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Sakregister
till militieombudsmannens åren 1950—1968 avgivna
ämbetsberättelser
Allmänfarlig vårdslöshet, i samband med flygning, 1966 s. 13.
Allmänna handlingar, gränsdragningen mellan allmänna handlingar och pri
vata meddelanden eller brev, 1950 s. 473, 1954 s. 229 o. 250; — vissa spörs
mål angående hemligstämpling av militära handlingar m. m., 1951 s. 109
o. 1956 s. 120; — oriktigt hemlighållande av handling angående hänvis
ning av värnpliktig till psykiatrisk undersökning, 1968 s. 70; -— hemlig
hållande av handlingar i upphandlingsärende, 1955 s. 158; -— vissa spörs
mål angående hemligstämplig av den i 21 § förundersökningskungörelsen
omförmälda s. k. stora biografien, 1957 s. 115; — fråga om avskaffande av
den inom försvaret rådande ordningen att förse böcker och därmed jäm
förliga handlingar med anteckningen »Endast för tjänstebruk», 1957 s.
144 o. 1958 s. 197; — lagligheten i visst fall av förbehåll att handling skulle
behandlas såsom förtrolig och delgivas endast vissa befattningshavare,
1955 s. 163; — fråga om viss av ämbetsverk upprättad promemorias be
skaffenhet av allmän handling samt huruvida hinder för dess utlämnande
förelåg, 1953 s. 124; —fråga om handlingar tillkomna under utredning
verkställd av viss av ämbetsverk tillsatt utredningsman äro allmänna
handlingar, 1960 s. 109; -— av militär chef upprättade vitsord äro allmänna
och offentliga handlingar och envar äger således taga del och göra avskrift
därav, 1954 s. 205; — angående utlämnande till tidningsredaktion av foto
grafi av och i allmänna handlingar förekommande upplysningar rörande
värnpliktig, 1967 s. 163; -— fråga huruvida användande i vissa fall avhandbrev varit förenligt med tryckfrihetsförordningens bestämmelser om
allmänna handlingars offentlighet, 1954 s. 214; — fråga om behov av be
stämmelser till förebyggande av att tryckfrihetsförordningens föreskrifter
om allmänna handlingars offentlighet åsidosättas genom användande av
handbrev, 1954 s. 250; —- yttrande över offentlighetskommitténs betän
kande »Offentlighet och sekretess», 1968 s. 198; -— vissa spörsmål angå
ende ordningen för tillhandahållande myndigheter emellan av handlingar
rörande befattningshavares hälsotillstånd, 1957 s. 107; — nya sekretess
föreskrifter för försvarets leverantörer in. fl., 1957 s. 123; — bristfälligt
handhavande av hemliga handlingar, 1959 s. 15 o. 1961 s. 31; -— inskrivningschef har felaktigt vägrat utlämna allmänna handlingar i ärende rö
rande ansökan om tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst, 1960 s. 104; — se
även Gallring.
Allmänna medel, se Rättegångskostnad.
Ammunition, fråga huruvida ammunition förvarats på betryggande sätt,
1961 s. 197; — fråga huruvida hemvärnschef iakttagit tillbörlig aktsamhet och omsorg vid handhavandet av ammunition, 1965 s. 199.
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Anbud, se Upphandling.
Anmälan, fråga till vilken militär befattningshavare anmälan om brott eller
förseelse skall ställas och ingivas, 1953 s. 72 o. 1954 s. 87; — underlåten
het av kompanichef att vidarebefordra anmälan i militärt mål till rege
mentschefen, 1954 s. 85; — underlåtenhet av regementschef att vidare
befordra anmälan i militärt mål till militärbefälhavaren, 1959 s. 93; —
dröjsmål med ingivande av anmälan rörande militärt brott, 1957 s. 41; —
påverkan att återkalla hos militieombudsmannen gjord anmälan, 1958
s. 17; — vissa frågor rörande personalvårdskonsulents skyldighet att bi
stå värnpliktig med avfattande av anmälan mot förman, 1962 s. 89; — se
även Militärförhör.
Anslag, felaktig utanordning från anslag, 1963 s. 33 o. 1964 s. 13; — bristan
de kontroll av anslag, 1964 s. 13.
Anstånd, med tjänstgöring, se Inskrivningsförordningen.
Anställning, fråga om riktigheten av ämbetsverks anställningsbeslut med
hänsyn till den anställdes förhållande till enskild sammanslutning, 1963
s. 229.
Anställningsansökan, se Tjänsteväg.
Anställningssökande, se Tjänstetillsättning.
Arbetstid, fråga om underlåtenhet att iakttaga av myndighet föreskrivna ar
betstider, 1963 s. 13.
Arrende, fråga om befattningshavare eftersatt kronans intresse vid hand
läggning av arrendefrågor rörande Ravlunda skjutfält, 1958 s. 155.
Arrest, se Arrestantkort, Arreststraff, Militärhäkte, Verkställighet av disci
plinstraff.
Arrestantkort, bristfälliga anteckningar i arrestantkort angående den gär
ning bestraffningen avsett, 1955 s. 121; — arrestantkort skall icke upp
rättas beträffande förvarsarrestant med mindre denne blivit att jämställa
med häktad, 1957 s. 74; — fråga om tidpunkten för arrestantkorts insän
dande till militieombudsmannen, 1965 s. 171.
Arreststraff, fråga om ändrade bestämmelser angående användning av ar
reststraff beträffande inom försvaret anställd personal, 1959 s. 243; —
avräkning av tid för förvarsarrest å arreststraff, 1951 s. 79 o. 1955 s. 101;
— fråga om skäl förelegat för uppskov med eller avbrott i verkställighet
av arreststraff, 1959 s. 116 o. 1961 s. 55; — fråga om riktigheten av att
arreststraffs verkställande »avslutats» innan hela straffet verkställts, 1965
s. 154; — fråga huruvida hinder att verkställa arreststraff bör föranleda
straffets åläggande med tjänstgöring eller uppskov med verkställigheten,
1952 s. 176 o. 1953 s. 267; — fråga huruvida då arreststraff ådömes befälselev tjänstens krav bör föranleda straffets åläggande med tjänstgöring,
1958 s. 61; — skyldighet för värnpliktig att för eftertjänst kvarbliva vid
sitt förband utgör ej skäl att uppskjuta verkställighet av arreststraff till
dess eftertjänsten fullgjorts, 1958 s. 64; — två särskilda arreststraff ålag
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da i stället för gemensamt straff, 1956 s. 84; — vissa spörsmål rörande
straffarrestants sysselsättande med arbete under arresttiden, 1957 s. 74 o.
1962 s. 74; — straffarrestants rätt till läsning, 1966 s. 237; — fråga om
löneavdrags storlek vid disciplinstraff för krigsmän, 1964 s. 232 o. 1965
s. 258; — se även Militärhäkte, Nöjdförklaring, Verkställighet av disciplin
straff. Jfr Arrestantkort, Fullföljd.
Arvodesbefattning, innehavare av arvodesbefattning är skyldig att fullgöra
även till befattningen ej direkt hänförlig tjänstgöring vartill han beordras,
t. ex. såsom dagbefäl, 1953 s. 141; —- fråga huruvida innehavare av arvo
destjänst kunnat kommenderas att utöva annan tjänst, 1968 s. 158; — se
även Kommendering.
Aspirant, vissa frågor berörande aspiranternas förhållande å kryssaren
Gotland under vinterexpeditionen 1948—49, 1950 s. 385.
Attest, oriktig, 1963 s. 33.
Auditör, åligger att utöva en allmän kontroll över rättsärendena vid det
förband, där han tjänstgör, 1950 s. 10 o. 1951 s. 108; — fråga om skyl
dighet för auditör att lämna anvisningar beträffande förandet av rättsvårdsblanketter vid förbandet, 1955 s. 121; — bristande noggrannhet vid
handläggning av disciplinmål, 1958 s. 67, 1962 s. 51, 1965 s. 105 o. 1968 s.
13; — innebörden i vissa hänseenden av föreskriften att auditör skall
kontrasignera beslut i disciplinmål, vari han avgivit yttrande, 1951 s. 203,
1956 s. 86 o. 1958 s. 71, jfr 1961 s. 87; — fråga angående omfördelning i
visst fall av meddelade auditörsförordnanden, 1952 s. 247 o. 1953 s. 236; —
skiljaktig mening i fråga om straffbeslut, 1961 s. 215 o. 1964 s. 217.
Avdelning av krigsmakten, se Domstol.
Avlöning, föreskrifter rörande löneavdrag för förvarsarrestant, 1954 s. 246;
— se även Anställning. Jfr Traktamente.
Avsked, spörsmål huruvida underofficer i samband med ansökan om avsked
utsatts för obehörig påtryckning samt om avskedsbeslut bort meddelas
utan att dessförinnan pensionsfrågan prövats, 1962 s. 152.
Avskrivning, av för kronan uppkommen skada eller förlust, se Ersättningsmål.
Avstängning, ändrade bestämmelser beträffande förutsättningarna för att
befattningshavare vid krigsmakten skall för brottsligt förfarande kunna
avstängas från tjänstgöring, 1956 s. 174.
Befordran, fråga huruvida överfurir som de senaste åren ej fullgjort trupp
tjänstgöring kunnat befordras till rustmästare, 1962 s. 169; — fråga huru
vida befordringsgrunderna förtjänst och skicklighet iakttagits vid tillsät
tande av förvaltarbeställningar, 1965 s. 209.
Befäl, förhållandet mellan olika befälskategorier, 1950 s. 415; — se även
Fartyg.
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Befälsrätt, korpral har endast under särskilda förutsättningar befälsrätt över
menig i vad avser allmän ordning eller ordningen inom krigsmakten, 1953
s. 64; — militärläkares befälsrätt, 1954 s. 81 o. 1963 s. 182.
Befästning, studiebesök i Bodens fästning, 1953 s. 186; — föreskrifter an
gående studiebesök vid befästningar, 1953 s. 187.
Behandlings- och kontrollfall, se Läkarbesiktning, Sjukredovisning.
Belysningsanordningar, fråga om belysningsanordningar å militära släp
fordon, 1962 s. 124.
Beredskapskungörelsen, fråga om ändring i beredskapskungörelsen, 1961
s. 222.
Beredskapsövning, yttrande i anledning av remiss om ändrad lagstiftning
rörande skyldighet att fullgöra beredskapsövning, 1952 s. 281.
Besiktningsgrupp, se Läkarbesiktning.
Besiktningskungörelse, yttrande i anledning av remiss angående förslag till
mönstringskungörelse, 1952 s. 293.
Beslag, se Spritdrycker.
Beslut, fråga om slutligt beslut av domstol bör upptagas i domstolens proto
koll eller avfattas i särskild handling, 1959 s. 113; — fråga om skyldighet
för domstol att vid prövning av talan i fullföljda disciplinmål och ersättningsmål lämna motivering för sitt beslut, 1951 s. 198; — delgivning av
beslut i militärt brottmål som rör ansvar å krigsman, 1952 s. 170 o. 1956
s. 114; — se även Auditör, Disciplinmål, Ersättningsmål, Fullföljd, Fullföljdsrätt.
Bestickning, 1963 s. 33.
Betyg, fråga om i visst fall regementschef äger ompröva av skolchef med
delat godkännande betyg, 1959 s. 173; — se även Tjänstgöringsintyg.
Bevisning, bevisprövning i disciplinmål, 1950 s. 15, 25 o. 206, 1961 s. 65.
Bil, användande av tjänstebil, 1951 s. 125, 1954 s. 18, 1955 s. 151, 1960 s.
115, 1964 s. 47 o. 111, 1968 s. 23, jfr 1957 s. 27; — se även Transport.
Bisyssla, tillstånd att förena tjänst med annan verksamhet bör ej få föran
leda förkortning av tjänstgöringstiden i den ordinarie befattningen, 1951
s. 149; — fråga om tillstånd till innehav av bisyssla, 1962 s. 145 o. 1963
s. 13.
Bodens fästning, se Befästning.
Bostadsbidrag, se Familjebidrag.
Bostadsförmedling, fråga om befattningshavare vid Försvarets bostadsför
medling otillbörligt utnyttjat sin ställning för att skaffa sig ekonomisk
fördel, 1959 s. 197.
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Brand, fråga om ansvar för uppkommen skogsbrand samt åtgärder till före
kommande av bränder, 1962 s. 110.
Brottsbalk, yttrande över straffrättskommitténs förslag till brottsbalk, 1954
s. 267.
Byggnadsminnesmärken, fråga i samband med rivning av kronan tillhörig
byggnad om tillämpning av vissa föreskrifter om byggnadsminnesmärken,
1965 s. 249.
Båtar, fråga om utlåning av marinen tillhöriga båtar till personal vid ma
rinen, 1964 s. 205.
Civil befattningshavare, förfarandet vid disciplinär bestraffning av civil be
fattningshavare, 1952 s. 186 o. 1956 s. 88; — disciplinär bestraffning av
civil tjänsteman för försumlighet vid handläggning av ersättningsärende,
1952 s. 127; — disciplinär åtgärd mot översköterska för underlåtenhet
att, sedan värnpliktig anmälts vara svårt sjuk, tillkalla läkare eller själv
undersöka huruvida behov av omedelbar vård förelåg, 1966 s. 139; —
åtal mot civil tjänsteman för bl. a. dröjsmål med handläggning av ären
de, 1965 s. 80; — formen för samt avfattningen och delgivningen av be
slut om disciplinär bestraffning av civil befattningshavare, 1956 s. 88; —
fråga om utfärdande av bestämmelser angående åtal och disciplinär be
straffning i avseende å civila befattningshavare vid försvaret, 1955 s. 202
o. 1959 s. 250; jfr även 1956 s. 91; — se även Polismyndighet.
Civil verksamhet, fråga huruvida militär sjukvårdspersonal kunnat beordras
medverka vid förflyttning av civila sjukhuspatienter, 1967 s. 190; — fråga
huruvida flottilj chef ägt tillåta helikoptertransport för tillgodoseende av
civilt intresse, 1968 s. 148; — se även Kommendering, Tävlingar.
Cykeltolkning, se Tolkning.
Dagbefäl, har befälsrätt över förbandets personal i den utsträckning som er
fordras för dagbefälstjänstens utövande, 1954 s. 78; — har skyldighet
att mottaga fullföljdsinlaga, 1950 s. 437 o. 1951 s. 206; — flygteknikers
åligganden i fråga om dagbefälstjänst, 1954 s. 120; — se även Arvodesbefattning.
