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Sidste store register findes i årgang 2011 og omfatter 2008-2011. I register for årgang 2012 er gengivet et register over foreningens høringssvar fra 1999-2012.

Register 2013
Advokater
- aflytning af forsvarer, materialet ikke slettet
- ytringsfrihed, menneskerettigheder, russisk sag
- Advokatnævnet, god advokatskik, fejlbehæftet tidsopgørelse
- Advokatnævnet, klientfiskeri, bøde, gentagelsesvirkning,
domstolsprøvelse
Aflytning
- ulovlig, men ikke strafbelagt videregivelse til anden myndighed,
Rigsadvokaten
Agenter
- anonyme, menneskerettigheder, retfærdig rettergang, makedonsk sag
- provokationsforbuddet, forsæt, våben, plea bargaining, beviser,
anonyme vidner, strafnedsættelse
Aktindsigt, manglende, rettergangsfejl, hjemvisning, U2013.893V
Anke, forkyndelse
Anonyme vidner, agenter, forsæt, våben, plea bargaining, frifindelse,
strafnedsættelse
Asyl, afghanske tolke m.v., menneskerettigheder, engelsk sag
Bandekonflikt, frifindelse for drabsforsøg, grov vold
Behandlingsdom, ophævelse, proportionalitet
Betinget straf
- delvis med samfundstjeneste, narkotika, kokain
- narkotika, khat
Beviser
- afhøring af rapportoptagende betjente, formfejl
- agenter, plea bargaining, anonyme vidner, frifindelse, strafnedsættelse
- børneporno, frifindelse, "trojanske heste"
- færdselsloven, video ikke bevis for opbremsning, frifindelse
- sagkyndige erklæringer om vidner, sædelighedsforbrydelser, frifindelse

22/2013
33/2013
72/2013
61/2013

41/2013
24/2013
7/2013
4/2013
21/2013
7/2012
34/2013
66/2013
15/2013
8/2013
52/2013
46/2013
7/2013
62/2013
31/2013
23/2013
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- telefonaflytninger og dna, groft tyveri, strafudmåling
- tiltaltes ret til at kommentere, rettergangsfejl
Brandstiftelse, betinget udvisning
Bøder
- klientfiskeri, Advokatnævnet, gentagelsesvirkning, domstolsprøvelse
- strafudmåling, lang sagsbehandlingstid
Børneporno, frifindelse, bevis, "trojanske heste"
Domstolsprøvelse,
- afslag på prøveløsladelse
- klientfiskeri, Advokatnævnet, bøde, gentagelsesvirkning
Drabsforsøg
- frifindelse for grov vold
- frifindelse for grov vold, bandekonflikt
Erstatning
- administrativ frihedsberøvelse, demonstrationer
- menneskerettigheder, udvisning, betinget, grov vold, nødværge
Erstatningsansvarsloven, oversigtsartikel, tort og godtgørelse,
herunder til efterladte
Forsvarer, aflytning, materiale ikke slettet
Forsvarerbeskikkelse
- interessekonflikt, flere advokater fra samme kontor
- klageretskendelse, langsom forkyndelse af anklageskift for arrestant,
menneskerettigheder
- lukkede retsmøder, udtalelser til pressen, Den Særlige Klageret,
TfK2013.465SK
- tilbagekaldelse af
Forsæt
- våben, forsøg, frifindelse
- våben, plea bargaining, beviser, anonyme vidner, frifindelse,
strafnedsættelse
Forsøg
- manddrab, frivillig tilbagetræden, varetægtsfængsling
- våben, forsæt, frifindelse
Frihedsberøvelse
- administrativ, demonstrationer, erstatning
- administrativ, fodbolduroligheder, menneskerettigheder, tysk sag
Fristforlængelse, tegning af arrestant i forbindelse med
Færdselsloven

30/2013
59/2013
56/2013
61/2013
71/2013
62/2013

67/2013
61/2013
65/2013
66/2013

2/2013
18/2013
38/2013
22/2013
42/2013
54/2013
43/2013
74/2013
37/2013
7/2013
50/2013
37/2013
2/2013
29/2013
69/2013
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- tidligere afgørelser ikke regnet med, betinget frakendelse
- hensynsløs kørsel, strafudmåling, førerretsfrakendelse
- opbremsning, beviser, video, frifindelse

52/2013
63/2013
31/2013

Habilitet, domsmand inhabil, ansat på Politiskolen
Husfredskrænkelse, administrativ udvisning ophævet, EU-borgere,
lang ekspeditionstid
Hæleri
- designermøbler, strafudmåling
- strafudmåling, ikke udvisning af EU-borgere
Hærværk, trusler mod politiet, beviser, frifindelse

