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Skønne spildte kræfter?
Redaktøren har udarbejdet det årlige register over optagne domme og kendelser. Om
dette ved man, at en række afgørelser er
skrevet i sandet. De har måske betydning i
det øjeblik, hvor beslutningen meddeles,
men ikke alle har nogen blivende værdi.
Endnu mere tvivlsom er værdien af det betydelige arbejde, som foreningens bestyrelse lægger i at udarbejde høringssvar fortrinsvist til Justitsministeriet. Når man ser
de vedtagne love, konstaterer man, at folketingsflertallet i det store og hele ignorerer
resultatet af de foretagne høringer, måske
fordi fremsatte lovforslag handles af med et
flertal, inden forslagene fremsættes og høringsproceduren går i gang.
Umiddelbart husker redaktøren kun en enkelt sag, hvor høringssvar har gjort indtryk
på politikerne, nemlig ved Justitsministerens fremsættelse af et lovforslag om ændring af våbenloven, der ville kriminalisere
befolkningens mulighed for at medføre små
lommeknive, sakse, skruetrækkere, strikkepinde m.v.
Det var så tilstrækkeligt konkret, at politikerne begyndte at tænke efter, om lovgivningsmøllen nu malede med den fornødne
fornuft.
Godt nytår. Elsebeth Rasmussen
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Medlemsmøder
Landsforeningen indbyder hermed til medlemsmøder i Esbjerg, Århus og Ålborg.
Oplægsholdere er Niels Forsby og Steen Bech.
Møderne har følgende indhold:
Ændringer i straffeloven og retsplejeloven fra 10/6 2003:
- reglerne om anvendelse af agenter gennemgås og drøftes nærmere,
- reglerne om indskrænkning af forsvarernes aktindsigt gennemgås og drøftes
nærmere,
- på generalforsamlingen i Landsforeningen vedtoges en udtalelse om, at foreningens medlemmer opfordredes til ikke at stille sig til rådighed som ad
hoc advokat ved retsmøder om hemmeligholdelse; hvordan går det med
det? Og er der andre muligheder for at få disse regler taget af bordet?
De nye salærtakster:
- taksterne gennemgås,
- forhandlingsforløbet gennemgås med henblik på at sikre mere indflydelse
fremover.
Påberåbelse af utrykt retspraksis:
Anklagere benytter sig i stigende grad af utrykte afgørelser vedr. påstand om
straf, og oftest således, at afgørelserne udleveres ved domsforhandlingens start.
Det er svært at leve med, da det er vanskeligt at nå at sætte sig ordentligt ind i.
Bør vi arbejde på, at materialet bør tilstilles forsvareren inden domsforhandlingen, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.
Møderne afholdes:
Esbjerg:

Onsdag den 24. marts 2004 kl. 16.30
Hotel Ansgar, Skolegade 36, 6700 Esbjerg
Tilmelding og indbetaling af deltagergebyr kr. 200 + kr. 200 til efterfølgende middag, til advokat Henrik Thorstholm, Østergade 5, 6900 Skjern
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Århus:

Torsdag den 25. marts 2004 kl. 16.30
Hotel Ritz, Banegårdspladsen 12, 8000 Århus C
Tilmelding og indbetaling af deltagergebyr kr. 200 + kr. 200 til efterfølgende middag, til advokat Hans Kjellund, Vestergade 11, 8000 Århus C

Aalborg:

Tirsdag den 20. april 2003 kl. 16.30
Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg
Tilmelding og indbetaling af deltagergebyr kr. 200
til advokat Mona Martens, Nytorv 7, 9000 Aalborg

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Lovafdelingen
Østergade 16 ER/er
16. december 2003
Vedr.: Sagsnr. 2001-793-0032. Strafferetsplejeudvalgets betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder (nr.
1431/2003).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Justitsministeriet har med skrivelse af 19. november d.å. anmodet om en
udtalelse om ovennævnte betænkning.

Frihedsberøvelse
Bestyrelsen bemærker, at den finder det positivt, at man vil lovregulere området,
ikke mindst området for frihedsberøvelse. Bestyrelsen noterer sig i denne forbindelse
FN's Børnekonvention art. 37, hvorefter frihedsberøvelse er "…en sidste udvej og for
det kortest mulige passende tidsrum…". Bestyrelsen har ligeledes med interesse bemærket, at det i Norge, der må antages at have større afstande mellem politistationer
og forskellige myndigheder eller institutioner, der i givet fald skal tage sig af barnet,
er muligt at operere med en absolut tidsgrænse på 4 timer for politiets tilbageholdelse.
Strafferetsplejeudvalgets mindretal (Merethe Stagetorn og Søltoft Madsen) lægger vægt på, at frihedsberøvelse af børn under 15 år i sig selv er et meget alvorligt
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indgreb, og at anbringelse af et barn alene i et aflåst rum indebærer en sådan risiko
for traumatisering, at hensynet til efterforskningen aldrig kan være tilstrækkelig begrundelse herfor, (Bet. side 91). Bestyrelsen kan tilslutte sig mindretallets resultat og
begrundelsen herfor.
I reglerne om anholdelse bør der efter bestyrelsens opfattelse sondres mellem
blotte tilbageholdelser og anbringelser i venterum eller detention. Bestyrelsen vil under hensyn til ovenstående henstille, at der sættes en absolut frist på 4 timer for anbringelse i venterum eller detention. En sådan anbringelse bør kun kunne ske af sikkerhedsmæssige årsager.
Tilbageholdelse under mere humane former, f. eks. under opsyn i et kontor eller
lignende, bør normalt ikke udstrækkes over 6 timer. Bestyrelsen kan her tiltræde det
enige udvalgs udkast til § 821a, stk. 4, hvorefter man i undtagelsestilfælde kan udstrække tilbageholdelsen til maksimalt 24 timer. For at begrænse anvendelsen af undtagelsesreglen, foreslår bestyrelsen imidlertid en indberetningspligt, f. eks. til Rigsadvokaten, i de tilfælde, hvor tilbageholdelsen har strakt sig over mere end 6 timer.
Bestyrelsen bemærker, at der i Rigsadvokatens instruks RM 7/1998, som ovennævnte udkast skal afløse, er en bestemmelse om, at tilbageholdte børn ikke må udsættes for håndjern og andre magtmidler. Bestyrelsen finder det ønskeligt, at denne
regel opretholdes. Undertiden har man inden for det straffeprocessuelle område måttet konstatere, at regler, der udelades ved lovrevisioner, fordi de betragtes som selvfølgelige, går i glemmebogen, hvorefter en senere tids myndigheder forsynder sig
mod en nu uskreven regel.

