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Forord

Formålet med årsberetningen er at oplyse om, hvordan statsadvokaturen sikrer, at Danmark 

ikke bliver fristed for personer, der kan mistænkes for at have begået alvorlige forbrydelser i 

udlandet.

Statsadvokaturen blev oprettet den 1. juni 2002 foreløbig for en 4-årig periode. Det er meget 

tilfredsstillende, at statsadvokaturen har kunnet fortsætte sit virke også efter den 1. juni 2006.

Antallet af modtagne nye anmeldelser samt efterforskninger, der er indledt på personalets eget 

initiativ, har i 2006 været på et noget lavere niveau end i 2005. Navnlig antallet af anmeldelser 

fra udlændingemyndighederne er reduceret væsentligt. 

Sagsbehandlingstiden har været tilfredsstillende henset til sagernes kompleksitet som følge af 

deres internationale karakter.

Personalesituationen har været tilfredsstillende gennem året, hvilket har bevirket, at sagsbe-

handling og øvrige arbejdsopgaver har kunnet varetages, så både kvaliteten i sagsbehandlin-

gen samt den nødvendige personaleudvikling er blevet tilgodeset. 

For at kunne løse opgaven, er statsadvokaturen ikke blot afhængig af et stærkt internationalt 

netværk, men også af et nationalt fundament. I den forbindelse takker jeg medarbejderne for 

indsatsen og danske myndigheder og organisationer for bistanden.

Denne årsberetning samt statsadvokaturens tidligere årsberetninger er tilgængelige på statsad-

vokaturens hjemmeside: www.sico.ankl.dk.

Birgitte Vestberg
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1. Beretning

1.1. Opgaver og organisation

Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager er en del af den overordnede ankla-

gemyndighed, hvis hovedopgave det er at forfølge forbrydelser efter reglerne i retspleje-

loven. Statsadvokaturens opgave er på landsplan at varetage efterforskning og eventuelt 

retsforfølgning af særlige internationale straffesager, herunder navnlig folkedrab, forbry-

delser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, terrorhandlinger og andre alvorlige forbry-

delser begået i udlandet. Formålet er at sikre, at Danmark ikke bliver fristed for personer, 

som med rimelig grund kan mistænkes for at have begået nogle af de nævnte alvorlige 

forbrydelser. 

Dertil kommer de opgaver, der er fastlagt af Rigsadvokaten og Rigspolitichefen som følge 

af gældende politiske aftaler om anklagemyndighedens og politiets virksomhed.

1.2. Organisering

Anklagemyndighedens organisering fremgår af skemaet nedenfor:

Statsadvokaturen for Særlige Internationale Straffesager, der blev etableret den 1. juni 

2002, er organiseret som vist nedenfor. Det politipersonale, som er tilknyttet statsadvoka-

turen, er organisatorisk forankret i Rigspolitiet, Politiafdelingen. 

Justitsministeriet

Rigsadvokaten

6 regionale statsadvokaturer
Statsadvokaten 

for Særlig 
Økonomisk Kriminalitet

Statsadvokaten 
for Særlige 

Internationale Straffesager

Statsadvokaten 

Sagsindhentning
Analyse

og 
Dokumentation

Efterforskning 
og 

Retsforfølgning

Vicestatsadvokat Politiinspektør

Administration
og

EDB-støtte
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1.3. Statsadvokaturens øverste ledelse

Statsadvokaturens øverste ledelse er:

Statsadvokat Birgitte Vestberg

Vicestatsadvokat Lars Munk Plum

Politiinspektør Niels Larsen

Statsadvokaten har det overordnede ansvar for det arbejde, som udføres af alle statsadvo-

katurens medarbejdere. Vicestatsadvokaten er stedfortræder for Statsadvokaten. Politiin-

spektøren er leder af statsadvokaturens efterforskninger. 

Politiinspektøren tiltrådte den 1. november 2006 og afløste chefkriminalinspektør Man-

fred Seitner, som blev pensioneret pr. 31. juli 2006.

2. Faglige resultater

2.1. Sagstilgang og -afgang

Som nævnt i beretningen for 2005 blev statsadvokaturens arbejdsgange omlagt i 2005 

med henblik på at identificere sager, som statsadvokaturen bør behandle, selv om der ikke 

er modtaget nogen egentlig anmeldelse. Omlægningen havde også til formål at indhente 

og analysere generelle oplysninger om de lande, hvor de strafbare forhold er begået. Der 

er i afsnittene 3.1.1. og 3.4. nærmere redegjort for resultater, der er en følge af omlægnin-

gen.

Strafferetlig efterforskning er et kerneområde i statsadvokaturen, og i 2006 er der skaffet 

bevismæssigt grundlag for at begære to personer varetægtsfængslet. Fængslingerne er op-

retholdt ved årets udgang. Begge sager, der er nærmere beskrevet i afsnit 8, er resultatet af 

statsadvokaturens egen søgning efter personer, der kan have begået strafbart forhold i ud-

landet (såkaldte ”initiativsager”).

Antallet af sager, hvor efterforskning er indledt i 2006, er noget lavere end tidligere år, jf. 

afsnit 9, tabel 1. Af de 16 sager er de 8 ”initiativsager”, privatpersoner har anmeldt 2 sa-

ger, Udlændingeservice har anmeldt 4 sager, mens 2 sager er modtaget fra andre myndig-

heder i ind- eller udland. Faldet i sager modtaget fra Udlændingeservice afspejler nok bå-

de et lavere antal asylansøgere og måske en mindre udtalt tilbøjelighed til som asylgrund-

lag at påberåbe sig at have begået alvorlig kriminalitet.