58/2013

60/2013
68/2013
47/2013

Indrejseforbud, Justitsministeriets ophævelse af
Interessekonflikt, oversigt over verserende kæremål ved Højesteret

73/2013
70/2013

10/2013

Klageretskendelse, forsvarerbeskikkelse, langsom forkyndelse af
anklageskift, menneskerettigheder
Klientfiskeri, Advokatnævnet, bøde, gentagelsesvirkning,
domstolsprøvelse
Konfiskation, rufferi, samfundstjeneste, medvirken

61/2013
39/2013

Lukkede retsmøder, udtalelser til pressen, forsvarerbeskikkelse,
Klageret, TfK2013.465SK

43/2013

Manddrab, forsøg, frivillig tilbagetræden, varetægtsfængsling
Medvirken
- narkotika, strafudmåling
- rufferi, samfundstjeneste, konfiskation
Menneskehandel, varetægtsfængsling efter dom for personel falsk
Menneskerettigheder
- oversigtsartikel
- administrativ frihedsberøvelse, fodbolduroligheder, tysk sag
- advokater, ytringsfrihed, russisk sag
- anonyme agenter, retfærdig rettergang, makedonsk sag
- asyl, afghanske tolke m.v., engelsk sag
- forsvarerbeskikkelse, klageretskendelse, langsom forkyndelse af
anklageskift
- fængsler, peberspray, tåregas, tortur, erstatning, estiske, tyrkiske
og polske sager
- menneskesmugling, betinget udvisning
- religionsfrihed, retten til at bære religiøse symboler, erstatning, engelsk

54/2013

50/2013
53/2013
39/2013
26/2013
11/2013
29/2013
33/2013
24/2013
34/2013
54/2013
35/2013
17/2013
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sag, EU & Men. 2013.89
- retten til liv, dansk sag
- tortur, overfyldte fængsler, italiensk sag
- udlevering til strafforfølgning, momssvig, dansk sag
- udvisning, betinget, grov vold, nødværge, erstatning
- ytringsfrihed, injurier, dansk sag, U2013.1067H
Menneskesmugling, betinget udvisning, menneskerettigheder

13/2013
5/2013
1/2013
45/2013
18/2013
12/2013
17/2013

Narkotika
- khat, betinget straf
- kokain, delvis betinget straf med samfundstjeneste
- medvirken, strafudmåling
- samfundstjeneste, delvist betinget
Nødværge
- grov vold, betinget udvisning, menneskerettigheder, erstatning
- vold, udvisningspåstande, frifindelse

18/2013
36/2013

Offentlige retsmøder
- politiets udelukkelse af tilhørere og gennemsyn af advokats taske
- politiets udelukkelse af tilhørere, retlig prøvelse

6/2013
55/2013

Politirapporter, afhøring af rapportoptagende betjente, formfejl
Prøveløsladelse, afslag på, domstolsprøvelse

46/2013
67/2013

Ransagning
- ulovlig, anonyme tip
- økonomisk kriminalitet, anonyme kilder, "fisketur"?
Religionsfrihed, retten til kors, menneskeret, erstatning, engelsk sag
EU & Men. 2013.89
Retfærdig rettergang, anonyme agenter, menneskerettigheder,
makedonsk sag
Retten til liv, menneskerettigheder, dansk sag
Rettergangsfejl
- aktindsigt, manglende, hjemvisning, U2013.893V
- tiltaltes ret til at kommentere bevisførelse, hjemvisning
Rigsadvokaten, aflytning, ulovlig, men ikke strafbelagt videregivelse til
anden myndighed
Rufferi, samfundstjeneste, medvirken, konfiskation
Røveri, betinget udvisning
Sagsomkostninger ved delvis frifindelse