Advokatbeskikkelse
Bestyrelsen kan ligeledes tiltræde, at der kommer regler om advokatbeskikkelse.
Bestyrelsen kan tiltræde, at der ikke er tilstrækkelig anledning til at indføre advokatbeskikkelse i alle tilfælde, hvor der sker tilbageholdelse af børn, idet tilbageholdelsen
oftest vil være et kortvarigt indgreb. Bestyrelsen kan derfor tiltræde de betingelser,
der er opstillet i udkastets § 821 e, dog med tilføjelse af, at også barnet selv skal kunne anmode om advokatbeskikkelse.
Bestyrelsen bemærker i denne forbindelse, at det ikke altid vil være muligt at få
kontakt med forældremyndighedens indehaver, inden f.eks. en afhøring foretages,
ligesom der i de foregående bestemmelser, § 821 d, stk. 2 og 3, er mulighed for, at
politiet undlader eller udsætter underretning til forældremyndighedens indehaver.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth Rasmussen
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Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Østergade 16
16. december 2003
Vedr.: Sagsnr. 2003-730-0804. Redegørelse om forbrydelsesofres processuelle retsstilling i de nordiske lande.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Justitsministeriet har med skrivelse af den 24. oktober 2003 anmodet om en udtalelse om behovet for lovændringer eller andre initiativer på området.
Spørgsmålet har været forelagt bestyrelsen, der noterer sig, at den forurettedes
retsstilling er forskellig i de nordiske lande, men behovet for en harmonisering er ikke indlysende.
Bestyrelsen foretrækker et så vidt muligt énstrenget system, hvor spørgsmålet
om tiltalerejsning i sager, der er undergivet offentlig påtale, ligger hos anklagemyndigheden.
Anmelderen kan imidlertid tilsikres en bedre retsstilling, hvis man ændrede retsplejelovens § 722, således at ikke alene sigtede, men også anmelderen/forurettede
blev underrettet om tiltalefrafald og med mulighed for at påklage afgørelsen (Justitsministeriets notat side 2).
Man kunne ligeledes styrke retsstillingen ved - som i de svenske regler - at sørge
for automatisk underretning til den forurettede, når der blev rejst tiltale.
Med hensyn til spørgsmålet om partsbeføjelser og aktindsigt, som i de svenske
og norske regler, må man afveje fordele og ulemper. Selv om den forurettede måtte
have en naturlig interesse i at indtage en mere aktiv rolle i processen og i at blive
holdt bedre orienteret om, hvad den sigtede og vidner forklarer om sagen, må det afvejes over for spørgsmålet, om det er særligt hensigtsmæssigt, at der optræder to anklagere i det offentlige anliggende, om en person skal findes skyldig og pålægges
straf.
Der ses således ikke tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at indføre de svenske
og norske regler om egentlig partsstatus og aktindsigt.
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Med hensyn til bistandsadvokater er reglerne i Danmark efterhånden blevet udvidet til at omfatte en lang række specificerede forbrydelser. Det ville være ønskeligt,
hvis man havde en opsamlingsbestemmelse svarende til den svenske, hvor der kan
beskikkes bistandsadvokat i forbindelse med forbrydelser, som kan medføre fængsel,
hvis den forurettede efter omstændighederne har et særligt stærkt behov for bistand
(notatet side 18).
I tilfælde, hvor den forurettede ikke er indkaldt som vidne, ikke har nedlagt erstatningskrav eller ikke fået beskikket bistandsadvokat, kunne man godt i Danmark
give den pågældende underretning om retsmødet, hvorimod mere aktive rettigheder
som egentlig part ved siden af anklagemyndigheden som ovenfor nævnt ikke uden
videre kan anbefales.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth Rasmussen

Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Det Internationale Kontor
Østergade 16
7. januar 2004
Vedr.: J.nr. 2003-1670-0125. Gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser
og lettere adgang til at søge i medlemslandenes registre for udstedelse af
registreringsattester for motorkøretøjer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Justitsministeriet har med skrivelse af den 22. december 2003, modtaget den 29.
december 2003, anmodet om en udtalelse om ovennævnte senest den 9. januar 2004.
Forslaget har været forelagt bestyrelsen og giver ikke anledning til bemærkninger.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth Rasmussen
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Landsforeningens Meddelelse 99/2003

Dommerhabilitet - Varetægtsfængsling
Retsplejelovens § 60, stk. 2
T blev gentagne gange varetægtsfængslet som sigtet for overtrædelse af straffelovens
§ 180 efter RPL § 762, stk. 2, nr. 1, af embedets retsassessor. Ved den seneste fristforlængelse forud for domsforhandlingen, der skete på skriftligt grundlag uden protest, traf den administrerende dommer imidlertid afgørelsen.
Der var ved domsforhandlingen ingen protest mod, at den administrerende dommer
beklædte retten, men da sagen blev anket til frifindelse, nedlagde anklagemyndigheden påstand om ophævelse af dommen og hjemvisning som følge af inhabilitet hos
retsformanden. Landsretten hjemviste sagen.
Ø.L. 6. afd. a.s. S-504-03, 5/3 2003
T blev i september 2002 fængslet som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 180
efter RPL § 762, stk. 2, nr. 1. Flere gange blev fristen forlænget på skriftligt grundlag
og frem til den 14/1 2003 behandlet af embedets retsassessor.
I forbindelse med fristforlængelsen den 14/1 2003 meddelte forsvareren skriftligt, at
der ikke var indvendinger mod fortsat fængsling. Forlængelse af fængslingen fra den
14/1 2003 til domsforhandlingens start den 20. januar 2003 skete af den administrerende dommer, der noterede sig, at der forelå accept, og uden kendelse forlængede
fængslingsfristen til domsforhandlingens start.
Ved domsforhandlingens start blev forsvareren opmærksom på, at den administrerende dommer nu beklædte retten. Da T insisterede på at få sagen gennemført, bemærkede forsvareren over for retsformanden, at han havde truffet beslutning om fortsat
varetægtsfængsling i perioden 14. januar til 20. januar 2003 i henhold til RPL § 762,
stk. 2, nr. 1, men at hverken forsvareren eller tiltalte ville gøre inhabilitet gældende.
Retsformanden bemærkede hertil, at han i forbindelse med den frivillige fristforlængelse ikke materielt havde taget stilling til fængslingsgrundlaget. Domsforhandlingen
påbegyndtes derfor samme dag.
Dommen på 2 års fængsel blev anket af T til frifindelse, subsidiært formildelse.
Resten er citat af landsrettens kendelse:
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"Anklagemyndigheden har påstået dommen ophævet og sagen hjemvist til fornyet
behandling ved byretten under henvisning til inhabilitet hos retsformanden, jf. retsplejelovens § 60, stk. 2.
Landsretten har den 14. februar 2003 bestemt, at T skal forblive fængslet under landsrettens behandling af statsadvokatens påstand om dommens ophævelse og sagens
hjemvisning.
Den beskikkede forsvarer, advokat A, har meddelt, at han efter omstændighederne
ikke vil udtale sig imod den nedlagte påstand om ophævelse og hjemvisning.
Da retsformanden, inden domsforhandlingen var begyndt, har fængslet den tiltalte
efter retsplejelovens § 762, stk. 2, og da sagen ikke blev behandlet som en tilståelsessag, findes retsformanden at have været inhabil ved afgørelsen af sagen mod tiltalte,
jf. retsplejelovens § 60, stk. 2. Idet dette forhold findes at burde føre til dommens ophævelse, tages anklagemyndighedens begæring om dommens ophævelse og sagens
hjemvisning til fornyet behandling ved Retten i Kalundborg til følge."