Behandlingen af 25 sager (herunder en sag, hvor behandlingen var genoptaget) er afsluttet 

i året løb. Heraf var 1 sag modtaget i 2003, 2 sager i 2004, 12 sager i 2005 og 10 sager i 

2006. Begrundelsen for at afslutte sagsbehandlingen er som tidligere hovedsageligt, at det 

ikke har været muligt at godtgøre, at en strafbar handling har fundet sted. Een anmeldelse 
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vedrørte en siddende udenrigsminister, der allerede på grund af sin stilling ikke kunne 

retsforfølges her i landet.

Der er heller ikke i 2006 lykkedes for statsadvokaturen ved brug af regler i forvaltnings-

loven og retsplejeloven at få adgang til oplysninger i ikke konkretiserede udlændingesa-

ger. 

Denne problematik er nærmere belyst i afsnit 6.2.

2.2. Sagsbehandling

Det er statsadvokaturens mål inden et år fra modtagelsen af en sag at afgøre, om der er 

grundlag for at rejse tiltale. Af de 25 sager, der er afgjort i årets løb, har sagsbehandlingen 

af 20 sager levet op til målsætningen. Begrundelsen for, at målsætningen ikke er nået i de 

resterende 5 sager, beskrives nærmere i afsnit 3.5.1.

Erfaringen har vist, at sagsbehandlingstiden også påvirkes af, at det generelt er vanskeligt 

at skaffe oplysninger om strafbare forhold begået i lande uden et velfungerende statsappa-

rat. Efterforskningerne er afhængige af, at vidner og ofre kan identificeres og er villige til 

at medvirke. Uden lokal ”lov og orden” nærer vidner og ofre en forståelig frygt for hævn. 

Statsadvokaturen har som mål, at vidner og ofre identificeres og bidrager med oplysnin-

ger, samt at de ikke udsættes for risiko for repressalier.

3. Målrapportering

I 2005 formulerede Statsadvokaturen for Særlige Internationale Straffesager sine vigtigste 

mål for 2006. Som følge af statsadvokaturens opgaver og mandat var nogle af målene ens-

lydende med målene for året forinden. 

I det følgende gøres status over resultaterne af målene for 2006.

3.1. Resultat – mål 1

Målet for 2006 er kun delvist nået og forfølges også i 2007. 

Statsadvokaturen har i 2006 registreret og indledt efterforskning af 16 nye sager vedrø-

rende alvorlige forbrydelser begået i udlandet. 

Mål nr. 1 var: At opspore de personer i Danmark, som kan mistænkes for at have 

begået alvorlige forbrydelser i udlandet, samt finde personer, der kan være ofte for 

eller vidner til alvorlige forbrydelser begået i udlandet.
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Til sammenligning kan nævnes, at statsadvokaturen i 2005 oprettede 31 nye sager.

Sammenlagt med anmeldelser/sager fra årene siden statsadvokaturens oprettelse, har 

statsadvokaturen ved udgangen af 2006 modtaget i alt 129 anmeldelser. 

I 2002, da statsadvokaturen blev etableret, var Udlændinge Styrelsen (nu Udlændingeser-

vice) anmelder af den langt overvejende del af de sager, som statsadvokaturen indledte ef-

terforskning af. I årenes løb er antallet af anmeldelser fra Udlændingeservice faldet mar-

kant. 

Anmeldelserne efterforsket i 2006 fordeler sig på 4 modtaget fra Udlændingeservice, 2 

modtaget fra private, 2 modtaget fra andre og 8 optaget på statsadvokaturens eget initiativ.

Ved årets udgang verserede i alt 14 sager – heraf 6 sager fra 2006, 6 sager fra 2005 og 2 

sag fra 2004.

Få af sagerne har vist sig at dreje sig om krigsforbrydelser som beskrevet i Geneve-

konventionernes regelsæt om behandling af krigsfanger eller civile under væbnede kon-

flikter. Gennemgående er der tale om meget alvorlige forbrydelser ofte begået under bor-

gerkrig eller tilsvarende forhold. I et vist omfang vedrører sagerne dog rent private opgør 

mellem enkeltpersoner eller familier.  

I to af de sager, som statsadvokaturen har efterforsket i 2006, er det sket varetægtsfængs-

ling af mistænkte. 

Begge sager verserer fortsat og er nærmere beskrevet under afsnit 8 – Udvalgte sager.

Som følge af ændrede arbejdsvilkår justerede statsadvokaturen i 2005 sin struktur og op-

rettede en Sagstilgang- og Indhentningsgruppe (SIG-gruppen.), som har til opgave – gen-

nem en systematisk, målrettet og kontinuerlig indsats - at opspore de personer, som kan 

mistænkes for at have begået alvorlige forbrydelser i udlandet, samt finde frem til perso-

ner, der kan være ofre for eller vidner til forbrydelser, som skal efterforskes af statsadvo-

katuren. Gruppen har til opgave at etablere, fastholde og udvikle samarbejdet til nationale 

og internationale myndigheder og andre samarbejdspartnere, som kan være kilder til nye 

sager og ny viden i sager, der allerede er under efterforskning.

