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Studietur til Istanbul, Tyrkiet – SIDSTE CHANCE FOR TILMELDING
I dagene 28. maj til 1. juni 2014 afholder Landsforeningen studietur til Istanbul, Tyrkiet. Der er stadig
enkelte pladser tilbage. Programmet ser på nuværende tidspunkt således ud:
Onsdag den 28. maj 2014:
Afrejse:

Københavns Lufthavn, Turkish Airlines kl. 18:05.

Ankomst: Ataturk Lufthavn, Istanbul kl. 22:15 (lokal tid).
Transfer: til Hotel.

Torsdag den 29. maj 2014 og fredag den 30. maj 2014:
Programmet omfatter besøg hos tyrkiske forsvarsadvokater. Vi skal overvære en retssag og møde
anklagemyndigheden. Vi møder repræsentanter fra Justitsministeriet, samt foredrag af aktører, der på
nærmeste hold oplever de betydelige udfordringer, som Tyrkiet står overfor i øjeblikket.
Lørdag den 31. maj 2014:
Formiddagen til fri disposition.
Eftermiddag programsat.
Søndag den 1. juni 2014:
Formiddagen til fri disposition.
Afrejse:

Fra hotellet kl. 12:00
Ataturk Lufthavn, Turkish Airlines, kl. 14:55.

Ankomst:

Københavns Lufthavn, kl. 17:10.

Det bemærkes, at der kan forekomme ændringer i programmet – både for så vidt angår rækkefølge og
indhold. Af samme årsag kan antal kursuspoint endnu ikke oplyses.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
Kr. 14.900,00.
Pris pr. person i enkeltværelse:
Kr. 18.900,00.
Prisen inkluderer:
Flytransport København-Istanbul, t/r på økonomiklasse.
Alle kendte skatter og afgifter.
Overnatning 4 nætter.
Morgenmad på hotellet.
Transport til og fra lufthavnen i Istanbul.
Frokost og middag den 29. og 30. maj 2014 samt
Sightseeing den 31. maj 2014.
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Tilmelding:
Bindende tilmelding straks ske til eha@swlp.dk. Depositum kr. 2.500,00 indbetales ved bekræftelse af
tilmelding til Nykredit 5470 konto nr. 1037157 med angivelse af j.nr. 394-110-16. Husk at påføre navn for
hver enkelt deltager, som indbetalingen vedrører.

Alle-mails
I forbindelse med udsendelsen af Meddelelser i januar blev der ved en fejl desværre ikke anvendt ”bccfunktionen”. Det betød, at alle modtagernes mail-adresser var synlige. Efterfølgende har flere af foreningens
medlemmer ved hjælp af ”besvar alle-funktionen” sendt forskellige forespørgsler og bemærkninger rundt til
alle foreningens medlemmer på en gang. Flere af foreningens medlemmer har kontaktet foreningens sekretær
og oplyst, at de er kede af disse ”alle-mails”.
Det henstilles derfor, at medlemmerne ikke benytter den ved en fejl skabte adgang til at sende mails rundt til
alle medlemmer på en gang, da dette kan medføre en ganske omfattende mailtrafik.
Bestyrelsen er helt opmærksom, at der blandt medlemmerne er et behov for at kunne kommunikere med
hinanden – herunder på regional basis. Der kan fx være tale om, at en sag ønskes afsat, underretning af
kolleger om adresseskrift eller drøftelse af særlige forhold i den lokale retskreds. Der arbejdes for øjeblikket
på at forbedre og udvide funktionerne på foreningens hjemmeside.

Salærforhandlinger
De vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager og bistandsadvokater m.m. er senest ændret med
virkning fra den 1. oktober 2012.
Der er planlagt møde til afholdelse den 4. juni 2014 med landsretspræsidenterne vedrørende forhandling af
ændringer af taksterne. Landsforeningen vil ved mødet være repræsenteret af formanden, Henrik Stagetorn,
samt medlem af foreningens bestyrelse, Kristian Mølgaard.

Generalforsamling 2015
Ifølge foreningens vedtægter § 7 afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år inden udgangen af maj
måned. Bestyrelsen har nu fastsat tid og sted for generalforsamlingen i 2015. Generalforsamlingen afholdes
fra den 20. til den 22. marts 2015 i Svendborg. Dagsorden for generalforsamlingen vil blive omtalt i et senere
nummer af Meddelelser, ligesom alle medlemmer senere vil modtage en indkaldelse og dagsorden til
generalforsamlingen pr. mail.

ECBA holder konference i Danmark 3. og 4. oktober 2014
European Criminal Bar Association holder konference i København til efteråret.
Fredag den 3. oktober vil der være en reception om aftenen. Lørdag den 4. oktober vil der ved selve
konferencen være oplæg fra en række interessante danske og udenlandske strafferetseksperter.
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Konferencen om lørdagen giver point til den obligatoriske efteruddannelse af advokater. Nærmere om tid,
sted og pris for deltagelse i konferencen følger i et senere nummer af Meddelelser.
ECBA’s hjemmeside hedder www.ecba.org.

