Afgørelser 2018
Meddelelse
(nummeret på afgørelsen)

31-årig mand idømt 10 års fængsel for banderelateret drab og drabsforsøg

12

Begrænset rejseforbehold

5

Berammelse

2

Bestikkelse – Mobiltelefon til ”ukendt værdi”

4

Byrettens manglende kompetence i ankesag

23

Den Særlige Klageret – Afbeskikkelse – vvv-sag med flere tiltalte

22

Dokumentation for bandetilknytning

21

Forsøg på røveri under henvisning til straffelovens § 288, stk. 1, nr. 3, jf. § 21

25

Fængslingsgrundlag – Proportionalitet - Løsladelse

11

Indrejse i strid med indrejseforbud

19

Mentalundersøgelse - Blufærdighedskrænkelse

15

Privatpraktiserende dyrlæge – Sundhedscertifikat til hest

16

Retshåndhævelsesarrest – Bombe i kælder

1

Retshåndhævelsesarrest – Dokumentation for bandekonflikt

10

Salg af brun heroin

17

Salær for ventetid ved fængselsbesøg

13

Salær – Mindre tilståelsessag med varighed indtil ca. 1⁄2 time

24

Signalvåben – Bestilling på internettet – Frifindelse

7

Skattesvig – Momssvig – ca. 5.500.000 kr. – Kombinationsdom – Samfundstjeneste

6

Tilstedeværelsesret – Medtiltaltes særskilte ankesag

14

Trangsbeneficiet – Sagsomkostninger

18

Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse – Blodprop hos bilens fører - Frifindelse

9

Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse – Høj lyd - Frifindelse

8

Underslæb for ca. 765.000 kr. over for arbejdsgiver

20

Våben – Skarpladt halvautomatisk pistol isat magasin med 7 patroner

3

Høringssvar 2018
Meddelelser nr. (1-11)

Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen

6

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

9

Cirkulæreskrivelse vedrørende beneficerede advokater

11

Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.

8

Initiativer mod parallelsamfund

8

Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn

7

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager

1

Revideret grundlistevejledning

10

Selvstændig bestemmelse om psykisk vold

11

Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge

1

Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv

9

Styrket anvendelse af pålæg for børn og unge i risikozonen og deres forældre, ensrettet indsats for
anbragte kriminalitetstruede unge, styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner,
og konsekvensændringer som følge af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
9
Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for
gentagen simpel vold i nære relationer
4
Ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger

1

Øget beskyttelse af vidner

1