I 2006 afsluttede SIG-gruppen analyse af sager vedrørende personer fra et udvalgt kon-

fliktområde. Opgaven blev påbegyndt i marts måned 2005, hvor statsadvokaturen på bag-

grund af en editionskendelse fra Københavns Byret fik adgang til Udlændingeservices´ 

arkiver med henblik på at gennemlæse sager fra konfliktområdet for derigennem at identi-

ficere personer med henblik på nærmere efterforskning. 

På baggrund af en konkret vurdering var indsatsen målrettet ud fra følgende kriterier: 

 Mænd født mellem 1935 og 1982, der fra konfliktområdet var kommet til Dan-

mark som immigranter (uanset indrejsemotiv) i perioden fra 1. januar 1994 til 1. 

juli 2002.
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Det viste sig, at i alt 2056 personer opfyldte de opstillede kriterier. Den videre visitering af 

sagerne blev målrettet ud fra følgende kriterier:

 Højtstående medlemmer af sikkerhedstjenester.

 Højtstående medlemmer af regeringen/administrationen

- ministre og viceministre med særligt ansvar samt dommere og anklagere.

 Højtstående medlemmer af regeringspartiet

 Højtstående militærpersoner – generaler etc.

 Højtstående medlemmer af andre partier og militante bevægelser

 Fængselsansatte.

 Personer, der har været udsat for alvorlige forbrydelser – fx tortur ved anvendelse 

af redskaber, længerevarende vold og længerevarende tilbageholdelse/fængsling.

 Personer, der har været vidner til alvorlige forbrydelser.

 Personer, der åbenlyst har oplysninger af interesse 

- personer, der har været ansat tæt på eller arbejdet tæt sammen med ovenståen-

de højtprofilerede personer (sekretærer, chauffører, rengøringsfolk etc.)

Der blev i alt brugt i alt 1150 timer til gennemlæsningen, som resulterede i, at der forelø-

big blev udtaget 4 sager til konkret efterforskning. En del af de øvrige sager indeholdt op-

lysninger om kriminelle forhold, som imidlertid umiddelbart viste sig at være forældet –

og derfor ikke efterforskes. 

I 2006 påbegyndte SIG-gruppen vurdering af ca. 18.000 udlændingesager fra et andet kon-

fliktområde. Undersøgelse blev målrettet ud fra følgende foreløbige kriterier:

 Personer med dansk personnummer

 født mellem 1925 og 1980.

På den baggrund blev der udarbejdet en liste med navne på i alt 8.386 personer, som blev 

mål for en nærmere undersøgelse.

Alle navne blev søgt på internettet. Resultatet heraf blev, at indsatsen kunne koncentreres 

om 30 ”hits”.

Yderligere undersøgelser mundede ud i, at 10 navne blev udtaget med henblik på efter-

forskning for at få be- eller afkræftet, om personerne fundet på internettet var identisk med 

personerne registreret Danmark. 

Statsadvokaturen har påbegyndt søgning på de samme personer i databaser hos internatio-

nale organisationer og myndigheder, som statsadvokaturen har samarbejde med. 

På baggrund af udvalgte kriterier har SIG-gruppen desuden i 2006 søgt på internettet på 

andre ca. 85.000 personer fra lande, som i særlig grad har statsadvokaturens opmærksom-
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hed. For nogle nationaliteters vedkommende er søgningerne afsluttet, mens undersøgelser-

ne fortsætter i 2007 for så vidt angår andre nationaliteter.

Det skal bemærkes, at der ved de nævnte undersøgelser primært er søgt efter ”hits” på en-

gelsk (til dels tysk og fransk). Det kan således ikke udelukkes, at der vil være ”hits” på lo-

kalsprog, som bør undersøges nærmere. Dette vil dog kræve en anseelig tolkebistand. 

3.2. Resultat – mål 2

Resultatet er delvist nået og forfølges også i 2007.

Statsadvokaturens virksomhed har også i 2006 været præget af samarbejde om sagsbe-

handlingen med en lang række myndigheder i ind- og udland. Der er særlig grund til at 

fremhæve, at en database hos Interpol i Lyon, Frankrig, nu er operativ og kan modtage 

oplysninger om igangværende efterforskninger med det formål at knytte kontakt mellem 

forskellige lande, der efterforsker identiske begivenheder. Udveksling af oplysninger og 

vidensdeling er i årets løb sket både ved skriftlige henvendelser og ved møder arrangeret i 

statsadvokaturen eller hos de aktuelle samarbejdspartnere. 

Nedenstående oplistning giver et indtryk af samarbejdets omfang og rækkevidde:

 Udenrigsministeriet og danske repræsentationer i udlandet, Udlændingeservice, 

Rigspolitiets specialafdelinger og politikredsene, forsvaret og retsmedicinske in-

stitutter

 Udenlandske søsterafdelinger og andre centrale politi- og anklagemyndigheder i 

stort set alle lande, hvor statsadvokaturen har sager

 Den Internationale Straffedomstol (ICC), FN’s internationale Tribunaler for Ex-

Jugoslavien og for Rwanda (ICTY og ICTR), Interpols Generalsekretariat, EU’s 

særlige kontaktorgan vedr. sagsområdet 

 Specialretten i Sierra Leone (SCSL)

 Rehabiliteringscentre for Torturofre i Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Dansk 

Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke

 Internationale menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og 

Human Rights Watch

 Etniske eller politiske organisationer (NGO’er) i Danmark og i lande, som stats-

advokaturen er særligt opmærksom på

 Enkeltpersoner (enten vidner i sager eller særligt sagkyndige og eksperter). 