Delgivning, av dom och beslut i militärt brottmål som rör ansvar å krigs
man, 1952 s. 170 o. 1956 s. 114; — av beslut om disciplinär bestraffning
av civil befattningshavare, 1956 s. 88; — av auditörs skiljaktiga mening
i fråga om straffbeslut, 1961 s. 215 o. 1964 s. 217; — av överordnad myn
dighet anbefalld delgivning av beslut må icke fördröjas i avvaktan på
klarläggande av fråga i det ärende beslutet avser, 1959 s. 169.
Disciplinbot, sjötillägg och flygtillägg skola ej tagas i betraktande vid be
stämmande av disciplinbotsbelopp, 1951 s. 164; — ej heller mässpenning
ar, 1951 s. 222; — fråga om åtgärder för rättelse då på grund av felaktig
tillämpning av gällande författningsbestämmelser disciplinbot blivit be
stämd till för högt belopp, 1951 s. 221 o. 1953 s. 232; — fråga om löne
avdrags storlek vid disciplinstraff för krigsmän, 1964 s. 232 o. 1965 s. 258;
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— fråga om återbetalning av för högt beräknade disciplinbotsbelopp, 1965
s. 259; — sammanträffande av disciplinbots- och arreststraff, 1961 s. 62.
Jfr Fullföljd.
Disciplinmål, bristande noggrannhet vid handläggning av disciplinmål, 1958
s. 67, 1962 s. 51, 1965 s. 105 o. 1968 s. 13; — bevisprövning i sådana mål, 1950
s. 15, 25 o. 206, 1961 s. 65; — fråga när bestraffningsbeslut i disciplinmål
skall anses ha blivit meddelat och således såvitt ankommer på den bestraffningsberättigade blivit definitivt, 1950 s. 217; — fråga om samtidigt an
vändande för olika förseelser av disciplinstraff och tillrättavisning, 1950
s. 217; — fråga huruvida i samband med begärd omprövning av ålagd till
rättavisning disciplinstraff kan åläggas för samma förseelse som föran
lett tillrättavisningen, 1961 s. 83; — två särskilda arreststraff ålagda i
stället för gemensamt straff, 1956 s. 84; — förutsättning för bestraffning
i disciplinär ordning av person, mot vilken åtal i annat militärt mål är
anhängigt vid domstol, 1951 s. 82 o. 195, 1953 s. 83; — fråga huruvida
icke militärt brottmål bort hänskjutas till åklagaren jämlikt 22 § första
stycket 7. militära rättegångslagen, 1966 s. 168; — avfattningen av straff
beslut i fråga om angivandet av den gärning bestraffningen avsett, 1951
s. 83 o. 202, 1955 s. 99, 1956 s. 84 o. 1961 s. 105, jfr även 1956 s. 88; —
straff ålagt för icke straffbar gärning, 1950 s. 196, 1961 s. 15, 1962 s. 51
o. 1965 s. 105; — fråga huruvida värnpliktig, som på grund av olämpligt
uppträdande på allmän plats under fritid förts till sin förläggning och
meddelats förbud att lämna denna, kunnat bestraffas för överträdelse av
förbudet, 1966 s. 153; — ansvarsfråga kan ej upptagas till prövning i
disciplinär ordning sedan åklagaren beslutat att ej anställa åtal, 1954 s.
97, jfr även 1956 s. 89—90; — fråga om bestraffningsberättigad chef äger
avskriva mål angående brott som misstänkes ha förövats under inflytande
av själslig abnormitet, 1965 s. 154; -— fråga om straffbeslut kunnat grun
das enbart på polisrapport eller om icke militärförhör bort hållas, 1966
s. 149; •— fråga huruvida värnpliktig, som under olovlig utevaro från sitt
förband frivilligt inställt sig vid annat förband och där tillhandahållits
biljett för återresa, kunnat i disciplinmål åläggas ersätta biljettkostna
den, 1966 s. 171; — bestraffningsberättigad befattningshavare som med
delat beslut i disciplinmål skall egenhändigt underteckna beslutet, 1958
s. 91; — fråga om införande av möjlighet för domstol att till annan dom
stol överflytta mål angående klagan över beslut i disciplinmål eller ersättningsmål, 1964 s. 218 o. 1966 s. 241; — se även Anmälan, Auditör,
Förundersökning, Militärförhör, Tjänsteväg.
Disciplinär bestraffningsrätt, fråga om bestraffningsrätt då befälsrätt är för
delad å flera bestraffningsberättigade befattningshavare, 1959 s. 212 o. 1960
s. 236; — förordnande för befattningshavare som har lägre tjänsteställning
än regementsofficer att utöva bestraffningsrätt, 1951 s. 193, 1956 s. 78 o.
1961 s. 87; — fråga huruvida bestraffningsrätt tillkommer chef för krigsorganiserat förband, 1954 s. 94, styresman för central flygverkstad, 1958
s. 75, cheferna för centrala flygmaterielförrådet i Arboga och flygförvalt
ningens centralförråd för intendenturinateriel i Västerås, 1958 s. 200; —
fråga huruvida bestraffningsberättigad befattningshavare undandragit sig
att i den utsträckning som bort ske utöva sin disciplinära bestraffnings
rätt, 1956 s. 93; — fråga huruvida sådan befattningshavare ägt överläm
na mål till chefen för det förband, där den misstänkte var truppregistre8—670361. Militieombudsmannens ämbetsberättelse
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rad, 1957 s. 32; — se även Civil befattningshavare, Infanteribefälhavarc.
Jfr Tjänstgöringsplats.
Disciplinär åtgärd, mot civil befattningshavare, se Civil befattningshavare.
Dispensärregister, se Frikallelse.
Dom. av dom i militärt brottmål skall framgå att domen avser sådant mål,
1956 s. 109; — domskäl i fråga om straff mätning, 1959 s. 113; — delgiv
ning av dom i militärt brottmål som rör ansvar å krigsman, 1952 s. 170 o.
1956 s. 114; — underlåtenhet att i rätt tid avsända domsbevis till militär
myndighet, 1954 s. 99; — fråga om behörighet att underteckna domsbevis,
1961 s. 90; — se även Fullföljd, Undanhållande. Jfr Protokoll.
Domsbevis, se Dom.
Domstol, för »den avdelning, till vilken den misstänkte hör», 1953 s. 94 o.
1957 s. 32; — mål som har karaktär av såväl tull- som militärmål skall
handläggas vid tullmålsdomstol, 1960 s. 77; — se även Ersättningsmål,
Fullföljd, Förvarsarrest, Hovrätt, Militära mål, Protokoll, Prövningstill
stånd, Rättegångskostnad, Tjänstledighet, Trafikmål, Åtal.
Domstolsfråga, behörighet för domstol att till bedömande upptaga av admi
nistrativ myndighet prövad fråga om skyldighet för fast anställd furir att
kvarstå i tjänst, 1950 s. 320.
Domvilla, se Rättegångsfel.
Driftvärnet, se Hemvärnet.
Drivmedelsförråd, se Instruktion.
Eftertjänst, för frågan om eftertjänst är det av betydelse att en riktig gräns
dragning göres mellan utevarobrott och andra brott, 1956 s. 144 o. 1961
s. 65; -—- angivandet i dom och straff beslut vid utevarobrott av tiden för
bortovaron är av betydelse för bestämmandet av eftertjänst för den döm
de, 1956 s. 86 o. 1961 s. 95; — fråga om ändrade bestämmelser rörande
värnpliktigas fullgörande av eftertjänst, 1956 s. 181, 1957 s. 143, 1958 s.
203 o. 1960 s. 235; — värnpliktiga böra underrättas om innebörden av be
stämmelserna om eftertjänst, 1958 s. 93; — se även Arreststraff.
Egenmäktigt förfarande, se Tjänstefel.
Endast för tjänstebruk, se Allmänna handlingar.
Entledigande, se Domstolsfråga.
Ersättning, för skada vid militär övning till följd av att säkerhetsföreskrifter
blivit åsidosatta, 1955 s. 188; — för läkarintyg, 1957 s. 130 o. 1960 s. 242;
— se även Rättegångskostnad, Skadestånd, Tjänstemissbruk, Uppfinning.
Ersättningsmål, militärt brottmål där kronan är målsägande och förlusten
eller skadan överstiger 200 kronor skall hänskjutas till åklagaren även
för det fall att den bestraffningsberättigade finner att skadan eller förlus
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ten bör avskrivas, 1951 s. 97; — bestraffningsberättigad befattningshavare
som meddelat beslut i ersättningsmål skall egenhändigt underteckna be
slutet, 1956 s. 91; — olämplig formulering av skrivelse med krav på er
sättning för förkommen materiel, 1954 s. 126; — vissa spörsmål rö
rande handläggningen av ersättningsmål avseende flera förluster av ma
teriel under samma persons ansvar, 1957 s. 83; — vissa spörsmål rörande
bestraffningsberättigad chefs befattning med handläggning av fråga om
ersättning för förkommen eller skadad materiel, när den bestraffningsberättigade själv är närmast ansvarig för materielen, 1957 s. 80; — fråga
om ersättningsskyldighet då driftvärnsman brustit i skyldigheten att taga
vård om honom tilldelat vapen, 1967 s. 101; — fråga om ändrade bestäm
melser angående ersättningsmål, 1960 s. 252; — fråga om behandlingen
vid domstol av överklagat ersättningsmål vari åklagaren medgivit klagan
dens yrkande, 1964 s. 94; — se även Disciplinmål, Materiel.
Expedition, se Gallring.
Expeditionsskyldighet, se Dom, Rättegångskostnad.
Expeditionstjänst, se Tjänstemeddelande.
Explosiva varor, förvaring av explosiva varor i strid mot gällande föreskrif
ter, 1967 s. 81.
Expropriation, fråga i samband med planerat förvärv av skogsmark om
stamräkning å marken kunnat företagas utan fastighetsägarens medgi
vande, 1966 s. 201.
Facklig verksamhet, se Förening.
Fackutbildningskurs, anlitande av elever i fackutbildningskurs för värnplik
tiga läkare vid läkarbesiktningar och sjukvisitationer, 1952 s. 14; — tililämpning av bestämmelserna om facktjänstgöring för värnpliktiga läkare,
1965 s. 257.
Familjebidrag, fråga om ansökan om bostadsbidrag skett i vederbörlig ord
ning, 1966 s. 215.
Fartyg, kommunikationerna med land vid mottagningar under kryssaren
Gotlands vinterexpedition 1948—49, 1950 s. 339; — vattenförsörjningen
ombord under samma expedition, 1950 s. 372; — 1'allrepshonnör, 1950
s. 396; — förhållandet mellan fartygsledning och besättning under krys
saren Gotlands nämnda expedition, 1950 s. 397; — förhållandet mellan
olika personalkategorier ombord under samma expedition, 1950 s. 406; —
roderstyrmans åligganden vid navigering, 1950 s. 225; — fråga om be
gränsning av örlogsfartygs rätt till avgiftsfri proviantering av tull- och
skattepliktiga varor, 1952 s. 251 o. 1956 s. 164; — utredning föranledd av
den marinen tillhöriga bogserbåten Barbaras förlisning, 1953 s. 146; -— se
även Båtar, Representation, Vakttjänst.
Fast anställd, se Domstolsfråga.
Flyghaveri, förfarandet vid utredning av haverier inom flygvapnet, 1959
s. 219 o. 1960 s. 237; — frågor huruvida haverikommissions utredning av
flyghaveri skett på tillfyllestgörande sätt och om erforderligt samråd
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mellan kommissionen och vederbörande åklagare ägt rum, 1967 s. 128; —
spörsmål angående flygledningens inställning till flyghaveriers utredan
de, 1967 s. 144; — fråga om flygledningens skyldighet att granska utred
ningsrapport, 1968 s. 124; — se även Förundersökning.
Flygning, frågor om allmänfarlig vårdslöshet, bristfällig säkerhetsutrust
ning samt flygning utanför angivet övningsområde, 1966 s. 13; — spörs
mål angående olycksriskerna vid militär uppvisningsflygning, 1967 s.
108; — fråga om ansvar vid risk för kollision mellan trafikflygplan och
militärt flygplan vilket föraren ovetande kommit in i luftled, 1968 s. 124;
— se även Civil verksamhet, Övningsflygning.
Flygplan, fråga om säkerhetsanordningar vid stamning och uppkörning av
motor till reaktionsdrivet flygplan, 1961 s. 148.
Flygtekniker, se Dagbefäl, Sjukredovisning.
Flygtillägg, se Disciplinbot.
Folkrätt, fråga om undervisningen inom krigsmakten rörande krigets lagar
och bruk, 1964 s. 240.
Forum, yttrande över förslag om begränsning av forum privilegiatum, 1966
s. 243; — se även Disciplinmål, Åtal.
Framställning, se Tjänsteväg.
Frikallelse, värnpliktig har på grund av simulation felaktigt frikallats från
tjänstgöringsskyldighet, 1950 s. 153; — militärläkare har i strid med ut
färdad föreskrift låtit en till tjänstgöring inkallad värnpliktig träda i
tjänst, oaktat denne var upptagen såsom lungtuberkulosfall i dispensärregister, 1956 s. 28, 1957 s. 15 o. 1958 s. 15; — militärläkare har underlåtit
att i anseende till innehållet i företett läkarintyg tillse att en värnpliktig
befriades från repetitionsövning, 1956 s. 42.
Fritid, fråga om tillämpning av bestämmelserna rörande manskaps fritid i
fall där värnpliktig blivit sjukredovisad såsom delvis tjänstbar, 1960 s.
153 o. 1961 s. 150; — fråga om sjukredovisad personals rätt att under fri
tid vistas utanför kasernområde, 1968 s. 185; — fråga huruvida värnplik
tig, som på grund av olämpligt uppträdande på allmän plats under fritid
förts till sin förläggning och meddelats förbud att lämna denna, kunnat
bestraffas för överträdelse av förbudet, 1966 s. 153; — fråga om kompani
chefs befogenhet att på grund av värnpliktigs förhållande i tjänsten med
dela denne förbud att under fritid lämna förläggningsområde, 1966 s. 158.
Jfr Ledighet.
Fritidsundervisning, fråga huruvida värnpliktig som enligt tillrättavisningsbeslut icke får lämna kompaniförläggningen äger deltaga i frivillig fri
tidsundervisning utom kompaniförläggningen, 1952 s. 183.
Frivillig befälsutbildning, kapten har såsom ledare för frivilliga befälsutbildningskurser gjort oriktiga anteckningar om kursdeltagares närvaro vid
utbildningen, 1956 s. 51.
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Frivillig försvarsorganisation, vissa spörsmål angående uppsägning av med
medlem i frivillig försvarsorganisation ingånget krigsfrivilligavtal, 1956
s. 123.
