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Besvarelse af spørgsmål nr. 920 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 920 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. maj 2022. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG). 
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Spørgsmål nr. 920 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oversende en oversigt over tidligere sager, hvor 

regeringer har bedt Folketinget ophæve den parlamentariske im-

munitet for medlemmer af Folketinget? Gerne med navne og 

kort beskrivelse af de enkelte sager.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har på baggrund af en søgning i Folketingstidende og mi-

nisteriets sagsbehandlingssystem baseret på nøgleord vedrørende grundlo-

vens § 57 og ophævelse immunitet identificeret følgende sager, hvor rege-

ringer har anmodet Folketinget om at ophæve den parlamentariske immuni-

tet for medlemmer af Folketinget:  

 

- Morten Messerschmidt (Dansk Folkeparti), 2021. Der blev anmodet 

om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straf-

felovens § 289 a, stk. 1 og 2 (svig med EU-midler), og straffelovens 

§ 171, stk. 1, jf. § 172, stk. 1 (dokumentfalsk). Der henvises til Fol-

ketingstidende 2020-21, tillæg A, beslutningsforslag nr. B 296 som 

fremsat. 

 

- Thomas Nolsøe Danielsen (Venstre), 2015. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdsels-

lovens § 42, stk. 2 (hastighedsovertrædelse på motorvej). Der hen-

vises til Folketingstidende 2014-15 (1. samling), tillæg A, beslut-

ningsforslag nr. B 94 som fremsat. 

 

- Jesper Marquard Langballe (Dansk Folkeparti), 2010. Der blev an-

modet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse 

af straffelovens § 266 b, stk. 1 (racismeparagraffen). Der henvises 

til Folketingstidende 2009-10, tillæg A, beslutningsforslag nr. B 250 

som fremsat. 

 

- Lene Espersen (Det Konservative Folkeparti), 2006. Der blev anmo-

det om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af 

færdselslovens § 26, stk. 6 (svingede til højre i et kryds uden at ma-

nøvren kunne ske uden ulempe for cyklisterne og knallertkørere). 

Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg B, beslutnings-

forslag nr. B 33 som fremsat, s. 1ff.  

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B296/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B296/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B296/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20141/beslutningsforslag/B94/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20141/beslutningsforslag/B94/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B250/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B250/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B33/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B33/index.htm
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- Flemming Birger Oppfeldt (Venstre), 2005. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af § 61 c, 

stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (grov tilsidesættelse af de 

pligter, der påhviler et byrådsmedlem). Der henvises til Folketings-

tidende 2004-05 (1. samling), tillæg B, beslutningsforslag nr. B 127 

som fremsat, s. 569ff.  

 

- Flemming Birger Oppfeldt (Venstre), 2004. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffe-

lovens § 222, stk. 1, jf. §§ 224 og 225 (anden kønslig omgang end 

samleje med en person af samme køn under 15 år). Der henvises til 

Folketingstidende 2004-05 (1. samling), tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 25 som fremsat, s. 1ff. 

 

- Peter Brixtofte (Venstre), 2003. Der blev anmodet om Folketingets 

samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 

(misbrug af offentlig stilling til at krænke privates eller det offentli-

ges ret), subsidiært § 61 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse 

(grov tilsidesættelse af de pligter, som borgmesterhvervet medfører) 

og skovlovens § 16 og § 17 (overtrædelse af regler om anvendelse 

af fredskovspligtige arealer) samt for overtrædelse af straffelovens § 

280, jf. § 286, stk. 2, jf. § 154 (mandatsvig af særlig grov beskaffen-

hed), subsidiært straffelovens § 155 (misbrug af offentlig stilling til 

at krænke privates eller det offentliges ret). Der henvises til Folke-

tingstidende 2002-03, tillæg B, beslutningsforslag B 174 som frem-

sat, s. 1590ff.  

 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet foretog senere 

nogle ændringer i anklageskriftet, og der blev derfor anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale i overensstemmelse med det 

ændrede anklageskrift. Der henvises til Folketingstidende 2003-04, 

tillæg B, beslutningsforslag nr. B 89 som fremsat, s. 293ff.  

 

- Jette Ryde Gottlieb (Enhedslisten), 1998. Der blev anmodet om Fol-

ketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 

§ 291, stk. 1 (hærværk). Der henvises til Folketingstidende 1998-99, 

tillæg B, beslutningsforslag nr. B 30 som fremsat, s. 8ff.  

