav
- hvem er forurettet, erstatning, frister
- sendemaster, Nørrebro (om edition se U 2000.1005 Ø)
Afvisning
- forældelse
- 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
- forholdet til fremmede magter, menneskerettigheder, påtale (U02.1819H)
- forurettedes tidligere anmeldelser i sædelighedssag
- hemmelige agenter, menneskerettigheder
- medsigtedes adgang til at overvære indenretlig forklaring, kæreadgang
- sigtedes adgang til forsvarergenparter i arresten
- 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
- privat, vold, betinget straf
- ulovlig ?, trusler mod politiet, bøde
- vejledning ved Anke
- berigtigelse af domme, færdselssager, frist
- ekstraordinær, genoptagelse, Klageretten

56/2001
68/2001
83/2002

65/2002
103/2001
3/2001
6/2000
107/2002
2/2001
116/2000
50/2001
75/2001
98/2000
30/1999
104/2001
70/2002
106/2001
75/2001
4/2002
55/2002
97/2000
41/1999
63/1999
115/2000
44/2000
18/2000
65/1999
17/2002
51/2000
88/1999
31/2002
7/2000
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- fristoverskridelse, forkyndelse
- meddelelse, udmåling eller bevisanke
- ændring i anklageskrift, påtalebegrænsning
Ankesager
- i Vestre Landsret, forelæggelse
- medtiltalt som vidne, bevis, dokumentation af tdl. forklaring
Anklagemyndigheden
- påtale, aktindsigt, forholdet til fremmede magter (U 02.1819H)
Anklagere, habilitet (se også U 00.2519 Ø)
Anklagerens og forsvarerens rolle, mindre god retsbelæring (U 00.765 H)
Anklageskrift
- berigtigelse under domsforhandlingen
- færdselssag, gerningsbeskrivelsen tillod ikke henførelse af forholdet
under FL § 126, stk. 2, nr. 1
- gerningsperioden ændret, bedrageri og skyldnersvig
- 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
Anonyme vidner, se Beviser
Arbejdsmiljø, nye bødetakster
Asyl
- første asylland, menneskerettigheder
- narkotika, udvisning, menneskerettigheder
- Rusland som 1. asylland, genoptagelse, Ombudsmanden
- tortur, retspsykiatriske undersøgelser, langvarig sagsbehandling

68/1999
89/2002
26/2000
5/1999
31/2000
70/2002
63/2000
4/2000
59/2002
15/2000
83/2002
90/2000
21/1999
26/2000
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
1)
- groft, dokumentfalsk, sammenstød, rettighedsfortabelse
1/2002
- køb på afbetaling, forsæt
56/2002
- langvarig sagsbehandling, betinget straf og strafbortfald
58/2002
- langvarig sagsbehandling, udeblivelse af medtiltalt, menneskerettigheder
2/2001
1)

Se efter registeret om en rettelse side 11.
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- samfundstjeneste, betinget straf, langvarig sagsbehandling, forsikringssvig
(U 02.1264H)
33/2002
- samfundstjeneste, forsikringssvig, dokumentfalsk
20/2000
- samfundstjeneste, socialbedrageri, strafudmåling
86/2000
- samfundstjeneste, spillelidenskab
83/2001
- skattegodtgørelsesmodellen, frifindelse
68/2001
- skyldnersvig, skattesvig, menneskerettigheder, frif. og betinget straf
83/2002
- 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
Berigtigelse af domme, færdselssager, ankefrist
31/2002
Beskikkelse af forsvarer
- ikke-sigtede
2/2000
- rettergangsfejl, hjemvisning (U 2001.720 Ø)
55/2001
- tilbagekaldelse, Klageretskendelse
54/2001
8/2002
- tilståelsessager, lovforslag
1/2000
- valgt udenlandsk forsvarer udover den beskikkede
76/2001
- vidner i forbindelse med vidnetvang
14/2002
Beslaglæggelse
30/2000
- ophævelse, proportionalitet, en tidsmæssig gyser
58/2000
Besøgskontrol
24/1999
79/1999
se i øvrigt efter dette register i oversigt over høringer og korrespondance
med myndighederne
Betinget frakendelse, se Færdselsloven
Betinget straf
- afgiftsunddragelse, gammel sag
85/1999
- afgiftsunddragelse og bedrageri, gammel sag, strafnedsættelse ved
samarbejde
22/1999
- afgiftsunddragelse, skat og told
75/2000
- betinget bøde for skattesvig, menneskerettigheder, bedrageri, langvarig
sagsbehandling
83/2002
- bedrageri, forsikringssvig, samfundstjeneste, langvarig sagsbehandling
33/2002
2)
- blufærdighedskrænkelse
2/2002
- dyremishandling, rettighedsfrakendelse
4/2001
- hærværk, scraffiti
109/2001
2)

Se efter registeret om en rettelse side 16.
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- forsøg på voldtægt eller anden kønslig omgængelse
- fuldbyrdelse på grund af vilkårsovertrædelse
- kombinationsdom, længden på den ubetingede del, prøveløsladelse
- menneskerettigheder, langvarig sagsbehandling, bedrageri
- narkotika
9/1999
10/1999
- narkotika, amfetamin
- narkotika, gammel sag
- pengefalsk
- røveri
- røveri, unge lovovertrædere
- samleje med mindreårig, erstatning, egen skyld
- skyldnersvig, selskabstømning, langvarig sagsbehandling
- skyldnersvig, selskabstømning, tillægsbøde, gammel sag
- skyldnersvig, selskabstømning, advokater, rettighedsfrakendelse
- spritkørsel, se Oversigtsartikel om spritsager
- sædelighedsforbrydelser, børnepornografi, konfiskation
- sædelighedsforbrydelser, tilsneget sig kønslig omgængelse
- trusler
- trusler mod myndighedspersoner
- tyveri
- vold, delvis - , ung alder
- vold mod politiet, gammel sag
- vold mod politiet
96/2001
97/2001
- vold mod taxichauffør
- 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
- vold, patologisk rus
- vold, privat anholdelse
- voldtægt, kombinationsdom, erstatning
Beviser
- aflytning, tolke, røveri, forsøg og forsæt
- aktindsigt, politiets revisorer, edition
- anonyme vidner, bevisførelse gennem politifolk, menneskerettigheder
- anticiperet bevisførelse, bevisumiddelbarhed
13/2002
- barnevidne i sædelighedssag, frifindelse
- blufærdighedskrænkelse, falsk tilståelse

81/1999
72/2000
57/2002
58/2002
94/1999
65/2001
10/2000
33/1999
71/2000
91/2002
32/2000
111/2000
34/2002
45/2002
45/2001
94/2002
93/2002
100/2002
30/2002
99/1999
93/1999
46/2000
72/2002
95/2002
30/2001
29/2001
33/2001
43/2001
38/2001
35/2001
42/2001
97/2002
17/2002
61/2002
55/2001
30/1999
63/2002
106/2002
102/2000
81/2001
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- børns troværdighed, psykolog som sagkyndig
- børn, videoafhøring, sædelighedssag
- dokumentation af mentalerklæring, dommerhabilitet
- dokumentation af politirapport, afdøde vidner, telefonisk afhørt
- dokumentation af videoafhøring, sigtedes tilstedeværelse (U 00.1632Ø)
- efterforskning mangelfuld, bedrageri og skyldnersvig
- 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%
- hunde ID-test, forsikringsbedrageri
- Klageretten, genoptagelse, færdselssag med falsk forklaring ?
- konfrontationer, "Gevinst hver gang"
- konfrontationer, videofilm, signalement
- nødværge, exces, grov vold
- opregning af tekniske beviser i røverisag
- patologisk rus, Retslægerådet
- politiafhøringer, handicappede, vidneførsel ved politifolk
- politifolk som vidner, vold mod politiet
- politifolk som vidner om afhøring, rettergangsfejl
- politirapporter, "flydende rapporter"
- politirapporter kan også være til fordel for den tiltalte
- politirapporter udf. længe efter afhøring, påtale ophævet (U 02.1677Ø)
69/2002
- politirapporter, spm. om dokumentation, udviste vidner
- providaanlæg, afstand til forankørende
- 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
- teleoplysninger, bedrageri og dokumentfalsk3)
- ulovlig ransagning
- urigtige politirapporter, erstatning for varetægt, sædv. takst
- videoafhøring
- videooptagelse af kørsel for tæt på forankørende
3)

Se efter registeret om en rettelse side 11.