Landsforeningens Meddelelse 100/2003

Habilitet - Politifolk som forurettede - Beviser
Retsplejelovens § 60
Der findes ikke i RPL - men nok i forvaltningsloven - bestemmelser om politifolks deltagelse i efterforskningen svarende til § 60. I en færdselssag, hvor en kørsel skulle
have været til fare for en politiassistent P, foretog denne selv efterforskningen, hvorom han skrev rapport 1½ måned senere.
Både by- og landsret domfældte T. Landsretten dog med tilføjelse om, at P ikke burde
have forestået efterforskningen af sagen mod T efter at have ramt T's forrude med sin
lygte. Dette medførte imidlertid ikke, at P's forklaring ikke kunne tillægges betydning.
V.L. 9. afd. a.s. S-0994-03, 31/7 2003
T var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1 og § 41, stk. 1 og stk. 2, pkt.
13, ved at have kørt frem mod et uheldssted kl. 6 i november 2002 uden at afpasse
hastigheden, idet han efter at have passeret en i 2. vognbane holdende patruljevogn
med blåt blink og to opstillede advarselstavler med blåt blink, fortsatte frem til fare
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for en uniformeret politiassistent (P), der befandt sig i 1. vognbane og måtte springe
til side for at undgå at blive påkørt.
Der var påstand om betinget frakendelse.
T nægtede sig skyldig.
Anklageren gjorde bl.a. gældende, at T havde kørt hen mod det behørigt afmærkede
uheldssted med o. 70 km/t. Efter P's forklaring måtte det endvidere lægges til grund,
at T fortsatte sin kørsel helt frem til oprydningsstedet og kun blev standset ved, at P
kastede en lygte mod hans forrude.
Forsvareren gjorde gældende, at der kun var en patruljevogn på stedet, da T nåede
frem. Alt andet måtte anses som efterrationalisering af P, da han 1½ måned senere
skrev sin rapport. P var selv forurettet, og det var derfor i strid med forvaltningslovens § 3, at han selv havde efterforsket sagen. Det blev bestridt, at T havde kørt 70
km/t.
Byretten lagde til grund efter såvel T's som vidnernes forklaringer, at T kørte frem
mod politiafspærringen uden at se den betjent, der regulerede færdslen, og uden at
reagere på betjentens tegn med stavlygten. T blev først bragt til standsning, da betjente kastede lygten mod T's forrude.
T havde derfor kørt med så høj hastighed, at han havde overtrådt bestemmelserne i
færdselsloven, og fik en bøde på kr. 1.500 og betinget frakendelse.
I landsretten forklarede P bl.a. supplerende, at der ikke havde været problemer med
andre bilister, der passerede. T reagerede imidlertid ikke, da vidnet med stavlygten
forsøgte at få ham gjort klar, at han skulle ud i nødsporet. Vidnet kastede lygten mod
T's rude for at forhindre, at T fortsatte med at køre i højre vognbane og således køre
ind i Falcks sprøjtevogn.
Afmærkningen af uheldet havde været stillet op ca. kl. 04.30.
T's svigermor, der kørte efter T, havde ikke bemærket nogle advarselstavler med blåt
blink. Hun så heller ikke nogen gøre tegn med en lygte for at få T til at trække ud i
nødsporet.
Landsrettens begrundelse og resultat:

- 288 -

"Det bemærkes, at politiassistent P ikke burde have forestået efterforskningen af sagen mod tiltalte efter at have ramt tiltaltes forrude med sin lygte. Dette medfører
imidlertid ikke, at dennes forklaring ikke kan tillægges betydning."
Herefter lagde man P's forklaring, der støttedes af selve uheldssituationen og hans
tilstedeværelse på uheldsstedet, til grund og stadfæstede byretsdommen.
Landsforeningens Meddelelse 101/2003

Vold - Forudgående verbal provokation - Strafnedsættelse - Betinget
straf
Straffelovens § 84 og § 244
To fætre kom i mundhuggeri på grund af en episode tilbage i 2001. Nu udtalte forurettede: "Jeg håber, at du vil dø lige som din mor." Knytnæveslagene som følge heraf
førte til en betinget dom på fængsel i 20 dage.
Københavns Byrets 39. afd. nr. 18743/03, 18/9 2003
T på 37 år var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, ved i en have at have slået sin fætter F to gange i ansigtet med knyttet hånd, hvorved F pådrog sig to syningskrævende flænger.
Der var påstand om fængselsstraf og erstatning. T nægtede sig skyldig.
F og et vidne afgav forklaring. Skaderne var dokumenteret ved lægeattest. F var blevet syet lige under venstre øje. T var egnet til samfundstjeneste og ustraffet.
Byretten bemærkede:
"På grundlag af de afgivne forklaringer findes det bevist, at tiltalte gav F to knytnæveslag i ansigtet med skade til følge.
Tiltalte er således skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og retten finder
ikke, at reglerne om nødværge finder anvendelse.
F's bemærkning over for tiltalte findes imidlertid at medføre grundlag for strafnedsættelse efter straffelovens § 84, stk. 1, nr. 4.
Straffen efter straffelovens § 244 fastsættes herefter til fængsel i 20 dage.
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Da det findes upåkrævet, at denne straf fuldbyrdes, udsættes fuldbyrdelsen i medfør
af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.
Forurettedes erstatningspåstand tages efter retsformandens bestemmelse delvist til
følge som nedenfor bestemt, idet kravet i øvrigt henvises til eventuelt civilt søgsmål
eller afgørelse i Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser."
Vilkårene omfattede en prøvetid på 1 år, og T skulle betale erstatning med 840 kr.
- oo0oo Den provokerende bemærkning er ikke gengivet i byretsdommen, men følger her i
forsvarerens referat:
"Mellem fætrene var der en uenighed om en (svane)-stol, tilhørende F's søn, som T
og en ven var kommet til at ødelægge/beskadige ved en fest i efteråret 2001.
Ved en stor familiefest d. 26 (27) juli d.å., der var startet om eftermiddagen, skulle T
have (endnu) en fadøl ved fadølsanlægget i haven. Her stod F og talte med en anden som i øvrigt var den, som sammen med T havde været impliceret i beskadigelsen af
den nævnte stol. T kunne høre, at samtalen handlede om stolen, og der startede herefter et mundhuggeri - og lidt udveksling af ølsjatter - mellem de to fætre, og til sidst
sagde F: "jeg håber, at du vil dø lige som din mor". T's mor var død af kræft i 1994."
Landsforeningens Meddelelse 102/2003