 

- Karen Moustgaard Jespersen (Socialdemokratiet), 1994. Der blev 

anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20041/beslutningsforslag/b127/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20041/beslutningsforslag/b127/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20041/beslutningsforslag/b127/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20041/beslutningsforslag/B25/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20041/beslutningsforslag/B25/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20021/beslutningsforslag/B174/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20021/beslutningsforslag/B174/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20021/beslutningsforslag/B174/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20031/beslutningsforslag/b89/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20031/beslutningsforslag/b89/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19981/beslutningsforslag/B30/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19981/beslutningsforslag/B30/index.htm
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overtrædelse af færdselslovens § 27, stk. 7 (undlod at standse et mo-

torkøretøj for en gående i et fodgængerfelt). Der henvises til Folke-

tingstidende 1994-95, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 7 som frem-

sat, s. 16ff.  

 

- Grethe Fenger Møller (Det Konservative Folkeparti), 1993. Der blev 

anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtræ-

delse af straffelovens § 158, stk. 1 (falsk forklaring for retten). Der 

henvises til Folketingstidende 1992-93, tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 105 som fremsat, sp. 3333ff.  

 

- Hugo Holm (Fremskridtspartiet), 1990. Der blev anmodet om Fol-

ketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 

§ 244 (simpel vold), § 164, stk. 1 (afgivelse af urigtige oplysninger 

til offentlige myndigheder med forsæt til, at en uskyldig derved bli-

ver sigtet eller dømt), og § 279, jf. § 21 (forsøg på bedrageri), og 

færdselslovens § 53, stk. 1 (spirituskørsel). Der henvises til Folke-

tingstidende 1989-90, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 66 som 

fremsat, sp. 657ff.  

 

- Hugo Holm (Fremskridtspartiet), 1989. Der blev anmodet om Fol-

ketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslo-

vens § 3, stk. 1, og § 18, stk. 2 (foretagelse af pludselig opbremsning 

uden at sikre sig, at manøvren kunne udføres uden fare eller unødig 

ulempe for andre). Der henvises til Folketingstidende 1989-90, til-

læg B, beslutningsforslag nr. B 7 som fremsat, sp. 7ff.  

 

- Jørgen Tved (Fælles Kurs), 1988. Der blev anmodet om Folketingets 

samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 268, 

jf. § 267 (ærekrænkelser). Der henvises til Folketingstidende 1987-

88 (1. samling), tillæg B, beslutningsforslag nr. B 81 som fremsat, 

sp. 409ff. 

 

- Anne Grete Holmsgaard, Steen Tinning, Keld Albrechtsen og Jørgen 

Lenger (Venstresocialisterne), 1985. Der blev anmodet om Folketin-

gets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 

152, stk. 1 (uberettiget videregivelse eller udnyttelse af fortrolige 

oplysninger af en person i offentlig tjeneste eller hverv). Der henvi-

ses til Folketingstidende 1984-85, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 

139 som fremsat, sp. 2391ff.  

https://www.folketingstidende.dk/samling/19941/beslutningsforslag/B7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19941/beslutningsforslag/B7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19941/beslutningsforslag/B7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19921/beslutningsforslag/B105/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19921/beslutningsforslag/B105/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19891/beslutningsforslag/b66/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19891/beslutningsforslag/b66/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19891/beslutningsforslag/b66/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19891/beslutningsforslag/B7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19891/beslutningsforslag/B7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19871/beslutningsforslag/B81/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19871/beslutningsforslag/B81/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19871/beslutningsforslag/B81/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B139/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B139/index.htm
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- Bernhard Baunsgaard (Radikale Venstre), 1984. Der blev anmodet 

om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færd-

selslovens § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 16, stk. 1 og 2 (svingning 

fra en vognbane til en anden foran et kryds uden at udvise fornøden 

agtpågivenhed). Der henvises til Folketingstidende 1984-85, tillæg 

B, beslutningsforslag nr. B 25 som fremsat, sp. 5ff.  

 

- Povl Brøndsted (Venstre), 1982. Der blev anmodet om Folketingets 

samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 53, 

stk. 1, og § 3, stk. 1 (spirituskørsel). Der henvises til Folketingsti-

dende 1982-83, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 90 som fremsat, 

sp. 1139ff.  

 

- Thure Barsøe-Carnfeldt (Fremskridtspartiet), 1982. Der blev anmo-

det om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af 

færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 2 (hastighedsovertrædelse uden for 

tættere bebygget område). Der henvises til Folketingstidende 1981-

82 (2. samling), tillæg A, beslutningsforslag nr. B 71 som fremsat, 

sp. 4459ff. 