Parsifal Services ApS afholder et mini-seminar om privat efterforskning 8. maj 2014
Parsifal Services ApS afholder et mini-seminar for medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater i
samarbejde med advokat Thorkild Høyer, hvor forsvarsadvokaternes muligheder og begrænsninger ved
benyttelse af privat efterforskning i straffesager drøftes. Herudover deltager tidligere efterforsker på bl.a.
Rigspolitiets Rejsehold og ved Europol, Jan Jarlbæk, der har mangeårige erfaringer i straffesager fra den
“anden side af bordet”.
Seminaret er gratis for Landsforeningens medlemmer og afholdes hos Parsifal Services ApS, Strandvejen 60,
Hellerup. Seminaret foregår torsdag den 8. maj kl. 10-12 med efterfølgende frokost. Tilmelding skal ske
senest den 23. april til broadbent@parsifalservices.com. Der er et begrænset antal pladser.

Telefontid hos anklagemyndigheden i Københavns Politi
Der er mellem København Politi og Københavns byret og Retten på Frederiksberg indgået aftale om, at der
er daglig telefontid i advokaturerne fra kl. 09.00 – 14.00. Aftalen er trådt i kraft den 1. marts 2014.
Helt uopsættelige opkald, der ikke kan afvente til almindelig telefontid kan ske til følgende vagttelefoner:
Advokatur Bellahøj

7258 9070

Advokatur City

7258 9071

Advokatur Særlov
Advokatur Særlov, politianklagerne
Advokatur Økonomisk
Advokatur Personfarlig
Advokatur Organiseret
Advokatur TFØ

7258 9073
7258 8842
7258 9075
7258 9074
7258 9074
2256 5281

Tidligere og nuværende varetægtsfængslede søges til DR-dokumentar
I forbindelse med en ny DR-dokumentar, der sætter fokus på varetægtsfængslinger i Danmark, søges
historier fra tidligere og nuværende varetægtsfængslede.
De medvirkende kan fremstå anonyme.
Temaet for dokumentaren er historien om uskyldige varetægtsfængslede, der må sidde i lang tid og vente på
svar. Samtidigt ønskes fortalt historien om det danske retssystem - hvordan fungerer det, og hvor fungerer
det ikke? Folkene bag dokumentaren vil derfor rigtig gerne i kontakt med personer, der efter en
varetægtsfængsling blev frifundet og personer, der stadig venter på svar.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Klerke fra Gong Media på klerke@gong.nu.

Medlemskab af foreningen
Som medlemmer af foreningen kan efter foreningens vedtægter § 3 optages advokater, der af
Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 733, stk. 1 er antaget til at blive beskikket som offentlig
forsvarer samt advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.
Ansøgere, der ikke er beskikket som offentlig forsvarer, skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være
idømt disciplinære sanktioner eller straffedomme, af en sådan væsentlighed, at det måtte antages at ville gøre
den pågældende uegnet til beskikkelse som offentlig forsvarer.
Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på
optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning er endelig.
Medlemskab koster 1.500 kr. om året.
Ansøgning om medlemskab sendes til foreningens sekretær Peter Trudsø på pt@swlp.dk.

Retslægerådets årsberetning for 2013
Retslægerådets årsberetning for 2013 er netop udgivet og kan ses på www.retslaegeraadet.dk.
Årsberetningen er på 120 sider og blandt de omtalte sager kan fremhæves:
”Seksuel adfærd under søvn, ”sexsomnia”, en ny diagnose (side 65)
A var sigtet for sædelighedskriminalitet. Han nægtede sig skyldig med den begrundelse, at han havde
handlet i søvne og intet kunne huske. Sagen blev forelagt Retslægerådet med tre spørgsmål om
seksuel adfærd under søvn, ”sexsomnia”. Rådet måtte basere sin udtalelse på den foreliggende
videnskabelige litteratur om emnet og konkluderede, at der var stor lighed mellem de symptomer A
beskrev, og vidner bekræftede, og ”sexsomnia”, men afstod fra at fastslå diagnosen, idet denne i
høj grad bygger på vidneudsagn, som det er rettens – ikke Retslægerådets – opgave at vurdere. A
blev frifundet, idet retten fandt, at han havde manglet forsæt. ”Sexsomnia” er tæt forbundet med
søvngængeri – somnambulisme – som er en tilstand ligestillet med sindssygdom og dermed omfattet
af straffelovens § 16, stk. 1. Retslægerådet overvejede da også at anmode om, at der blev indhentet
en mentalerklæring i sagen, men valgte alene at besvare det fremsendte spørgetema.
…
Retslægerådet anbefalede tiltagende frihedsgoder til en forvaringsdømt brandstifter
efter korrespondance (side 68)
B blev første gang dømt for brandstiftelse 23 år gammel, og han er siden adskillige gange dømt for
ligeartet kriminalitet, herunder brandstiftelse hvor to mennesker omkom. Han blev som ung to gange
idømt foranstaltningsdomme, senere forvaring som han efter nogle år blev prøveudskrevet fra.
Et lille års tid senere foretog han igen ildspåsættelse og blev igen idømt forvaring. Han er indsat i
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Anstalten ved Herstedvester, hvor han på alle måder er veltilpasset. Brandstiftelserne ses som udtryk for
intrapsykiske konflikter, og B har derfor under indsættelsen modtaget psykoterapi. Den
behandlingsansvarlige overlæge indstillede, at B fik tilkendt frihedsgoder i langsom stigende grad.
Retslægerådet kunne ikke tiltræde indstillingen, men efter korrespondance, hvor overlægen uddybede og
nærmere forklarede sine argumenter, ændrede rådet opfattelse og støttede anbefalingen. Korrespondance er
således en mulighed for at påvirke Retslægerådets skøn.
…
Forbigående sindssygelige rustilstande - straffelovens § 16, stk.1, 3. pkt. (Side 81)
A overfaldt i en rus opstået efter indtagelse af alkohol og det hallucinogene stof 2C-B en sygeplejerske
på skadestuen, hvortil han var blevet indbragt. Tilstanden var præget af bevidsthedsforstyrrelse
med sanseforvrængninger, vrangforestillinger og hallucinationer. Efterfølgende havde han
hukommelsestab for den seneste del af rusen, herunder for at han havde været aggressiv. Retslægerådet
fandt, at der sandsynligvis havde været tale om en tilstand omfattet af straffelovens § 16, stk.
1, 3. pkt., og A blev af retten frifundet for straf. Sagen kan belyse såvel det diagnostiske aspekt som
de muligheder for retslige sanktioner, der er indeholdt i det tredje punktum i straffelovens § 16,
stk.1.”
Et medlem af foreningen har indsendt en udtalelse afgivet af Retslægerådet den 1. november 2013 i en
konkret sag (j.nr. 80M/M1-13-2013, spørgsmål 4), som ikke er at finde i årsberetningen. I sagen skulle
Retslægerådet bl.a. bidrage med oplysning om, hvor længe hash kan spores i blodet. Sagen vedrørte en
person, der havde røget hash og noget tid efter dette ført en bil. Retslægerådet udtalte i sagen:
”Eliminationshalveringstiden for THC angives at være i størrelsesordenen 4 dage for regelmæssige brugere.
Indholdet i sigtedes blod af THC svarende til en koncentration på 0,0025 mg/kg. vil være reduceret med 9798 % til en værdi under 0,0001 mg/kg efter 5 halveringstider svarende til cirka 20 dage”.
Opmærksomheden henledes også på Landsforeningens Meddelelse 14/2014, der bringes sidst i dette
nummer. I sagen får en forsvarer stillet 20.000 kr. til rådighed til ekspertbistand og mulighed for at stille
yderligere spørgsmål til Retslægerådet i forbindelse med en verserende ankesag.