61/2000
105/2000
28/2002
8/1999
96/2000
83/2002
64/2000

60/2001
77/2001
53/2001
108/2002
46/1999
7/1999
43/1999
41/2001
56/2000
97/2002
7/2002
104/2000
63/2001
38/2000
79/2002
101/2001
50/2002
9/2001
81/2000
52/2001
59/2000
60/1999
89/1999
1/2002
36/2002
20/1999
67/2001
78/2002
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- vidnegenkendelse, konfrontation
- vold mod politiet
45/2000
47/2000 48/2000
49/2000
- voldtægtsforsøg
Bevisfiksering ved indenretligt forhør, varetægtsfængsling 117/2000
Bindende proceserklæring, se under Strafudmåling
Blodprøve, forbyttet, beviser, spritkørsel, frifindelse
Blufærdighedskrænkelse
- betinget straf, erstatning 4)
- beviser, falsk tilståelse
- internettet, erstatning
- politivedtægten
- samleje med anbragt, samfundstjeneste,
erstatning, rettighedsfrakendelse
Brandstiftelse, mentalundersøgelse, behandlingsdom
Brevhemmelighed, indgreb i
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
Børnepornografi, se Sædelighedsforbrydelser
Celler, indretning af -, varetægtsfængsling
Databedrageri
- samfundstjeneste
DNA-analyse
- sagsomkostninger
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder
Dobbeltstraf, menneskerettigheder, udvisning, narkotika
Dokumentfalsk
- bedrageri, groft, sammenstød, rettighedsfortabelse
- hæleri, strafnedsættelse, afhængighedsforhold og pres
- kørekort, forsæt
- samfundstjeneste, bedrageri, forsikringssvig
- samfundstjeneste, Kriminalforsorgens gule oversigter
Dokumentation af forklaringer, se Beviser
4)

Se efter registeret om en rettelse side 16.

32/2002
104/2000
87/2002
106/2002
59/2000
2/2002
81/2001
96/2002
22/2000
47/1999
66/1999
65/2002
44/2000
51/2000
50/2000
76/1999

80/1999
67/2000

74/2000
33/2000
68/2000
76/2002
1/2002
3/2002
67/1999
20/2000
84/2002
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Dommerhabilitet
- dokumentation af mentalerklæring, (U 02.860 V)
- 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
- fremadrettet
Efterforskningsforhør, se Beviser, anticiperet bevisførelse
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
- blufærdighedskrænkelse5)
- blufærdighedskrænkelse, fredskrænkelse, internettet
- 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
- ulovlig frihedsberøvelse
- ulovlig frihedsberøvelse, fortsat forbrydelse, børnebortførelse
- vidnetrusler, frihedsberøvelse
- vold, ungdomssanktion
- vold, alvorlige psykiske gener efter bid af smittet arrestant
- vold, grov
- vold, - trods frifindelse for tiltale for vold, retshjælpsforsikring
- vold mod mindreårige, forvaring
- voldtægt, betinget straf, kombinationsdom
- voldtægtsforsøg over for prostitueret
5)

Se efter registeret om en rettelse side 16.

28/2002
100/1999
108/2001
19/2001
100/1999
41/1999
4/2001

30/1999
48/2002
64/1999
103/2000
87/2000
47/1999
2/2002
96/2002
35/1999
43/2000
5/2001
37/2000
32/2000
78/2000
26/1999
61/1999
54/2002
16/2002
99/2002
109/2002
39/1999
93/1999
86/1999
14/1999
61/2002
87/2002
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- 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
- for at møde til domsforhandling i "Tolddatapladesagen", menneskerettigheder
- for sen løsladelse, egen skyld
- frister, undskyldelig overskridelse
- ineffektiv efterforskning, takster
- isolationsfængsling, psykiske skader, mentalundersøgelse
- manddrab, massedrab, Plejebo-sagen, politiets udtalelser til pressen
- modregning undladt
- offentlige efterlysninger i TV m.v.
- politiets henvendelse til arbejdsgiver
- 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, bortvisning
- visitation uden for fængsel i forbindelse med fængselsbesøg
EU-domstolen, udvisning, narkotika
Falsk forklaring
- Klageretten, genoptagelse, færdselssag i mange akter
- samfundstjeneste
Falske kørekort, se Dokumentfalsk
Fangeflugt, se Undvigelse
Faredelikter
- erstatning, EAL § 26, stk. 2
- skarpladt pistol, våbenloven
- trafikoffer på kørebanen

42/1999
81/1999
17/2000
3/2001
80/2001
27/2001
75/1999
118/2000
84/2000
94/2000
73/2002
112/2000
16/2000
113/2000
39/2002
80/2001
28/2001
63/1999
20/1999
78/1999
73/1999
26/2001
66/2001
23/2002
107/2000
3/1999

46/1999
18/2002

43/2000
21/2002
23/1999
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- udvisning, grov vold, trusler mod vidner, retssikkerhed
"Flydende rapporter", beviser, politirapporter
Flygtningenævnet, prøvelse af udvisningsdomme
Forelæggelse, ankesager i Vestre Landsret
Forfakturering, bedrageri
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 f.
- skifte, henvendelser fra andre end klienten, Advokatnævnskendelse
- skifte, opbevarelse af sagsakter hos tidl. forsvarer
Forsvarergenparter, bør ikke destrueres inden ankefristens udløb
Forsvarerpålæg, se Pålæg
Forsæt
- bedrageri, køb på afbetaling
- berigelsesforsæt, spm. om gældsforhold, røveri ctr. vold
- dokumentfalsk, kørekort
- hjælp til undvegne
- skyldnersvig, selskabstømning, frifindelse
- røveri, forsøg, aflytning, tolke, beviser
- røveri ctr. tyveri og vold, tilregnelighed
- ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
- urigtige erklæringer til offentlige myndigheder
- vold mod myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste
- vold, kast med ølglas, samfundstjeneste, udvisning undladt
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
Fortsat forbrydelse
- ulovlig frihedsberøvelse, børnebortførelse
Forvaring, vold mod mindreårige, erstatning, medvirken ved passivitet
Forældelse
- afvisning
- selskabstømning, aktieselskabsloven, skyldnersvig