 

- Ole Bøg Maisted (Fremskridtspartiet), 1980. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af skatte-

kontrollovens § 13, stk. 2 (skatteunddragelse). Der henvises til Fol-

ketingstidende 1979-80 (2. samling), tillæg B, beslutningsforslag B 

130 som fremsat, sp. 785ff. 

 

- Hans Buchart Pedersen (Socialdemokratiet), 1976. Der blev anmo-

det om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af 

færdselslovens § 24, stk. 1, og § 37, stk. 3 (manglende agtpågiven-

hed og overholdelse af ubetinget vigepligt). Der henvises til Folke-

tingstidende 1975-76, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 65 som 

fremsat, sp. 553ff. 

 

- Mogens Voigt (Fremskridtspartiet), 1975. Der blev anmodet om Fol-

ketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslo-

vens § 38, stk. 4, litra b (parkering ud for en ind- og udkørsel til en 

ejendom). Der henvises til Folketingstidende 1974-75 (2. samling), 

tillæg B, beslutningsforslag nr. B 46 som fremsat, sp. 295ff.  

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B25/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B25/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19821/beslutningsforslag/B90/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19821/beslutningsforslag/B90/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19821/beslutningsforslag/B90/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/B71/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/B71/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/B71/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19792/beslutningsforslag/B130/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19792/beslutningsforslag/B130/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19792/beslutningsforslag/B130/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19751/beslutningsforslag/B65/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19751/beslutningsforslag/B65/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19751/beslutningsforslag/B65/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/B46/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/B46/index.htm
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- Erlendur Patursson (Republikanerne), 1975. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffe-

lovens § 268 og § 267, stk. 1, jf. stk. 3 (ærekrænkelse). Der henvises 

til Folketingstidende 1974-75 (2. samling), tillæg B, beslutningsfor-

slag nr. B 56 som fremsat, sp. 295ff.  

 

- Mogens Glistrup (Fremskridtspartiet), 1974. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af kilde-

skatteloven, skattekontrolloven (urigtige oplysninger til skattevæs-

net), jf. til dels straffelovens § 289 (bedrageri), og for overtrædelse 

af straffelovens § 296, stk. 1 og 2 (urigtige oplysninger til skattevæs-

net). Der henvises til Folketingstidende 1973-74, tillæg B, beslut-

ningsforslag nr. B 60 som fremsat, sp. 769ff.  

 

Tiltalen blev senere udvidet til også at omfatte overtrædelse af skat-

tekontrolloven, jf. til dels straffelovens § 289 (bedrageri), og for 

overtrædelse af kildeskatteloven og skattekontrolloven (urigtige op-

lysninger til skattevæsnet), jf. til dels straffelovens § 289 (bedrageri). 

Der henvises Folketingstidende 1974-75 (1. samling), tillæg B, be-

slutningsforslag nr. B 8 som fremsat, sp. 9ff.  

 

Samtykket blev efterfølgende fornyet flere gange. Der henvises til 

Folketingstidende 1974-75 (2. samling), tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 28 som fremsat, sp. 41ff, Folketingstidende 1976-77 (2. sam-

ling), tillæg B, beslutningsforslag nr. B 30 som fremsat, sp. 75ff, 

Folketingstidende 1979-80 (2. samling), tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 1 som fremsat, sp. 1ff, og endelig Folketingstidende 1981-82 

(2. samling), tillæg A, beslutningsforslag nr. B 9 som fremsat, sp. 

1385ff.  

 

- Ib Einar Andersen (Fremskridtspartiet), 1974. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdsels-

lovens § 16, stk. 1, § 24, stk. 1, § 36, stk. 3, og § 33, stk. 1 (spiritus-

kørsel og manglende agtpågivenhed ved overhaling). Der henvises 

til Folketingstidende 1973-74 (2. samling), tillæg B, beslutningsfor-

slag nr. B 33 som fremsat, sp. 125ff.  

 

Ib Einar Andersen blev efterfølgende dømt ved Herning by- og her-

redsrets dom af 25. juni 1974. I forlængelse heraf anmodede Justits-

ministeriet om Folketingets samtykke til at indsætte ham til 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/B56/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/B56/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19732/beslutningsforslag/B60/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19732/beslutningsforslag/B60/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19741/beslutningsforslag/B8/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19741/beslutningsforslag/B8/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/b28/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19742/beslutningsforslag/b28/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/beslutningsforslag/b30/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/beslutningsforslag/b30/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19792/beslutningsforslag/b1/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19792/beslutningsforslag/b1/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/b9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/b9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19812/beslutningsforslag/b9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19732/beslutningsforslag/b33/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19732/beslutningsforslag/b33/index.htm
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afsoning. Der henvises til Folketingstidende 1974-75 (1. samling), 

tillæg B, beslutningsforslag nr. B 7 som fremsat, sp. 31ff.   