Seneste afgørelser fra Højesteret
Siden sidste nummer af Meddelelser har der været afsagt to afgørelser af Højesteret af interesse for
forsvarsadvokater. Begge sager vedrører rejseforbehold og kan ses på www.hoejesteret.dk.
Beskikkelse af forsvarer med begrænset rejseforbehold i en nævningeankesag vedrørende tre
drabsforsøg
Kendelse afsagt den 27. februar 2014, sag 247/2013
T blev i en nævningesag ved Retten i Odense fundet skyldig i tre drabsforsøg og dømt til anbringelse på
Sikringsafdelingen ved Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. T ankede dommen til landsretten.
Under anken beskikkede Østre Landsret advokat A fra Århus som forsvarer for T. Advokat A blev beskikket
med et begrænset rejseforbehold, således at advokat A blev stillet som om, at vedkommende havde haft
kontor inden for tingstedets område (Odense). Advokat A kærede beskikkelsen med det begrænsede
rejseforhold til Højesteret.
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Højesteret udtalte bl.a., at der var tale om en alvorlig sag af stor betydning for T. Der forelå modsat ikke
oplysninger om, at advokat A kendte sagen eller T, ligesom der ikke var grundlag for at antage, at der var et
særligt behov for, at netop advokat A blev beskikket som forsvarer. Da merudgifterne ved beskikkelse af
advokat A uden rejseforbehold ikke kunne anses for relativt beskedne, stadfæstede Højesteret herefter
landsrettens afgørelse.
Advokat, der var beskikket med rejseforbehold, kunne ikke efterfølgende få tilkendt salær for rejsetid
og transportgodtgørelse
Kendelse afsagt den 27. februar 2014, sag 186/2013
Advokaten, der har kontor i Århus, blev i forbindelse med en straffesag ved Retten i Sønderborg om tyveri,
hæleri og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer beskikket for tiltalte. Beskikkelsen var betinget af, at
”advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejsetid og transportudgifter”. Advokaten
anmodede efterfølgende om ophævelse af rejseforbeholdet, hvilket såvel byretten som landsretten afviste.
Afgørelsen blev ikke søgt indbragt for Højesteret.
I forbindelse med straffesagens afslutning anmodede advokaten om salær for rejsetid og transportudgifter i
forbindelse med bl.a. fængselsbesøg uden for retskredsen.
Højesteret fandt – ligesom landsretten – at et rejseforbehold af den omhandlede karakter må forstås således,
at der ikke ydes godtgørelse for rejsetid og transportudgifter, og der var derfor ikke grundlag for at tilkende
advokaten yderligere salær.