Mål nr. 2 var: At etablere, fastholde og udvikle samarbejdet til nationale- og interna-

tionale myndigheder og andre samarbejdspartnere, som kan være kilder til nye sager 

og ny viden i sager, der allerede er under efterforskning. Dette omfatter opsøgende 

arbejde i etniske grupper samt kontakt til- og samarbejde med blandt andet en række 

definerede målgrupper.
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Et særligt element i kontaktskabelsen med omverdenen er statsadvokaturens offentligt til-

gængelige hjemmeside: www.sico.ankl.dk . 

Hjemmesiden opdateres hvert kvartal. På dansk og engelsk kan vidner og ofre for krigs-

forbrydelser over hele verden få information om statsadvokaturens eksistens og arbejds-

opgaver, ligesom der til konkrete sager søges oplysninger fra fx mulige ofre og vidner. 

Via e-mailadresse og en særlig anmeldelsesformular kan enhver rette direkte henvendelse 

til statsadvokaturen.

Statsadvokaturen har ladet fremstillet en folder på 6 sprog, der henvender sig til personer i 

de geografiske regioner, hvor statsadvokaturen har sager. Folderens tekst forklarer kort 

om statsadvokaturens eksistens, arbejdsopgaver og om muligheden for at rette henvendel-

se med information. Folderen uddeles til fx. politikredse, asylcentre, menneskerettigheds-

organisationer og andre nationale og internationale samarbejdspartnere.

Statsadvokaturen har til myndighederne i Sverige videregivet de danske erfaringer med 

opbygning af en særlig enhed til behandlingen af krigsforbrydersager m.v. 

Senest har statsadvokaturen i december måned forberedt oprettelse af en hjemmeside på 

politiets interne net - POLNET. Formålet hermed er at intensivere kendskabet til statsad-

vokaturen yderligere internt i politiet og i anklagemyndigheden, som også har adgang til 

POLNET.

3.3. Resultat – mål 3

Resultatet er kun nået for så vidt angår beredskabet indenfor Danmarks grænser. Målet 

forfølges også i 2007.

Under Rigspolitiets administration er der for år tilbage implementeret et ”vidnebeskyttel-

sesprogram”, som har til formål at skabe effektiv beskyttelse for vidner (og ofre), som ud-

sættes for grove trusler eller vold, fordi de har afgivet forklaring til politiet og/eller retten. 

Det har vist sig, at de foranstaltninger, der kan sættes i værk generelt er af samme karakter 

uanset årsagen til det aktuelle beskyttelsesbehov. Udgangspunktet er, at der inden iværk-

sættelse af beskyttelsesforanstaltninger foretages en vurdering af truslernes karakter og 

omfang, den truede part, den kriminelle modpart, de sociale netværk, tilholdssteder, gen-

placeringsmuligheder etc. Beskyttelsesforanstaltninger kan i vise tilfælde vise sig at være 

tilstrækkelige ved, at der rejses sigtelse for trusler efter straffelovens §§ 123, 266 etc. I 

andre tilfælde kan det være påkrævet, at den truede anbringes i et midlertidigt skjul under 

Mål nr. 3 var: At opbygge et beredskab for vidnebeskyttelse.
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politiets beskyttelse. Truslerne kan også have en så alvorlig karakter, at det anses for 

overvejende sandsynligt, at truslerne vil blive gennemført langt ud i fremtiden. I sådanne 

tilfælde kan der være behov for, at den truede bringes i et skjul af mere permanent karak-

ter og får ”et nyt liv” – ny identitet. Skjulet kan være såvel indenfor som udenfor Dan-

marks grænser.  

Statsadvokaturen vil fremover arbejde i overensstemmelse med ovennævnte beskyttelses-

program for så vidt angår vidner m.v., som opholder sig i Danmark.  

Statsadvokaturen har ikke i 2006 opbygget et vidnebeskyttelsesprogram, som retter sig 

mod de af statsadvokaturens vidner (og ofre), som opholder sig i udlandet - fx i de kon-

fliktområder, som statsadvokaturen har særligt fokus på. 

Spørgsmålet om, hvorledes vidner kan og bør beskyttes, er kontinuerligt genstand for 

drøftelser og overvejelser i stort set alle de internationale fora, som statsadvokaturen har 

kontakt med. 

Statsadvokaturen vil også i 2007 have særligt fokus rettet mod problemstillingerne og vil 

indhente yderligere viden og erfaring fra relevante samarbejdspartnere. På den baggrund 

forventer statsadvokaturen inden udgangen af 2007 at have et sådant overblik over pro-

blemstillingerne og mulighederne, at der kan udarbejdes løsningsmodeller.

3.4. Resultat – mål 4

Målet er kun delvist nået og forfølges videre i 2007

Som et led i statsadvokaturens strukturtilpasning, blev der i slutningen af 2005 etableret 

en Analyse- og Dokumentationsgruppen, hvis opgave udspringer af målene for 2006.

Analyse- og Dokumentationsgruppens mål blev yderligere defineret i opgave, overordne-

de mål og metodik og på den baggrund udarbejdede gruppen specifikke mål og kvartalsvi-

se delmål, der skulle sikre, at de vigtigste mål for 2006 blev opfyldt. 

