-4omkring kl. 5.30 forlod moskeen ad døren ud til gaden. Det var på det tidspunkt ved at
blive lyst, og det var meget koldt. Han mener, at det var tørt. Da han kom ud af moskeen,
så han forskellige militærkøretøjer og en helikopter i luften over området. Det var et stort
chok. Der stod soldater på gaden langs moskeens facade. Det var danske soldater, som var
tættest på ham. De danske soldater havde medbragt nogle militspersoner. Personen i den
mørke jakke til venstre på et fotografi af ladet på en ”pick up”, jf. støttebilagssamlingens
bind 2, side 85, er fra det irakiske politi. Han var til daglig vant til at se sådanne politifolk i
området. Han bemærkede ikke umiddelbart britiske soldater uden for moskeen. Han kunne
ikke forstå, hvad soldaterne sagde.
Han blev anholdt af de danske soldater lige ude foran moskeen. Der var omkring fem til
seks danske soldater omkring ham. De irakiske politistyrker stod bagved de danske soldater. Han blev ca. 5 minutter efter anholdelsen bagbundet af de danske soldater. Det var
efter, at de også havde anholdt sagsøger 2, der er hans svoger, og sagsøger 11. Han var
endnu ikke blevet ført væk fra området, da sagsøgerne 2 og 11 blev ført ud af deres huse
og over gaden til der, hvor han selv stod. De blev herefter sat ned på knæ. Alle blev bagbundet, bortset fra en enkelt person, der kun havde én arm. De var da otte personer fra moskeen, som blev tilbageholdt. De fik bind for øjnene, inden de blev ført hen til køretøjerne.
Det var hans egen hovedbeklædning, som blev brugt til at dække hans øjne til. Der blev
råbt ukvemsord ad dem, og de blev truet med at blive slået ihjel. De blev også sparket og
skubbet. Det var de irakiske militspersoner, som råbte og truede. Han sagde til tolken, at de
ville blive slået ihjel, hvis de blev overgivet til militsen. Han husker ikke noget nærmere
om tolken. Lokale tolke dækkede sædvanligvis deres ansigter til for ikke at blive genkendt.
Han vil mene, at tolken var klædt i civilt. Han mener, at der stod en soldat med et videokamera i vejkrydset for enden af moskeen, men er ikke helt sikker på det. Han tror nok, at
det var en soldat i dansk uniform. Det var almindelig kendt, at det var de danske, britiske,
australske og italienske styrker, som havde ansvaret for sikkerheden i området. De irakiske
styrker og politiet var under de udenlandske styrkers ledelse.
Hans far kom derhen og var oprørt. Der blev ikke sagt noget. Soldaterne truede hans far til
at forlade stedet, og han beroligede sin far. Hans far fik af andre i området efterfølgende at
vide, at det var danske styrker. De tilbageholdte blev sat ind i et køretøj, hvor de ventede i
omkring 5 minutter, inden det kørte fra stedet. De var mast sammen derinde, og det var
meget koldt. Sagsøgerne 2 og 11 var kun iført tyndt tøj/nattøj.
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han blev undersøgt, og holdt om hans kønsorgan i omkring tre minutter. De blev beskyldt
for at være terrorister. Situationen var frygtelig. Forløbet i teltet varede fem til seks minutter.
Efter afhøringen blev han ført udenfor og placeret der, hvor sufierne havde siddet. Der var
vagthunde ganske tæt på. Hans hænder var ikke bundet, og han havde ikke øjenbind på.
Der var ikke mulighed for at gå på toilettet. Der blev hverken tilbudt ham mad eller drikke.
På et tidspunkt blev han ført ind i teltet igen og fotograferet, hvorefter han atter blev ført
udenfor og hen til nogle irakiske politibiler. Det var de danske soldater, som afleverede
ham til irakerne. De irakiske politifolk råbte skældsord ad ham. Inden han blev sat op på
køretøjet, blev han bagbundet og fik på ny bind for øjnene. Det skete i overværelse af danske soldater. De var omkring fem personer på ladet af politiets ene pick up. Der var to køretøjer. De blev kørt fra basen til Al-Shu’oon. Undervejs blev de slået af de irakiske politifolk med geværkolber. Al-Shu’oon var berygtet for at slå sunnier ihjel.