Høringssvar
Justitsministeriet
Civilafdelingen
Procesretskontoret
jm@jm.dk

3. marts 2014
Høring over Retsplejerådets betænkning om syn og skøn (2014-4000-87)

Ved e-mail af 30. januar 2014 har Justitsministeriet sendt Retsplejerådets betænkning nr. 1543/2013 om
reform af den civile retspleje VIII (syn og skøn) i høring.
I betænkningens punkt 5.3 (side 36-39) er gengivet Retsplejeudvalgets overvejelser om syn og skøn i
straffesager.
Landsforeningen af Forsvarsadvokater kan oplyse, at foreningen overordnet kan tilslutte sig Retsplejerådets
overvejelser om syn og skøn i straffesager.
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Landsforeningen finder dog anledning til at bemærke, at landsforeningen ser et behov for en videre
anvendelse af syn og skøn i straffesager end i dag, hvor det anvendes sjældent.
Syn og skøn er navnlig relevant, hvor straffesager vedrører særlige fagområder, hvor der kan være behov for
at indhente ekspertviden.
I den seneste tid har særligt spørgsmålet om politiets efterforskning i brandsager været fremme i medierne.
Som det fremgår af vedlagte udskrift fra Aalborg Universitets hjemmeside har ph.d., seniorforsker og
brandekspert ved Aalborg Universitet, Lars Schiøtt Sørensen, udtalt, at politiets brandefterforskning er
mangelfuld. Han har bl.a. vidnet i en sag, hvor hans hårde kritik af politiets efterforskning medførte, at en
hotelejer blev frifundet for brandstiftelse.
Landsforeningen finder også, at sager vedrørende IT-kriminalitet er et område, hvor syn og skøn i højere
grad burde anvendes. Der henvises til vedlagte dom fra Østre Landsret af 1. juli 2013 (trykt i LM 62/2013). I
sagen blev den tiltalte frifundet for besiddelse af børneporno på sin computer. I den pågældende kunne der
med fordel have været anvendt en kontradiktorisk proces, hvor forsvareren fra starten havde haft mulighed
for at stille spørgsmål til en uafhængig sagkyndig, der havde de fornødne kompetencer. Det havde muligvis
medført, at tiltale i sagen ikke var blevet rejst.
Afslutningsvist kan henvises til Thomas Rørdams bog, Forsvareren, side 113 og 114, hvor det bl.a. nævnes,
at det i det hele taget kan være grund til i højere grad end det sker i praksis i straffesager at følge en
kontradiktorisk procedure, eventuelt ved at gå frem efter reglerne om syn og skøn.
På bestyrelsens vegne
Henrik Stagetorn

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
pbt@jm.dk (kopi til: jm@jm.dk)
24. marts 2014

Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (2014-733-112)
Ved e-mail af 19. februar 2014 har Justitsministeriet anmodet om bemærkninger fra Landsforeningen af
Forsvarsadvokater til ovennævnte høring.
I den anledning kan landsforeningen oplyse, at landsforeningen ser positivt på indførelse af
retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager.
Landsforeningen har herudover ikke har bemærkninger til forslaget.
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På bestyrelsens vegne
Henrik Stagetorn

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
pbt@jm.dk (kopi til: jm@jm.dk)
24. marts 2014
Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig
retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske
arrestordrer (2014-733-0113)
Ved e-mail af 19. februar 2014 har Justitsministeriet anmodet om bemærkninger fra Landsforeningen af
Forsvarsadvokater til ovennævnte høring.
I den anledning kan Landsforeningen oplyse, at Landsforeningen overordnet er positivt indstillet over for
forslaget.
Landsforeningen skal dog bemærke, at der i alle sager, hvor udlevering er på tale – så tidligt som muligt –
burde ske advokatbeskikkelse både i den fuldbyrdende og i den udstedende medlemsstat (”ret til todelt
forsvar”). Den sigtede kunne således fra starten få rådgivning også for så vidt angår retsstillingen i det land,
som han i givet fald skal udleveres til. I visse situationer kan en sådan rådgivning fra begge de involverede
landes advokater, der også kunne drøfte sagen indbyrdes, medføre, at en udlevering ville foregå hurtigere og
måske uden indsigelser.
På bestyrelsens vegne
Henrik Stagetorn

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
pbt@jm.dk (kopi til: jm@jm.dk)
24. marts 2014
Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse
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aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesagen (2014733-111)
Ved e-mail af 19. februar 2014 har Justitsministeriet anmodet om bemærkninger fra Landsforeningen af
Forsvarsadvokater til ovennævnte høring.
I den anledning kan Landsforeningen oplyse, at Landsforeningen overordnet er positivt indstillet over for
forslaget.
Landsforeningen har noteret sig, at forslaget vedrører fysiske personer men ikke juridiske personer.
Landsforeningen finder nedennævnte formuleringer, der er nævnt i forslagets pkt. 16 og pkt. 17 (side 13)
uheldige, idet der efterlades en vis tvivl om i hvilket omfang tvang er tilladt. Da formuleringerne kan give
anledning til misforståelser bør de erstattes med klare forbud mod anvendelse af tvang.
”(16): Mistænkte eller tiltalte bør ikke tvinges, når de anmodes om at udtale sig eller besvare spørgsmål,
fremlægge beviser eller dokumenter eller afgive oplysninger, der kan medføre, at de inkriminerer sig selv.”
”(17) Enhver tvang, der anvendes med det formål at få den mistænkte eller tiltalte til at afgive oplysninger,
bør begrænses.”
På bestyrelsens vegne
Henrik Stagetorn

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Forvaltningsretskontoret
forvaltningsretskontoret@jm.dk og joj@jm.dk.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning,lov om sikkerhed ved
bestemte idrætsbegivenheder, restaurationsloven og forskellige andre love (2013-760-170)
Justitsministeriet har den 25. februar 2014 sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring.
Landsforeningen af Forsvarsadvokater er ikke på høringslisten, men er blevet opmærksom på høringen via
www.hoeringsportalen.dk.
I den anledning skal Landsforeningen anmode om fremadrettet at komme på høringslisten i forbindelse med
alle høringer vedrørende politiets opgaver.
Landsforeningen har ikke bemærkninger til den konkrete høring.