Mål nr. 4 var: At foretage en struktureret, målrettet videnindsamling samt at analyse-

re og sikre denne viden i en videnbank. En målrettet indsamling skal danne analyse-

grundlaget for materiale, der er beregnet til hjælp for politiefterforskningen og til 

brug for juridiske vurderinger. Den indvundne viden skal fremstå i en form, som kan 

anvendes til bevis i retten.
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Et af de afgørende elementer var at finde det værktøj, der skulle bruges i relation til stats-

advokaturens videnbank. På den baggrund konsulterede gruppen analyseafsnit hos andre 

myndigheder hér i landet. 

Resultatet blev, at statsadvokaturens journal- og sagsstyringssystem (ScandiFile - DocuPi-

lot) fandtes anvendelig med en udbygning og modifikation. 

Gruppens foreslåede udbygning og modifikation blev godkendt, og de elektroniske lan-

demapper indeholder derfor nu viden i en systematik, der er opdelt for hvert land i sær-

skilte afsnit om jura, geografi og demografi, historie og religion, politik, militær, politi, 

konflikter, besøg og logistik samt diverse.   

Grundlaget for videnbanken er således nu sikret og alle medarbejdere i statsadvokaturen 

er instrueret i brugen af landemapperne og om den viden, der foreligger dels elektronisk, 

dels i biblioteket og i gruppen.

Gruppen havde i 2006 som mål at aflægge studiebesøg hos analyseafsnit ved samarbejds-

partnere i udlandet, uddannelse og kurser i strategisk- og operativ analyse samt vurdere 

behov og uddannelse i analyseværktøjer som fx Analyst Notebook. 

Disse mål blev ikke nået i 2006.

Gruppen blev i efteråret 2006 tilført en midlertidigt ansat historiker med særlig erfaring i 

analyse.

Gruppen har gennem året løbende udarbejdet diverse notater og analyser til brug for stats-

advokaturens verserende efterforskninger.

Gruppen har i 2006 fulgt udviklingen i forbindelse med retsopgøret i Baghdad, Irak, spe-

cielt i relation til den tidligere irakiske hærchef, der er internationalt efterlyst ved statsad-

vokaturens foranstaltning siden marts 2003.

Efter det oplyste er der rejst tiltale mod hærchefen ved det irakiske special tribunal.  

3.5. Resultat – mål 5 

Forfølgning af målet er en kontinuerlig proces med mange forskellige facetter.

Mål nr. 5 var: At efterforskning og sagsbehandling er af høj kvalitet, at moderne ef-

terforskningsmetoder og teknologi anvendes, og at det senest efter 12 måneder kan 

afgøres, om der er tiltalegrundlag.



12

Med henblik på at sikre kvaliteten og effektivisere arbejdsgange m.v. i statsadvokaturen 

har to medarbejdere i 2006 gennemgået uddannelse i projektorienteret efterforskning med 

udgangspunkt i ”Efterforskningsmodel 2005”. 

Statsadvokaturen benytter nu særlig ekspertise til udarbejdelse af analyser og baggrunds-

notater til brug for de verserende sager. 

Internettet spiller en meget stor rolle i forbindelse med statsadvokaturens informations-

søgning såvel specifikt i forbindelse med personer og hændelser som generelt i forbindel-

se med fx beskrivelse og visualisering af områder og lokaliteter.

Som yderligere eksempel på statsadvokaturens anvendelse af ”up to date” metoder og tek-

nologi kan nævnes, at der i forbindelse med statsadvokaturens efterforskning i Rwanda 

blandt andet blev udtaget DNA-materiale af 12 år gamle lig.

Statsadvokaturen har i løbet af 2006 indstillet efterforskningen af i alt 25 sager – heraf 10 

sager fra 2006, 12 sager fra 2005, 2 sager fra 2004 og 1 sag fra 2003.

Årsager til, at efterforskningerne blev sluttet, var:  

 at det ikke kunne godtgøres, at der var begået en strafbar handling,   

 at efterforskningen viste, at statsadvokaturen ikke havde jurisdiktion til at retsfor-

følge den mistænkte, 

 at den pågældende var under den kriminelle lavalder på det angivne gerningstids-

punkt, 

 at den formodede gerningsmand havde forladt Danmark m.v.,  

 at landsretten nægtede statsadvokaturen aktindsigt.

3.5.1. Sagsbehandlingstid

Et af statsadvokaturens mål er, at sagsbehandlingstiden for statsadvokaturens sager som 

altovervejende udgangspunkt afsluttes indenfor 12 måneder. Ved sagsbehandling forstås 

både den politimæssige efterforskning og den juridiske sagsbehandling fra sagens modta-

gelse til endelig afklaring af eventuel tiltalerejsning eller afslutning. Tid fra tiltalerejsning 

til dom indgår ikke i opgørelsen.

Sagsbehandlingstiden i 20 af de 25 sager, statsadvokaturen har afgjort i 2006, lever op til 

målsætningen. Begrundelsen for, at målsætningen ikke er nået i de resterende 5 sager, be-

skrives på næste side.
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Sag nr. 1 - anmeldt i 2003: En person, der var dømt til udvisning efter afsoning af længe-

revarende fængselsstraf, henvendte sig til medierne med oplysninger om strafbare forhold 

begået inden ankomsten til Danmark. Formålet var angiveligt at undgå at blive udvist. I 

takt med, at hans oplysninger kunne tilbagevises, redegjorde han for nye strafbare forhold. 