Fullföljd, av talan mot hovrätts dom eller beslut varigenom disciplinstraff
ålagts, 1953 s. 254 o. 1955 s. 192; — ifrågasatt utformning av bestämmel
ser om fullföljd mot beslut om disciplinär bestraffning av civila befatt
ningshavare inom försvarsväsendet, 1955 s. 207, jfr 1956 s. 90.
Fullföljdsinlaga, se Dagbefäl.
Fullföljdsrätt, åklagare behörig att föra talan mot domstols beslut om ersätt
ning av allmänna medel åt försvarare i brottmål, 1952 s. 149.
Fullföljdstid, beräkning av tid för talan mot beslut i disciplinmål om åläg
gande av arrest, 1951 s. 197. Jfr 1950 s. 437 o. 1951 s. 206.
Fylleri, förhållandet mellan straffbestämmelserna ill kap. 10 § och 26 kap.
15 § strafflagen, 1951 s. 186; — förhållandet mellan straffbestämmelserna
för fylleri och för onykterhet i tjänsten, 1955 s. 96 o. 1958 s. 58; — be
slag å och förverkande av spritdrycker m. m. vid fylleri, 1957 s. 44, 1960
s. 246 o. 1961 s. 214; — åtgärder i samband med beivran av fylleriför
seelser under kryssaren Gotlands vinterexpedition 1948—49, 1950 s. 377;
— straff för fylleri felaktigt ålagt i fall då berusad utan egen vilja förts
från enskilt till militärt område, 1961 s. 15; — straff för fylleri ålagt
oaktat förutsättningar därför ej förelegat, 1962 s. 51 o. 1965 s. 105; — se
även Resning.
Fånge, se Krigsfånge.
Fångförteckning, yttrande i anledning av remiss angående ifrågasatt upphö
rande av skyldigheten för fångvårdsanstalter m. fl. att avlämna fångför
teckningar, 1952 s. 284.
Fästning, se Befästning.
Förargelseväckande beteende, jfr Oskickligt beteende.
Förband, samarbete mellan truppförband och det civila samhället, 1954 s.
265; — se även Tillhörighet till förband. Jfr Tjänstgöringsplats.
Förening, fråga huruvida offentliga organ obehörigen ingripit i förenings
rätt dels genom att enskild förening anmodats lämna vissa upplysningar
rörande sin verksamhet och dels genom att om föreningen uttalats att
samarbete med föreningen icke kunde rekommenderas, 1954 s. 153; -—
fråga om befogenhet för skolchef att hålla förhör med ledamot av elev
förenings styrelse rörande av föreningen handlagd angelägenhet och at.t
därvid påfordra framvisande av en från föreningen till visst riksdagsut
skott avlåten skrivelse, 1961 s. 113; — fråga huruvida styckjunkare och
armétekniker genom yttranden vid facklig sammankomst överträtt vissa
föreskrifter i tjänstereglementet för krigsmakten, 1965 s. 183.

218
Förening av tjänster, se Bisyssla.
Förenta Nationerna, frågor om svensk FN-personals uppträdande under
oroligheter i Kongo och om undervisningen inom krigsmakten rörande
krigets lagar och bruk, 1964 s. 240; — vissa frågor rörande rättsskip
ningen vid de svenska FN-kontingenterna, 1967 s. 213; — felaktig hand
läggning vid truppregistreringsmyndigliet av ansökan om anställning i
FN-bataljon, 1965 s. 204; — fråga huruvida svensk officer, som ställts till
FN:s förfogande för tjänstgöring såsom observatör, under denna tjänst
göring varit att anse som krigsman enligt 21 kap. 20 § brottsbalken (26
kap. 21 § strafflagen), 1966 s. 179; — fråga om rätt för medlem av svensk
FN-kontingent att bära vapen som ej tilldelats honom i tjänsten, 1967 s.
177.
Förhandlingsrätt, fråga om på vilket sätt myndighet bör vara representerad
vid muntlig förhandling jämlikt kungörelsen angående förhandlingsrätt
för statens tjänstemän, 1951 s. 127; — yttrande i anledning av remiss avutredning angående stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt,
1953 s. 263; — yttrande över lagförslag angående de offentliga tjänste
männens förhandlingsrätt, 1965 s. 268; — yttrande över förslag till bemyndiganden och författningsändringar avseende riksdagens verk, för
anledda av statstjänstemannalagens ikraftträdande, 1966 s. 258.
Förhör, förhör rörande brott eller förseelse får av befattningshavare vid
krigsmakten icke utan särskilt förordnande hållas annat än i och för ut
övande av honom tillkommande bestraffnings- och tillrättavisningsrätt,
1955 s. 51, 1956 s. 15 o. 1961 s. 71 ; — innebörden av skyldigheten för bestraffningsberättigad befattningshavare att i vissa fall personligen höra
den misstänkte, 1951 s. 197; — furir som genom att nattetid väcka och
förhöra värnpliktiga sökt utröna vem som gjort sig skyldig till viss ordningsförseelse har ådömts straff för tjänstefel, 1951 s. 37; — bristande
hänsyn från förhörsledares sida gentemot den hörde, 1955 s. 24, 1956 s.
15 o. 1961 s. 47; -— fråga om befogenhet för skolchef att hålla förhör med
ledamot av elevförenings styrelse rörande av föreningen handlagd ange
lägenhet och att därvid påfordra framvisande av en från föreningen till
visst riksdagsutskott avlåten skrivelse, 1961 s. 113; — bristfälligt förhör
i tillrättavisningsärende, 1967 s. 165; — se även Utredning.
Förkommen materiel, se Ersättningsmål, Kroppsvisitation, Materiel.
Förlisning, se Fartyg.
Förläggning, brister i hygieniskt avseende beträffande förläggningsförhållandena vid vissa förband, 1954 s. 113 o. 1963 s. 267; — brister i sanitärt
hänseende inom lägerplats å skjutfält, 1963 s. 270; —- fråga huruvida rege
mentschef vidtagit erforderliga åtgärder beträffande viss personals för
läggning, 1968 s. 175; — skiftning av kojer och sängkläder i manskapsoch aspirantmässar under kryssaren Gotlands vinterexpedition 1948—49;
1950 s. 358; — underofficerarnas förläggningsförhållanden under samma
expedition, 1950 s. 380. Jfr Vapenfria värnpliktiga.
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Förmanskap, missbruk av, 1954 s. 31, 1958 s. 17, 1960 s. 31, 1963 s. 189, 1964
s. 68, 1966 s. 112 o. 1968 s. 23. Jfr Tävlingar.
Förolämpning, se Missfirmelse.
Förordnande, föreskrifter om förordnande av värnpliktigt befäl har medde
lats i strid mot generalorder, 1965 s. 226.
Förplägnad, obehörig kostförbättring å befälsmässar, 1950 s. 135.
Förskott, oriktig förvaring av kontanta förskottsmedel och innehav av så
dana medel till för stort belopp, 1950 s. 172 o. 1951 s. 13; -— handhavande
och redovisning av förskott för tjänsteresa, 1958 s. 97; — vissa spörsmål
rörande s. k. stående förskott för tjänsteresor, 1962 s. 138; -— invente
ring av förskott, 1950 s. 195 o. 1957 s. 100.
Försvarets läroverk, fråga om avgången officersaspirants rätt att undergå
omprövning vid försvarets läroverk, 1963 s. 257; — se även Tjänsteförbindelse.
Försvarsupplysning, se Upplysningsverksamhet.
Förtursmål, fråga i visst fall huruvida till hovrätt fullföljt mål, däri under
rätten dömt till arreststraff, varit att behandla såsom förtursmål, 1957
s. 47.
Förundersökning, innebörden av föreskriften i 22 § första stycket militära
rättegångslagen att under där angivna förutsättningar mål skall hänskjutas till åklagare då på grund av anmälan eller eljest bestraffningsberättigad befattningshavare erhållit kännedom om brott av beskaffenhet som
avses i lagrummet, 1952 s. 158 o. 1966 s. 168; — innebörden av stadgan
det i samma paragraf första stycket punkten 1 att mål skall hänskjutas
till åklagare om i målet finnes annan målsägande än kronan, 1951 s. 193,
1952 s. 153, 1953 s. 98 o. 1957 s. 30; — fråga om flottilj chefs skyldighet
att genast till åklagaren hänskjuta mål angående flyghaveri, 1967 s. 108;
—- fråga rörande tillämpning av föreskriften i 22 § militära rättegångs
lagen om till vilken åklagare militärt mål skall hänskjutas, 1953 s. 94 o.
1957 s. 32; — åtalsfråga rörande kollision mellan flygplan från olika
flottiljer bör avgöras i ett sammanhang av en och samma åklagare, 1967
s. 122; — fråga huruvida bestraffningsberättigad befattningshavare utan
giltiga skäl överlämnat militära mål till behandling av åklagarmyndighet
och domstol, 1956 s. 93; — den omständigheten att tvekan råder om en
gärnings straffvärdhet och rättsliga rubricering utgör i och för sig i regel
icke skäl för målets hänskjutande till åklagaren, 1956 s. 101; — angåen
de rätt för bestraffningsberättigad befattningshavare att i disciplinmål,
där icke genom hans försorg kan erhållas nöjaktig utredning, låta målet
förfalla, 1953 s. 231; — yttrande över framställning om ändring i 13 §
förundersökningskungörelsen, 1955 s. 209; — vissa spörsmål rörande
hemligstämpling av den i 21 § förundersökningskungörelsen omförmälda
s. k. stora biografien, 1957 s. 115; — fråga rörande vem det åligger att
jämlikt 80 § andra stycket militära rättegångslagen underrätta veder
börande bestraffningsberättigade befattningshavare om att förundersök
ning inletts i militärt mål, 1957 s. 37; — fråga huruvida mål kunnat av
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göras i disciplinär ordning därest gärningen bedömts såsom olovligt bru
kande, 1957 s. 27; — se även Utredning, Åtal.
Förundersökningsprotokoll, jfr Förundersökning, Vittneskallelse.
Förvaltning, fråga om effelctivisering av krigsmaktens ekonomiska förvalt
ning, 1959 s. 258; — yttrande över besvärssakkunnigas betänkande »Lag
om förvaltningsförfarandet», 1966 s. 246.
Förvar, fråga om fel förelupit vid beslut om tagande i förvar, 1960 s. 84.
Förvarsarrest, fråga om behörighet för bestraffningsberättigad befattnings
havare att förordna om upphörande av förvarsarrest i till åklagare hänskjutet mål, 1951 s. 196; — avräkning av tid för förvarsarrest å arrest
straff, 1951 s. 79 o. 1955 s. 101; — domstols förordnande om förvarsarrests bestånd, 1956 s. 106 o. 1951 s. 199; — spörsmål dels huruvida åkla
gare då han till rättens prövning hänskjuter fråga om förvarsarrests be
stånd äger självständigt åberopa grund för förvarsarresten, dels ock hu
ruvida full bevisning om begången förseelse utgör förutsättning för för
ordnande om förvarsarrest, 1963 s. 201; — förvarsarrest ålagd jämlikt
30 § första stycket 2. militära rättegångslagen skall ej bestå om förut
sättning för hemförlovning av arrestanten inträtt, 1958 s. 86; — fråga
om förutsättningar för dels tagande i förvarsarrest och dels förvarsar
rests bestånd, 1963 s. 104; — om förandet, såvitt angår förvarsarrestanter, av den i 55 § militära rättsvårdslcungörelsen omförmälda förteck
ningen, 1958 s. 91; — om förandet av sistnämnda förteckning i fall då
omhändertagen förvarats i annan lokal än militärhäkte, 1967 s. 105; —
se även Arrestantkort, Avlöning, Verkställighet av disciplinstraff.
Förverkande, se Spritdrycker.
Gallring, av expeditions- och arkivhandlingar, 1950 s. 473, 1954 s. 262 o.
263, 1957 s. 185, 1960 s. 251 o. 1961 s. 221; — gallringsbara rättsvårdshandlingar böra i regel förvaras för sig, 1955 s. 126; — felaktig utgallring
av sjukredovisningshandlingar, 1960 s. 102, av betygshandlingar, 1961
s. 158.
Granatgevär, se Skjutning.
Granskningsnämnd, fråga om granskningsnämnds sammansättning, 1960 s.
98; — förbandschef ansvarig för att värnpliktiga, som vid inskrivning
hänförts till besiktningsgrupp 3 eller 4, prövas av granskningsnämnd,
1951 s. 16 o. 1952 s. 13; — plutonchef har utan bemyndigande av sin
kompanichef hänvänt sig till granskningsnämndens ordförande angåen
de en värnpliktig i plutonen, 1956 s. 61; — fråga om förtydligande av
bestämmelserna i inskrivningsförordningen med avseende å gransknings
nämnds befogenheter, 1957 s. 172 o. 1960 s. 234; — vid gransknings
nämnds sammanträde närvarande värnpliktig har ansetts skola beredas
tillfälle att yttra sig innan nämnden meddelar beslut beträffande honom
samt äga rätt att på begäran få upplysning om grunderna för beslutet,
1966 s. 221.
Gudstjänst, fråga om militär personals deltagande i gudstjänst och korum,
1958 s. 213 o. 1959 s. 211.
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Handbrandsläckningsmateriel, kontroll av, 1966 s. 238.
Handbrev, se Allmänna handlingar.
Handgemäng, säkerhetsföreskrifter vid handgemäng, 1953 s. 918.
Handgranatkastning, säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder vid hand
granatkastning, 1952 s. 75, 1953 s. 13 o. 1954 s. 15.
Handläggning, vid försvarsgrensstab av transportansökning, 1964 s. 129; —
åtal mot civil tjänsteman för bl. a. dröjsmål med handläggning av ärende,
1965 s. 80, mot läkare för underlåtenhet att besvara i tjänsten mottagna
skrivelser, 1968 s. 35; —felaktig handläggning vid truppregistreringsmyndighet av ansökan om anställning i FN-bataljon, 1965 s. 204; — felaktig
handläggning inom central förvaltningsmyndighet av där anhängigt ären
de, 1967 s. 202; — fråga huruvida byrådirektör vid centralt ämbetsverk
handlagt vissa ärenden utan onödig tidsutdräkt och lämnat korrekta upp
gifter därom i ärendeförteckningar till justitiekanslern, 1968 s. 84. Jfr
Civil befattningshavare, Tjänsteväg.
Handräckning, värnpliktiga ha utan stöd av gällande bestämmelser av chef
ställts till förfogande som drevkarlar vid älgjakt, 1961 s. 173. Jfr Mäss,
Tävlingar.