På bestyrelsens vegne
Henrik Stagetorn
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Landsforeningens Meddelelse 12/2014
Erstatning for uberettiget frihedsberøvelse – Egen skyld
Retsplejelovens § 1018 a, stk. 3
E var i tiden fra den 3. marts 2011 til den 1. juni 2011 anholdt og derefter varetægtsfængslet som sigtet for
overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Han forklarede i grundlovsforhøret, at han havde holdt et
gevær og havde fotograferet sig selv, mens han holdt geværet. Efter anholdelsen af E den 3. marts 2011 kom
der imidlertid ikke yderligere frem under efterforskningen, ligesom E under hele sagen fastholdt den
forklaring, som han afgav i grundlovsforhøret, og som Retten på Frederiksberg lagde til grund for
frifindelsen i sagen. Retten fandt i erstatningssagen, at det var berettiget, at E havde været varetægtsfængslet
i 4 uger, men fandt ikke, at han havde udvist egen skyld, der havde kunnet berettige varetægtsfængsling i
længere tid.
Retten på Frederiksberg nr. 2-7022/2013, 4/3 - 2014
”Sagens baggrund og parternes påstande.
Denne sag er behandlet med domsmænd.
Tilkendegivelse er modtaget den 12. september 2013.
Politidirektøren i København har ved tilkendegivelse i medfør af retsplejelovens § 1018 f indbragt en sag for
retten, hvor E har fremsat krav om erstatning på 73.300 kr. i anledning af, at E i tiden fra den 3. marts 2011
til den 1. juni 2011 var anholdt og varetægtsfængslet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1,
nr. 1.
E blev ved dom af 9. november 2011 afsagt af Retten på Frederiksberg frifundet for den rejste tiltale.
E fremsatte ved skrivelse af 21. november 2011 krav om erstatning på 97.463,53 kr. med sædvanlig
procesrente fra denne dato, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 1. Kravet er efterfølgende nedsat til 73.300 kr.,
der udgør taksterne for uberettiget frihedsberøvelse i den ovenfor nævnte periode.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse, men har ikke bestridt selve kravets opgørelse,
subsidiært at der ikke tillægges E erstatning, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 3.
Rettens begrundelse og afgørelse
E findes ved at have holdt geværet og have fotograferet sig selv, mens han holdt geværet at have handlet
uagtsomt i et sådan omfang, at det var berettiget, at han blev varetægtsfængslet. Efter anholdelsen af E den 3.
marts 2011 kom der imidlertid ikke yderligere frem under efterforskningen, ligesom E under hele sagen
fastholdt den forklaring, som han afgav i grundlovsforhøret, som Retten på Frederiksberg lagde til grund for
afgørelsen i sagen.
Retten finder herefter, at det var berettiget, at E har været varetægtsfængslet i 4 uger, men finder ikke, at han
herefter har udvist egen skyld, der har kunnet berettige varetægtsfængsling i længere tid.
Erstatningen fastsættes på denne baggrund til 50.800 kr. med tillæg af procesrente som nedenfor anført.
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Thi kendes for ret:
Der tillægges E 50.800 kr. i erstatning med sædvanlig procesrente fra den 21. november 2011.”