Efterforskningen afdækkede yderligere et forhold, der ikke kunne afvises, men da en an-

modning til udlandet om retshjælp på trods af talrige henvendelser først blev besvaret (ne-

gativt) efter 2 år og 3 måneder, blev sagen sluttet ca. 3 år efter, at efterforskningen var 

indledt. Efterfølgende fik den pågældende i øvrigt meddelt ”tålt ophold” i Danmark i for-

hold til udvisning til sit hjemland. 

Sag nr. 2 - anmeldt i 2004: En højtstående militærperson havde bl.a. haft kommandoen 

over regeringsstyrker under en langvarig konflikt. De oplysninger, der kunne tilvejebrin-

ges ved forespørgsler i det pågældende land, var ikke så specifikke, at de kunne føre til 

egentlig efterforskning. Sagbehandlingen blev afsluttet efter 1 år og 8 måneder.  

Sag nr. 3 - anmeldt i 2004: På grundlag af en mistanke om, at den pågældende i forbindel-

se med tilknytning til en milits havde deltaget i drab, våbenhandel og plyndringer, søgte 

efterforskningen vidner til konkrete episoder. Dette lykkedes ikke trods omfattende fore-

spørgsler i det område, hvor de strafbare forhold angiveligt skulle være begået. Den på-

gældende nægtede at have begået strafbare forhold. Efterforskningen blev afsluttet efter 1 

år og 5 måneder.

Sag nr. 4 - anmeldt 2005: En anonym anmelder henledte opmærksomheden på en person, 

der angiveligt have dræbt to mennesker forud for sin indrejse i Danmark. Undersøgelserne 

viste, at den mistænkte opholdt sig i Danmark på falsk identitet. Hans forbindelse til de to 

dødsfald kunne dog ikke bekræftes. Efterforskningen blev afsluttet efter 13 måneder. 

Spørgsmålet om strafansvar for at have opgivet falsk identitet er ikke afgjort. Denne del af 

sagen behandles ikke i statsadvokaturen.

Sag nr. 5 - anmeldt 2005: En person med ”tålt ophold” i Danmark blev anmeldt for i for-

bindelse med sit tilhørsforhold til diverse oprørsgrupper at have begået drab på civile per-

soner. Da efterforskningen blev indledt, var han midlertidigt udrejst af Danmark, men 

vendte senere tilbage. Inden han på ny forlod Danmark havde efterforskningen ikke tilve-

jebragt oplysninger, der gjorde det muligt at søge ham frihedsberøvet. Sagen blev afsluttet 

efter 1 år og 5 måneder.
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3.6. Resultat – mål 6

Målet er delvist nået og forfølges også i 2007. 

Den uddannelses- og kompetenceudviklingsmæssige indsats i statsadvokaturen har i 2006 

fulgt den besluttede strategi og er i tråd med konklusionerne af de Medarbejder Udvik-

lings Samtaler, som statsadvokaturen har afholdt med medarbejderne.

En medarbejderrepræsentant har deltaget i obligatorisk kursus vedrørende sikkerhed på 

arbejdspladsen (i sikkerhedsudvalgsregi)

Statsadvokaturen søgte i 2006 om tildeling af midler fra Kompetencefonden med henblik 

på kompetenceudvikling inden for kulturforståelse og ”Lederskab og Coaching”.

Med hensyn til kulturforståelse viste der sig at være et meget udbredt behov for statsad-

vokaturens medarbejdere. Idet Kompetencefonden ikke imødekom alle ansøgningerne, 

indgik statsadvokaturen i stedet i et samarbejde med HR-funktionen i Rigspolitiet, Politi-

afdelingen, om en alternativ løsning. På baggrund heraf har Rigspolitiet aktuelt nedsat en 

projektgruppe, der har til opgave at fremkomme med forslag til en formaliseret kompeten-

ceudvikling vedrørende kulturforståelse. Det forventes, at et undervisningstilbud til alle 

medarbejdere vil være klar i begyndelsen af 2007.

Statsadvokaturen har gennem 2006 fortsat sin indsats med hensyn til opgradering af med-

arbejdernes sprogkundskaber. Undervisning i engelsk, fransk og arabisk foregår på Uden-

rigsministeriets Sprogcenter. 

Gennem 2006 har i alt 7 medarbejdere (fordelt på 4 politiuddannede, 1 administrativ med-

arbejder og 2 jurister) deltaget i sprogundervisning, der typisk er skemalagt til 2 - 2,5 time 

pr. uge pr. deltager.

Det chargerede politipersonale har fulgt relevante PL-kurser (Politiets Lederkurser).

En kontormedarbejder har deltaget i kursus vedrørende faglig og personlig udvikling.

En jurist har deltaget i JFL (Justitsministeriets Forberedende Lederuddannelse).

Politiinspektøren og kriminalkommissæren har deltaget i kursus i identifikation afholdt af 

Dansk Selskab for Retsmedicin.

Statsadvokaten har i 2006 afsluttet sin deltagelse i Justitsministeriets Chefudviklingspro-

gram. 

Mål nr. 6 var: At fastholde og videreudvikle personalets uddannelse og kompetence 

både fagligt, sprogligt og med hensyn til arbejdsmetoder gennem intern og ekstern 

uddannelse samt ved eksterne udvekslingsophold. Det tilstræbes, at en jurist og en 

politiuddannet medarbejder, evt. i forbindelse med en udveksling, til stadighed vil 

være fraværende på grund af kompetenceudvikling.