Røveri - Vold og trusler - Utilregnelighed - Behandlingsdom - Længstetid
Straffelovens § 16, § 68, § 68 a og § 288
K blev i forbindelse med et butikstyveri, der udviklede sig til vold og trusler, men efter rettens skøn ikke røveri, henset til det oplyste om K's (sinds-)sygdom, idømt ambulant psykiatrisk behandling. Anklagemyndigheden fandt ikke, at der skulle fastsættes
en længstetid, men retten fastsatte denne til 5 år, da karakteren af den samlede episode fandtes af mindre alvorlig karakter.
Københavns Byrets 39. afd. nr. 39.23037/03, 17/12 2003
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K på 27 år var tiltalt efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, subsidiært §§ 244, 266 og
276, ved i et butikscenter at have stjålet diverse kødvarer til kr. 185, hvorefter hun
udenfor søgte at bringe det stjålne i sikkerhed, idet hun sparkede en serviceassistent i
skridtet, bed ham i overarmen og truede ham med en ca. ½ m lang trælægte, da han
forsøgte at standse hende.
Der var påstand om ambulant psykiatrisk behandling uden fastsættelse af længstetid,
jfr. § 68 a, stk. 2.
K erkendte tyveri og en vis form for vold, men nægtede trusler og røveri. Hun var
iflg. mentalerklæring omfattet af § 16. Behandlingen kunne foregå på klinikkens ambulatorium.
Retten lagde til grund, at K stjal varer som anført i anklageskriftet, at hun forlod butikken og blev eftersat og stoppet. Hun afleverede nogle af varerne, men ikke alle,
idet nogle varer fortsat var gemt under tøjet. Hun ville ikke gå med på kontoret. Hun
blev af ansatte trængt op i en krog på vejen og prøvede flere gange at "bryde igennem" og slippe væk. Da serviceassistenten S tog fat i hendes overarm, sparkede K
eller gav ham et knæ i skridtet. Derefter tog hun en trælægte op og virkede truende.
Vidnerne blev dog ikke bange, og hun lagde lægten. Hun ville telefonere, men S, der
mente, at det ville komplicere tingene, rakte bagfra rundt om K for at tage telefonen,
hvorunder K bed ham i armen.
Retten fortsatte:
"Retten finder, at tiltalte skal frifindes for røveri. Retten har lagt vægt på, at volden
og truslen skete, efter tiltalte var blevet passet op to gange, og efter S havde haft fat i
tiltaltes overarm. Tiltalte bed, da S ville tage hendes telefon. Efter dette hændelsesforløb og det oplyste om tiltaltes sygdom finder retten det betænkeligt at fastslå, at tiltalte ved sine handlinger havde forsæt til at bringe det stjålne i sikkerhed.
Retten finder efter det anførte, at det er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i tyveri,
at tiltalte har begået vold ved et spark i skridtet og ved et bid, og at hun med trælægten har truet S og P1) på en måde, der var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for deres helbred.
Tiltalte har således overtrådt straffelovens § 244, § 266 og § 276.
Da tiltalte er omfattet af den i straffelovens § 16, stk. 1, omhandlede personkreds, frifindes hun for straf.
1)

P er ikke nævnt i anklageskriftet, ER
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Da det findes formålstjenligt for at forebygge yderligere kriminalitet, at tiltalte
idømmes foranstaltning efter straffelovens § 68, 2. pkt., som påstået af anklagemyndigheden, tages anklagemyndighedens påstand herom til følge.
Karakteren af den samlede episode findes af en sådan mindre alvorlig karakter, at der
undtagelsesvis bør fastsættes en længstetid for foranstaltningen, selv om tiltalte er
fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266. Der fastsættes således efter straffelovens § 68 a, stk. 1, en længstetid på 5 år."
Vilkårene omfattede tilsyn af Kriminalforsorgen, således at denne sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om indlæggelse.
- oo0oo Forsvareren tilføjer, at retten vedr. røveriet kom til samme resultat som Lf.Medd.
25/2002, ligeledes en Københavns Byrets dom.

Landsforeningens Meddelelse 103/2003

Flygtningenævnets salærtakster 2004
Dato: 19. DEC. 2003
J.nr.: 2003/7130-3
Flygtningenævnet skal herved meddele, at Flygtningenævnets formandskab har besluttet at forhøje honoraret til de beskikkede advokater, der møder i Flygtningenævnet, fra 1.200,00 kr. til 1.300,00 kr. i timen med virkning fra den 1. januar 2004. Honoraret for sager, der er afsluttet den 1. januar 2004 eller senere udgør herefter
1.300,00 kr. i timen, uanset at en del af arbejdet måtte være foregået før den 1. januar
2004.
Med venlig hilsen
B. O. Jespersen
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Register 2003
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. Sidste store register findes i årgang 2002 og omfatter
1999-2002. Efter nærværende register over refererede domme og kendelser er gengivet et register over foreningens høringssvar fra 1999-2003
Aflytning, beviser, tilfældighedsfund
Afpresning, spørgsmål om trusler, medvirken, frifindelse
Aktindsigt, engelsk sag om anklagevidner og mulige studehandler,
menneskerettigheder
Anholdelse,
-proportionalitet, procesbevilling, nægtelse af at oplyse navn, erstatning
menneskerettigheder
-ulovlig, politivedtægten, baggårde
Anklageskrift, berigtigelse, grov vold, forsæt, frifindelse
Anonyme vidner, se Beviser
Arrestanter, transport af på gågade i håndjern, Ombudsmanden
Asyl
-på ny efter udvisning, ægtefællevold
-udlevering, varetægtsfængsling, menneskerettigheder
Bedrageri
-og tyveri fra plejehjemsbeboere, samfundstjeneste, ikke varetægt
-groft, "sidegadevekselerer", skjult kurtage 2/2003 (TfK 2003.300 Ø)
-sociale ydelser, forældelse, fortsat forbrydelse, betinget straf
Behandlingsdom,
-ambulant tilsyn, blufærdighedskrænkelse, retslægerådet
-ambulant tilsyn, længstetid, trusler i forbindelse med tyveri
Beslaglæggelse, brevstandsning
Besøgs- og brevkontrol, vidner i forvar
Betinget straf
-brandstiftelse, unge lovovertrædere, social service, særvilkår
-socialbedrageri, forældelse og fortsat forbrydelse
-spritkørsel og uagtsom legemsskade på nærtpårørende, betinget straf
-trusler mod politiet
-trusler, tvang og husfredskrænkelse, gammel sag