Landsforeningens Meddelelse 13/2014
Økonomisk kriminalitet – Forældelse - Sagsbehandlingstid - Strafudmåling
Straffelovens § 82, nr. 13 og § 94, stk. 6
T1 og T2 var tiltalt for en række forhold vedrørende bl.a. skatteunddragelse begået i perioden 2005 – 2007.
Skat indgav tiltalebegæring til politiet i november 2007. Forældelsesfristen blev afbrudt, da de tiltalte i
efteråret 2010 blev gjort bekendt med sigtelsen og ved beskikkelse af forsvarere i februar 2011. Herefter
ansås forfølgningen bortset fra en forespørgsel til forsvarerne i juni 2011 for standset på ubestemt tid indtil
anklageskriftets modtagelse i retten i juli 2013. Under henvisning til at der således var forløbet mere end 2
år, hvor sagen havde ligget død sammenholdt med sagsforløbet fra politiets modtagelse af Skats
tiltalebegæring i november 2007, fandtes en række forhold forældet, jf. straffelovens § 94, stk. 6 jf. § 93 stk. 1
nr. 2 og forholdene straffedes derfor ikke jf. straffelovens § 92. T1 og T2 blev straffet for nogle forhold, der
ikke var forældede på grund af henvisning til straffelovens § 289. Som følge af lang sagsbehandlingstid blev
straffen til T1 og T2 udmålt til 1 års betinget fængsel samt tillægsbøder på henholdsvis kr. 1.978.771 og kr.
1.505.511. For T2’s vedkommende blev der ydermere tale om vilkår om samfundstjeneste på grund af en
tidligere dom.
Retten i Roskilde nr. 4A-3809/2013, 14/2 - 2014
”Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift - berigtiget under hovedforhandlingen - er modtaget den 4. juli 2013.
T1 og T2 er tiltalt
1.
T1
For overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 1 (tidligere kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2)
og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.m. § 17,
stk. 3
Ved i perioden 11. april 2005 – 31. december 2005 som daglig leder med forsæt til unddragelse fra
adresserne L-vej og G-vej i K-by dels at have drevet virksomheden S Aps i selskabsform uden at lade
selskabet registrere for A-skat og dels at have fortsat virksomheden, selvom registrering for A-skat blev
nægtet ved Skattecenter K-bys afgørelse herom af 11. november 2005, idet selskabet har udbetalt Aindkomst med kr. 197.289 uden at angive A-skat, hvorved der er unddraget A-skat med kr. 47.700.
2.
T1
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For overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og stk. 5, og § 52 a, stk. 6,
Ved i perioden fra den 1. januar 2005 til den 19. oktober 2005 som daglig leder med forsæt til at unddrage
statskassen moms fra adresserne L-vej, S-by, og G-vej, K-by, at have drevet den momspligtige virksomhed S
Aps uden anmeldelse herom til Skat, samt uanset den manglende registrering for moms at have udskrevet
fakturaer med moms på kr. 362.693,03, hvorved statskassen – efter at købsmomsen er opgjort til kr.
194.376,53 – er unddraget moms med kr. 168.316,50.
3.
T1
For overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 3 og lov om
opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 17, stk. 3
Ved som daglig leder og direktør med forsæt til unddragelse i perioden fra den 11. april 2005 til den 31.
december 2005 fra adresserne L-vej, S-by, og G-vej, K-by, dels at have drevet virksomheden S Aps uden at
lade selskabet registrere for arbejdsmarkedsbidrag og dels at have fortsat virksomheden, selv om
registreringen blev nægtet ved Skattecenter K-bys afgørelse herom af 11. november 2005, og undladt at
opfylde pligten til at angive arbejdsmarkedsbidrag, idet T1 udbetalte A-indkomst på kr. 197.289, og derved
unddrog det offentlige arbejdsmarkedsbidrag med kr. 15.786.
4.
T1
For overtrædelse af straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og
opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 2, skattesvig af særlig grov beskaffenhed,
Ved med forsæt til skatteunddragelse af særlig grov beskaffenhed som reel indehaver, direktør og daglig
leder fra adressen L-vej, S-by, i perioden fra den 12. december 2005 til den 31. januar 2007 at have drevet
registreringspligtig virksomhed i selskabsform, P Aps, uden at lade selskabet registrere for A-skat, og
undladt at opfylde pligten til at foretage indeholdelse og angivelse af A-skat, idet T1 lod selskabet udbetale
lønninger på i alt kr. 2.681.064, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 893.610.
5.
T1
For overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 3
Ved som reel indehaver, daglig leder og direktør fra adressen L-vej, S-by, i perioden fra den 12. december
2005 til den 31. januar 2007 med forsæt til unddragelse at have drevet registreringspligtig virksomhed P Aps,
i selskabsform uden at lade selskabet registrere for arbejdsmarkedsbidrag og undladt at opfylde pligten til at
indeholde og angive arbejdsmarkedsbidrag ved udbetaling af lønninger på 2.681.064, hvorved det offentlige
blev unddraget kr. 213.486 i arbejdsmarkedsbidrag.
6.
T1
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For overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5 og § 52 a, stk. 6
Ved med forsæt til momsunddragelse som reel indehaver, direktør og daglig leder af selskabet P Aps i
perioden fra den 12. december til den 31. januar 2007 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden
anmeldelse herom til Skat, samt uanset den manglende registrering at have udskrevet fakturaer med moms på
i alt kr. 594.767, hvorved statskassen – efter at købsmomsen er opgjort til kr. 368.786, er unddraget moms
med kr. 225.981.
7.
Begge
For overtrædelse af straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, skattesvig af særlig
grov beskaffenhed, og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 17, stk. 3
Ved med forsæt til skatteunddragelse fra adressen S-vej, R-by, for så vidt angår T2 som direktør og for så
vidt angår T1 som ansvarlig for selskabet i perioden fra den 27. december 2005 til den 18. april 2007 i
forening med forsæt til skatteunddragelse dels at have drevet registreringspligtig virksomhed S Aps uden at
lade selskabet registrere for A-skat samt ved at have fortsat virksomheden, selv om registreringen blev
nægtet ved Skats brev af 12. april 2007, og at have undladt at opfylde pligten til at indholde A-skat, idet de
ved udbetaling af lønninger med kr. 1.613.773, undlod at indeholde og angive A-skat, hvorved det offentlige
blev unddraget kr. 735.041.
8.
Begge
For overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 17,
stk. 3
Ved med forsæt til momsunddragelse i forening fra adressen S-vej, R-by, for så vidt angår T2 som direktør
og for så vidt angår T1 som ansvarlig for selskabet i perioden fra den 27. december 2005 til den 18. april
2007 at have drevet registreringspligtig virksomhed S Aps, S-vej, R-by, uden anmeldelse herom til Skat,
samt ved at have fortsat virksomheden selv om registreringen blev nægtet ved Skat’s brev herom af 12. april
2007, idet selskabet ikke har angivet moms (byggemoms) opgjort til kr. 403.443 ved opførsel af bygninger
på egen grund og for egen regning, hvorved der er unddraget moms med kr. 403.443.
9.
Begge
For overtrædelse af arbejdsmarkedsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1524 af
14. december 2006 § 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 17, stk. 3, jf. straffelovens § 3
Ved med forsæt til unddragelse i forening fra adressen S-vej, R-by, for så vidt angår T2 som direktør og for
så vidt angår T1 som ansvarlig for selskabet i perioden fra den 27. december 2005 til den 18. april 2007 at
have drevet registreringspligtig virksomhed S Aps, S-vej, R-by, uden at lade selskabet registrere for
arbejdsmarkedsbidrag, samt ved at have fortsat virksomheden selv om registreringen blev nægtet ved Skat’s