I Al-Shu’oon blev de ført op ad tre trappetrin og ind i en gang. Straks efter ankomsten begyndte forskellige personer at slå ham. Han var stadig bagbundet og havde bind for øjnene.
Han blev lagt på et gulv. Han kunne høre mennesker skrige. Nogle talte et sprog, som ikke
var arabisk, og andre talte arabisk. Han blev slået med køller og kabler og fik elektriske
stød på øreflipperne, brystvorterne og kønsorganerne. Han blev udsat for elektriske stød
fire gange i løbet af de 14 dage, han var der. Han blev ligeledes hængt op i armene, mens
han var bagbundet, og blev ydermere slået på fodsålerne. Han blev også slået med knytnæver og sparket. Han blev løbende udsat for tortur. De første fire dage var meget frygtelige.
De andre dage kunne fangevogterne finde på at komme ind i cellen med tildækkede hoveder, hvorefter de med elkabler begyndte at slå løs på alle i cellen. Der var omkring 90 fanger i cellen. Efter 14 dage blev han overført til Tasferat fængslet, hvor han var i 18-20 dage. Derefter kom han tilbage til Al-Shu’oon og var fængslet der i yderligere ca. 17 dage. I
denne sidste periode fortsatte mishandlingen, men med mindre intensitet, fordi hans far var
i færd med at tilvejebringe en løsesum på i alt 50.000 dollars. Han blev afslutningsvis på
ny overført til Tasferat fængslet, hvor han var fængslet, indtil han blev løsladt, efter at hans
far havde betalt løsesummen.
Han har fortsat mén efter torturen og er nødt til at tage medicin mod depression. Han kan
ikke vende tilbage til Al-Zubayr, fordi han ville blive dræbt. Han er aldrig blevet sigtet

-9militsperson og derefter en britisk soldat. Personen til venstre i nærfotoet, jf. støttebilagssamlingens bind 2, side 88, er en sikkerhedsvagt, som hører under irakisk politi. De britiske soldater var til stede på den anden side af gaden ved indgangen til hans hus, da han
blev anholdt. Han så kun den britiske soldat, der stod ude foran jernlågen ind til hans bopæl. Han så endvidere en britisk Landrover, som var parkeret nede ved hjørnet af det boligområde, hvor hans families hus lå.
Beskrivelsen i Medical Report, pkt. 2, af, hvordan de danske styrker tog over m.v., er korrekt. Han blev transporteret til Shaiba Log Base på et stort dansk køretøj med en læderagtig
gummioverdækning. Enden af ladet blev også lukket af med samme materiale. Det kunne
godt minde om de lastbiler, der er afbildet i sagens støttebilag J, men det var nok ikke en af
dem. Han så kun køretøjerne bagfra. Køretøjet havde dansk nummerplade. Han havde
mange gange set de danske køretøjers nummerplader. Nærmere udspurgt om, hvordan en
dansk nummerplade ser ud, forklarede han, at det ved han ikke. Han læser arabisk. Der
stod ikke noget på arabisk bag på køretøjet. Han ved, at det var danske køretøjer, fordi de
blev kørt af danskere, og det var danskere, som førte ham og de andre op på ladet.
Han har ikke, således som det ellers fremgår af Claim Form, pkt. 2.3, givet udtryk for, at
han under britisk varetægt blev udsat for dårlig behandling og tortur. Det er heller ikke
korrekt som anført i Claim Form, pkt. 2.4, at han blev overført fra britisk varetægt til irakisk varetægt, og det er ligeledes ukorrekt, at vagterne ved teltet i Shaiba Log Base var
britiske, således som det i blankettens pkt. 2.15 er anført, at de britiske myndigheder har
anerkendt.
Som det fremgår af gengivelsen i Medical Report, pkt. 2, var han i tvivl om nationaliteten
på den soldat, der med plastikhandsker undersøgte ham, fordi soldaten havde t-shirt på.