15

3.7. Resultat – mål 7

Statsadvokaturens administrative og politiuddannede personale har også i 2006 deltaget i 

Rigspolitiets projekt ”Fra Ord Til Handling”. Statsadvokaturens deltagelse i projektet blev 

indledt i 2005 med det formål at medvirke til systematisk og strategisk kompetenceudvik-

ling i statsadvokaturen og sikre sammenhæng mellem statsadvokaturens mål og persona-

lepolitikken. I relation til projektet er der i 2006 gennemført medarbejderudviklingssamta-

ler med alle medarbejdere.

I slutningen af 2006 gennemførte statsadvokaturen selvevaluering af statsadvokaturens 

virksomhed incl. personalepolitiske aspekter. Evalueringen blev foretaget af ledelsen og 

medarbejderrepræsentanten efter principperne i PRES (Politiets ResultatEvalueringsSy-

stem), som Rigspolitiet har udviklet som et kvalitetsudviklingsværktøj og et styringsred-

skab. PRES anvendes som udgangspunkt til at udpege indsatsområder og til at følge ud-

viklingen i en række målepunkter, der dækker indsatsområderne og øvrige centrale dele af 

politiets virksomhed.

Resultatet af selvevalueringen er inddraget i overvejelserne ved fastsættelse af statsadvo-

katurens mål for 2007 – som fremgår under afsnit 7. 

     

3.8. Resultat – mål 8

Målet er nået, idet Statsadvokaturen for Særlige Internationale Straffesager indtil videre 

fortsætter sin virksomhed med samme mandat og arbejdsopgave som ved etableringen i 

2002.

4. Samarbejde med udlandet

4.1. Retshjælp

Som omtalt i afsnit 1 behandler statsadvokaturen sager om alvorlig kriminalitet, hvor den 

strafbare handling har fundet sted i udlandet. Oplysninger, der er nødvendige for at kunne 

afgøre, om der er udsigt til domfældelse, befinder sig som hovedregel i udlandet, og det 

gælder både gerningssted, ofre, vidner og dokumenter. Adgangen til oplysninger afhænger 

Mål nr. 7 var: At sikre, at statsadvokaturens personalepolitik på alle væsentlige om-

råder lever op til overordnede vedtagne politikker.

Mål nr. 8: At bidrage til statsadvokaturens videreførelse efter den 1. juni 2006.
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derfor af det samarbejde eller den retshjælp, statsadvokaturen kan opnå med det eller de 

lande, hvor beviserne måtte befinde sig. Desuden yder statsadvokaturen retshjælp til uden-

landske myndigheder, typisk i sager, der er omfattet af statsadvokaturens arbejdsområde. 

Samarbejde med lande, der er omfattet af det nordiske samarbejde, den europæiske rets-

hjælpskonvention (1959-konventionen) eller EU’s retshjælpskonvention, ligger i faste og 

enkle rammer, hvor det er muligt at rette direkte henvendelse til de myndigheder i andre 

lande, der skal yde retshjælpen.

Anderledes forholder det sig med lande, som Danmark ikke har en aftale med om rets-

hjælp. Her skal en detaljeret begæring sendes til Justitsministeriet, der via Udenrigsmini-

steriet sender begæringen til modtagerlandets udenrigsministerium, som så sender begæ-

ringen til vedkommende myndighed. Inklusive oversættelser går der typisk en rum tid, før 

svaret er kommet frem til statsadvokaturen. Det har dog vist sig muligt at kommunikere 

direkte med vedkommende udenlandske myndighed efter nærmere aftale med Justitsmini-

steriet og Udenrigsministeriet. 

Bortset fra det løbende samarbejde i verserende sager blev der i 2006 sendt 1 formel begæ-

ring om retshjælp til et europæisk land, som deltager i det praktiske Schengen samarbejdet 

og 9 formelle begæringer til lande uden for dette samarbejde. 

Statsadvokaturen har i 2006 fra udlandet modtaget 6 begæringer om retshjælp, der alle er 

besvaret. 

I 2006 var det samlede antal af sendte og modtagne begæringer om retshjælp således 16, 

hvor antallet i 2005 var 13. 

4.2. Statsadvokaturens rejser og efterforskning i udlandet

Erfaringen har vist, at et besøg i det land, der skal yde retshjælp, kan medvirke til at frem-

me sagsbehandlingen. Rejser til udlandet har typisk enten til formål at etablere et samar-

bejde (introduktionsrejser) eller for at skaffe beviser (efterforskningsrejser). Det er en for-

udsætning for efterforskningsrejser til udlandet, at der er en rimelig formodning om, at en 

angiven forbrydelse er eller kan være begået. 

Statsadvokaturen foretog i 2006 introduktionsrejse til Pakistan og i tilslutning hertil under-

søgelser i begrænset omfang. Formålet med introduktionsrejsen var at præsentere sig for 

myndigheder og organisationer, og samtidig overrække en formel begæring om retshjælp. 

Samtidig blev der truffet aftale om den praktiske fremgangsmåde – herunder sprogkrav i 

forbindelse med det videre samarbejde. 

Formålet med sådanne introduktionsrejser er også under de indledende drøftelser for at få 

oplysninger om nationale straffe- og procesregler, og om arbejdsdelingen mellem forskel-
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lige myndigheder samt anden baggrundsviden. Det kan således afklares, hvilke praktiske 

muligheder der er for at identificere og afhøre vidner enten ved lokal foranstaltning eller i 

forbindelse med en senere efterforskningsrejse.  