brev herom af 12. april 2007, idet selskabet undlod at opfylde sin pligt til at angive og angive
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arbejdsmarkedsbidrag, og har udbetalt A-indkomst med kr. 1.613.773, og derved unddraget
arbejdsmarkedsbidrag med kr. 129.086.
10.
T2
For overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5 og §
52 a, stk. 6, momsunddragelse af særlig grov beskaffenhed,
Ved med forsæt til momsunddragelse fra adressen L-vej, S-by, i perioden 12. januar 2006 til 14. februar
2007 som direktør at have drevet registreringspligtig virksomhed G Aps uden anmeldelse herom til Skat,
samt uanset den manglende registrering at have udskrevet fakturaer med moms på i alt kr. 66.250, der skal
reduceres med beregnet købsmoms kr. 13.600, således der er unddraget moms med kr. 56.650, samt undladt
at angive moms/ byggemoms udregnet til kr. 625.121, i forbindelse med at selskabet på egen grund og for
egen regning har opført en bygning til salg, hvorved statskassen er unddraget moms i alt kr. 677.711.
11.
T2
For overtrædelse af straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og
opkrævningsloven § 17, stk. 1, nr. 2 (tidligere kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2), skattesvig af
særlig grov beskaffenhed,
Ved fra adressen L-vej, S-by, i perioden fra den 12. januar 2006 til 14. februar 2007 som direktør at have
drevet registreringspligtig virksomhed G Aps uden at lade selskabet registrere for A-skat og undladt at
opfylde pligten til at indeholde og angive A-skat, idet selskabet ved udbetaling af lønninger på i alt kr.
2.450.228 undlod at indeholde A-skat, hvorved det offentlige blev unddraget A-skat med kr. 1.301.060.
12.
T2
For overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 3
Ved fra adressen L-vej, S-by, i perioden fra den 12. januar 2006 til den 14. februar 2007 som direktør at have
drevet registreringspligtig virksomhed G Aps uden at lade selskabet registrere for arbejdsmarkedsbidrag
samt ved at have undladt at opfylde pligten til at indeholde og angive arbejdsmarkedsbidrag, idet selskabet
ved udbetaling af lønninger på kr. 2.450.228, undlod at indeholde arbejdsmarkedsbidrag med kr. 195.964,
som staten blev unddraget.
….
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte hver især idømmes en fængselsstraf på 1 år og 6
måneder.
…
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Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 endeligt nedlagt påstand om en tillægsbøde
for så vidt angår T2 på kr. 2.800.000 og for så vidt angår T1 på kr. 3.425.000.
T1 har nægtet sig skyldig.
T2 har nægtet sig skyldig.
…
T1 er tidligere straffet
Ved denne rets dom af 20/3 2012 med fængsel i 40 dage betinget med prøvetid 2 år og en tillægsbøde for
overtrædelse af registreringsloven og …
T2 er tidligere straffet
Ved den rets dom af 24/1 2006 med fængsel i 6 måneder heraf måneder betinget med prøvetid 2 år og
tillægsbøde for overtrædelse af momsloven, skattekontrolloven og lov om arbejdsmarkedsfonde og …
Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 13. februar 2014 vedrørende T2 oplyst, at han er egnet til
samfundstjeneste.
T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i lejet hus med sin kæreste. Han har været sygemeldt i
længere tid men forventer at kunne begynde at arbejde igen til april.
…
Rettens begrundelse og afgørelse
Ad forhold 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 12: Forældelsesfristen for disse forhold er 5 år og regnes fra ophøret af den
strafbare virksomhed i de enkelte forhold. Forældelsesfristen blev afbrudt, da de tiltalte i efteråret 2010 blev
gjort bekendt med sigtelsen og ved beskikkelse af forsvarere i februar 2011. Herefter anses forfølgningen
bortset fra en forespørgsel til forsvarerne i juni 2011 for standset på ubestemt tid indtil anklageskriftets
modtagelse i retten den 4. juli 2013. Under henvisning til at der således er forløbet mere end 2 år, hvor sagen
har ligget død sammenholdt med sagsforløbet fra modtagelsen af Skats tiltalebegæring i november 2007,
findes disse forhold forældet, jf. straffelovens § 94, stk. 6 jf. § 93 stk. 1 nr. 2 og forholdene straffes derfor
ikke jf. straffelovens § 92.
Ad forhold 4, 7, 10 og 11: Det lægges til grund, at de tiltalte i gerningsperioden ikke har anmeldt nogen
personlig indkomst til Skat.
Det lægges endvidere til grund, at T2 med forsæt undlod at registrere P Aps og S Aps for A-skat, selv om
han vidste, at selskaberne havde ansatte og udbetalte løn.
Skats regulering af den skyldige A-skat på grundlag af de fundne polske fakturaer tages til følge.
Under henvisning til de i øvrigt manglende regnskabsbilag tiltrædes Skats beregning af selskabernes
udbetaling af lønninger herunder til T2 i form af hævninger på selskabets konti, som han i egenskab af
direktør var alene om at have hæveadgang til.
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T2 findes således skyldig i forhold 4 og 7 – dog frifindes T2 i overensstemmelse med anklagemyndighedens
påstand i forhold 7 af opkrævningslovens § 17, stk. 3.
T1 er set to gange på byggepladsen S-vej i selskab med T2, ligesom T1 har kautioneret for S Aps.
Baggrunden for kautionen er ikke nærmere belyst under sagen. Som sagen er forelagt findes det betænkeligt
at fastslå, at T1 havde en sådan tilknytning til selskabet, at han kan gøres ansvarlig for den manglende
indeholdelse af A-skat.
T1 frifindes derfor i forhold 7.
For så vidt angår forhold 10 og 11 findes det godtgjort, at G Aps med T1 som direktør har drevet
momspligtig byggeri for egen regning på egen grund uden at afregne moms på de byggematerialer, der er
anvendt og af det arbejde, der er udført. Skats beregning af byggemomsen kan tiltrædes.
Det findes endvidere godtgjort, at selskabet har udbetalt løn uden at indeholde A-skat.
Under henvisning til de manglende regnskabsbilag tiltrædes Skats beregning af selskabets manglende
indeholdelse af A-skat på grundlag af udbetaling af lønninger herunder til direktør T1 i form af hævninger på
selskabets konto, som han i egenskab af direktør var alene om at have hæveadgang til.
Det findes endvidere godtgjort, at T1 med forsæt har undladt at registrere selskabet for A-skat og moms.
T1 findes således skyldig i forhold 10 og 11.
…
Retten har ved straffastsættelsen taget hensyn til den lange sagsbehandlingstid jf. straffelovens § 82, nr. 13.
…
Thi kendes for ret
T1 skal straffes med en tillægsstraf af fængsel i 1 år.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:
1. Tiltalte må ikke begå strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.
T1 skal betale en tillægsbøde på kr. 1.978.771.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.
*****
T2 skal straffes med en tillægsstraf af fængsel i 1 år.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:
1. Tiltalte må ikke begå strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.
2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 200
timer.
3. Tiltalte skal være under tilsyn af kriminalforsorgen, indtil samfundstjenesten er udført.
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T2 skal betale en tillægsbøde på kr. 1.505.511.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.
De tiltalte skal de dem vedrørende sagsomkostninger – dog betaler statskassen endeligt en tredjedel af
forsvarersalærerne.
--Sagen blev efterfølgende omtalt i forskellige medier. En advokaturchef fra Midt- og Vestsjællands Politi
udtalte den 10. marts 2014 til Ritzau: ”Det er ærgerligt at måtte konstatere, at sagen ikke er blevet behandlet
hurtigt nok. Denne sag er faldet ned af samlebåndet, og det er vi kede af”. Advokaturchefen tilføjede, at der i
politikredsen ikke er andre økonomiske sager, som er blevet ligeså gamle.