Han havde ikke bind for øjnene på det tidspunkt. Teltet målte 3x4 meter og havde to indgange. I den højre side stod der et bord. Der var ikke irakiske styrker inde i teltet. Uden for
teltet var der vagthunde. Hundeførerne bar t-shirts. Han kan ikke sige med sikkerhed, hvilken nationalitet de havde. Det var de danske soldater, som overgav ham til de irakiske
styrker, der kørte ham til Al-Shu’oon.
Det er korrekt som anført i Medical Report, pkt. 2, at han blev fremstillet for en person, der
blev omtalt som dommer. Han blev sigtet for at være terrorist. Det var ikke dommeren,
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døren. I det samme kunne han se, at der stod nogle danske soldater og shiitiske militspersoner omkring hans bror. Han kunne ikke i situationen se på dem, at de var shiamuslimer,
men det er almindelig kendt. Militserne fungerer både som militær og politi. De havde
mange navne, herunder ”Nationalgarden” (ING). Militspersonerne forsøgte at gribe fat i
ham, og han kæmpede imod. En af dem slog ham i hovedet, så han blev svimmel, hvorefter
de slæbte ham væk. Han var bange for, at den irakiske milits ville slå ham ihjel. Militsen
var berygtet for at slå folk ihjel, også i moskeer. De smed blandt andet ligene på en losseplads i området, som blev kaldt ”Hamden”. Dette var alment kendt af folk i området.
Der var et mylder af mennesker i huset. Det var nemt for ham at se, at der også var danske
soldater. Uniformerne var brune og olivengrønne, og så bar soldaterne Dannebrogsflag på
skulderen. Også danskernes hjelme adskilte sig fra de andre koalitionsstyrkers hjelme. Han
blev slået og slæbt afsted af militspersonerne, mens de danske soldater stod lige ved siden
af. De danske soldater kunne ikke undgå at se, hvordan militspersonerne behandlede ham.
Det hele blev optaget på det kamera, der stod uden for deres hus. Det var en dansk soldat,
som holdt et videokamera. Han sad oppe på et dansk panserkøretøj. Køretøjet var hvidt, og
der stod ”de danske styrker” på siden, og det var også udstyret med det danske flag. Køretøjet kunne godt ligne det, der fremgår af et nærfoto i støttebilagssamlingens bind 2, side
105, hvis man ser bort fra tårnet. Der var tale om et bæltekøretøj uden tårn svarende til
bæltekøretøjet på fotografiet i støttebilagssamlingens bind 2, side 130.
Han blev slæbt ud af huset til det åbne område foran bebyggelsen. Hans undertrøje blev
flået i stykker, og han blev slået. Det var de irakiske militspersoner, der udsatte ham for
den hårdhændede behandling. De danske soldater fulgte med udenfor. Han blev placeret på
knæ med hænderne foldet bag nakken. Sådan sad han fra omkring kl. 4.30 om morgenen til
omkring kl. 10.30. Det var koldt og han frøs så meget, at han rystede over det hele. Militspersonerne blev ved med at slå ham. De forstod ikke, at han ikke kunne gøre for, at han
rystede. De danske soldater var fortsat til stede, og de filmede episoden.
Det var de danske styrker, som via tolken gav ordrer til den shiitiske milits. Det skete kontinuerligt. Militspersonerne løb rundt og udførte ordrerne fra de danske soldater. De danske
soldater var også med ind i husene sammen med de irakiske styrker. Han så ikke andre af
sagsøgerne den morgen. I løbet af de seks timer havde han en samtale med en af de danske
officerer. Officeren ville vide, om nogle fødevarer i et nært beliggende lokale blev brugt til
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ting i deres hus. Han ved ikke, om de danske styrker overværede dette. Han befandt sig
udenfor. Han henvendte sig ikke til de danske styrker for at få sine ejendele tilbage. Han
følte sig heldig, fordi han ikke – som de andre sagsøgere – var blevet overført til AlShu’oon.
Sagen udsat til fortsat hovedforhandling den 24. januar 2018 kl. 9.30.
Retten hævet kl. 15.35.
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