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PRESSEMEDDELELSE 
24.  april  2018 

OM 

IRAKTORTURSAGEN: 

 

SAGEN MÅ GÅ OM  
 

 

Ved påbegyndelsen af sagsøgernes procedure i Østre Landsret i eftermiddag vil 
sagsøgernes advokater stille krav om, at Landsretten benytter sin beføjelse til 

at bestemme, at der sker yderligere behandling af beviser i sagen.  

 

Retslægerådet har d. 17. oktober 2017 godkendt de retsmedicinske rapporter 

som konkluderer tortur, men den hidtidige behandling af sagen i landsretten, 

siden november, er præget af en lang række alvorlige defekter som indebærer, 
at sagsøgerne ikke har fået en tilstrækkelig retfærdig rettergang, blandt andet 

som resultat af følgende: 

 

- Cirka 95% af den militære rapport om aktionen vedrørende dansk militær 

ansvar er fortsat gjort ulæselig med sort tusch. Tuschen skal fjernes og en 

række yderligere dokumenter skal gøres tilgængelige, 
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- sagsøgerne er torturofre og den nettotid, der var sat til rådighed af Østre 

Landsret for at de havde mulighed for at udtale sig om begivenheden var 

for kort og presset. Undervejs viste sig urealistisk, som bestemt af Østre 

Landsret, at 3 kunne afhøres per dag. Tidsplanen faldt i stykker og 

landsretten fastholdte tidsrammen, 
 

- i formiddag afhørtes retsmediciner, dr. Raghda Sleit, der har skrevet 11 
af de retsmedicinske rapporter. Hun udtalte til landsretten, at den 

omstændighed, at der af landsretten kun var afsat 45 minutter netto til at 

disse 11 torturofre kunne udtale sig om deres sager sammen med deres 

advokater var alt for kort tid allerede fordi de er torturofre, som ikke kan 

forceres i at skulle fortælle om hvad der var hændt dem under 

tilfangetagelserne og i torturfængslet. Raghda Sleit tilføjede at det udover 
at medføre risiko for retraumatisering, dvs. nye skader, også ville betyde 

at de helt eller delvis ville blive blokeret i at berette og at dette derfor 

kunne skade deres sagers oplysning.  
 

- i januar bestemte Landsretten, at 11 sagsøgere ikke fik mulighed for at 

rejse til Danmark men skulle udtale sig til et videokamera uden deres 

advokater. Flere af disse brød sammen under afhøringerne på 

ambassader, 
 

- som følge af tidsmæssige problemer blev der ikke plads til de sidste 4 

sagsøgere, som ikke har fået mulighed for udtalelse til landsretten, 

selvom man nu står overfor at skulle afgøre deres sager, 
 

- en lang række yderligere diskriminerende uligheder, som gør at sagens 

hidtidige gang har været præget af stor ulighed. 
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Østre Landsret bør udnytte sin mulighed for at reparere på fejlene ved at træffe 

bestemmelse om at de fejl og mangler der forelægger i dag bliver rettet, således 
at torturofrene får en retfærdig rettergang og sagen kan blive afgjort på et 

korrekt og fyldestgørende grundlag.    

 

 

København d. 24. april 2018 
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