Landsforeningens Meddelelse 14/2014
Retslægerådet – Sagkyndig bistand
EMRK Art. 6 - Retsplejelovens § 729 a, stk. 3.
T blev dom af 19. november 2013 af Københavns byret idømt 11 års fængsel og udvisning med
indrejseforbud for bestandig for forsøg på manddrab på sine to mindre børn. Sagen var i forbindelse med
byrettens behandling forelagt Retslægerådet. T ankede med påstand om frifindelse. I forbindelse med
ankesagen anmodede forsvareren om at få stillet professor, overlæge, dr. med, P, Nordisk Cochrane Center,
til rådighed som ekspert. Bistanden skulle bl.a. anvendes til at forklare forsvareren sagen samt være
behjælpelig ved formuleringen af supplerende spørgsmål til Retslægerådet. Forsvareren henviste bl.a. til, at
sagen var lægefaglig kompleks, idet T forud for gerningstidspunktet havde indtaget store mængder
forskelligt psykofarmaka kombineret med en del andet medicinindtag samt en personlighedsforstyrrelse.
Landsretten bestemte, at den af forsvareren ønskede bistand blev tilladt, og at forsvareren kunne afholde
udgifter indtil 20.000 kr. som en sagsomkostning.
Østre Landsret S-3579-13, 25/3 - 2014
”Der fremlagdes brev af 17. marts 2014 fra advokat K, der anmodede om at få stillet professor, overlæge, dr.
Med, P, Nordisk Cochrane Center, til rådighed som ekspert under ankesagen, således at udgiften hertil
godtgøres forsvareren som en sagsomkostning og således, at det tillades forsvareren at stille supplerende
spørgsmål til Retslægerådet.
Endvidere anmodes der om i forlængelse af ovennævnte anmodning, at det tillades forsvareren at stille de
relevante sagsakter til rådighed for professor, overlæge, dr. med, P, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3.
Der fremlagdes brev af 20. marts 2014 fra Statsadvokaten i København, der anmoder om, at forsvarerens
begæring afvises som overflødig.
Der fremlagdes endelig brev af 21. marts 2014 fra advokat K, hvori begæring fastholdes.
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Landsretten bestemte, at den af advokat K ønskede bistand tillades. Advokat K kan afholde udgifter hertil
indtil kr. 20.000 som en sagsomkostning.
Tilladelse efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3 meddeles af politiet, jf. bestemmelsens ordlyd.
Landsretten bemærkede, at hovedforhandlingen i ankesagen påbegyndes den 19. maj 2014. Eventuelt
yderligere materiale, herunder fra Retslægerådet, forudsættes at foreligge inden hovedforhandlingen
påbegyndes.”