13/2000
38/2000
84/2001
5/1999
83/2002
68/1999
27/2000
80/2001
115/2000
81/2000
54/2000
55/2002
55/2002
56/2002
9/2001
67/1999
39/2000
85/2000
55/2001
25/2002
65/1999
69/2000
69/1999
10/2002
55/2001
9/2000
50/2000
81/1999
16/2002
14/1999
107/2002
95/2000
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- æresfornærmelser mod politiet
Fotokonfrontation, varetægtsfængsling
Fredskrænkelser
- indgreb i meddelelseshemmeligheden, pejleudstyr
- torterstatning, internettet
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, vidnetrusler
- fortsat forbrydelse, børnebortførelse, erstatning
- 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
- erstatning, telefonaflytning, hvem er forurettet
Fuldbyrdelse af straf på grund af vilkårsovertrædelse
Fængselsbesøg, salær
Fængslingssurrogat, se Varetægtsfængsling

40/2002
25/2000
41/2000
96/2002
93/2000
56/2001
68/2001
74/2001
59/2000
109/2000
14/2001
42/2000
85/2000
81/2001
99/2002
16/2002
61/1999
26/1999
78/2000

78/1999

Færdselsloven, andet end sprit og generhvervelse
Oversigtsartikel om groft uforsvarlig kørsel, betinget og ubetinget
frakendelse
- afstand til forankørende, betinget frakendelse
- afstand til forankørende, beviser
- afstand til forankørende, hastighed, beviser, providaanlæg
- afstand til forankørende, selvinkriminering
- berigtigelse af domme, ankefrister

68/1999
18/1999
84/2000
3/2001
72/2000
6/1999

11/2001
62/2002
78/2002
50/2002
77/2001
31/2002
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- hajtænder, betinget frakendelse
- hastighed, Police Pilot, beviser
- insulinchok
- kørsel i frakendelsestiden, ikke samfundstjeneste
- rødt lys, passager bliver syg, frifindelse
- uagtsomt manddrab, tilregnelse, epileptisk anfald
- vigepligt, hajtænder
- vigepligt, frakendelse, egen skyld
- vigepligt, politirapporter, beviser
Færdselsloven, sprit og generhvervelse
Oversigtsartikel om spritsager
- falsk forklaring ? Klageretten, genoptagelse
- generhvervelse, fristberegning
- generhvervelse
- gentagelsesvirkning
- gentagelse, samfundstjeneste
- gentagelse efter benådning, betinget straf
- hastighed, uagtsom legemsskade
- insulinchok
- samfundstjeneste, vilkårsovertrædelse, tillægsbøde
- samfundstjeneste, uagtsomt manddrab
- samfundstjeneste, bopæl i udlandet
- spritkørsel i udlandet
- uagtsomt manddrab, frifindelse, egen skyld

35/2002

62/2001

18/1999
24/2001
100/2001

60/2002
60/2001
61/2001
8/2001
109/2000
64/1999
116/2001
6/2002
79/2002
45/2001
46/1999
70/1999
51/2002
92/1999
43/2002
99/2001
15/2000
61/2001
77/2002
105/2001
52/2002
36/1999
14/2001

Gamle sager, se Langvarig sagsbehandling
Generhvervelse af førerretten, se Færdselsloven, sprit og generhvervelse
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
- røveri, banker
86/2002
- vold, betinget straf, en taber
29/2001
Gentagelsesfare, se Varetægtsfængsling
"Gevinst hver gang", se Beviser, Konfrontationer
Godtgørelse, se Erstatning
Groft uforsvarlig kørsel, se Færdselsloven
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Habilitet
- anklagere
Handicappede, politiafhøring, vidneførsel ved politifolk
Hastighed, se Færdselsloven, andet end sprit
Hæleri
- dokumentfalsk, strafnedsættelse, afhængighedsforhold og pres
- selskabstømning, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
menneskerettigheder, sagsomkostninger (U 2000.2134)
- våbenloven
Hærværk, scraffiti, erstatning, betinget straf
Højesteret
Oversigtsartikel om rettergangsfejl, kære under domsforh. mv.
Oversigtsartikel om udvisning
Registeret medtager derfor ikke tidligere referater af
disse domme, For en opdateret oversigt over Højesterets udvisningsdomme, ring redaktøren 3311 75 22
- varetægtsfængsling, isolation af unge lovovertrædere U 99.1415 H
- vejledning i udførelse af straffesager

63/2000
7/2002
3/2002
80/2000
22/2002
109/2001
110/2000
106/2000

52/1999
68/2002

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
- forsvarerbeskikkelse, tilbagekaldelse, menneskerettigheder
- genoptagelse, falsk forklaring, færdselssag i flere akter
Kollusionsarrest, se Varetægtsfængsling
Kombinationsdom, røveri, samfundstjeneste
Konfiskation
- skyldnersvig, selskabstømning
- skyldnersvig, med eller uden moms, advokater
- skyldnersvig
68/2001
- sædelighedsforbrydelser, børnepornografi
Konfliktråd
- vold, betinget straf
- vold mod politiet, samfundstjeneste

115/2000
114/2000
7/2000
54/2001
8/2002
46/1999
92/2002
111/2000
45/2002
88/2002
94/2002
33/2001
44/2001
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Konfrontation
- beviser, videofilm, signalement
- beviser, "Gevinst hver gang"
- beviser, vidnegenkendelse
Konkurrencelov, vejledende priser, frifindelse
Kriminalregisteret, sædelighedsforbrydelser
Kære af fængslingskendelser
Kære under domsforhandling eller dennes forberedelse
Oversigtsartikel om Højesteret og rettergangsfejl
- retsbøger
- medsigtedes adgang til at overvære indenretlig forklaring
Kønslig omgængelse, se Sædelighedsforbrydelser
Kørekort, se Færdselsloven eller Dokumentfalsk
Langvarig sagsbehandling
- afgiftsunddragelse, betinget straf
- afgiftsunddragelse, menneskerettigheder
- asyl, tortur, retspsykiatrisk undersøgelse
- bedrageri, forsikringssvig, betinget straf, samfundstjeneste
- bedrageri, menneskerettigheder, betinget straf og strafbortfald
- bedrageri, skyldnersvig, skattesvig, bevisbedømmelse,
efterforskning, betinget straf, herunder bøde
- bedrageri, groft, afgiftsunddragelse
- narkotika, betinget straf
- skyldnersvig, selskabstømning, ulovlig udbytte og selvfinansiering
- skyldnersvig, selskabstømning, samfundstjeneste
- skyldnersvig, selskabstømning, betinget straf, tillægsbøde
- skyldnersvig, advokater, betinget straf
- skyldnersvig, selskabstømning, menneskerettigheder
- 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
Oversigtsartikel om lukkede døre og navneforbud
- politiets udtalelser til pressen, klagesag
- navneforbud og overtrædelse heraf
20/2001
- politiets udtalelser til pressen, varetægtsfængsling