Handräckningstjänst, fråga om värnpliktigas utnyttjande i sådan tjänst vid
repetitionsövning, 1959 s. 137; — missbruk av förmanskap genom otill
börlig kommendering till handräckningstjänst, 1963 s. 189.
Hemförlovning, värnpliktig har felaktigt hemförlovats på grund av sjuk
dom och ej fått tillgodoräkna sjukdomstid såsom fullgjord tjänstgöring,
1960 s. 149; — fråga om innebörden av bestämmelsen i 116 § 1 mom.
inskrivningsförordningen att viss frånvaro från tjänstgöring skall för
anleda hemförlovning, 1964 s. 184; — fråga om beräkning av hemförlovningsdag på grund av sådan frånvaro från tjänstgöring som avses i 116 §
1 mom. inskrivningsförordningen, 1965 s. 175; — fråga om fel begåtts ge
nom att läkarintyg i samband med hemförlovning och beslut därom ej da
terats den dag de utfärdats, 1968 s. 104; — se även Förvarsarrest.
Hemligstämpling, se Allmänna handlingar.
Hemvärnet, fråga om oriktigt förfarande av revisorer, utsedda att granska
förtroendenämnds vid hemvärnet förvaltning, 1966 s. 224; —■ fråga om
ansvar och ersättningsskyldighet då driftvärnsman brustit i skyldigheten
att taga vård om honom tilldelat vapen, 1967 s. 101.
Hot mot krigsman, se Våld.
Hovrätt, se Förtursmål, Militära mål, Protokoll, Referent.
Hår, fråga om värnpliktig varit skyldig att ha sitt hår kortklippt, 1967 s.
193.
Häktad, se Nöjdförklaring.
Hälsningsplikt, vissa frågor rörande hälsningspliktens omfattning, 1950 s.
317.
8f—670361. Militieombudsmannens ämbetsberättelse
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Hälsovård, frågor rörande vissa från hälsovårdssynpunkt påtalade förhål
landen i samband med biltransporter för förflyttning av trupp, 1956 s.
144; — vissa spörsmål rörande anordnandet av militära skidtävlingar i
stark kyla, 1957 s. 86; — frågor angående anordnandet av övningsmarsch
i stark kyla, 1959 s. 181.
Hämtningskungörelsen, inställande vid förband av efterspanad värnpliktig
vars tjänstgöringsskyldighet upphört, 1950 s. 427 o. 1957 s. 139; — kun
görelsens tillämpning beträffande utom krigsmakten tjänstgörande va
penfri värnpliktig, 1960 s. 95; — fråga huruvida skyldighet att återgälda
liämtningskostnad enligt hämtningskungörelsen kan åläggas utan an
givande av belopp, 1963 s. 208.
Hänskjutande, av militärt mål till åklagare, se Förundersökning. Jfr Militärförliör.
Idrottstävling, se Tävlingar.
Infanteribefälhavare, fråga huruvida disciplinär bestraffningsrätt tillkom
mer infanteribefälhavare och infanterichef vid kustartilleriförsvar, 1954
s. 90.
Infanterichef, se Infanteribefälhavare.
Inkallelseorder, vissa spörsmål om straffbeläggande av värnpliktigs under
låtenhet att förvara och taga del av order och andra försändelser från mi
litär myndighet, 1951 s. 218 o. 1955 s. 191; — fråga huruvida värnpliktig,
som icke tillräckligt noggrant tagit del av inkallelseorder och därför in
ställt sig för sent, gjort sig skyldig till tjänstefel eller förseelse mot 38 §
värnpliktslagen, 1966 s. 144 o. 1967 s. 84; — tidpunkten för inträdandet
av tjänstgöringsskyldighet beroende på innehållet i inkallelseorder, 1955
s. 104; — fråga huruvida tillräckliga åtgärder vidtagits för att värnpliktig
skulle få del av återkallelse av inkallelseorder, 1968 s. 104.
Inskrivningsförordningen, förfaringssättet då värnpliktig befinnes tillfälligt
oduglig till krigstjänst och av sådan anledning avbrott i tjänstgöringen
skall ske i avbidan å förnyad prövning av hans tjänstduglighet, 1951 s.
207, 1957 s. 139 o. 1952 s. 219; — angående prövning i vissa fall av värn
pliktigas krigsduglighet och krigsanvändning, 1953 s. 237 o. 1960 s. 233;
— behörig myndighet för prövning av anmälan om anstånd med repetitionsövning, 1959 s. 137; — personalofficerare har underlåtit att un
derställa inskrivningsmyndighet frågor om ändring av värnpliktigs till
delning och uttagning, 1964 s. 166; — fråga huruvida anstånd med repetitionsövning bort medgivas, 1961 s. 127; — fråga om behörigheten att
besluta i ärende rörande anstånd med repetitionsövning, 1965 s. 181; —
fråga om innebörden av bestämmelsen i 116 § 1 mom. inskrivningsförordningen att viss frånvaro från tjänstgöring skall föranleda hemförlovning,
1964 s. 184; — fråga om beräkning av hemförlovningsdag på grund av så
dan frånvaro från tjänstgöring som avses i 116 § 1 mom. inskrivningsförordningen, 1965 s. 175 o. 1968 s. 104; —innebörden av stadgandet i 129 §
inskrivningsförordningen att värnpliktiga, som till följd av utvandring upp
hört att vara här i riket kyrkobokförda, icke är skyldiga att inställa sig
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till tjänstgöring så länge de vistas utomlands, 1966 s. 183; — se även
Granskningsnämnd, Läkarbesiktning. Jfr Eftertjänst, Tjänstgöring.
Instruktion, underlåtenhet att utfärda skötselinstruktion för drivmedelsförråd, 1965 s. 13; — se även Ämbetsverk.
Inventering, av förskott, 1950 s. 195 o. 1957 s. 100.
Justitieombudsmannen, yttranden över förslag angående justitieombudsmannainstitutionen m. m. 1957 s. 176, 1958 s. 222 o. 1960 s. 267; — ytt
rande över en av 1963 års JO-utredning gjord framställning om grundlags
ändring, möjliggörande utökning av antalet riksdagens ombudsmän, 1965
s. 262; -— yttrande över 1963 års JO-utrednings betänkande »Riksdagens
justitieombudsmän», 1967 s. 250.
Jäv, bestraffningsberättigad chef är jävig att handlägga fråga om ersättning
för förkommen eller skadad materiel, när han själv är närmast ansvarig
för materielen, 1957 s. 80; — bestraffningsberättigad chef är jävig att
handlägga sak vari föreligger fråga om ansvar för honom själv, 1959
s. 93; — fråga om flottilj chefs skyldighet att vid tillsättandet av haveri
utredning beakta förhållanden av jävsnatur, 1967 s. 108. Jfr Anställning.
Kamratförtryck, fråga om uppdagande och förebyggande av kamratförtryck,
1958 s. 105 o. 1959 s. 142; — kamratförtryck ifrågasatt, 1965 s. 144.
Kasernområde, fråga huruvida vägtrafikförordningen och lagen om straff
för vissa trafikbrott äro tillämpliga med avseende å väg inom inhägnat
kasernområde, 1956 s. 74. Jfr Fritid, Parkeringsförbud, Polismyndighet.
Kassaväsende, vissa spörsmål rörande kassachefs åligganden i fråga om in
ventering av från kassan utlämnade förskott, 1957 s. 100.
Klagan i disciplinmål, fråga om gemensam handläggning vid underrätt av
dels mål angående klagan över beslut i disciplinmål dels ock mål an
gående åtal, som vid underrätten omedelbart anhängiggjorts mot den i
disciplinmålet dömde, 1952 s. 166; — fråga om införande av möjlighet
för domstol att till annan domstol överflytta mål angående klagan över
beslut i disciplinmål eller ersättningsmål, 1964 s. 218 o. 1966 s. 241; ■—
förutsättning för bestraffning i disciplinär ordning av person, som hos
domstol fullföljt ännu icke prövad talan mot beslut, varigenom i enahan
da ordning straff ålagts honom för annan förseelse, 1953 s. 83; — se även
Dagbefäl.
Klagan i ersättningsmål, se Dagbefäl, Klagan i disciplinmål.
Klagomål, kompanichef till vilken framförts klagomål har underlåtit att
skaffa sig sådan kännedom om saken att han säkert kunnat avgöra om
densamma påkallade åtgärd från hans sida, 1959 s. 163; se även Tryck
frihetsförordningen.
Klagotid, se Fullföljdstid.
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Klädsel, frågor rörande klädsel ombord och i land under kryssaren Gotlands
vinterexpedition 1948—49, 1950 s. 366.
Kommendering, medverkan av militär personal vid vissa tävlingar, 1950 s.
444, 1954 s. 148, 1956 s. 139, 1957 s. 103, 1961 s. 191 o. 1962 s. 130; —
kommendering av paradstyrka i samband med festlighet å officersmäss,
1961 s. 179; — fråga angående jämkning av den i tjänstereglementet för
krigsmakten kap. 3 mom. 22 upptagna bestämmelsen om rätt att kommen
dera underlydande personal att utöva annan statlig tjänst, 1968 s. 196; —
se även Arvodesbefattning, Civil verksamhet.
Kontrasignation, se Auditör.
Kontrollkort, angående anteckning å kontrollkort av strafföreläggande i
militärt mål, 1952 s. 248 o. 1953 s. 236.
Korpral, se Befälsrätt, Lydnadsbrott.
Korum, se Gudstjänst.
Krigsanvändning, se Inskrivningsförordningen.
Krigsduglighet, se Inskrivningsförordningen, Läkarbesiktning.
Krigsfartyg, se Fartyg.
Krigsfrivillig, vissa spörsmål angående uppsägning av krigsfrivilligavtal,
1956 s. 123.
Krigsfånge, fråga om användning av viss metod för fängsling vid träd av
i krig tagna fångar, 1952 s. 212.
Krigskarteförråd, inrymt i otillfredsställande lokal, 1960 s. 101.
Krigsman, fråga från vilken tidpunkt en inkallad värnpliktig är underkastad
ansvar såsom krigsman, 1955 s. 102; — innebörden av uttrycket »kvinnlig
krigstjänstpersonal», 1951 s. 188; — fråga huruvida svensk officer, som
ställts till Förenta Nationernas förfogande för tjänstgöring såsom obser
vatör, under denna tjänstgöring varit att anse såsom krigsman enligt 21
kap. 20 § brottsbalken (26 kap. 21 § strafflagen), 1966 s. 179. Jfr Våld.
Kritik, rättelse och kritik skall meddelas på grannlaga sätt, så att den felan
des värdighet och anseende icke nedsättes, 1964 s. 103. Jfr Missfirmelse,
Oskickligt beteende.
Kroppsbesiktning, fråga om förutsättningarna i visst fall för kroppsbesikt
ning, 1954 s. 45.
Kroppsvisitation, fråga om förutsättningarna för kroppsvisitation för efter
sökande vid militärt förband av förkommen materiel, 1953 s. 80 o. 1966
s. 158; — se även Ordningshållning.
Kulsprutepistol, se Skadestånd, Vakttjänst.
Kvalifikationskort, se Personalredovisning.
Kvinnlig krigstjänstpersonal, 1951 s. 188 o. 1956 s. 123.
Kvittering, se Materiel.
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Landsfogde, se Åklagare.
Lappbefolkning, yttrande i anledning av remiss angående ändring av gäl
lande föreskrifter rörande den nomadiserande lappbefolkningens värnpliktsförhållanden, 1952 s. 285.
Ledighet, tjänstefrihet kan icke meddelas såsom kompensation för frivillig
militär medverkan vid civil skyttetävling, 1962 s. 130; — fråga om rege
mentschef ägt tillämpa visst premieringssystem med extra ledighet för att
stimulera de värnpliktiga till ökad närvaro i tjänsten, 1968 s. 110; — se
även Permission, Tjänstledighet. Jfr Fritid.
Livräddning, vissa spörsmål rörande övning i livräddning ur vak, 1960 s.
120. Jfr Sjöräddning.
Lungtuberkulos, se Frikallelse.
Lydnadsbrott, underlåtenhet av menig att efterkomma av korpral given till
sägelse kan icke utan vidare medföra ansvar för lydnadsbrott, 1953 s.
64; —-ej åtlydd tillsägelse av dagbefäl kan medföra ansvar för lydnads
brott, 1954 s. 78; — fråga i vad mån underlåtenhet att efterkomma till
sägelser av militärläkare medför ansvar för lydnadsbrott, 1954 s. 81 o.
1963 s. 182; —-innebär tillsägelse ej befallning utan allenast erinran om
meddelad ordningsföreskrift skall ohörsamhet beträffande tillsägelsen
bedömas icke såsom lydnadsbrott utan såsom tjänstefel, 1958 s. 67; —
fråga huruvida värnpliktigs vägran att underkasta sig skyddskoppympning skall bedömas som lydnadsbrott enligt 26 kap. 1 § strafflagen eller
bestraffas med tillämpning av 22 § lagen om skyddskoppympning, 1951
s. 177; — överträdelse av utegångsförbud kan icke medföra ansvar för
lydnadsbrott, 1961 s 78; —- lydnadspliktens omfattning, 1963 s. 180; —
se även Ohörsamhet mot vakt, Resning, Undanhållande.
Läkarbesiktning, fråga huruvida värnpliktig bort förklaras tillfälligt odug
lig till krigstjänst eller hänföras till besiktningsgrupp för lägre tjänstbarlietsgrad, 1951 s. 158; — felaktigt förfarande vid inskrivningsförrättning beträffande bestämmande av besiktningsgrupp samt underlåtenhet
av förbandsläkare att vidtaga rättelse härutinnan, 1951 s. 158; — anli
tande vid läkarbesiktning av elever i fackutbildningskurs för värnplik
tiga läkare, 1952 s. 14; -— kroppsskada till följd av felbehandling i sam
band med läkarbesiktning, 1955 s. 183; — fråga om bestämmelser till
förhindrande av att inskrivningsskyldig värnpliktig undandrager sig
blivande tjänstgöringsskyldighet genom vägran att medverka vid läkar
undersökning för prövning av hans krigsduglighet, 1956 s. 166 o. 1957
s. 141; — fråga om i vilken utsträckning å läkarkort skola införas an
teckningar om fortsatta undersökningar av s. k. behandlings- och kon
trollfall, 1957 s. 94; — underlåtenhet av militärläkare att företaga till
räckligt ingående undersökning av sjukanmäld värnpliktig, 1957 s. 21 o.