 

- Poul Nielson (Socialdemokratiet), 1973. Der blev anmodet om Fol-

ketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslo-

vens § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, § 33, stk. 2, § 35, stk. 1 og stk. 2, litra 

d og e, og § 36, stk. 1 og stk. 2, 3. og 4. pkt. (groft uforsvarlig kørsel, 

manglende agtpågivenhed under kørslen og overhaling med alt for 

høj hastighed). Der henvises til Folketingstidende 1973-74 (1. sam-

ling), tillæg B, beslutningsforslag nr. B 9 som fremsat, sp. 87ff.  

 

- Lene Bro (Socialdemokratiet), 1972. Der blev anmodet om Folke-

tingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens 

§ 24, stk. 1, og § 35, stk. 1 og stk. 2, litra d (kørsel med for høj 

hastighed og manglende agtpågivenhed). Der henvises til Folke-

tingstidende 1972-73, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 5, sp. 23ff.  

 

- Per Olaf Lundvig de Hemmer Gudme (Radikale Venstre), 1972. Der 

blev anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for over-

trædelse af færdselslovens § 16, stk. 1, § 24, stk. 1, og § 34, stk. 4 

(spirituskørsel, baglænskørsel med stor ulempe for anden færdsel og 

manglende agtpågivenhed). Der henvises til Folketingstidende 

1971-72, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 36 som fremsat, sp. 

2747ff.  

 

- Hans Jørgen Lembourn (Det Konservative Folkeparti), 1972. Der 

blev anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for over-

trædelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (mang-

lende anmeldelse til boligudvalget ifm. overtagelse af en ejendom 

samt manglende forelæggelse af lejeaftaler for huslejenævnet). Der 

henvises til Folketingstidende 1971-72, tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 32 som fremsat, sp. 1061ff.  

 

- Mogens Niels Juel Camre (Socialdemokratiet), 1972. Der blev an-

modet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse 

af våbenloven m.v. (medbringelse af en pistol i et luftfartøj, indfø-

relse af pistol uden tilladelse og manglende angivelse af pistol til 

toldvæsnet). Der henvises til Folketingstidende 1971-72, tillæg B, 

beslutningsforslag nr. B 16 som fremsat, sp. 463ff.  

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19741/beslutningsforslag/b7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19741/beslutningsforslag/b7/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19731/beslutningsforslag/B9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19731/beslutningsforslag/B9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19721/beslutningsforslag/b5/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19721/beslutningsforslag/b5/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b36/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b36/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b36/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b32/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b32/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b16/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b16/index.htm
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- Knud Charles Elvig Østergaard (Det Konservative Folkeparti), 

1972. Der blev anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale 

for overtrædelse af færdselslovens § 69, stk. 1, jf. § 35, stk. 1 og stk. 

2, litra c, § 37, stk. 3, og § 24, stk. 1 (manglende afpasning af køre-

hastigheden efter forholdene samt manglende agtpågivenhed og 

hensynsfuldhed). Der henvises til Folketingstidende 1971-72, tillæg 

B, beslutningsforslag B 15 som fremsat, sp. 455ff.  

 

- Arnold Christian Normann (Radiale Venstre), 1972. Der blev anmo-

det om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 241 (uagtsomt manddrab) og § 249, stk. 1 og 2 (uagt-

som legemsbeskadigelse), samt færdselslovens § 24, stk. 1, § 25, stk. 

1, § 35, stk. 1, og § 36, stk. 2 (groft uforsvarlig kørsel). Der henvises 

til Folketingstidende 1971-72, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 14 

som fremsat, sp. 449ff.  

 

- Knud Holm Tved (Socialdemokratiet), 1971. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdsels-

lovens § 24, stk. 1, og § 37, stk. 4, 3. pkt. (groft uforsvarlig kørsel 

samt manglende agtpågivenhed). Der henvises til Folketingstidende 

1970-71, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 8 som fremsat, sp. 943ff.  

 

- Lene Christensen, nu Bro (Socialdemokratiet), 1969. Der blev an-

modet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse 

af færdselslovens § 25, stk. 1 (hastighedsovertrædelse). Der henvises 

til Folketingstidende 1969-70, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 12 

som fremsat, sp. 9ff.  