43/1999
7/1999
32/2002
12/2002
59/2001
66/2002
110/2000
13/1999
4/2002

85/1999
32/1999
1/2001
33/2002
58/2002
83/2002
22/1999
10/2000
49/1999
92/2000
34/2002
45/2002
88/2002
2/2001
51/2001
46/2000
60/1999
67/2002
114/2000
21/2001
102/2001
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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
- uagtsomt, spritkørsel, frifindelse, egen skyld
- uagtsomt, spritkørsel, samfundstjeneste
Meddelelseshemmeligheden
- indgreb i, fredskrænkelser, pejleudstyr
Medsigtede, overværelse af forklaring, berammelse med for kort varsel
Medtiltalte, som vidne i ankeinstansen, bevis, dokumentation
Medvirken
- bedrageri og skyldnersvig, spm. om meddirektørs ansvar, frifindelse
- 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
- aktindsigt, fremmede magter, påtale (U 02.1819H)
- aktindsigt, hemmelige agenter
- anonyme vidner, bevisførelse gennem politifolk
- asyl, første asylland
- beskyttelse af livet, arrestant, der dræber medindsat, engelsk sag
- erstatning for at møde til domsforhandling i "Tolddatapladesagen"
- forsvarerbeskikkelse, klageretskendelse
- langvarig sagsbehandling, dansk sag om advokatunderslæb, forlig
- langvarig sagsbehandling, skyldnersvig
- langvarig sagsbehandling, bedrageri, betinget straf, strafbortfald
- langvarig sagsbehandling, skyldnersvig og bedrageri, betinget straf
- langvarig sagsbehandling, "død periode" på 2 år, engelsk sag
- langvarig sagsbehandling, skyldnersvig, advokater,
betinget straf, rettighedsfrakendelse
- 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

11/1999
72/1999
112/2000
62/1999
64/1999
14/2001
105/2001
41/2000
62/2000
31/2000
83/2002
26/1999
95/2000
28/2000
14/1999
93/1999
32/1999
70/2002
75/2001
63/2002
72/2001
46/2002
75/1999
8/2002
15/2002
88/2002
58/2002
83/2002
47/2002
45/2002
17/2000
60/2000
79/2000
80/2000
2/2001
51/2001
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- narkotika, udvisning, oversigtsartikel over højesteretsdomme
1999/2000, registeret medtager derfor ikke tidligere referater af
disse domme, For en opdateret oversigt over Højesterets udvisningsdomme, ring redaktøren 3311 75 22
- narkotika, udvisning
45/1999
- narkotika, udvisning, tredjeinstansbevilling
- narkotika, ikke udvisning, psykisk sygdom
- narkotika, udvisning, dobbeltstraf
- parkeringsafgift, forlig ved Menneskerettighedsdomstolen
- 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
Mentalundersøgelse i forbindelse med erstatningssag for skader ved
fængsling
Modregning undladt, erstatning
Momsloven, revisor, rettighedsfrakendelse
"Münschhausen-syndrom", bedrageri, behandlingsdom, Retslægerådet

106/2000
50/1999
4/1999
84/1999
76/2002
22/2001
37/2000
53/2000
97/2000
52/2000
3/2000
73/2002
16/2000
40/2000
108/2000

Narkotika, se ovenfor Menneskerettigheder om udvisningsdomme
- agent provokateur, norsk højesteretsdom, rettergangsfejl
98/2000
- amfetamin, samfundstjeneste
41/2002
- betinget straf
94/1999
10/2000
- betinget straf, amfetamin
65/2001
- 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
- samfundstjeneste, ecstasy
78/2001
- samfundstjeneste, hash
98/2001
- 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
- varetægtsfængsling på retshåndhævelsesarrest, farlige stoffer
114/2001
Navneforbud
Oversigtsartikel
67/2002
- dørlukning
21/2001
- gammel sag mod advokat for selskabstømning
45/2002
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- overtrædelse heraf?, dørlukning
Nødværge
- vold, grov, exces, beviser
- vold, grov, våbenloven
- vold, exces, slagsmål, strafbortfald
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
- straffuldbyrdelse, enerumsanbringelse
Optøjer, vold mod politiet, forsøg
Patologisk rus, se Tilregnelighed
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
- handicappede, vidneførsel ved politifolk
Politiet
- klager over, forsvarer fik ikke kontakt til anholdt
- skældsord mod, frifindelse p.g.a. manglende hjemmel til politiforr.
- udtalelser til pressen, Plejebo-sagen
- udtalelser til pressen, lukkede døre, klagesag
- udtalelser til pressen, lukkede døre, varetægtsfængsling ophævet
- vold mod, uberettiget politiforretning, betinget straf
Politiets revisorer, beviser, aktindsigt, edition
Politifolk som vidner
- beviser, vold mod politiet
- afhøring af handicappet
Politirapporter
- dokumentation af, afdøde vidner, telefonisk afhøring
- dokumentation af, udviste vidner, beviser

20/2001
41/2001
9/2002
110/2002
113/2000
68/2000
69/2000
27/2000
34/1999
53/2002
50/2000
41/2000
33/1999
73/2001
112/2000
87/1999
7/2002
115/2000
71/2002
112/2000
114/2000
102/2001
72/2002
30/1999
104/2000
7/2002
8/1999
101/2001
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- EDB'ens velsignelser
- "flydende rapporter", beviser
- frifindelse trods tilståelse til rapport i sædelighedssag
- nedskrevet en måned efter afhøring, ikke påtale (U 02.1677Ø)
- psykisk udviklingshæmmet sigtet, erstatning, egen skyld
- urigtige, beviser, erstatning for varetægt, sædv. takst
Politivedtægten
- blufærdighedskrænkelse
- retsvildfarelse, strafbortfald
Pressen, udtalelser til, se Politiet
Procedure, spm. om at fremhæve manglende vidnepligt for tiltalte
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
Prøveløsladelse
- straffuldbyrdelsesloven
44/2002
- udelukket ved kombinationsdomme
Psykisk sygdom, narkotika, udvisning
Psykologerklæring
- børns troværdighed
- sagsomkostninger, kreative indslag
Pålæg
- forsvarer, narkotikasag
70/2000
- forsvarer, skudepisode
- forsvarer, voldtægtssag
Påtalebegrænsning
- anklageskrift, ændring i anken
- rettergangsfejl ved retsbelæring, frifindelse (U 00.765 H)
Påtalebegæring, tilhold
- manglende - i sager med betinget offentlig påtale, erstatning
Påtaleopgivelse, da allerede undergivet foranstaltning, erstatning for
anden kønslig omgængelse hos erstatningsnævnet
Racisme, ytringsfrihed, menneskerettigheder, anklageskrift
Ransagning, ulovlig, beviser

26/2002
38/2000
81/2001
69/2002
80/2001
20/1999
22/2000
38/1999
55/2002
59/1999
44/2000
14/1999
95/1999
4/1999
58/1999
58/2000
49/2002
57/2002
84/1999
61/2000
12/1999
79/2001
70/2001
102/2002
26/2000
4/2000
40/1999
63/1999
87/2000
97/2000
36/2002
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Rejseomkostninger, salær
Reststraf
- ikke udløsning af -, narkotika, hampplanter
- udløst i voldssag på gr. af tidligere sager
- 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
- ordret gengivelse
Retshjælpsforsikring, erstatning til voldsoffer trods frifindelse
for tiltale for vold
Retshåndhævelsesarrest, se Varetægtsfængsling
Retskraft, tiltalt to gange for bedrageri vedr. samme bil, afvisning
Retslægerådet
- bedrageri, behandlingsdom, "Münschhausen-syndrom"
- besvarelse af hypotetiske spørgsmål
- patologisk rus
97/2002
- særforanstaltninger, ophør
7/2001
- tilregnelighed, mentalobservation, strafudmåling, manddrab
Retsmedicinsk bistand til forsvarer, sagkyndige, beviser
Retsmøder
- overværelse af medsigtedes forklaring, for kort berammelse
- medsigtedes adgang til at overvære indenretlig forklaring, kæreadgang
Retspsykiatrisk undersøgelse
- asyl, torturundersøgelser
- mentalundersøgelse i anledning af erstatningssag efter fængsling
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
- bedrageri, groft, dokumentfalsk, sammenstød
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt
- dyremishandling, betinget straf
6