1963 s. 172; — fråga om militärläkares skyldighet att med anledning av
värnpliktigs hälsotillstånd vidtaga åtgärder för omprövning av den värn
pliktiges krigsduglighet, tilldelning och uttagning, 1964 s. 166; — se även
Inskrivningsförordningen, Sjukredovisning. Jfr Frikallelse.
Läkare, se Befälsrätt, Fackutbildningskurs, Frikallelse, Lydnadsbrott, Lä
karbesiktning, Läkarintyg, Läkarvård, Sjukredovisning, Sjukvisitation,
Tystnadsplikt.
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Läkarintyg, militärläkare har underlåtit att i anseende till innehållet i före
tett läkarintyg tillse att en värnpliktig befriades från repetitionsövning,
1956 s. 42; — fråga om skyldighet för tjänsteläkare vid försvaret att ut
färda tjänstduglighetsintyg och om hans rätt till ersättning härför, 1957
s. 130; — fråga om rätt för tjänsteläkare till ersättning för läkarintyg av
sett att företes för allmän, sjukkassa, 1960 s. 242 o. 1962 s. 191; — fråga
om tjänsteläkares skyldighet att godtaga av annan läkare utfärdat intyg,
1962 s. 93; — fråga om läkare ägt ändra ett av honom utfärdat och ut
lämnat intyg, 1962 s. 169; — se även Hemförlovning.
Läkarvård, vårdslöshet och försummelse vid behandling av sjukdom, 1950
s. 85, 1952 s. 14 o. 1959 s. 109; — efter det värnpliktig under militärtjänst
göring avlidit i hjärtsjukdom har uppkommit fråga huruvida dröjsmål
med läkarutlåtande inverkat på sjukdomens förlopp, 1965 s. 233.
Materiel, fråga om kvittering av materiel utlämnad vid repetitions- och befälsövningar, 1958 s. 137; — kronan har oriktigt fått vidkännas förlusten
av materiel som gått förlorad till följd av att värnpliktiga icke iakttagit
normal aktsamhet, 1960 s. 92.
Medverkan, straffbarhet för medverkan till militära brott, 1951 s. 187.
Militieombudsmannen, dennes kontroll över försvarets ekonomiska förvalt
ning, 1950 s. 447; — ifrågasatta ändringar i instruktionen för militieom
budsmannen, 1950 s. 463, 1957 s. 176, 1958 s. 222 o. 1960 s. 267; — ifrå
gasatta ändringar av militieombudsmansämbetets personalorganisation,
1956 s. 193, 1957 s. 184, 1958 s. 223 o. 1960 s. 271; — yttrande över en av
1963 års JO-utredning gjord framställning om grundlagsändring, möjlig
görande utökning av antalet riksdagens ombudsmän, 1965 s. 262; — ytt
rande över 1963 års JO-utrednings betänkande »Riksdagens justitieom
budsmän», 1967 s. 250; -—■ yttrande över motion angående riksdagens om
budsmäns verksamhet, 1965 s. 272; — fråga om upprättande av sakregis
ter över militieombudsmannens ämbetsberättelser, 1950 s. 470; —- under
låtenhet av regementschef att efterkomma militieombudsmannens anmo
dan att medverka vid utredning, 1961 s. 134; — underlåtenhet att besva
ra skrivelse från militieombudsmannen, 1965 s. 80.
Militära mål, fråga om handläggning med särskild skyndsamhet hos åkla
gare och polismyndigheter samt domstolar av militära brottmål, 1951 s.
102, 200 o. 223, 1953 s. 233, 1956 s. 189 o. 1957 s. 47; — vissa åtgärder avmilitära myndigheter till befordrande av skyndsamhet vid handlägg
ningen av militära mål hos militäråklagarna, 1951 s. 106; — dröjsmål av
hovrätt vid behandlingen av militärt brottmål, 1957 s. 47; — fråga om
gemensam handläggning vid underrätt av dels mål angående klagan över
beslut i disciplinmål dels ock mål angående åtal, som vid underrätten
omedelbart anhängiggjorts mot den i disciplinmålet dömde, 1952 s. 166;
— fråga om sådan lagändring att mål rörande vissa förseelser mot värn
pliktslagen icke skola anses som militära mål, 1955 s. 193 o. 1956 s. 166;
— fråga om häradsrätts sammansättning i militära brottmål, 1960 s. 240;
— se även Anmälan, Beslut, Dom, Domstol, Fullföljd, Förundersökning,
Jäv, Prövningstillstånd, Tjänsteväg, Tjänstgöringsplats, Trafikmål, Ut
redning, Åklagare, Åtal.
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Militärförhör, måls hänskjutande till åklagaren vid förberedande utred
ning enligt 23 § militära rättegångslagen, 1951 s. 196; — chef som ej liar
bestraffningsrätt i disciplinmål äger icke hålla militärförhör innan han
vidarebefordrar anmälan om brott till bestraffningsberättigad befatt
ningshavare, 1953 s. 78; — av förbandschef förordnad förhörsledare i
militära mål äger icke pröva huruvida utredningen skall ske genom mili
tärförhör eller ombesörjas av civil myndighet, 1952 s. 162; — olämpliga
åtgöranden från förhörsledares sida, 1955 s. 24 o. 1961 s. 47; — fråga om
fel förelupit vid militärförhör, 1960 s. 84; — behörighet att hålla mili
tärförhör, 1961 s. 71; — fråga om straffbeslut kunnat grundas enbart på
polisrapport eller om icke militärförhör bort hållas, 1966 s. 149; — se
även Protokoll, Utredning.
Militärhäkte, användning av tält som förvaringsrum för arrestanter, 1952
s. 235; — arreststraff får ej verkställas å fartyg, varå militärhäkte icke
är inrättat, 1952 s. 180; — innebörden av anmälningsskyldighet jämlikt
54 § andra stycket rältsvårdskungörelsen, 1950 s. 425; — åtgärder för
minskande av brandrisken i träbyggnader, vari militärhäkten inrymts,
och möjliggörande av hastig utrymning vid eldfara, 1952 s. 231, 1955 s.
189, 1956 s. 152, 1957 s. 79, 1960 s. 94 o. 1961 s. 165; — skottlossning å
skjutbana invid militärhäkte har ansetts kunna medföra psykisk på
frestning för arrestanter i häktet, 1960 s. 141; — fråga om beskaffen
heten av kojer i militärhäkte, 1960 s. 141; — inredning av förvarings
rum i militärhäkte, 1966 s. 237; — vissa frågor om rätt för straffarrestant och förvarsarrestant att erhålla tillgång till sängkläder, 1961 s. 109;
— fråga om straffrihet för flykt ur militärhäkte, 1967 s. 98. Jfr FörvarsarreSt.
Militärläkare, jfr Läkare.
Militärpsykologi, se Personalbehandling.
Militär straff- och processlagstiftning, yttrande i anledning av remiss angå
ende vissa ändringar i den militära straff- och processlagstiftningen, 1952
s. 301.
Militärt område, se Kasernområde, Parkeringsförbud, Polismyndighet.
Militärt straffregister, dröjsmål med inf öring i militärt straffregister, 1958
s. 74; — angående anteckning i militärt straffregister av strafföreläg
gande i militärt mål, 1952 s. 248 o. 1953 s. 236; — fråga om rätt för per
sonundersökare i brottmål att erhålla utdrag av militärt straffregister,
1951 s. 119; — för straffregisterföringen vid förbanden är av betydelse
att av dom i militärt mål framgår att domen avser sådant mål, 1956 s.
109; — fråga huruvida gällande bestämmelser om den militära straffre
gistreringen bör överses, 1968 s. 189.
Militäråklagare, se Åklagare.
Minnesbok, se Protokoll.
Missbruk, av förmanskap, 1954 s. 31, 1958 s. 17, 1960 s. 31, 1963 s. 189,
1964 s. 68, 1966 s. 112 o. 1968 s. 23; — av tjänstebil, 1951 s. 125, 1954 s. 18,
1955 s. 151, 1964 s. 47 o. 111, 1968 s. 23. Jfr Fritid, Handräckning, Kommendering, Privat uppdrag, Tävlingar.
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Missfirmelse, mot underordnad krigsman, 1950 s. 121 o. 129, 1952 s. 125 o.
195, 1953 s. 14, 40, 46, 57, 111 o. 117, 1954 s. 70 o. 148, 1955 s. 54 o. 66,
1956 s. 15 o. 69, 1958 s. 17, 38 o. 43, 1959 s. 70 o. 158, 1960 s. 28 o. 45,
1961 s. 41 o. 47, 1963 s. 117, 148 o. 171, 1964 s, 64, 68 o. 75, 1965 s. 123
o. 138, 1966 s. 112, 1967 s. 54 o. 81, 1968 s. 17 o. 35; — mot tjänsteman,
1966 s. 128.
Motorfordon, vissa frågor rörande förhyrning av motorfordon i samband
med övningar, 1964 s. 196; — se även Belysninganordningar, Bil, Kasern
område, Olovligt brukande, Parkeringsförbud, Trafikbrottslagen, Trafik
mål, Transport.
Muta, tagande av, 1963 s. 33.
Målsägande, fråga huruvida vid oskickligt beteende enligt 26 kap. 9 § straff
lagen krigsman, mot vilken den felande brustit i anständigt uppförande,
är att anse som målsägande, 1951 s. 181; — se även Förundersökning.
Mäss, obehörig kostförbättring å befälsmässar, 1950 s. 135; — ersättning
för matportion som utlämnats till mäss från arméförbands matinrätt
ning, 1959 s. 175; — yttrande över en av överbefälhavaren framlagd ut
redning angående utnyttjande av värnpliktig och fast anställd personal
för olika arbetsuppgifter på militära mässar, 1962 s. 193.
Mässpenningar, se Disciplinbot.
Nöjdförklaring, felaktigt förfarande vid upptagande av nöjdförklaring med
avseende å arreststraff, 1955 s. 110, vid upptagande av nöjdförklaring av
häktad, 1961 s. 90; — innehållet i en för sitt ändamål godtagbar nöjd
förklaring, 1955 s. 113; — nöjdförklaring kan ej ifrågakomma då arrest
straff ålagts genom domstols dom eller beslut, 1955 s. 108; — nöjdför
klaring av häktad, 1951 s. 205.
Obehörig påverkan, av sakkunniga, 1967 s. 13.
Offentlig handling, se Allmänna handlingar.
Ohörsamhet mot vakt, lydnadsbrott eller ohörsamhet mot vakt, 1954 s. 78.
Olovligt brukande, av kronan tillhöriga bildäck, 1950 s. 56; — innebörden
(beträffande otillåtet nyttjande av motorfordon) av det i 9 § 2. militära
rättegångslagen förekommande uttrycket »egendomen lämnats åt den
brottslige för begagnande», 1957 s. 27.
Olyckshändelse, bestämmelser rörande åtgärder vid inträffade olyckshän
delser, 1957 s. 31.
Olämpligt uppträdande, mot underlydande krigsman, 1951 s. 37 o. 91, 1953
s. 87 o. 111, 1954 s. 141, 1955 s. 24, 1956 s. 15, 1958 s. 43 o. 51.
Onykterhet i tjänsten, innebörden av det i straffbestämmelsen för onykter
het i tjänsten förekommande uttrycket »under tjänsteutövning», 1955 s.
96, 1958 s. 58 o. 1961 s. 101; — beslag å och förverkande av sprit-
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drycker m. m. vid onykterhet i tjänsten, 1957 s. 44, 1960 s. 246 o. 1961 s.
214; — se även Fylleri.
Ordningen inom krigsmakten, viss fråga härom i samband med spridande
av tryckt skrift, 1950 s. 303; — militär myndighets befogenheter i förhål
lande till civil polismyndighet i avseende å upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet inom militärt område, 1950 s. 307; — fråga huru
vida befäl bort ingripa mot sång med olämpligt innehåll, 1962 s. 178; —
fråga huruvida »dopceremoni» vid krigsskolan bör tillåtas, 1968 s. 182; —
se även Befälsrätt. Jfr Spritdrycker.
Ordningshållning, om militär tågpatrulls befogenheter beträffande ordningshållning vid militärresor, 1968 s. 52.
Osant intygande, lämnande å kvittenslista av osanna uppgifter om tjänste
resa till och instruktörsarbete vid övning, 1967 s. 36.
Oskickligt beteende, mot underlydande krigsman, 1950 s. 125, 1952 s. 195
o. 199, 1953 s. 14, 57 o. 117, 1954 s. 131 o. 144, 1955 s, 24, 1956 s. 15 o. 61,
1958 s. 38 o. 43, 1959 s. 98 o. 163, 1960 s. 15 o. 45, 1964 s. 68, 1965 s. 123,
1966 s. 112, 1967 s. 54 o. 61, 1968 s. 17, 23 o. 35; — gränsdragningen mel
lan oskickligt beteende enligt 26 kap. 9 § strafflagen, förargelseväckande
beteende enligt 16 § samma kapitel och tjänstefel enligt 18 § nämnda ka
pitel, 1951 s. i80.
Pansarskott, bestämmelser till förebyggande av förväxling mellan olika ty
per av pansarskott, 1955 s. 126.
Paradstyrka, se Kommendering.
Parkeringsförbud, lagligheten av förbandschefs förbud att använda viss par
keringsplats inom förbandets område, 1956 s. 81.
Pennalism, se Kamratförtryck.
Pension, fråga huruvida avskedsbeslut bort meddelas utan att dessförinnan
pensionsfrågan prövats, 1962 s. 152.
Permission, obehörig vägran av landpermission i fall då å fartyg tjänstgö
rande person rapporterats för begången förseelse, 1951 s. 75; — fråga om
beviljande av permission i fall där värnpliktig blivit sjukredovisad så
som delvis tjänstbar, 1960 s. 153; -— se även Tjänstledighet. Jfr Fritid.
Personalbehandling, yttrande över ett av försvarets personalbehandlingsulredning avgivet betänkande med förslag angående försvarets personaltjänst, 1951 s. 251; — över ett av överbefälhavaren framlagt förslag till
personalvårdsorganisation inom försvarsväsendet, 1958 s. 225; — över ett
av försvarets personalvårdsutredning avgivet principförslag till ny perso
nalvårdsorganisation inom krigsmakten, 1960 s. 263; — över ett av för
svarets personalvårdsutredning avgivet förslag till central nämndorgani
sation för personalvårdsfrågor m. m. inom försvaret, 1962 s. 195; — över
ett av försvarets personalbehandlingsutredning avgivet betänkande angå
ende militärpsykologi och personaltjänst, 1954 s. 257; — fråga om rätt för
militära myndigheter att erhålla upplysning om ådömda straff m. m. be
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träffande personal som beordras fullgöra militärtjänst, 1960 s. 254; —
vissa frågor rörande personalvårdskonsulents skyldighet att bistå värn
pliktig med avfattande av anmälan mot förman, 1962 s. 89. Jir Uniform.