 

- Bernhard Severin Baunsgaard (Radikale Venstre), 1969. Der blev 

anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtræ-

delse af straffelovens § 249, stk. 1 (uagtsom legemsbeskadigelse), 

samt færdselslovens § 24 (påkørsel af holdende vogn). Der henvises 

til Folketingstidende 1968-69, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 11 

som fremsat, sp. 1223ff.  

 

- Christian Thomsen (Radikale Venstre), 1965. Der blev anmodet om 

Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af straffe-

lovens § 249, stk. 1 og 2 (uagtsom legemsbeskadigelse), samt færd-

selslovens § 24, stk. 1, og § 36, stk. 2. Der henvises til 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b15/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b15/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b14/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19711/beslutningsforslag/b14/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19701/beslutningsforslag/b8/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19701/beslutningsforslag/b8/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19691/beslutningsforslag/b12/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19691/beslutningsforslag/b12/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19681/beslutningsforslag/b11/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19681/beslutningsforslag/b11/index.htm
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Folketingstidende 1964-65, tillæg B, beslutningsforslag nr. B 16 

som fremsat, sp. 211ff.   

 

- Adolph Sørensen (Det Konservative Folkeparti), 1962. Der blev an-

modet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse 

af § 1, stk. 1, i politivedtægten for Sorø Købstad (tildeling af lus-

sing). Der henvises til Folketingstidende 1962-63, tillæg B, beslut-

ningsforslag nr. B 9 som fremsat, sp. 221ff.  

 

- Søren Peter Andersen (Venstre), 1961. Der blev anmodet om Folke-

tingets samtykke til at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens 

§ 24, stk. 1, og § 34, stk. 1 og 2 (manglende agtpågivenhed under 

venstresving). Der henvises til Folketingstidende 1961-62, tillæg B, 

beslutningsforslag nr. B 11 som fremsat, sp. 1247ff.  

 

- Axel Reedtz-Thott (Det Konservative Folkeparti), 1961. Der blev 

anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for overtræ-

delse af færdselslovens § 25, stk. 1 (hastighedsoverskridelse). Der 

henvises til Folketingstidende 1961-62, tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 10 som fremsat, sp. 17ff.  

 

- Poul Carl Zukunft Hansen (Socialdemokratiet), 1960. Justitsmini-

steriet anmodede den 21. marts 1960 Folketinget om at rejse tiltale 

for dokumentfalsk og underslæb. Inden anmodningen blev behand-

let, anmodede Poul Hansen om at træde ud af Folketinget. Poul Han-

sens anmodning blev senere efterkommet, og som konsekvens heraf 

bortfaldt Justitsministeriets anmodning. Der henvises til Folketings-

tidende 1959-60, tillæg F, sp. 4235ff.    

 

- Thorstein Pedersen (Fólkaflokkurin), 1957. Der blev ex tuto anmo-

det om Folketingets samtykke til at opretholde tiltalen i en sag, der 

var blevet anket til Højesteret, før han blev medlem af Folketinget. I 

sagen var der rejst tiltale for overtrædelse af bankloven, aktiesel-

skabsloven og straffelovens § 162 (urigtige erklæringer over for of-

fentlige myndigheder), § 280 (mandatsvig), § 296 (spredning af 

urigtige eller vildledende oplysninger mv. uden at forholdet falder 

ind under § 279) og § 302 (urigtige eller vildledende oplysninger 

mv. i forretningsbøger). Der henvises til Folketingstidende 1956-57 

(2. samling), tillæg B, beslutningsforslag nr. B 3 som fremsat, sp. 

5ff.  

https://www.folketingstidende.dk/samling/19641/beslutningsforslag/b16/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19641/beslutningsforslag/b16/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19621/beslutningsforslag/b9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19621/beslutningsforslag/b9/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19611/beslutningsforslag/b11/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19611/beslutningsforslag/b11/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19611/beslutningsforslag/b10/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19611/beslutningsforslag/b10/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19591F?s=4235
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19591F?s=4235
https://www.folketingstidende.dk/samling/19562/beslutningsforslag/b3/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19562/beslutningsforslag/b3/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19562/beslutningsforslag/b3/index.htm
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- Arne Peter Stæhr Johansen (Det Konservative Folkeparti), 1955. Der 

blev anmodet om Folketingets samtykke til at rejse tiltale for over-

trædelse af straffelovens § 279, jf. § 21 (forsøg på bedrageri), og for 

overtrædelse af straffelovens § 171, jf. § 172 (dokumentfalsk). Der 

henvises til Folketingstidende 1954-55, tillæg B, beslutningsforslag 

nr. B 16, sp. 609ff.  

 

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19541/beslutningsforslag/b16/index.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/19541/beslutningsforslag/b16/index.htm
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