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

19/2000
90/1999
89/2002
14/2000
96/1999
52/1999
4/2000
13/1999
111/2002
86/1999
116/2000
108/2000
64/2002
98/2002
69/2001 6)
62/1999
81/2000
62/2000
4/2002
1/2001
73/2002
13/2000
110/2000
63/2001
54/2001
4/2000
98/2000
97/2000
1/2002
47/1999
4/2001
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- revisorer, moms- og skattesvig, samfundstjeneste
40/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig overskud og selvfinansiering
49/1999
- selskabstømning, skyldnersvig, samfundstjeneste
92/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, ulovlig udlodning
55/2000
- selskabstømning, skyldnersvig, aktieselskabsloven
95/2000
88/2002
- selskabstømning, skyldnersvig, advokater
45/2002
- skyldnersvig
68/2001
Retsvildfarelse
- strafbortfald, politivedtægten
38/1999
- uegentlig, privat anholdelse, ulovlig tvang
65/1999
Revisorer, samfundstjeneste, moms- og skattesvig, rettighedsfrakendelse 40/2000
Røveri
- § 288, stk. 1, nr. 3
37/2002
- banker, strafudmåling, gentagelsesvirkning
86/2002
- behandlingsdom, ikke udvisning
107/2001
- berigelsesforsæt, narkogæld, subsidiær tiltale, beviser
9/2001
- betinget straf
71/2000
- betinget straf, unge lovovertrædere
91/2002
- "gademobning", tyveri, udvisning
12/2000
- desperat handling, strafudmåling
58/2001
- eller tyveri og vold, særforanstaltninger, forsæt, tilregnelighed
25/2002
- groft, strafudmåling, nævningetærskel, beviser
56/2000
- flere, men ikke stk. 2
71/2001
- forsøg, forsæt, aflytning, tolke, beviser
55/2001
- kombinationsdom, ung alder
82/2002
- kombinationsdom, ungdomssanktion, ung alder
74/2002
- medvirken ved passivitet, tæt på, men frifindelse
28/2000
- menneskerettigheder, udvisning (U 00.820 og 822 H)
5/2000
- samfundstjeneste
82/1999
- samfundstjeneste, kombinationsdom
92/2002
- spørgsmål om trussel, frifindelse
98/1999
- strafudmåling, strafnedsættelse ved samarbejde
71/1999
- særforanstaltninger, sindssyge, udvisning undladt
29/2002
- trusler, tyveri
27/2002
- udvisning undladt over for udlænding født i Danmark (U 00.1600 H)
57/2000
- unge lovovertrædere, socialpædagogisk behandling
112/2001 113/2001
Sagsbehandling, lang, se Langvarig sagsbehandling
Sagsomkostninger
- DNA-analyse
- dømt i mindre omfang

33/2000
65/2000
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- færdselsloven, hastighed, betinget frakendelse
23/2000
- mangelfuld efterforskning gjort forsvarers arbejde unødigt tidkrævende
derfor kun halve sagsomkostninger i sag om menneskesmugling
52/2000
- psykologerklæring, kreative indslag
12/1999
- pålagt udebleven anmelder
32/2001
- skyldnersvig, men frifundet for bedrageri
68/2001
- skyldnersvig
88/2002
- straffuldbyrdelsesloven, prøveløsladelse
80/2002
Salær
- erstatning, varetægt
24/2002
- fængselsbesøg, et moderne eventyr
6/1999
- fængselsbesøg
82/2001
- rejseomkostninger
19/2000
- rejseomkostninger, arrestbesøg
81/2002
- rejseforbehold, Østre Landsret
49/2001
Samfundstjeneste
- bedrageri, forsikringssvig, langvarig sagsbeh., bet. straf (U 02.1264H)
33/2002
- bedrageri, forsikringssvig, dokumentfalsk
20/2000
- bedrageri, socialbedrageri, oversigtsartikel
86/2000
- bedrageri, spillelidenskab
83/2001
- blufærdighedskrænkelse, samleje med anbragt, rettighedsfrakendelse
47/1999
- databedrageri
67/2000 74/2000
- dokumentfalsk, Kriminalforsorgens gule oversigter
84/2002
- falsk forklaring
18/2002
- forlængelse af frist?
42/2002
- færdselsloven, udvidet brug
76/2000
- færdselsloven, kørsel i frakendelsestiden
8/2001
- narkotika, amfetamin
74/1999
41/2002
- narkotika, mor med barn
24/2000
- narkotika, ecstasy
78/2001
- narkotika, hash
98/2001
- røveri
82/1999
- røveri, kombinationsdom
92/2002
- 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
- spritsager, udvidet brug
76/2000
- spritsag, uagtsomt manddrab
105/2001
- spritsag, gentagelse
100/2001
43/2002
- spritkørsel, bopæl i udlandet
52/2002
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- tyveri, hjemmehjælper
90/2002
- vidnetrusler
66/2000
- vilkårsovertrædelse
26/2001
85/2001
- vilkårsovertrædelse, spritkørsel, tillægsbøde
77/2002
- vold mod dørmand, gentagelse
97/1999
- vold mod politiet, epilepsi, anvendelse af § 245 ved spark
36/2001
- vold mod politiet, konfliktråd
44/2001
- vold mod politiet
38/2002
- vold
37/2001 39/2001
75/2002
- vold, jagten på en parkeringsplads
31/2001
- vold, kast med ølglas, forsæt, udvisning undladt
10/2002
- vold, ophidset over overgreb mod bror
85/2002
- vold, Kriminalforsorgens gule oversigter, her i hæftet kort gengivelse
af 33 landsretsafgørelser
85/2002
Sammenstød
- bedrageri, groft, dokumentfalsk, rettighedsfrakendelse
1/2002
Selskabstømning
- advokater, betinget straf, rettighedsfrakendelse
45/2002
- aktieselskabsloven, skyldnersvig, ulovlig selvfinansiering
95/2000
- anklageskrift, sælgere, skyldnersvig, frifindelse
42/2000
- betinget straf, tillægsbøde, langvarig sagsbehandling
34/2002
- forsæt, frifindelse, skyldnersvig
85/2000
- hæleri, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling, sagsomkostninger
80/2000
- konfiskation, skyldnersvig, betinget straf, langvarig sagsbehandling
111/2000
- konfiskation, skyldnersvig, sagsomkostninger, langvarig sagsbehandling 88/2002
- rettighedsfortabelse, ulovlig udlodning
55/2000
- samfundstjeneste, skyldnersvig, langvarig sagsbehandling
92/2000
- ulovligt overskud og selvfinansiering, skyldnersvig
49/1999
- påtalebegæring, langvarig sagsbehandling, skattegodtgørelsesmodellen,
konfiskation, rettighedsfrakendelse, sagsomkostninger
68/2001
Selvfinansiering, ulovlig se Selskabstømning
Selvinkriminering
- beviser, færdselssag, afstand til forankørende
77/2001
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, se Særforanstaltninger eller Tilregnelighed
Skat og Told, se Afgiftsunddragelse
Skyldnersvig, se også Selskabstømning
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- groft, påtalebegæring, langvarig sagsbehandling, menneskerettigheder
- bedrageri og skattesvig, langvarig, men ineffektiv efterforskning,
frifindelse og betinget straf
Skærpet straf se Strafudmåling
Socialbedrageri, se Bedrageri eller Samfundstjeneste
Socialpædagogisk foranstaltning, se Unge lovovertrædere
Spritkørsel, se Færdselsloven
Strafbortfald
- langvarig sagsbehandling, bedrageri, menneskerettigheder
- retsvildfarelse, politivedtægten
- vold, exces i nødværge, slagsmål
Straffrihed og frifindelse efter § 68
- patologisk rus, Retslægerådet
Straffuldbyrdelse
- domstolsprøvelse, prøveløsladelse, ekspeditionstid, sagsomkostninger
- enerumsanbringelse, Ombudsmanden
- genindsættelse efter prøveløsladelse, vilkårsovertrædelse
- prøveløsladelse
44/2002
Strafnedsættelse
- afhængighedsforhold og pres, dokumentfalsk og hæleri
- grov vold
- grov vold i retten, ung alder, betinget straf
- 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
- samfundstjeneste, dokumentfalsk, Kriminalforsorgens gule oversigter
- samfundstjeneste, vold, Kriminalforsorgens gule oversigter
- røveri, banker, gentagelsesvirkning
- røveri, strafnedsættelse ved samarbejde
- røveri, nævningetærsklen, isolation, beviser
- tilregnelighed, mentalobservation, Retslægerådet, manddrab