63/2003
92/2003
73/2003
72/2003
46/2003
51/2003
84/2003
98/2003
62/2003

35/2003
25/2003
32/2003
12/2003
102/2003
24/2003
66/2003
31/2003
32/2003
37/2003
8/2003
29/2003
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-vold, forudgående verbal provokation
101/2003
-vold, grov, tæskehold, ung alder
5/2003
-vold, mentalundersøgelse
45/2003
-vold, morgenværtshus, helbred
95/2003
Beviser
-aflytning, tilfældighedsfund
63/2003
-anonyme vidner, menneskerettigheder
87/2003
-begrænset bevisførelse, "stokastisk bevis", groft bedrageri,
"sidegadevekselerer"
2/2003
25/2003
-farvel til ID-hunde
78/2003
-forsæt, uegentlig retsvildfarelse, menneskesmugling
1/2003
-fotos af lille betjent i stedet for højere tiltalt, manglende udsyn
89/2003
-overværelse af domsforhandling via videokonference, narko, Grønland
lang sagsbehandling, menneskerettigheder
36/2003
-Police Pilot, færdselsloven hastighed, frakendelse
77/2003
-politifolk som forurettede og efterforskere
100/2003
-psykologerklæring, domme, der ikke er retskraftige, forakter
69/2003
-sagkyndige udtalelser i forskellig retning, dyreværnsloven, guldfisk
30/2003
-udeblivelsesdomme
27/2003
-vidnegenkendelse, vold
81/2003
-vold i samlivsforhold, ikke vidnetvang eller dokumentation, frifindelse
38/2003
Bistandsadvokater, salær
15/2003
Blufærdighedskrænkelse, se Sædelighedsforbrydelse
Boligretssag, fremleje under afsoning
17/2003
Brandstiftelse, unge lovovertrædere, social service, samfundstjeneste
31/2003
Brevstandsning, beslaglæggelse
24/2003
Brugstyveri som passager, bøde
40/2003
Bøde, brugstyveri som passager
40/2003
Bødekumulation, modereret ved 9 kørsler uden kørekort
4/2003
Børnepornografi, samfundstjeneste, lang sagsbehandling
88/2003
Disciplinærstraf ikke til hinder for yderligere straf ved indsmugling
i fængsel
Dobbeltstraf, indsmugling i fængsler, yderligere straf udover
disciplinærstraf
Dommerhabilitet, varetægtsfængsling
Dyreværnsloven, overtrædelse af pålæg, sagkyndige udtalelser, guldfisk

93/2003
93/2003
99/2003
30/2003

Efterforskning, politiafhøring, direkte spørgsmål til vidner fra forsvareren 20/2003
Erstatning for tort m.v. (EAL § 26)
-fredskrænkelser, genkendt i TV-udsendelse, forsæt, samtykke
60/2003
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-nægtet for husfredskrænkelse og trusler
-langvarig incestforbrydelser
-røveri med vold
-røveri, groft og frihedsberøvelse
-udlæg hos forsvarer afvist
-voldtægt
Erstatning for uberettigede tvangsindgreb (RPL § 1018 a mv.)
-anholdelse, for lang ved nægtelse af at oplyse navn, egen skyld
-anholdelse, egen skyld
-egen skyld, nedsat beløb
-varetægtsfængsling, egen skyld, nægtelse af at udtale sig (TfK 2003.332)

29/2003
11/2003
19/2003
18/2003
54/2003
83/2003
72/2003
91/2003
28/2003
6/2003

Fangeflugt, bøde
7/2003
Fareforbrydelser, kørsel i nødspor, frifindelse
14/2003
Fingeraftryk, se Tvangsindgreb
Flygtningenævnet, salærtakster 2004
103/2004
Forakter, domme, der ikke er retskraftige, beviser, psykologerklæring
69/2003
Forkyndelse, stævnevarsel, rettergangsfejl, hjemvisning
49/2003
Formueforbrydelser, andre, bankansat, samfundstjeneste, spillelidenskab 3/2003
Forsvarerbeskikkelse, tilståelsessager
22/2003
Forsvarerens tilstedeværelse under domsforhandlingen, salær,
(U 2003.1736 H)
44/2003
Forsæt
-exces i nødværge, vold
41/2003
-fredskrænkelser, samtykke, erstatning for TV-udsendelse
60/2003
-groft bedrageri, "sidegadevekselerer", "stokastisk bevis"
2/2003
-grov vold, frifindelse, anklageskriftets berigtigelse
51/2003
-pengefalsk, forsøg
34/2003
-uegentlig retsvildfarelse, myndighedernes passivitet, menneskesmugling 1/2003
Forsøg, pengefalsk, forsæt
34/2003
Fortsat forbrydelse, se Forældelse
Forældelse,
-fortsat forbrydelse, sædelighedsforbrydelser
11/2003
-socialbedrageri, spm. om fortsat forbrydelse, betinget straf
32/2003
Fredskrænkelser,
-politiets samarbejde med pressen, cirkulæreskrivelse
61/2003
-pressen, TV-udsendelse, forsæt, samtykke, erstatning
60/2003
Fremleje under afsoning, boligretssag
17/2003
Frister, "uden ophold", indbringelse efter hjemvisning
58/2003
Færdselsloven, andet end Spritkørsel, se denne
-kørsel i nødspor, fareforbrydelser, frakendelse
14/2003
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-generhvervelse af førerret
-hastighed, afstand til forankørende, frakendelse
-hastighed, Police Pilot, beviser, frakendelse
-knallerter, konfiskation, procesbevilling
-kørsel uden kørekort, gentagelsesvirkning, reststraf
-kørsel uden kørekort, konfiskation, bødekumulation, gentagelsesvirkning
-manglende udsyn, beviser
Gentagelsesvirkning
-ved konfiskation også af domme før 18 år
-grov vold
-kørsel uden kørekort, reststraf
Habilitet,
-dommerhabilitet, varetægtsfængsling
-politifolk som forurettede
Hjemvisning, indbringelse "uden ophold", frister
Håndjern, transport af arrestanter ned ad gågade, ombudsmanden

10/2003
57/2003
77/2003
86/2003
64/2003
4/2003
89/2003
4/2003
48/2003
64/2003
99/2003
100/2003
58/2003
84/2003

Incest, se sædelighedsforbrydelser
Konfiskation,
-groft bedrageri, "sidegadevekselerer"
2/2003
-kørsel uden kørekort, gentagelsesvirkning også af domme før 18 år
-selskabstømmersag med vindmøller
-ulovlige knallerter, procesbevilling
Kørselsgodtgørelse, frifundne klienter, procesbevilling
Langvarig sagsbehandling,
-menneskerettigheder, ærekrænkelse, pressens ytringsfrihed
-børnepornografi, samfundstjeneste
-narko, Grønland, bøde i stedet for fængsel
-trusler tvang og husfredskrænkelse, gammel sag
Lotteri, se Strafudmåling ?
Lukkede døre, manddrab, strafnedsættelse, familieforhold
Manddrab, strafnedsættelse, familieforhold, lukkede døre
Medvirken,
-afpresning, spørgsmål om trusler, frifindelse
-narkotika, ægtefæller, politisager, procesbevilling
Menneskerettigheder,
-aktindsigt, engelsk sag, beviser, anklagervidner