Personalredovisning, underlåtenhet av truppregistreringsmyndighet att un
derrätta värnpliktig om upphävd uttagning för viss utbildning, 1952 s.
111; — redovisning å kompletterande kvalifikationskort av enskilt sam
tal med värnpliktig, 1966 s. 238.
Personalvård, se Personalbehandling.
Placering, se Tjänstetillsättning.
Polismyndighet, angående innebörden av begreppet »polismyndighet», 1957
s. 39; — civil polismyndighets befogenheter i avseende å upprätthållande
av allmän ordning och säkerhet inom militärt område, 1950 s. 307; —
fråga om rätt för civil polisman att vid tjänsteförrättning inom militärt
område använda motorfordon, 1950 s. 307; — betydelsen i rättsligt hän
seende av uttrycket »polispersonal, anställd vid krigsmakten», 1955 s.
105; — se även Militära mål, Åklagare.
Privata förhållanden, militära befattningshavare ha obehörigt ingripit i officersaspirants personliga förhållanden utom tjänsten, 1959 s. 150.
Privat uppdrag, anlitande av underlydande militär personal för privata upp
drag, missbruk av förmanskap: 1958 s. 17, 1960 s. 31 o. 1968 s. 23; tjänstemissbruk; 1959 s. 15, 1960 s. 31 o. 1968 s. 23; tjänstefel: 1950 s. 56, 1954 s.
31 o. 148.
Propaganda, fråga om MRA-propaganda inom krigsmakten, 1964 s. 137.
Protokoll, i protokoll över militärförhör upptagen utsaga bör icke underteck
nas av den hörde till bestyrkande av att avfattningen godkännes, 1951
s. 201; — fråga angående antecknande i domstols protokoll av enighet
resp. meningsskiljaktighet mellan rättens ordförande och nämnden, 1956
s. 111; — missvisande anteckningar i hovrätts protokoll och minnesbok
rörande dagen för måls föredragning, 1957 s. 47; — underlåtenhet vid mi
litärförhör att för den hörde uppläsa eller låta honom på annat sätt grans
ka den upptecknade utsagan, 1961 s. 47; — se även Beslut.
Proviantering, fråga om begränsning av örlogsfartygs rätt till avgiftsfri proviantering av tull- och skattepliktiga varor, 1952 s. 251 o. 1956 s. 164. Jfr
Förplägnad.
Provokation, 1951 s. 28 o. 1952 s. 13.
Prövningstillstånd, vid fullföljd av talan mot hovrätts dom eller beslut var
igenom disciplinstraff ålagts, 1953 s. 254 o. 1955 s. 192.
Raketgevär, åsidosättande av gällande säkerhetsföreskrifter vid skjutning
med raketgevär, 1955 s. 76.
Redovisning, se Förskott, Mäss.
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Referent, angående referentens åligganden vid måls behandling i hovrätt,
1957, s. 47.
Reflexmärke, se Trafikbrottslagen.
Regementschef, innebörden av i instruktioner förekommande uttryck »rege
mentschefs makt och myndighet», 1954 s. 95.
Regeringsformen, yttrande över författningsutredningens förslag till rege
ringsform och riksdagsordning, 1965 s. 264.
Repetitionsövning, se Inskrivningsförordningen, Verkställighet av disciplin
straff.
Representation, av allmänna medel bekostad representation å fartyg i främ
mande hamn, 1950 s. 330; — angående disposition av allmänna medel
avsedda för representation gentemot markägare m. fl., 1959 s. 144.
Resekostnad, fråga om rätt för tjänsteman att vid anträdande av tjänsteresa,
som skall företagas med järnväg, för färd från bostaden till järnvägssta
tionen använda tjänstebil, 1951 s. 125.
Resning, fråga om resning i mål vari värnpliktig dömts för lydnadsbrott,
1959 s. 119 o. 1960 s. 90; i mål vari regementschef ålagt värnpliktiga
straff för fylleri oaktat förutsättning för straffbarhet ej förelåg, 1963 s.
199; i mål vari värnpliktiga ålagts straff för fylleri utan att förutsätt
ningar därför förelegat, 1963 s. 200 o. 1965 s. 175.
Revision, fråga om oriktigt förfarande av revisorer, utsedda att granska
förtroendenämnds vid hemvärnet förvaltning, 1966 s. 224.
Rymning, se Undanhållande.
Ryttartävling, se Tävlingar.
Räddningstjänst, se Sjöräddning, Tävlingar.
Rättegångsfel, av beskaffenhet att föranleda undanröjande av straffbeslut,
1961 s. 87. Jfr Undanhållande.
Rättegångskostnad, utbetalning av rättegångskostnadsersättning, som av
domstol tillerkänts den som för talan mot beslut i ersättningsmål, 1951
s. 100; — åklagare behörig att föra talan mot domstols beslut om ersätt
ning av allmänna medel åt försvarare i brottmål, 1952 s. 149; — överrätts
beslut, varigenom rättegångskostnadsersättning av allmänna medel blivit
nedsatt, skall under vissa förutsättningar expedieras för verkställighet,
1953 s. 108.
Rättelse, se Kritik.
Rättskraft, i fråga om avgörande i mål angående fylleri, 1952 s. 172; — i
fråga om utevarobrott, 1961 s. 95.
Rättsvårdsblanketter, förandet av vissa rättsvårdsblanketter, 1955 s. 121 o.
126; — förvaring av vissa rättsvårdsblanketter, 1955 s. 124; — se även
Arrestantkort, Auditör.
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Segelregatta, se Tävlingar.
Sekretessföreskrifter, se Allmänna handlingar.
Sekretesslagen, se Allmänna handlingar.
Semester, fråga angående uppdelning av semester, 1963 s. 248.
Simulation, 1950 s. 153; — gränsdragningen mellan svikande av försvarsplikt, då gärningen innefattar simulation, och tjänstefel, 1951 s. 179.
Simövningar, allmänna säkerhetsföreskrifter, 1950 s. 252 o. 1951 s. 73.
Sjukredovisning, redovisning av s. 1c. behandlings- och kontrollfall, 1952 s.
59, 1953 s. 132, 1955 s. 147 o. 1957 s. 94; — försummelse av militärläkare
att sjukredovisa värnpliktig i avvaktan på resultat av skärmbildsundersökning rörande lungtuberkulos, 1959 s. 192; — innebörden i visst fall av sjulcredovisning såsom delvis tjänstbar, 1953 s. 33 o. 37; -— försummelse av
läkare att i sjukredovisningshandlingar verkställa föreskrivna anteck
ningar, 1953 s. 132; — fråga om obehöriga anteckningar å sjukredovis
ningshandlingar, 1963 s. 252; — fråga huruvida i sjukredovisning uppta
gen personal bör kunna avföras därur annorledes än i samband med åter
besök hos läkaren, 1954 s. 239; — förvaring av »sjukkort-läkare», 1959 s.
191; — fråga om utgallring av sjukredovisningshandlingar, 1960 s. 102; —
skyldighet för truppbefäl att ställa sig till efterrättelse av förbandslälcare meddelade föreskrifter med avseende å personalens sjukredovisning,
1952 s. 135 o. 1956 s. 18; — den främste läkaren vid förband har skyl
dighet tillse att övriga läkare vid förbandet få del av och sätta sig in i
meddelade föreskrifter angående sjukredovisningen, 1953 s. 132; — förfatiningsenligheten av viss order om sjukredovisning av flygtekniker,
1955 s. 139; — fråga huruvida krigsman, som sjukredovisats för vård i
hemmet, genom att avlägsna sig från hemmet gjort sig skyldig till tjänste
fel eller undanhållande, 1956 s. 143; — från marsch befriad sjulcredovisad värnpliktig felaktigt beordrad förflytta sig till fots viss sträcka, 1967
s. 165; —- vissa spörsmål rörande ordningen för tillhandahållande myn
digheter emellan av sjukredovisningshandlingar, 1957 s. 107; — under
låtenhet av tjänsteläkare att till sjukkassa rapportera av tjänsteman an
mält sjukdomsfall samt fråga om tillämpning av bestämmelserna om sjuk
kontroll, 1962 s. 93; —- fråga om underrättelse till anhörig om värnplik
tigs intagning på sjukhus, 1967 s. 181; — se även Fritid, Permission.
Sjukvisitation, anlitande vid sjukvisitationer av elever i fackutbildningskurs
för värnpliktiga läkare, 1952 s. 14; — underlåtenhet av militärläkare att
företaga tillräckligt ingående undersökning av sjukanmäld värnpliktig,
1957 s. 21 o. 1963 s. 172; — se även Läkarbesiktning, Sjukredovisning.
Sjukvård, se Läkarvård.
Sjukvårdspersonal, se Civil verksamhet, Tävlingar.
Sjöräddning, fråga om militära myndigheters åtgöranden i samband med
vissa sjöräddningsföretag, 1961 s. 182.
Sjötillägg, se Disciplinbot.
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Skadestånd, med anledning av att säkerhetsföreskrifter blivit åsidosatta,
1953 s. 98; — med anledning av felbehandling i samband med läkarbesiktning, 1955 s. 183; — fråga om skadeståndsskyldighet för kronan med
anledning av olycka till följd av hylssprängning vid skjutning med kul
sprutepistol, 1960 s. 73 o. 1962 s. 71; — fråga om dylik skyldighet då mi
litär personal under fälttjänstövning utövat våld vid flyktförsök av obe
hörigen kvarhållen civilperson, 1963 s. 215; — se även Ersättning, Tra
fikmål.
Skidtävling, se Hälsovård, Tävlingar.
Skiljaktig mening, av auditör i fråga om straffbeslut, 1961 s. 215 o. 1964 s.
217.
Skjutning, säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder vid övningsskjutning
från stridsvagn, 1950 s. 263; vid skjutning med raketgevär, 1955 s. 76,
med granatgevär, 1961 s. 166; vid provskjutning med sjöartilleri, 1950 s.
273; vid provskjutning med kustartilleripjäs, 1951 s. 45; vid skjutning
och bombfällning å övningsfält, 1962 s. 110; — frågor om ansvar och er
sättningsskyldighet med anledning av en i oktober 1948 å kryssaren Got
land inträffad skjutolycka, 1952 s. 190; — avhjälpande i visst fall av olä
genheter för ortsbefolkningen i samband med skjutövningar, 1955 s. 135;
—- säkerhetsanordningar vid demonstrationsskjutningar vid Carl Gustafs
stads gevärsfaktori, 1960 s. 144; — se även Brand, Militärhäkte, Vakt
tjänst.
Skyddsgrop, se Stridsvagn.
Skyddskoppympning, straff för vägran att underkasta sig ympning, 1951
s. 177.
Skyttetävling, se Tävlingar.
Spioneri, utredning föranledd av flaggunderofficers lagförande för spioneri,
1953 s. i58.
Spritdrycker, beslag å och förverkande av spritdrycker m. m. vid onykterhet
i tjänsten och vid fylleri, 1957 s. 44, 1960 s. 246 o. 1961 s. 214; — militär
befattningshavares befogenhet att besluta om förstörande av beslagtagna
berusningsmedel, 1968 s. 49; — genom att anlita annan för inköp av även
ringa kvantitet rusdrycker gör sig värnpliktig som är under 21 år skyldig
till straffbar gärning, 1965 s. 165; — se även Ordningshållning.
Sprängmedel, åsidosättande av gällande säkerhetsföreskrifter vid transport
av sprängmedel, 1955 s. 85; — fråga om säkerhetsbestämmelserna vid
användning av övningsslagtändare, 1964 s. 210. Jfr Explosiva varor.
Statsåklagare, se Åklagare.
Strafföreläggande, fråga om förutsättningar för begagnande av strafföreläg
gande i fall då krigsman överträtt bestämmelse i vägtrafikförordningen
om hastighetsbegränsning, 1961 s. 85; — angående anteckning i militärt
straffregister och å kontrollkort av strafföreläggande i militärt mål, 1952
s. 248 o. 1953 s. 236.
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Straffkommendering, jfr Tillrättavisning.
Straffkort, se Militärt straffregister.
Straffmätning, se Dom, Övergivande av post.
Stridsvagn, fråga huruvida en vänjningsövning, därvid en stridsvagn fram
fördes över med trupp bemannade skyddsgropar, planlagts och genom
förts med erforderlig omsorg, 1956 s. 152; —- fråga angående behovet av
allmänna säkerhetsföreskrifter vid övningar av ifrågavarande slag, 1956
s. 152.
Studiebesök, se Befästning.
Stämning, fråga om ledamot av domstol underlåtit att föranstalta om utfär
dande och delgivning av stämning i brottmål, 1962 s. 15.
Svets- och skäraggregat, inbrottsskydd för, 1966 s. 239.
Svikande av försvarsplikt, se Simulation.
Svordomar, fråga om åtgärder mot bruket av svordomar inom krigsmakten,
1966 s. 234.
Sång. se Ordningen inom krigsmakten.
Säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder, se Ammunition, Brand, Flyg
plan, Granatgevär, Handgemäng, Handgranatkastning, Militärhäkte, Pan
sarskott, Raketgevär, Simövningar, Skadestånd, Skjutning, Sprängmedel,
Stridsvagn, Tolkning, Vakttjänst, Överskeppning,
Säkerhetstjänst, vissa förhållanden berörande den militära säkerhetstjänsten,
1953 s. 189.
Sängkläder, se Militärhäkte.
Tillhörighet till förband, innebörden av det i 71 § militära rättegångslagen
förekommande uttrycket »den avdelning, till vilken den misstänkte hör»,
1953 s. 94.
Tillrättavisning, får ej användas med mindre förutsättningar föreligga för
åläggande av straff för förseelsen i disciplinär ordning, 1950 s. 84 o. 243,
1952 s. 139 o. 1953 s. 87; — må ej meddelas innan den felande lämnats
tillfälle att förklara sig, 1953 s. 87; — bristfälligt förhör i tillrättavisningsärende, 1967 s. 165; — fråga om samtidigt användande för olika för
seelser av disciplinstraff och tillrättavisning, 1950 s. 217; — vakttjänstgöring utom tur ålagd av förman utan tillrättavisningsrätt, 1950 s. 44 o.
1954 s. 31; — tillämpning av en i lag icke medgiven form av tillrättavis
ning, 1956 s. 81; —- upphävande av tillrättavisning, 1950 s. 225 o. 1953 s.