68/2001
83/2002

58/2002
38/1999
110/2002
98/2002
80/2002
53/2002
11/2002
49/2002
3/2002
34/2001
43/2001
31/1999
22/1999
88/2000
82/2000
71/1999
86/2000
58/1999
92/1999
37/1999
97/1999
5/2001
14/2000
84/2002
85/2002
86/2002
71/1999
56/2000
62/1999
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- 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
- anden kønslig omgængelse, erstatning, betinget straf 7)
- børn, videoafhøring, beviser
- børnepornografi, betinget straf, konfiskation
- incest, erstatning, strafudmåling
- kriminalregisteret
- politiafhøring, mentalt handicappede
- tilsneget sig kønslig omgængelse, betinget straf
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
107/2001
- røveri eller tyveri og vold, forsæt, sindssyg
Tilhold, påtalebegæring
Tilkaldelse af forsvarer til afhøring
Tilregnelighed
- epilepsi?, vold mod politiet, samfundstjeneste
- mentalobservation, Retslægerådet, strafudmåling, manddrab
- patologisk rus, betinget straf, beviser, Retslægerådet
- patologisk rus, straffrihed og frifindelse efter § 68, Retslægerådet
- røveri eller tyveri og vold
Tilregnelse
- færdselsloven, insulinchok, frakendelse
- røveri eller tyveri og vold
- skatteunddragelse, aktieavancer
- uagtsomt manddrab, epileptisk anfald, færdselsloven
"Tolddatapladesagen", erstatning for at møde til domsforhandling i 7)
8

Se efter registeret om en rettelse side 16.

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

93/1999
10/2001
90/2000
89/1999

102/2000
87/2000
2/2002
105/2000
94/2002
5/2001
59/2001
87/1999
93/2002
43/2000
66/1999
8/2000
7/2001
69/2001 8)
29/2002
25/2002
40/1999
28/1999
36/2001
62/1999
97/2002
98/2002
25/2002
61/2001
25/2002
56/2001
64/1999
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menneskerettigheder
Tolke
- beviser, aflytning, røveri, forsøg og forsæt
Torterstatning, se Erstatning
Tortur, se Menneskerettigheder eller Asyl
Tredieinstansbevilling, se Procesbevilling
Trusler
- betinget straf
- mod myndighedspersoner, betinget straf
- mod politiet, ulovlig anholdelse ?, bøde
- mod vidner, udvisning, grov vold, faredelikter, retssikkerhed
Tvang, ulovlig, anholdelse, privat, uegentlig retsvildfarelse
Tyveri
- betinget straf
- "gademobning", røveri, udvisning
- samfundstjeneste, hjemmehjælper

75/1999
55/2001

100/2002
30/2002
51/2000
13/2000
65/1999
99/1999
12/2000
90/2002

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
Registeret medtager derfor ikke tidligere referater af
disse domme, For en opdateret oversigt over Højesterets udvisningsdomme, ring redaktøren 3311 75 22
- 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
- narkotika, menneskerettigheder, dobbeltstraf
76/2002
- ophævelse på grund af helbreds- og familiemæssige forhold
44/1999
- røveri, "gademobning", tyveri
12/2000
- røveri, ikke udvisning i forbindelse med behandlingsdom 107/2001
29/2002
- vold, undladt
29/2000
- vold, kast med ølglas, forsæt, udvisning undladt
10/2002
- vold mod politiet (og politihund), menneskerettigheder
83/1999
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- vold mod politiet, sindssyg, udvisning undladt, menneskerettigheder
- voldtægtsforsøg, udvisning
Uegentlig retsvildfarelse, ulovlig tvang, privat anholdelse
Ulovlig frihedsberøvelse
- vold og røveri, erstatning, medvirken
- erstatning
Ulovlig tvang, privat anholdelse, uegentlig retsvildfarelse
Ulovlig selvfinansiering i selskaber, se Selskabstømning
Undvegne, hjælp til, forsæt
Undvigelse
Ungdomssanktion, se Unge lovovertrædere
Unge lovovertrædere
- grov vold i retten, betinget straf, strafnedsættelse
- i fængsel ?
- røveri, betinget straf
- røveri, ungdomssanktion
112/2001
- røveri, kombinationsdom
- røveri, kombinationsdom, ungdomssanktion
- varetægtsfængsling eller –surrogat, Oversigtsartikel
- vold mod offentlig ansatte, kombinationsdom
- vold, ungdomssanktion, erstatning
104/2002
Varetægt, se også Erstatning
Oversigtsartikel over nyere praksis
Hovedparten af tidligere refererede kendelser er derfor udeladt af
registeret, idet der henvises til oversigtsartiklen
- begrundelser
- dommerhabilitet
- groft bedrageri, afgiftsunddragelse, mistankegrundlag
- gentagelsesfare, bagatelgrænse?
- indretning af celler
- isolation, belastning, strafudmåling
- isolation, begrundelser
- mistankegrundlag
- opretholdt anholdelse, nye sigtelser
Vejledning til anholdte
Videoafhøring
- børn, beviser, sædelighedsforbrydelser
105/2000
- dokumentation, beviser, sigtedes tilstedeværelse under afhøring
(U 00.1632 Ø)
Videofilm, beviser, konfrontation, signalement

23/2001
87/2002
65/1999
26/1999
54/2002
65/1999
39/2000
103/2002
43/2001
35/2000
91/2002
113/2001
82/2002
74/2002
66/2002
40/2001
109/2002
66/2002
105/2002
19/2001
22/1999
16/2001
80/1999
56/2000
99/2000
19/2002
18/2000
66/2002
67/2001
96/2000
43/1999

