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ECLI:NL:HR:2012:BX0146 - 80a RO-1
ECLI:NL:HR:2016:1005 - 80a RO-2
ECLI:NL:HR:2006:AU9130 - 359 Sv;Uos
ECLI:NL:HR:2013:BY5321 en ECLI:NL:HR:2020:1889 - 359a Sv
ECLI:NL:HR:2018:1934 - aanhoudingsverzoeken
ECLI:NL:HR:2019:1145 - aanhoudingsverzoeken, onbekend waarom vd niet verscheen cq weet van zitting
ECLI:NL:HR:2018:507 - beperking cassatieberoep
ECLI:NL:HR:2017:463 - beroep op mensenrechtenschendingen in uitleveringsprocedures
ECLI:NL:HR:2016:2026 - bewijsmotiveringsvoorschriften igv vernietiging/bevestiging vonnis
ECLI:NL:HR:2017:1016 - bruikbaarheid bewijs niet door verdediging gehoorde getuige – sole/decisive rule”
ECLI:NL:HR:2018:2095 - herziening; beoordelingskader
ECLI:NL:HR:2019:602 - kroongetuigen
ECLI:NL:HR:2017:1219 - motivering tot oproepen en horen van getuigen ihlv rechtspraak EHRM
ECLI:NL:HR:2007:AZ8360 - niet gemachtigd raadsman; betekeningsverzuim
ECLI:NL:HR:2022:825 - onderzoekshandelingen igv toestemming; juridisch kader
ECLI:NL:HR:2011:BP2709 - omvang hb en intrekking
ECLI:NL:HR:2014:1496 - oproepen en horen van getuigen t.tz. op verzoek van de verdediging
ECLI:NL:HR:2021:576 - oproepen en horen van getuigen à charge op verzoek verdediging – post-Keskin
ECLI:NL:HR:2022:147 - oproepen/horen van getuigen in ontnemingszaken
ECLI:NL:HR:2022:1198 – oproepen/horen van getuigen-deskundigen (motiveringsvereisten voor verdediging)
ECLI:NL:HR:2022:1252 - procesafspraken
ECLI:NL:HR:2011:BO6704 - procesreglement HR, onvolledig dossier
ECLI:NL:HR:2008:BD2578 - redelijke termijn
ECLI:NL:HR:2022:760 - verschoningsrecht advocaat in dienstbetrekking
ECLI:NL:HR:2017:1017 - Vervolg Vidgen, geen herinnering/verschoningsrecht van getuige
ECLI:NL:HR:2022:1200 – weigerende observandus. Toetsingskader 37a lid 7 Sr (machtiging gebruik gegevens)
ECLI:NL:HR:2021:370 - wraking
ECLI:NL:HR:2011:BM9102 - wijziging tll; zelfde feit
Materieel
ECLI:NL:HR:2019:1146 - 9 WVW1994
ECLI:NL:HR:2017:970 - 577b Sv (nb na iwtr. wet USB art. 6:6:26 Sv)
ECLI:NL:HR:2003:AF7938 - daderschap rechtspersoon
ECLI:NL:HR:2017:652 - diefstal-heling-witwassen-motivering
ECLI:NL:HR:2017:1111 - eendaadse samenloop; voortg. handeling
ECLI:NL:HR:2020:712 - euthanasie
ECLI:NL:HR:2016:733 - feitelijk leiding geven
ECLI:NL:HR:2022:1199 - flessentrekkerij
ECLI:NL:HR:2014:3474 - medeplegen
ECLI:NL:HR:2014:3637 - medeplegen
ECLI:NL:HR:2015:718 - medeplegen
ECLI:NL:HR:2016:1316 - medeplegen
ECLI:NL:HR:2016:456 - noodweer en noodweerexces
ECLI:NL:HR:2021:1077 - ontneming igv witwassen
ECLI:NL:HR:2018:1008 - “openlijk” geweld
ECLI:NL:HR:2016:2892 - oplichting
ECLI:NL:HR:2013:960 - roekeloosheid
ECLI:NL:HR:2018:367 - tanken zonder betalen
ECLI:NL:HR:2015:3167 - voorbedachte raad
ECLI:NL:HR:2016:2842 - witwassen
ECLI:NL:HR:2018:1051 - zwaar letsel
Beslag
ECLI:NL:HR:2010:BL2823 - beklag in beslagzaken
ECLI:NL:HR:2020:1048 - beslag onder geheimhouders; verschoningsrecht
ECLI:NL:HR:2015:3076 - procesgang als beslagene (niet-geheimhouder) aanvoert dat beslag op
geheimhoudersstukken rust
ECLI:NL:HR:2021:1940 – toetsingskader beklag bij beslag obv 5.4.10 Sv (beslag ter uitvoering EOB)
Civiele vordering
ECLI:NL:HR:2019:793 - benadeelde partij
ECLI:NL:HR:2022:958 - shockschade
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