25/2003
4/2003
53/2003
86/2003
75/2003
74/2003
88/2003
36/2003
29/2003
59/2003
59/2003
92/2003
65/2003
73/2003
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-anonyme vidner, beviser
-asyl, udlevering, varetægtsfængsling
-dansk sag om K, der var anholdt for længe, ville ikke opgive navn
-dansk sag, ærekrænkelse, pressens ytringsfrihed, lang sagsbehandling
-lang sagsbehandling, selskabstømmersag med vindmøller
-langvarig sagsbehandling, narko, Grønland, bøde i stedet for fængsel
-udvisning undladt, groft røveri og ulovlig frihedsberøvelse
-udvisning, ophævelse af, narkotika
Menneskesmugling,
-forsæt, retsvildfarelse, beviser, frifindelse, myndigheders passivitet
-strafnedsættelse ved samarbejde, udvisning
Mentalundersøgelse, vold, betinget straf

87/2003
62/2003
72/2003
74/2003
53/2003
36/2003
18/2003
90/2003
1/2003
9/2003
45/2003

Narkotika,
-indsmugling i fængsler, dobbeltstraf i forhold til disciplinærstraf
-langvarig sagsbehandling, Grønland
-ophævelse af udvisning, menneskerettigheder
-salgsbreve, strafudmåling
-strafnedsættelse ved samarbejde
-ægtefæller, medvirken, politisager, procesbevilling
Nødværge, exces, forsæt, vold

93/2003
36/2003
90/2003
21/2003
47/2003
65/2003
41/2003

Ombudsmanden, transport af arrestant i håndjern ned ad gågade

84/2003

Pengefalsk, forsøg, forsæt
PET pjece om indsamlinger og terrorbekæmpelse
Plea-bargaining, engelsk sag om manglende aktindsigt,
menneskerettigheder
Politiafhøring af vidner, direkte spørgsmål fra forsvareren ikke tilladt
Politiets samarbejde med pressen, cirkulæreskrivelse
Politivedtægten, baggårde, ulovlig anholdelse
Pressen,
-fredskrænkelser, forsæt, samtykke, erstatning
-politiets samarbejde med, cirkulæreskrivelse
-transport af arrestanter, håndjern, ombudsmanden
-ytringsfrihed, menneskerettigheder, ærekrænkelse, lang sagsbehandling
Procedure, utrykte domme
Procesbevilling,
-konfiskation, ulovlige knallerter
-kørselsgodtgørelse, frifundne klienter
-nægtet i sag om anholdelse, der endte ved Menneskerettighedsdomst.

34/2003
43/2003
73/2003
20/2003
61/2003
46/2003
60/2003
61/2003
84/2003
74/2003
85/2003
86/2003
75/2003
72/2003
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-politisager, medvirken, ægtefæller, narkotika
-udlændingeloven, frihedsberøvelse, proportionalitet
Proceserklæring fejet til side i selskabstømmersag med vindmøller
Proportionalitet,
-for lang anholdelse af K, der nægtede at oplyse navn
-varetægtsfængsling, våbenloven
Pålæg, overtrædelse af dyreværnsloven, sagkyndige udtalelser, guldfisk
Påstand, ny i ankeinstansen, udvisning, afvisning
Påtalebegrænsning,
-ikke antaget
-menneskesmugling, frifindelse

65/2003
26/2003
53/2003
72/2003
80/2003
30/2003
67/2003
25/2003
1/2003

Rejseomkostninger, salær
68/2003
94/2003
Retslægerådet, blufærdighedskrænkelse, ambulant tilsyn
12/2003
Retsvildfarelse, uegentlig, menneskesmugling
1/2003
Rettergangsfejl,
-forkyndelse, stævnevarsel, hjemvisning
49/2003
-ikke hjemvisning på grund af "stokastisk bevis", groft bedrageri
2/2003
Rettighedsfrakendelse
-groft bedrageri, "sidegadevekselerer"
2/2003 25/2003
-selskabstømmersag med vindmøller
53/2003
Røveri
-med vold, sammenstød, erstatning
19/2003
-groft, ulovlig frihedsberøvelse, ikke udvisning, menneskeret, torterst.
18/2003
-ungdomssanktion, unge lovovertrædere
33/2003
-utilregnelig, spm om forsæt eller alene tyveri, vold og trusler
behandlingsdom, længstetid
102/2003
Sagsomkostninger, revisorarbejde, der ikke havde været
udbudt i licitation
2/2003
25/2003
Salær
-for aflyste retsmøder, højesteretskendelse
56/2003
-bistandsadvokater
15/2003
-forsvarerens tilstedeværelse under domsforhandlingen (U 2003.1736 H) 44/2003
-rejseomkostninger
68/2003
94/2003
-flygtningenævnet 2004
103/2004
Salærtakster 2003,
-landsretterne
52/2003
-byretterne
71/2003
Samfundstjeneste,
-andre formueforbrydelser, bankansat, spillelidenskab
3/2003
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-børnepornografi, lang sagsbehandling
-grov vold
13/2003
55/2003
-vold, samlevere med temperament
Sammenlægning af sager
Sammenstød, røveri absorberede selvstændig domfældelse for vold
efter § 245
Samtykke, genkendt i TV-udsendelse, fredskrænkelser, forsæt
Skyldnersvig,
-grov, selskabstømning, ulovlig selvfinansiering, proceserklæring,
konfiskation, menneskerettigheder, langvarig sagsbehandling
Social service, samfundstjenestelignende vilkår, brandstiftelse
Spillelidenskab, andre formueforbrydelser, bankansat, samfundstjeneste
Spritkørsel, uagtsom legemsskade, nærtpårørende, betinget straf
Strafnedsættelse
-manddrab i familieforhold, lukkede døre
-ved samarbejde, menneskesmugling
-ved samarbejde, narkotika
Strafudmåling, narkotika, salgsbreve
Studehandler, se Plea-bargaining
Sædelighedsforbrydelse,
-blufærdighed, gentagelse, ambulant tilsyn, retslægerådet
-incest, forældelse, fortsat forbrydelser, tort
-voldtægt, erstatning

88/2003
96/2003
79/2003
82/2003
19/2003
60/2003

53/2003
31/2003
3/2003
37/2003
59/2003
9/2003
47/2003
21/2003

12/2003
11/2003
83/2003

Terrorbekæmpelse, liste over organisationer
Tilfældighedsfund, beviser, aflytning
Tilregnelighed, spm. om forsæt i forbindelse med butiksrøveri
Tilståelsessager, forsvarerbeskikkelse
Trusler
-mod politiet, betinget straf
-tvang og husfredskrænkelse, betinget straf, gammel sag, erstatning
Tvangsindgreb, fingeraftryk, destruktion
Tyveri
-og bedrageri fra plejehjemsbeboere, samfundstjeneste, ikke varetægt
-fra arbejdsplads

43/2003
63/2003
102/2003
22/2003

Udeblivelsesdomme, beviser
Udlevering, varetægtsfængsling, asyl, menneskerettigheder
Udlæg afvist i torterstatning, der henstod hos forsvarer
Udlændingeloven, proportionalitet, frihedsberøvelse, procesbevilling