87; —- fråga huruvida i samband med begärd omprövning av ålagd till
rättavisning disciplinstraff kan åläggas för samma förseelse som föran
lett tillrättavisningen, 1961 s. 83; — fråga i visst fall huruvida tillrättavisningsrätten vid kompani kunnat, med förbigående av tillrättavisningsberättigad kompanichef, uppdragas åt högre chef, 1957 s. 43; — till
rättavisningsrätt tillkommer ej stabschef vid försvarsområdesstab och
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militärbefälsstab, 1958 s. 83; — fråga om ändrade bestämmelser angåen
de tillrättavisningsrätt gentemot fast anställt underbefäl med vederlikar,
1959 s. 243; — so även Tillrättavisningsförteckning, Vapenfria värn
pliktiga. Jfr Verkställighet av tillrättavisning.

Tillrättavisningsförteckning, innebörden av föreskrifter rörande vad som
skall antecknas i tillrättavisningsförteckning, 1951 s. 204, 1959 s. 119 o.
1961 s. 78; — vissa frågor angående granskning av tillrättavisningsför
teckning, 1951 s. 205; — tillvägagångssätt för antecknande av anmärk
ningar framkomna vid granskning av tillrättavisningsförteckning, 1954
s. 88; — utdrag ur tillrättavisningsförteckning bör ej införskaffas i disci
plinmål eller annat militärt mål, 1951 s. 205.
Tillrättavisningsrätt, se Tillrättavisning.

Tilltalsord, fråga om överordnads användande av tilltalsordet »du» till me
nig, 1954 s. 144 o. 1955 s. 66.
Tjänst, innebörden av uttrycket »innehar tjänst vid krigsmakten» i 3 § mi
litära rättegångslagen, 1951 s. 192 o. 1955 s. 107; — underlydande har
beordats till arbete som ej ingått i hans tjänst, 1954 s. 31, 1956 s. 139 o.
1957 s. 103, jfr 1950 s. 56 o. 1954 s. 148; — se även Arvodesbefattning, Bi
syssla, Tjänstetillsättning.
Tjänstduglighet, se Inskrivningsförordningen. Jfr Läkarbesiktning, Läkar
intyg.
Tjänstebil, missbruk av, 1951 s. 125, 1954 s. 18, 1955 s. 151, 1960 s. 115, 1964
s. 47 o. 111, 1968 s. 23; jfr 1957 s. 27; — se även Resekostnad.
Tjänstebiljett, fråga om tillhandahållande av militär tjänstebiljett för åter
resa åt värnpliktig, som under olovlig utevaro från sitt förband inställt
sig vid annat förband, 1966 s. 171.
Tjänstebrevsrätt, åsidosättande av gällande föreskrifter om tjänstebrevsrätt, 1961 s. 123.
Tjänstefel, straffbestämmelserna i 25 kap. 4 § och 26 kap. 18 § strafflagen
subsidiära i förhållande till andra straffbud, 1951 s. 187; — tjänstefel
eller egenmäktigt förfarande, 1957 s. 27; — tjänstefel eller lydnadsbrott,
1958 s. 67; —- tjänstefel eller undanhållande, 1965 s. 152; — tjänstefel
eller förseelse mot 38 § värnpliktslagen, 1966 s. 144 o. 1967 s. 84. Jfr
Militärhäkte, Oskickligt beteende, Simulation, Undanhållande, övergi
vande av post. Se även Anslag, Arbetstid, Attest, Bisyssla, Civil befatt
ningshavare, Disciplinmål, Explosiva varor, Flygning, Förvarsarrest,
Handläggning, Instruktion, Obehörig påverkan, Olämpligt uppträdande,
Sprängmedel, Stämning, Tillrättavisning, Tilltalsord, Tjänstebil, Täv
lingar.
Tjänsteförbindelse, fråga om innebörden av tjänsteförbindelse som officersaspirant skall avgiva före inträde i försvarets läroverk, 1963 s. 257.
Tjänstemeddelande, stabschef har avlåtit viss framställning å högre chefs
vägnar (»enligt uppdrag») utan att härutinnan ha erhållit erforderligt
särskilt bemyndigande, 1956 s. 48.
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Tjänstemissbruk, tjänsteman har berett annan tjänsteman viss gottgörelse
till vilken denne icke varit berättigad ävensom i ekonomiska frågor fattat
beslut vartill han icke varit behörig, 1963 s. 33; — se även Materiel, Privat
uppdrag.
Tjänsteplikt, fråga huruvida värnpliktig, som i logement misshandlat an
nan värnpliktig, därigenom åsidosatt sin tjänsteplikt, 1967 s. 95; se även
Tävlingar, Ämbetsman.
Tjänsteresa, se Resekostnad. Jfr Förskott, Traktamente.
Tjänsteställning, för f. d. fast anställd, 1962 s. 169.
Tjänstetillsättning, åsidosättande av tillbörlig omsorg och noggrannhet vid
avgivande av yttrande beträffande sökande till vissa befattningar, 1960
s. 114; -— fråga huruvida militär befattningshavare som tillhandagått
civil myndighet med upplysningar om anställningssökande därvid iakt
tagit tillbörlig omsorg och aktsamhet, 1962 s. 78; — försvarsgrenschef
har i fråga om tillsättande av vissa beställningar givit anvisning stri
dande mot bestämmelse meddelad av Kungl. Maj :t, 1964 s. 117; — fråga
huruvida befordringsgrunderna förtjänst och skicklighet iakttagits vid till
sättande av förvaltarbeställningar, 1965 s. 209; — fråga om hävande av
förvaltares placering som kassachef innan beslut om antagning å högre
tjänst blivit slutgiltigt, 1968 s. 165; — fråga huruvida i samband med om
organisation tjänst hort kungöras till ansökan ledig, 1968 s. 171. Jfr Trans
portansökning.
Tjänsteutövning, fråga om ledamot av domstol gjort sig skyldig till med
hjälp till obehörig tjänsteutövning av domaraspirant, 1962 s. 15; — se
även Onykterhet i tjänsten.
Tjänsteväg, vid anmälan om brott, 1953 s. 72; — fråga huruvida skrivelse
till riksdagsutskott bort befordras tjänstevägen, 1961 s. 113; — av förbandschef gjord, till Konungen ställd framställning som tjänstevägen in
sänts till försvarsgrenschef har av denne icke vidarebefordrats, 1964 s.
126; — Till försvarsgrenschef ställd anställningsansökan som tjänstevä
gen inkommit till annan försvarsgrenschef har av denne icke vidarebe
fordrats till förstnämnde chef, 1966 s. 218. Jfr Anmälan.
Tjänstgöring, värnpliktig har felaktigt hemförlovats på grund av sjukdom
och ej fått tillgodoräkna sjukdomstid såsom fullgjord tjänstgöring, 1960 s.
149; — se även Arreststraff, Verkställighet av disciplinstraff.
Tjänstgöringsintyg, fråga om innebörden av föreskriften i allmänna verksstadgan om skyldighet för myndighet att på begäran av tjänsteman ut
färda intyg angående hans tjänstgöring hos myndigheten, 1961 s. 161.
Tjänstgöringsplats, chef som hänskjutit militärt mål till åklagaren skall, om
tjänstgöringsplatsen för den misstänkte ändras, underrätta eventuell ny
bestraffningsberättigad chef jämte åklagaren, 1957 s. 35.
Tjänstgöringsställe, innebörden av detta uttryck i 26 kap. 11 § strafflagen,
1951 s. 183, 1954 s. 270 o. 1956 s. 143.
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Tjänstledighet, anmärkning mot handläggning av ansökan om tjänstledighet
med anledning av nära anhörigs sjukdom, 1951 s. 120; — för värnplik
tiga med anledning av kallelse till domstol, 1953 s. 138; — fråga huruvida
tjänstledighet kunnat vägras värnpliktig för deltagande i kommunalval,
1968 s. 155. Jfr Traktamente.
Tolkning, fråga om åtgärder med anledning av olycksriskerna vid cykel
tolkning, 1966 s. 188.
Trafikbrottslagen, fråga huruvida lagen om straff för vissa trafikbrott är
tillämplig med avseende å väg inom inhägnat kasernområde, 1956 s. 74;
— fråga om bilförare genom att i uttröttat tillstånd föra bil gjort sig
skyldig till vårdslöshet i trafik, 1961 s. 25; — fråga om övningsledare
gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik genom att underlåta att tillse att
marscherande trupp under mörker bär föreskrivna reflexmärken, 1967 s.
69. Jfr Transport.
Trafikmål, mål om ansvar å krigsman för oaktsamhet vid förande av kro
nans motorfordon handlägges såsom militärt brottmål, 1951 s. 191 o. 195;
— angående skyldighet för domstol att lämna meddelande om skade
ståndskrav mot förare av krigsmaktens motorfordon, 1953 s. 249 o. 1954
s. 245. Jfr Kasernområde.
Traktamente, värnpliktigs rätt till traktamente vid resor i samband med
tjänstledighet och övningsuppehåll, 1955 s. 181.
Transport, frågor rörande vissa från häl so vår ds synpunkt påtalade förhål
landen i samband med biltransporter för förflyttning av trupp, 1956 s.
144; — fråga om motorförare erhållit tillräcklig vila före motormarsch,
1960 s. 157, jfr Trafikbrottslagen. Se även Sprängmedel.
Transportansökning, fråga huruvida regementsofficer som hos försvarsgrenschef ansökt om transport erhållit tillfredsställande orientering be
träffande handläggningen av transportansökningen, 1964 s. 129.
Tryckfrihetsförordningen, angående meddelande till tidningsredaktion av
uppgift om förhållanden varom kännedom erhållits i tjänsten genom upp
lysning av förtrolig natur, 1959 s. 129; — fråga om ansvar för uttalan
den till tidningsredaktion rörande tjänsteförhållanden, 1961 s. 182; —
fråga om rätt att använda tryckt skrift för framställande av klagomål,
1961 s. 179; — fråga om otillåtet efterforskande av författare till tid
ningsartikel, 1961 s. 134; — inskränkning i rätten att å vissa fritidsloka
ler framlägga tryckta skrifter, 1950 s. 276; — för kustflottan utfärdade
order ha innehållit felaktiga uppgifter angående vilka tidningar som icke
fingo framläggas å nämnda lokaler, 1952 s. 205; — fråga huruvida visst
uttalande av militär myndighet tryckfrihetsrättsligt innefattat hinder i
enskild förenings publicistiska verksamhet, 1954 s. 153; — angående
utspridande av vissa skrifter vid trupp eller å flottans fartyg, 1954 s.
278; — se även Allmänna handlingar. Jfr Förening.
Tuberkulos, jfr Lungtuberkulos.
Tystnadsplikt, vissa spörsmål rörande läkares tystnadsplikt, 1957 s. 107; —
fråga om tystnadsplikt angående förhållanden varom kännedom erhållits
i tjänsten genom upplysning av förtrolig natur, 1959 s. 129.
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Tävlingar, sjukvårdspersonal vid krigsmakten har utan stöd av gällande be
stämmelser kommenderats att å fritid tjänstgöra såsom olycksfallsberedskap vid av civil organisation anordnade ryttartävlingar, 1956 s. 139; —
värnpliktiga ha utan stöd av gällande bestämmelser kommenderats att
tjänstgöra såsom markörer vid civil skyttetävling, 1957 s. 103 o. 1962 s.
130; — vissa spörsmål rörande anordnandet av militära skidtävlingar i
stark kyla, 1957 s. 86; — fråga om krigsman, som frivilligt anmält sig till
deltagande i militär idrottstävling men uteblivit, gjort sig skyldig till
tjänstefel, 1951 s. 34; — fråga om befogenhet för marin myndighet att tillhandagå med fartyg och personal vid av enskild sammanslutning anord
nad segelregatta, 1961 s. 191; — fråga om befogenhet för flygvapnets del
att tillhandagå med övervakning från luften vid av enskild sammanslut
ning anordnade kappseglingar, 1962 s. 182; — se även Civil verksamhet,
Kommendering.
Undanhållande, gränsdragningen mellan undanhållande enligt 26 kap. 11 §
strafflagen och tjänstefel enligt 18 § samma kapitel, 1951 s. 181, 1952 s.
146, 1956 s. 143, 1961 s. 65 o. 1965 s. 152; — fråga huruvida domstol över
skridit sin prövningsrätt genom att en för undanhållande åtalad värnplik
tig dömts för tjänstefel, 1968 s. 42; — beräkning av frånvarotid vid ådömande av straff för undanhållande (rymning), 1958 s. 96 o. 203, 1960
s. 235; — i dom angående utevarobrott bör noga angivas tidpunkterna för
utevarons början och slut, 1961 s. 95; —- fråga om samtidigt tillämpande
av straffbestämmelserna för undanhållande (rymning) och lydnadsbrott
(tjänstefel), 1953 s. 68; — innebörden av uttrycket tjänstgöringsställe i
26 kap. 11 § strafflagen, 1951 s. 183, 1954 s. 270 o. 1956 s. 143; — se även
Övergivande av post. Jfr Eftertjänst, Inskrivningsförordningen, Militär
häkte.
Underskrift, bestraffningsberättigad befattningshavare, som meddelat beslut
i disciplin- eller ersättningsmål, skall egenhändigt underteckna beslutet,
1956 s. 91; — se även Tjänstemeddelande.

Ungdomsfängelse, se Åtal.
Uniform, fråga angående införande vid armén av en till sällskapsdräkt av
sedd särskild uniform, vars anskaffande skulle vara obligatoriskt för vissa
personalkategorier, 1961 s. 154; — fråga huruvida personalvårdskonsulent —- tillika reservofficer — bör använda uniform i tjänsten, 1964 s.
213.
Uppdrag, se Bisyssla.
Uppfinning, frågor om handläggning av ärenden angående ersättning för
uppfinningar inom försvaret och spörsmål om principerna för bestäm
mande av sådan ersättning, 1960 s. 182.
Upphandling, fråga om regementsintendents behörighet att självständigt
handlägga upphandlingsärenden, 1951 s. 171; — felaktig handläggning av
upphandlingsärende, 1955 s. 158 o. 1956 s. 129; — fråga huruvida myn
dighet i visst fall ägt företaga upphandling under hand, 1962 s. 107; —
fråga om tillämpning av föreskriften i upphandlingskungörelsen om an
tagande av för staten förmånligaste anbud, tillika fråga om ofullständigt
angivande av skäl för antagande av anbud, 1961 s. 142. Jfr Motorfordon.
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Upplysningsverksamhet, fråga huruvida regementschefs föredrag med försvarsupplysning framstått som inblandning i den politiska debatten, 1968
s. 72; — fråga om lämpligheten av att försvarsgrenschef genom cirkulär
skrivelse till varuleverantörer uttalat önskemål om att visst bokverk måtte
inköpas, 1963 s. 226.