52/2013
8/2013
53/2013
20/2013

49/2013
40/2013
13/2013
24/2013
5/2013
4/2013
59/2013
41/2013
39/2013
51/2013
25/2013
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Salær for aflyste retsmøder
Samfundstjeneste
- delvis betinget straf, narkotika, kokain
- delvist betinget, narkotika
- rufferi, medvirken, konfiskation
Strafnedsættelse, agenter, provokationsforbud, forsæt, våben,
plea bargaining, beviser
Strafudmåling
- hensynsløs kørsel, førerretsfrakendelse
- hæleri, designermøbler
- hæleri, ikke udvisning af EU-borgere
- lang sagsbehandlingstid, bøde
Sædelighedsforbrydelser, sagkyndige erklæringer, bevisførelse om
vidners troværdighed, frifindelse
Tidsopgørelse fejlbehæftet, god advokatskik, Advokatnævnet
Tortur
- overfyldte fængsler, menneskerettigheder, italiensk sag
- peberspray og tåregas i fængsel, menneskeret, estiske, tyrkiske,
polske sager
Trusler mod politiet, hærværk, beviser, frifindelse
Tyveri
- groft, strafudmåling
- groft, strafudmåling, beviser
- groft, udvisning, EU-borgere m.v.
- hæveautomater, strafudmåling
- lomme-, løsladelse af EU-borgere
- udvisning undladt
Udlevering
- momssvig, menneskerettigheder, dansk sag
- europæisk arrestordre, humanitære hensyn, varetægtsfængsling
Udlændinge
- hæleri, strafudmåling, ikke løsladelse af EU-borgere
- løsladelse af EU-borgere sigtet for lommetyveri
Udvisning
- administrativt omgjort, Udlændingenævnet, erstatning for varetægt,
EU-borger
- administrativt ophævet, lang ekspeditionstid, EU-borgere,
husfredskrænkelse
- betinget, brandstiftelse

3/2013
8/2013
20/2013
39/2013
7/2013
63/2013
60/2013
68/2013
71/2013
23/2013
72/2013
1/2013
35/2013
47/2013
19/2013
30/2013
16/2013
32/2013
64/2013
44/2013

45/2013
48/2013
68/2013
64/2013

57/2013
10/2013
56/2013
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- betinget, grov vold, nødværge, menneskerettigheder, erstatning
- betinget, menneskesmugling, menneskerettigheder
- betinget, røveri
- groft tyveri, EU-borgere m.v.
- ikke af EU-borgere, hæleri, strafudmåling
- undladt, tyveri
Udvisningspåstande, vold, nødværge, frifindelse
Varetægtsfængsling
- efter dom for personel falsk, menneskehandel
- efter dom, retshåndhævelsesarrest, løsladelse
- forsøg på manddrab, frivillig tilbagetræden
- løsladelse af EU-borgere sigtet for lommetyveri
- retshåndhævelsesarrest, sygdom, løsladelse
- risiko for gentagelse
- tegning af arrestant i forbindelse med fristforlængelse
- uberettiget ved forkert administrativ udvisning, EU-borgere
- udlevering på europæisk arrestordre, humanitære hensyn
- udlændingeloven, svenske statsborgere
Vold
- grov, frifindelse for drabsforsøg
- grov, frifindelse for drabsforsøg, bandekonflikt
- grov, nødværge, betinget udvisning, menneskerettigheder, erstatning
- nødværge, udvisningspåstande, frifindelse
Våben, forsæt, forsøg, frifindelse
Ytringsfrihed
- advokater, menneskerettigheder, russisk sag
- injurier, menneskerettigheder, dansk sag, U2013.1067H

18/2013
17/2013
51/2013
16/2013
68/2013
44/2013
36/2013

26/2013
9/2013
50/2013
64/2013
14/2013
27/2013
69/2013
57/2013
48/2013
28/2013
65/2013
66/2013
18/2013
36/2013
37/2013

33/2013
12/2013
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Register over høringssager
Emne
Årgang
Bandekriminalitet
2013
Det Centrale Fingeraftryksregister
2013
Finansiel virksomhed, værdipapirhandel
2013
Færdselsloven, skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser
ved vejarbejde mv. og indførelse af betinget objektivt ansvar for
ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser 2013
Færøernes retspleje
2013
Kontrol med efterretningstjenesterne, styrkelse af den
parlamentariske kontrol og indsigt
2013
Offerfond
2013
Psykoaktive stoffer
2013
Revisionsbestemmelser
2013
Sikkerhed i retssale
2013
Straffeloven, styrket indsats mod tvang i forbindelse
med ægteskaber og religiøse vielser
2013
Straffeloven, udvidet mulighed for prøveløsladelse,
fodlænkeafsoning m.v.
2013
Straffeloven, forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet
2013
Strafferetlig beskyttelse af euroen
2013
Udlændingeloven, adgang for asylansøgere til at arbejde
og bo uden for asylcentre mv.
2013
Udlændingeloven, bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel
og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte
2013
Udlændingeloven, Dublin III-forordningen
2013
Udlændingeloven, styrket indsats mod tvang i forbindelse med
ægteskaber og religiøse vielser
2013
Udvidelse af ordning om underretning til forurettede
2013
Vold mod kvinder og vold i hjemmet
2013
Økonomisk kriminalitet
2013

Side
237
139
198

234
215
29
32
214
31
216
2
4
196
86
2
4
195
2
31
215
54