27/2003
62/2003
54/2003
26/2003

8/2003
29/2003
50/2003
35/2003
76/2003

- 299 -

Udvisning
-undladt, groft røveri og ulovlig frihedsberøvelse, menneskerettigheder
-asyl på ny, ægtefællevold
-menneskesmugling
-ny påstand i ankeinstansen, afvisning
-ophævelse af, narkotika, menneskerettigheder
Undløben fra anholdelse, se Anholdelse
Ungdomssanktion, røveri
Unge lovovertrædere,
-brandstiftelse, social service, samfundstjeneste
-grov vold, tæskehold, betinget straf
-kommunens ansvar, handleplaner
-røveri, ungdomssanktion
Utilregnelighed, se Tilregnelighed
Utrykte domme, procedure

18/2003
98/2003
9/2003
67/2003
90/2003
33/2003
31/2003
5/2003
70/2003
33/2003
85/2003

Varetægtsfængsling,
-frihedsberøvelse efter udlændingeloven, proportionalitet
26/2003
-gentagelsesfare, proportionalitet, tyveri og bedrageri, plejehjem
35/2003
-retshåndhævelsesarrest, gentagelsesfare
16/2003
-retshåndhævelsesarrest, røveri efter § 288, stk. 1, nr. 2
97/2003
-udlevering, asyl, menneskerettigheder
62/2003
-våbenloven, proportionalitet
80/2003
Vidnefritagelse, domfældte vidner
23/2003
Vidner, frihedsberøvelse, besøgs- og brevkontrol
66/2003
Vold
-i samlivsforhold, beviser, ikke vidnetvang eller dokumentation,
frifindelse
38/2003
-betinget straf, mentalundersøgelse
45/2003
-beviser, vidnegenkendelse
81/2003
-exces i nødværge, forsæt
41/2003
-forudgående verbal provokation, betinget straf
101/2003
-grov, forsæt, frifindelse, anklageskriftets berigtigelse
51/2003
-grov, gentagelsesvirkning
48/2003
-grov, samfundstjeneste
13/2003
55/2003
96/2003
-grov, tæskehold, ung alder, betinget straf
5/2003
-meningsløs gadevold, strafudmåling
39/2003
-morgenværtshus, helbred, betinget straf
95/2003
-samlevere med temperament, samfundstjeneste
79/2003
-uagtsom legemsskade, spritkørsel, nærtpårørende, betinget straf
37/2003
Voldtægt, erstatning
83/2003
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Ærekrænkelser, pressens ytringsfrihed, menneskerettigheder,
lang sagsbehandling

74/2003

Register over høringssager og korrespondance med myndighederne
Emne

Årgang

Advokaters midlertidige beskikkelse som dommere, høringssvar
Afsoning af seksualforbrydelser, høringssvar
Agenter, herunder civile, høringssvar
Agenter, herunder civile, undersøgelse af ny praksis
Aktindsigt, begrænsning i forsvarer og mistænktes Aktindsigt, begrænsninger, undersøgelse af ny praksis
Aktindsigt, indsattes adgang, høringssvar
Angreb på informationssystemer, rammeafgørelse, høringssvar
Ankesager, forelæggelse i VL
Anonyme vidner, høringssvar
Anonyme vidner, ofres retsstilling, høringssvar
Anteciperet bevisførelse, ofres retsstilling, høringssvar
Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden org. kriminalitet
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
Bødestraffe, gensidig ankerkendelse, høringssvar
Børn, salg af og seksuel udnyttelse, høringssvar
Børn, seksuel udnyttelse, høringssvar
Børn, tvangsindgreb – under kriminelle lavalder, høringssvar
Børn, videoafhøringer ved seksuelt misbrug, høringssvar
Børnepornografi m.v., høringssvar
Børnepornografi, høringssvar
Centeret for Menneskerettigheder, henvendelse til statsminister

2002
2000
2003
2003
2003
2003
2002
2002
1999
2002
2001
2001
2003
2002
2002
2000
2000
2002
2002
2000
2002
2002
2002
2003
2002
2001
2003
2002
2002
2001
2002

Side

316
257
56
137
56
137
91
315
25
94
5
5
56
286
34
4
2
286
29
262
92
92
97
141
316
236
281
313
316
236
33
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Civil retspleje, reform I, høringssvar
Civil retspleje, reform II, høringssvar
Dobbeltstraf, ne bis in idem, 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 personale og beskyttelse af oplysninger, høringssvar
Europols videregivelse af personoplysninger, høringssvar
Europæisk anklagemyndighed, grønbog, høringssvar
Europæisk arrestordre, udlevering, høringssvar
Europæisk institut for kriminalvidenskab, høringssvar
EU-søgning i registreringsregister for motorkøretøjer, høringssvar
Evaluering af nationale regler til bekæmpelse af terror, høringssvar
Falskmønteri ved euroens indførelse, høringssvar
Fangeflugt, høringssvar
Fareforvoldelse, strafskærpelse, høringssvar
Flygtningenævnet, vejledning om tavshedspligt
FN, klagevejledning, høringssvar
FN, "Sådan klager du til FN"
FN, tillægsprotokol til konvention om tortur
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
Forurening fra skibe, rammeafgørelse, høringssvar
Forurettedes retsstilling, høringssvar
Forurettedes retsstilling i nordiske lande, høringssvar
Forvaltningsloven, indsattes adgang til aktindsigt, høringssvar
Fremtrædende personer, netværk til beskyttelse, høringssvar
Frihedsbevægelser, udenlandske, terrorpakke, høringssvar
Fuldbyrdelse af bødestraffe, gensidig anerkendelse, høringssvar

2001
2003
2003
2002
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2001
2002
2002
2002
2003
2002
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2003
2001
2003
2002
2002
2001
2002

290
110
142
316
191
297
237
301
263
101
2
95
95
2
285
285
56
235
234
3
203
284
286
288
91
92
277
2
226
5
316
151
151
151
226
5
283
91
203
301
97
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Fuldbyrdelse af konfiskation, rammeafgørelse, høringssvar
Fællesskabets finansielle interesser, grønbog, høringssvar
Gensidig anerkendelse af bødestraffe, høringssvar
Gensidig retshjælp, Eurojust, høringssvar
Gensidig retshjælp mellem EU og USA, høringssvar
Grønbog om beskyttelse af fællesskabets finansielle interesser
Hemmelig efterforskning, begrænsning i aktindsigt, høringssvar
Hemmelige ransagninger, terrorpakke, høringssvar
Hvidvaskning, høringssvar
Høringsfrister
Høringsfrister, for korte
Ikke-sigtet, beskikkelse af forsvarer
Immaterialret, direktivforslag om retshåndhævelse, høringssvar
Indefrysning af aktiver eller bevismidler, høringssvar
Indgangsbønnen, Flygtningenævnets vejledning om tavshedspligt
Informationssystemer, angreb på, rammeafgørelse, høringssvar
IT-kriminalitet, straffelov og retsplejelov, høringssvar
Klagevejledning, FN, høringssvar
Klagevejledning, FN, endelig version
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
Kvindelige stofmisbrugere, behandlingstilbud
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
Miljøkatastrofer, forurening fra skibe, rammeafgørelse, høringssvar
Minimumsstrafferammer, høringssvar
Narkomaner, kvindelige, behandlingstilbud
Narkotika, nævningesager, høringssvar
Narkotika, strafferammer, høringssvar
Narkotika, særlig retskemisk analyse af syntetisk n., høringssvar