- 365 -

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
- vidnetvang, ikke advokatbeskikkelse
Vidnetrusler
- erstatning, frihedsberøvelse
- samfundstjeneste
- udvisning, grov vold, faredelikter, retssikkerhed
- varetægtsfængsling, kollusionsarrest, isolation
Vilkårsovertrædelse
- betinget straf, fuldbyrdelse på grund af
- genindsættelse efter prøveløsladelse
- samfundstjeneste
26/2001 85/2001
Visitation, uden for et fængsel i forbindelse med besøg, erstatning
Vold
Oversigt over landsretsafgørelser til samfundstjeneste 2001
- afgrænsning mellem § 244 og § 245
- ankemeddelelse, reststraf
- anholdelse, privat, betinget straf
- 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
- flere i forening
- gentagelse, skærpet straf
- gentagelse, betinget straf, en taber
- grov, nødværge, våbenloven
- 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

8/1999
61/2000
53/2001
31/2000
104/2000
52/2001
14/2002
99/2002
66/2000
13/2000
29/1999
72/2000
11/2002
77/2002
107/2000
85/2002
27/1999
89/2002
17/2002
64/2000
33/2001
30/2001
35/2001
42/2001
97/1999
39/1999
86/1999
101/2002
37/1999
29/2001
9/2002
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
- jagten på en parkeringsplads, samfundstjeneste
- kast med ølglas, samfundstjeneste, forsæt, udvisning undladt
- knivstik, betinget straf
- magtanvendelse, lærere
- mindreårige, erstatning, forvaring, medvirken ved passivitet
- myndighedspersoner, der ikke er i tjeneste, forsæt
- myndighedspersoner, kombinationsdom, ung alder
- myndighedspersoner, sindssyg udlænding, ikke udvisning
- nødværge, exces, slagsmål, strafbortfald
- ophidset efter angreb på bror, samfundstjeneste
- politiet, uberettiget politiforretning, betinget straf
- politiet, samfundstjeneste
- politiet, betinget straf
96/2001
- politiet, betinget straf, gammel sag
- politiet, beviser
45/2000
47/2000
- politiet, beviser, politifolk som vidner
- politiet, forsøg, bøde
- politiet, konfliktråd, samfundstjeneste
- politiet, samfundstjeneste, epilepsi?, anvendelse af § 245 ved spark
- optøjer, beviser
- politiet, spørgsmål om grov - politiet (og politihund), udvisning, menneskerettigheder
- samfundstjeneste
37/2001 39/2001
- taxichauffør, betinget straf
- udvisning undladt, trods meget grov vold og hensættelse i hjælpeløs tilst.
- udvisning undladt
- ungdomssanktion
- ungdomssanktion, erstatning
Voldtægt, erstatning
- betinget straf, kombinationsdom, erstatning
- forsøg, erstatning, udvisning, beviser
- forsøg på -, eller anden kønslig omgængelse, betinget straf, erstatning
- strafudmåling
- varetægtsfængsling, men ikke isolation
Våbenloven
- brug af halv saks som stikvåben
- faredelikter
- hæleri
- oversavet haglgevær

43/2001
31/2001
10/2002
38/2001
11/1999
14/1999
69/1999
40/2001
23/2001
110/2002
85/2002
72/2002
38/2002
97/2001
46/2000
48/2000
104/2000
50/2000
44/2001
36/2001
49/2000
77/1999
83/1999
75/2002
95/2002
13/2000
29/2000
104/2002
109/2002
42/1999
61/2002
87/2002
81/1999
10/2001
83/2000
9/2002
21/2002
22/2002
20/2002
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Ytringsfrihed, racismen, anklageskrift, menneskerettigheder, aktindsigt

Ærekrænkelser, erstatning, takster, massedrab, Plejebo-sagen
- over for politiet, forældelse

97/2000

112/2000
40/2002

Rettelser:
Medd. 1/2002, side 11 i referatet, 7 afsnit: R ankede med påstand om frifindelse i det
ikke erkendte omfang…..
Medd. 2/2002, side 16: Oversigt over erstatningsbeløb i nyere sædelighedssager i Lf.
Medd. 103/2000…

Register over høringssager og korrespondance med myndighederne
Emne

Årgang

Advokaters midlertidige beskikkelse som dommere, høringssvar
Afsoning af seksualforbrydelser, høringssvar
Aktindsigt, indsattes adgang, høringssvar
Angreb på informationssystemer, rammeafgørelse, høringssvar
Ankesager, forelæggelse i VL
Anonyme vidner, høringssvar
Anonyme vidner, ofres retsstilling, høringssvar
Anticiperet bevisførelse, ofres retsstilling, høringssvar
Bekæmpelse af terrorisme, evaluering af nationale regler, høringssv.
Beskikkede advokater, cirkulære om antagelse, høringssvar
Beskikkelse af forsvarer for ikke sigtet
Beskikkelse af forsvarer, tilståelsessager
Bestikkelse, bekæmpelse i den private sektor, høringssvar
Besøgskontrol, høring af anklagemyndigheden
Besøgskontrol, varetægtsfængsling
Biltyveri, strafskærpelse, høringssvar
Brugstyveri af biler, strafskærpelse, høringssvar
Bødestraffe, gensidig anerkendelse, høringssvar
Børn, salg af og seksuel udnyttelse, høringssvar
Børn, seksuel udnyttelse, høringssvar
Børn, videoafhøringer ved seksuelt misbrug, høringssvar

2002
2000
2002
2002
1999
2002
2001
2001
2002
2002
2000
2000
2002
2002
2000
2002
2002
2002
2002
2001
2002

Side

316
257
91
315
25
94
5
5
286
34
4
2
286
29
262
92
92
97
316
236
313
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Børnepornografi m.v., høringssvar
Børnepornografi, høringssvar
Centeret for Menneskerettigheder, henvendelse til statsminister
Civil retspleje, reform I, høringssvar
Dommere, advokaters midlertidige beskikkelse, høringssvar
Dommerforeningens 100-års jubilæum, kantate
Domstolenes strukturkommission, høringssvar
Domsudskrifter, pressens adgang
Edition uden domstolsprøvelse, terrorpakke, høringssvar
Enerumsanbringelse, domstolsprøvelse
Enerumsanbringelse, høringssvar
Eurojust, høringssvar
Europol, tilpasning af vederlag for personale, høringssvar
Europol, ændring af vedtægt, høringssvar
Europol-konventionen, høringssvar
Europol-konventionen, protokol om ændring, høringssvar
Europols personale, ændring af vedtægt, høringssvar
Europols videregivelse af personoplysninger, høringssvar
Europæisk anklagemyndighed, grønbog, høringssvar
Europæisk institut for kriminalvidenskab, høringssvar
Evaluering af nationale regler til bekæmpelse af terror, høringssvar
Falskmønteri ved euroens indførelse, høringssvar
Fangeflugt, høringssvar
Fareforvoldelse, strafskærpelse, høringssvar
Forbrydelser mod menneskeheden, strafforfølgning, høringssvar
Forsvarergenparter, bør opbevares til ankefristen er udløbet
Forsvarergenparter, ny forsvarer i anken, møde med Rigsadvokaten
Forsvarergenparter, sigtedes adgang, møde med Rigsadvokaten
Forurettedes retsstilling, høringssvar
Forvaltningsloven, indsattes adgang til aktindsigt, høringssvar
Fremtrædende personer, netværk til beskyttelse, høringssvar
Frihedsbevægelser, udenlandske, terrorpakke, høringssvar
Fuldbyrdelse af bødestraffe, gensidig anerkendelse, høringssvar
Fuldbyrdelse af konfiskation, rammeafgørelse, høringssvar
Fællesskabets finansielle interesser, grønbog, høringssvar
Gensidig anerkendelse af bødestraffe, høringssvar
Gensidig retshjælp, Eurojust, høringssvar
Grønbog om beskyttelse af fællesskabets finansielle interesser
Hemmelige ransagninger, terrorpakke, høringssvar
Hvidvaskning, høringssvar
Høringsfrister