Uppsåt, innebörden av kravet på uppsåt vid tillämpning av straffbestäm
melsen för undanhållande i 26 kap. 11 § strafflagen, 1951 s. 184.
Utbildning, fråga om anordnande av kompletterande utbildning, 1967 s. 165
o. 1968 s. 110. Jfr Ledighet.
Utegångsförbud, innebörden av föreskriften att utegångsförbud får avse
högst sju dagar, 1951 s. 191; — verkställighetstiden vid utegångsförbud,
som bestämts till visst antal dagar understigande sju, 1951 s. 191; —
överträdelse av utegångsförbud kan icke medföra ansvar för lydnadsbrott,
1961 s. 78; — i tillrättavisningsförteckningen skall angivas vilket område
utegångsförbudet avser, 1951 s. 204.
Utgallring, av expeditions- och arkivhandlingar, se Gallring.
Utredning, kompanichef har utan befogenhet verkställt utredning i militärt
mål, 1954 s. 85; — underlåtenhet av regementschef att efterkomma militieombudsmannens anmodan att medverka vid utredning, 1961 s. 134; —åklagare är skyldig underrätta bestraffningsberättigad befattningshavare
om inledd brottsutredning i militärt mål även om utredningen ej är att
anse såsom förundersökning, 1960 s. 82; — »förberedande utredning» i
disciplinmål får förekomma endast i fall som avses i 23 § militära rätte
gångslagen, 1961 s. 71; — utredningsarbete inom ämbetsverk i Stockholm
har felaktigt förlagts till annan ort, 1962 s. 134; — se även Flyghaveri,
Förhör, Förundersökning, Militärförhör.
Utrikesvistelse, innebörden av föreskrifterna i tjänstereglementet för krigs
makten om inhämtande av tillstånd att vistas utrikes, 1951 s. 122.
Utspisningsnämnd, tillrättavisning meddelad ordförande i utspisningsnämnd
för underlåtenhet att i föreskriven utsträckning avhålla sammanträden
med nämnden, 1951 s. 69.
Uttagning, fråga huruvida beslut om hävande av underbefälsuttagning före
gripits, 1967 s. 193.
Vakttjänst, skyldighet för fartygschef att kontrollera att personal, som ut
rustas med eldhandvapen för vakttjänst, äger erforderliga kunskaper och
färdigheter beträffande vapnets handhavande, 1952 s. 226; — särskilda
säkerhetsanordningar till förhindrande av vådaskott vid användning av
kulsprutepistoler under vakttjänst, 1954 s. 104, 1955 s. 131 o. 1959 s. 177;
— se även Tillrättavisning, Övergivande av post.
Vapenfria värnpliktiga, yttrande över ett av 1964 års utredning rörande
vapenfria värnpliktiga avgivet betänkande »Vapenfri tjänst», 1967 s.
257; — tillrättavisning av vapenfri värnpliktig som ej står under miltärt
befäl, 1950 s. 425; — vapenfri tjänstepliktig ålagd arreststraff utan att
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förutsättningar härför förelegat, 1968 s. 13; — fråga om behörigheten att
besluta beträffande vapenfri värnpliktigs förläggning under tjänstgöring
utanför krigsmakten, 1963 s. 272; — se även Hämtningskungörelsen.
Vapenvägran, åtgärder av militär befattningshavare då värnpliktig förklarar
sig av samvetsskäl icke vilja fullgöra militärtjänst, 1959 s. 217; — se även
Resning.
Verksstadga, frågor rörande tillämpningen av eu föreslagen allmän verksstadga, 1955 s. 204; — se även Tjänstgöringsintyg.
Verkställighet av disciplinstraff, fråga om utverkande av överrätts förord
nande att av underrätt ålagt disciplinstraff icke skall verkställas i avbidan på lagakraftägande dom eller beslut, 1951 s. 201; — fråga om ver
kan av bestraffningsberättigad befattningshavares beslut att av honom
ålagt disciplinstraff ej skall gå i verkställighet, 1950 s. 217; — arreststraff
får ej verkställas om samtidigt till verkställighet föreligger straffarbetseller fängelsestraff, 1955 s. 118; -— verkställighet av arreststraff i annat
militärhäkte än vid den dömdes eget förband, 1950 s. 212; — förfarandet
vid verkställighet av arreststraff då den straffskyldige icke längre är
tjänstgöringsskyldig, 1951 s. 95 o. 190, 1952 s. 177, 1953 s. 274, 1956 s.
117 o. 1961 s. 55; — felaktiga åtgärder vid handläggning av ärende an
gående införpassning till militärhäkte av i tjänst icke varande värnpliktig
för undergående av arreststraff, 1956 s. 117; — fråga huruvida då av ett
arreststraff om femton dagar de fem första enligt förordnande i straffbe
slutet verkställts med tjänstgöring straffet i övrigt må verkställas utan
tjänstgöring, 1952 s. 176; -— förordnande att arreststraff med hänsyn
till den dömdes tjänstgöringsförhållanden skall verkställas med tjänstgö
ring må meddelas endast i samband med straffets åläggande, 1952 s. 178;
—- bestraffningsberättigad chef äger icke ändra i straffbeslut meddelad
föreskrift att arreststraff skall verkställas med tjänstgöring, 1955 s. 118;
■— vissa spörsmål rörande straffarrestants sysselsättande med arbete un
der arresttiden, 1957 s. 74 o. 1962 s. 74; — arreststraff icke till fullo verk
ställt på grund av missuppfattning av domstols förordnande att straffet
skulle till viss del anses verkställt genom förvarsarrest, 1962 s. 73; — åt
gärder för verkställande av arreststraff då med hänsyn till den dömdes häl
sotillstånd för verkställigheten föreligger hinder, vars varaktighet icke
kan närmare bedömas, 1952 s. 179; — fråga huruvida skäl förelegat för
avbrott i verkställighet av arreststraff, 1963 s. 192; — fråga om riktigheten
av att arreststraffs verkställande »avslutats» innan hela straffet verk
ställts, 1965 s. 154; — innebörden vid sammanläggning av arreststraff av
uttrycket i 9 § disciplinlagen »förekomma på en gång till verkställig
het», 1955 s. 116; — frågor om verkställande med eller utan tjänstgöring
av arrest efter sammanläggning av flera arreststraff eller efter avbrott i
sådant straff, 1951 s. 190; — förnyat förordnande om verkställighet efter
avbrott i arreststraff, 1951 s. 203; — beräkning av strafftid vid avbrott i
verkställigheten av arreststraff, 1951 s. 191; — arrest utan bevakning (en
ligt den numera upphävda strafflagen för krigsmakten), 1950 s. 32; —
verkställighet av arreststraff i samband med krigsförbandsvisa repetitionsövningar, 1953 s. 267; — felaktigt förfarande vid handläggning av ansökan
om uppskov med verkställighet av arreststraff, 1955 s. 110; — samman
träffande av arrest- och disciplinbotsstraff, 1961 s. 62; — se även Arreslstraff, Militär häkte. Jfr Nöjdförklaring.
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Verkställighet av tillrättavisning, fråga huruvida tillrättavisning som med
delats icke kasernerad personal i form av förbud att på fritid vistas utom
bostaden innefattar hinder att lämna densamma för intagande av måltid,
1950 s 249; — innebörden av föreskriften att ålagd tillrättavisning ome
delbart skall gå i verkställighet, 1951 s. 101 o. 1952 s. 186; — fråga huru
vida värnpliktig som enligt tillrättavisningsbeslut icke får lämna kom
paniförläggningen äger deltaga i frivillig fritidsundervisning utom kom
paniförläggningen, 1952 s. 183; — se även Utegångsförbud. Jfr Tillrätta
visning.
Visitation, fråga om kompanichefs rätt att beordra visitation av förläggningstält och packning, 1966 s. 158; —- se även Kroppsvisitation.
Vitsord, se Allmänna handlingar, Betyg.
Vittne, se Vittneskallelse.
Vittnesförhör, jfr Vittneskallelse.
Vittneskallelse, vittne i brottmål får ej i vittneskallelsen föreläggas att före
vittnesförhöret »taga del av förundersökningsprotokollet», 1957 s. 46.
Våld, mot underlydande krigsman, 1953 s. 14, 1954 s. 67, 1955 s. 15, 1962 s.
64, 1963 s. 148, 153 o. 175, 1964 s. 75; — gränsdragningen mellan 26 kap.
7 § strafflagen (våld eller hot mot krigsman) och 10 kap. 1 § samma lag
(våld eller hot mot tjänsteman), 1957 s. 26; — fråga huruvida våld mot
värnpliktig förövats med anledning av dennes tjänst (26 kap. 7 § straff
lagen respektive 21 kap. 7 § brottsbalken), 1965 s. 144 o. 1967 s. 95; —
militär personals rätt att bruka våld gentemot allmänheten, 1963 s. 215.
Väg, se Kasernområde, Trafikbrottslagen, Vägtrafikförordningen.
Vägtrafikförordningen, fråga huruvida vägtrafikförordningen är tillämplig
med avseende å väg inom inhägnat kasernområde, 1956 s. 74; — fråga om
förutsättningar för begagnande av strafföreläggande i fall då krigsman
överträtt bestämmelse i vägtrafikförordningen om hastighetsbegränsning,
1961 s. 85.
Vänjningsövning, se Stridsvagn.
Värnpliktslagen, angående tillgodoräknande som fullgjord värnpliktstjänst
göring av tid för verkställande av disciplinstraff, 1952 s. 245 o. 1953 s.
273; — yttrande i anledning av remiss angående ändring av gällande
föreskrifter rörande den nomadiserande lappbefolkningens värnpliktsförhållanden, 1952 s. 285; — yttrande över 1960 års värnpliktsutrednings
betänkande rörande värnplikten, 1967 s. 257; — vissa spörsmål om straff
beläggande av värnpliktigs underlåtenhet att förvara och taga del av mot
tagen order om tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen, 1951 s. 218 o.
1955 s. 191; -— fråga om sådan lagändring att mål rörande vissa förseel
ser mot värnpliktslagen icke skola anses såsom militära mål, 1955 s. 193
o. 1956 s. 166; — fråga huruvida värnpliktig, som icke tillräckligt nog
grant tagit del av inkallelseorder och därför inställt sig för sent, gjort sig
skyldig till tjänstefel eller förseelse mot 38 § värnpliktslagen, 1966 s. 144
o. 1967 s. 84; — angående prövning i vissa fall av värnpliktigas krigsdug-
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lighet och krigsanvändning, 1953 s. 237, 1956 s. 166 o. 1957 s. 141; — se
även Beredskapsövning, Inskrivningsförordningen.
Åklagare, landsfogde i vissa fall åklagare i militära mål, 1951 s. 199; —
angående behov av förstärkning av tillgången på åklagar- och polisper
sonal, som har att ombesörja utredning i militära mål, 1951 s. 223, 1953
s. 233 o. 1956 s. 189; — underlåtenhet att verkställa utredning som varit
erforderlig, 1950 s. 13; — tillsynen i fråga om anhållanden av för brott
misstänkta, 1955 s. 209; — angående distriktsåklagares skyldighet att i
vissa fall inhämta statsåklagares medgivande till anställande av åtal, 1956
s. 102; —- åklagares skyldighet att precisera den sak han jämlikt 83 §
militära rättegångslagen underställer bestraffningsberättigad befattnings
havare, 1965 s. 172; — se även Flyghaveri, Fullföljdsrätt, Förundersök
ning, Förvarsarrest, Militära mål, Rättegångskostnad, Åtal. Jfr Tjänstgöringsplats.
Åtal, i militärt mål mot den som tidigare blivit dömd till ungdomsfängelse,
1953 s. 104; — behörig domstol vid åtal i militärt mål, 1953 s. 94; — fråga
om avvisande av åtal som jämlikt 73 § militära rättegångslagen väckts
vid domstolen i den misstänktes hemort, 1964 s. 87; — utvidgning av
väckt åtal, 1956 s. 103; — innebörden av åtalsreglerna i 25 kap. 12 § och
26 kap. 23 § strafflagen (20 kap. 14 § och 21 kap. 22 § brottsbalken), 1965
s. 162 o. 1967 s. 95; — åtalsfråga rörande kollision mellan flygplan från
olika flottiljer bör avgöras i ett sammanhang av en och samma åklagare,
1967 s. 122; — se även Åklagare.
Åtalseftergift, 1951 s. 196.
Återkallelse, påverkan att återkalla hos militieombudsmannen gjord anmä
lan, 1958 s. 17.
Ämbetsansvar, 1951 s. 190, 192 o. 198, 1955 s. 105.
Ämbetsbrott, jfr Ämbetsman.
Ämbetsman, ämbetsmans åsidosättande av tjänsteplikt genom allmänt brott,
1954 s. 267. Jfr Våld.
Ämbetsverk, författningsenligheten av inom visst ämbetsverk utan tillstånd
av Kungl. Maj :t vidtagen organisationsändring och av därefter inom ver
ket tillämpad ordning för vissa ärendens handläggning, 1955 s. 165; -—•
innebörden av det i instruktionen för vissa ämbetsverk förekommande
uttrycket »därtill utsedd befattningshavare», 1955 s. 180; — högre chef
har i samarbetet med underordnade tjänstemän förbigått den som med
självständigt ansvar utövat det närmaste chefskapet över dessa, 1955 s.
181; — fråga om avdelningsdirektör och byråchef brustit i sin tillsyns
skyldighet, 1968 s. 84; — se även Verksstadga.
Örlogsfartyg, se Fartyg.
Övergivande av post, räckvidden av straffbestämmelsen för övergivande av
post, 1951 s. 185 o. 1968 s. 38; — tillämpning av straffbestämmelsen för
övergivande av post, då vaktpost somnat under posttjänstgöring, 1955 s.
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92; — underlåtenhet att inställa sig till anbefalld vakttjänstgöring kan
icke bliva att bedöma som övergivande av post, 1954 s. 74; — fråga om
samtidigt tillämpande av straffbestämmelserna för övergivande av post
och undanhållande, 1952 s. 148 o. 1968 s. 36; — straffmätning vid ådörnande av ansvar för övergivande av post under fredstid, 1955 s. 92.

Överskeppning, vissa spörsmål rörande säkerhetsbestämmelser för övningar
i övergång av vattendrag (överskeppning) med s. k. patrullbåt, 1957 s.
124.
Övningsflygning, föreskrifter rörande övningsflygning i samband med tjänsteuppdrag eller ledighet, 1953 s. 230.
Övningsuppehåll, jfr Traktamente.