2002
2002
2002
2001
2003
2002
2003
2001
2001
2001
2001
2000
2003
2001
2003
2002
2003
2003
2003
2002
2002
2001
2002
2000
2001
2002
2003
2002
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2000
2003
2002
2003
2001
2002
2001

317
234
97
2
83
234
56
301
3
235
97
4
64
234
277
315
2
2
226
286
317
301
316
84
96
203
149
92
153
301
236
96
33
92
6
226
150
149
289
150
95
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Nattens sidste cigaret, om retsforf. af mulige krigsforbrydere
Ne bis in idem, høringssvar
Netværk med ansvar for privat sikkerhed, høringssvar
Netværk til beskyttelse af fremtrædende personer, høringssvar
Nævningesager, høringssvar
Offentlighed i civile sager og straffesager, høringssvar
Ofrenes retsstilling, høringssvar
Omskæring af kvinder, høringssvar
Ordenspolitiets EU-sang
Organer og væv, menneskelige -, ulovlig handel, høringssvar
Organiseret kriminalitet, bekæmpelse, høringssvar
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
Pressens adgang til domsudskrifter, høringssvar
Procedure, tiltalte kan ikke afgive forklaring under vidneansvar
Prøveløsladelse, tidlig
Racisme, bekæmpelse, høringssvar
Ransagninger, hemmelige, terrorpakke, høringssvar
Registreringsregister for motorkøretøjer, EU-søgning, høringssvar
Rejseforbehold, salærer, møde med ØL
Retsanmodninger, Eurojust, høringssvar
Retsanmodninger mellem EU og USA
Retsanmodninger, hvidvaskning, høringssvar
Retskemisk analyse af syntetisk narkotika, høringssvar
Retskredse, sammenlægning, høringssvar
Retslægerådet, betaling for udtalelser, høringssvar
Retslægerådet, forretningsorden, høringssvar
Retsmøder, sigtede/tiltaltes personlige tilstedeværelse, høringssvar
Retssikkerhedsgarantier for sigtede og mistænkte, grønbog, høring
Rettighedsfrakendelse, samarbejde om, rådsafgørelse, høringssvar
Rockerkriminalitet, bekæmpelse af, høringssvar
Salærer, rejseforbehold, materialesamlinger, møde med ØL
Salærtakster marts 2000
Salærtakster 2003, landsretten (Medd 52/2003, der retter 42/2003)

2003
2003
2002
2002
2001
2003
2001
2003
2002
2003
2001
2003
2001
2001
2000
2002
2001
2002
2002
2001
2003
2002
2003
2002
2001
2003
2001
2001
2003
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2003
2002
2003
2001
2000
2003

54
142
285
203
289
110
5
4
213
142
3
56
235
96
261
232
289
233
36
237
110
151
254
96
301
284
153
2
83
3
95
297
231
5
290
143
316
56
153
56
114
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Salærtakster 2003, byretten (Medd 71/2003)
2003
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
Skibe, forurening fra -, rammeafgørelse, høringssvar
2003
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, gensid ig anerkendelse af bødestraffe, høringssvar 2002
Straffuldbyrdelsesloven, diverse anordninger m.v.
2001
Stofmisbrugere, kvindelige, behandlingstilbud
2003
Sædelighedsforbrydere, Kriminalregisteret, høringssvar
2001
Sådan klager du til FN
2003
Telefonmøder og –afhøringer, civil retspleje reform I, høringssvar 2001
Terrorisme, bekæmpelse, evaluering af nationale regler, høringssvar 2002
Terrorisme, Eup. Konvention, udlevering
2003
Terrorpakke, Justitsministeriets, høringssvar
2001
Tilståelsessager, beskikkelse af forsvarer
2000
Tiltalte kan ikke afgive forklaring under vidneansvar, procedure
2002
Tiltaltes personlige tilstedeværelse, høringssvar
2001
Torturkonventionen, tillægsprotokol, høringssvar
2003
Tredieinstansbevillinger i civile sager, høringssvar
2001
Turistkonstitutioner, advokaters beskikkelse som dommer, høringssv. 2002
Tvangsindgreb over for børn under kriminelle lavalder, høringssvar 2003
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 mellem EU og USA, høringssvar
2003
Udlevering, terrorpakke, høringssvar
2001
Udlevering som følge af europæisk arrestordre, høringssvar
2003
Udlevering, Europæisk konvention om terrorisme, høringssvar
2003

200
316
95
288
36
257
316
236
313
290
102
226
301
316
84
263
257
97
98
149
96
226
290
286
199
301
2
151
290
5
290
316
281
34
237
301
288
83
301
3
199
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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
Varetægtsbekendtgørelse og –vejledning, høringssvar
Videoafhøringer, seksuelt misbrug af børn, høringssvar
Videomøder, civil retspleje reform I, høringssvar
Vidnebeskyttelse, forbedret, høringssvar
Vidners personlige tilstedeværelse, høringssvar
Visitation på offentlige steder, høringssvar
Vold, strafskærpelse, høringssvar
Voldtægt, skærpelse af straffen, høringssvar
Voldtægt, strafskærpelse, høringssvar
Værdikonfiskation, terrorpakken, høringssvar
Våbenloven (knive, sakse og strikkepinde), høringssvar

2001
2001
2001
2002
2001
2001
2003
2002
2001
2002
2001
2003
2002
2001
2002
2001
2003

100
95
95
91
95
102
147
313
290
94
290
228
92
239
92
301
227

Bogomtale - Retfærdighedens mange ansigter
Red. Ditlev Tamm, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2003, 236 sider ill. med sagregister.
"Dømmer vi retfærdigt?" Således lyder en af overskrifterne på et af de 16 bidrag, her fra Peter Garde, der denne gang skriver om forældremyndighedssager og kong Salomon (men ikke Jørgen Hattemager). Et andet bidrag er "Menneskerettens enestående ansigt" af Eva Maria Lassen. Den uærbødige anmelder kommer straks i tanke om en alternativ titel på artikelsamlingen "Retfærdighedens
lange ansigt".
Henrik Nebelong skriver om "Strafudmåling, retsbevidsthed og retfærdighed", hvorunder han - med
rette - kritiserer, at det er så vanskeligt at skaffe sig tilgængelig viden om udmålingsniveauet i straffesager. Nærværende blad er omtalt side 98 som havende en overrepræsentation af betingede domme og domme til samfundstjeneste. Det vil redaktøren ikke bestride. Det er faktisk formålet med
udgivelse af bladet, som en modvægt til anklagemyndighedens påberåbelse af lidt for strenge domme. Der er også indslag af mere retsfilosofisk karakter, som andre har bedre forudsætninger for at
omtale.