2002
2001
2002
2001
2002
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2001
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2001
2001
2001

316
236
33
290
316
191
297
237
301
263
101
2
95
95
2
285
285
235
234
203
286
288
91
92
316
151
151
151
5
91
203
301
97
317
234
97
2
234
301
3
235
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Høringsfrister, for korte
Ikke-sigtet, beskikkelse af forsvarer
Indefrysning af aktiver eller bevismidler, høringssvar
Informationssystemer, angreb på, rammeafgørelse, høringssvar
Konfiskation af udbytte m.v., rammeafgørelse, høringssvar
Konfiskation, fuldbyrdelse, rammeafgørelse, høringssvar
Konfiskation, terrorpakke, høringssvar
Krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, høringssvar
Krigsforbrydere, strafforfølgning, høringssvar
Kriminalregisteret, høringssvar vedr. sædelighedsforbrydere
Kriminalvidenskabelige undersøgelser, europæisk inst., høringssvar
Manddrab, uagtsomt, strafskærpelse, høringssvar
Materialesamlinger, salærer, møde med ØL
Meddelelseshemmeligheden, indgreb, terrorpakke, høringssvar
Menneskehandel, høringssvar
Menneskerettigheder, inkorporering af konventioner, høringssvar
Menneskerettighedscentret, henvendelse til statsminister
Menneskesmugling og –handel, strafskærpelse, høringssvar
Mentalerklæringer, ventetider
Minimumsstrafferammer, høringssvar
Narkotika, nævningesager, høringssvar
Narkotika, strafferammer, høringssvar
Narkotika, særlig retskemisk analyse af syntetisk n., høringssvar
Netværk med ansvar for privat sikkerhed, høringssvar
Netværk til beskyttelse af fremtrædende personer, høringssvar
Nævningesager, høringssvar
Ofrenes retsstilling, høringssvar
Ordenspolitiets EU-sang
Organiseret kriminalitet, bekæmpelse, høringssvar
Personoplysninger, Europols videregivelse, høringssvar
Personoplysninger, Kriminalregisteret, sædelighedsforb., høring
Personundersøgelser, høringssvar
Politiets struktur (politikredsinddeling), høringssvar
Politiklagenævn, færdigbehandling af sager, høringssvar
Politilovgivning, høringssvar
Politisamarbejde og retligt samarbejde, høringssvar
Pressens adgang til domsudskrifter, høringssvar
Procedure, tiltalte kan ikke afgive forklaring under vidneansvar
Racisme, bekæmpelse, høringssvar
Ransagninger, hemmelige, terrorpakke, høringssvar
Rejseforbehold, salærer, møde med ØL

2001
2000
2001
2002
2002
2002
2001
2002
2000
2001
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2000
2002
2001
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2000
2002
2001
2002
2002
2001
2002
2002
2001
2001

97
4
234
315
286
317
301
316
84
96
203
92
153
301
236
96
33
92
6
150
289
150
95
285
203
289
5
213
3
235
96
261
232
289
233
36
237
151
96
301
153
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Retsanmodninger, Eurojust, høringssvar
2001
Retsanmodninger, hvidvaskning, høringssvar
2001
Retskemisk analyse af syntetisk narkotika, høringssvar
2001
Retskredse, sammenlægning, høringssvar
2001
Retslægerådet, betaling for udtalelser, høringssvar
2002
Retslægerådet, forretningsorden, høringssvar
2001
Retsmøder, sigtede/tiltaltes personlige tilstedeværelse, høringssvar 2001
Rettighedsfrakendelse, samarbejde om, rådsafgørelse, høringssvar 2002
Salærer, rejseforbehold, materialesamlinger, møde med ØL
2001
Salærtakster marts 2000
2000
Samarbejde om rettighedsfrakendelse, rådsafgørelse, høringssvar
2002
Samarbejdsprogr. for aktørerne inden for retsvæsnet, høringssvar
2001
Schengen-informationssystemet (SIS II), høringssvar
2001
Schengen-konventionen, artikel § 40, alvorlig kriminalitet, høring
2002
Seksualforbrydelser, forsøgsordning for afsoning, høringssvar
2000
Seksuel udnyttelse af børn m.v., høringssvar
2002
Seksuel udnyttelse af børn, høringssvar
2001
Seksuelt misbrug af børn, gennemførelse af straffesager, høringssvar 2002
Sigtedes personlige tilstedeværelse, høringssvar
2001
Sikrede afdelinger, unge lovovertrædere, høringssvar
2001
Snifferprogram, terrorpakken, høringssvar
2001
Strafforfølgning af krigsforbrydelser og forb. mod menneskeh.
2002
Strafforfølgning af krigsforbrydere, høringssvar
2000
Straffuldbyrdelse, domstolsprøvelse af enerumsanbringelser
2000
Straffuldbyrdelse, forsøgsordning for seksualforbrydere, høringssvar 2000
Straffuldbyrdelse, gensidig anerkendelse af bødestraffe, høringssvar 2002
Straffuldbyrdelsesloven, diverse anordninger m.v.
2001
Sædelighedsforbrydere, Kriminalregisteret, høringssvar
2001
Telefonmøder og –afhøringer, civil retspleje reform I, høringssvar 2001
Terrorisme, bekæmpelse, evaluering af nationale regler, høringssvar 2002
Terrorpakke, Justitsministeriets, høringssvar
2001
Tilståelsessager, beskikkelse af forsvarer
2000
Tiltalte kan ikke afgive forklaring under vidneansvar, procedure
2002
Tiltaltes personlige tilstedeværelse, høringssvar
2001
Tredieinstansbevillinger i civile sager, høringssvar
2001
Turistkonstitutioner, advokaters beskikkelse som dommer, høringssv. 2002
Tv-overvågning af pengeautomater m.v., høringssvar
2002
Udeblivelsesdomme i straffesager, høringssvar
2001
Udenlandske frihedsbevægelser, terrorpakke, høringssvar
2001
Udlevering, forenklet mellem medlemsstaterne, høringssvar
2001
Udlevering, terrorpakke, høringssvar
2001

2
3
95
297
231
5
290
316
153
56
316
95
288
36
257
316
236
313
290
102
301
316
84
263
257
97
98
96
290
286
301
2
151
290
290
316
34
237
301
288
301
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Udsættelse af strafafsoning, høringssvar
Ulovlig indrejse, styrkelse af de strafferetlige rammer, høringssvar
Ulovligt ophold, styrkelse af de strafferetlige rammer, høringssvar
Undvigelse, høringssvar
Ungdomskriminalitet, rapport
Unge lovovertrædere, sikrede afdelinger, høringssvar
Videoafhøringer, seksuelt misbrug af børn, høringssvar
Videomøder, civil retspleje reform I, høringssvar
Vidnebeskyttelse, forbedret, høringssvar
Vidners personlige tilstedeværelse, høringssvar
Vold, strafskærpelse, høringssvar
Voldtægt, skærpelse af straffen, høringssvar
Voldtægt, strafskærpelse, høringssvar
Værdikonfiskation, terrorpakken, høringssvar

2001
2001
2001
2002
2001
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001

100
95
95
91
95
102
313
290
94
290
92
239
92
301