I 2006 foretog statsadvokaturen 5 efterforskningsrejser til Rwanda. I forbindelse med rej-

serne blev der afhørt vidner og forurettede, foretaget obduktion m.v., skaffet adgang til al-

lerede eksisterende beviser og besigtiget gerningssteder.

Statsadvokaturen foretog også i 2006 efterforsknings- og informationsindhentningsrejser 

til Afghanistan, Sierra Leone og Tanzania.

Såvel i forbindelse med konkret efterforskning eller som led i almindelig informationsud-

veksling har statsadvokaturen i 2006 også foretaget rejser til samarbejdspartnere i Sverige, 

Tyskland, Belgien, Holland og England. 

I forbindelse med statsadvokaturens efterforskninger, møder og konferencer i udlandet har 

statsadvokaturens personale været på rejser i sammenlagt knap 200 dage – svarende til 

knap 1 årsværk.

4.3. Andet internationalt samarbejde

Allerede i 2003 henstillede EU’s ministerråd, at nationale kontaktpunkter - med mandat til 

at behandle sager om krigsforbrydelser og anden alvorlig international kriminalitet - skulle 

mødes jævnligt for at udveksle erfaringer. Der er i 2006 afholdt ét møde – det tredje i ræk-

ken, hvor statsadvokaturen blev inddraget i planlægningen. Blandt de væsentligste emner 

til drøftelse var vidnebeskyttelse og samarbejde med etniske grupper med det formål at gi-

ve ofre og vidner mulighed for at bidrage til retsforfølgning.

Internationale tribunaler og domstole behandler sager mod de overordnet ansvarlige for 

overgreb under konflikter. I takt med at disse retter færdiggør sagerne, er der opstået større 

villighed til at dele de indsamlede oplysninger med nationale efterforskningsenheder for 

derved at medvirke til, at ingen opnår straffrihed.

Også lande med enheder til efterforskning af internationale forbrydelser samarbejder ind-

byrdes på tværs af EU’s indre- og ydre grænser, og enhederne yder gensidig retshjælp. På 

trods af forskellige retstraditioner foregår samarbejdet gnidningsfrit.

I 2006 blev statsadvokaten indbudt til at gæsteforelæse i Den Internationale Straffedomstol

og deltage i en høring i Europaparlamentets komité for Frihedsrettigheder m.v. og under-

komité om menneskerettigheder. Ved sidstnævnte lejlighed havde også drøftelser om vid-

nebeskyttelse en fremtrædende plads. 
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Det internationale samfund har endnu ikke afgjort, om ”aggression” kan defineres som en 

forbrydelse i Den Internationale Straffedomstols Statut. Udenrigsministeriet gav statsad-

vokaturen mulighed for at deltage i Statspartsmødet i 2006, hvor dette spørgsmål var til 

debat. Det blev ikke opnået enighed om en definition, men drøftelserne fortsætter.

Året 2006 gav også statsadvokaturen mulighed for at deltage i andre relevante konferencer 

om emner af betydning for statsadvokaturens arbejde.

5. Personale – 2006

5.1. Personalesammensætning 

Statsadvokaturen har ikke et fast personalenormativ. Personalet har i 2006 bestået af 6 ju-

rister, 1 historiker, 9 polititjenestemænd og 2 kontormedarbejdere/korrespondenter. 

Desuden har der til statsadvokaturen i 2006 været tilknyttet 5 reservepolititjenestemænd.

5.2. Vurdering af personalesituationen

Personalesituationen har gennem 2006 været tilfredsstillende set i forhold til den aktuelle 

arbejdsmængde. Sager og arbejdsopgaver er blevet varetaget på en måde, at både kvalitet i 

arbejdet, rimelig sagsbehandlingstid og godt arbejdsmiljø er tilgodeset. 

Personalets arbejdsbyrde de enkelte sager afhænger meget af, i hvilken udstrækning det er 

muligt at etablere samarbejde med det pågældende land om efterforskningen, antallet af 

vidner, behov for særlige efterforskningsskridt, og om den sigtede varetægtsfængsles. 

Reservepolititjenestemændenes opgave for statsadvokaturen har primært været at gennem-

læse et stort antal sager hos Udlændingeservice samt at foretage søgninger på internettet 

for at finde frem til sager og oplysninger, der skal undersøges nærmere.

Reservepolititjenestemændene har desuden assisteret med afvikling af kontrollerede besøg 

til afdelingens arrestanter.

I slutningen af året er omfanget af opgaver for disse medarbejdere dalet, og ved udgangen 

af 2006 vil statsadvokaturen alene beskæftige 2 reservepolititjenestemænd.

I lighed med tidligere år har statsadvokaturens juridiske medarbejdere også i 2006 ydet as-

sistance til de østdanske regionale statsadvokater til udførelse af anke- og nævningesager 

og politiklagesager. 
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6. Forventninger til 2007

6.1. Erfaring og forventninger

Justitsministeriet tilkendegav i sommeren 2006, at statsadvokaturen indtil videre skal fort-

sætte sin virksomhed med samme mandat og arbejdsopgave som ved etableringen i 2002. 

Denne beslutning giver statsadvokaturen mulighed for at planlægge og lægge en strategi, 

som også rækker udover 2007.

Statsadvokaturens mandat og opgaver dækker et område, hvor udvikling og fastholdelse 

af særlige ekspertiser og kompetencer er afgørende for resultatet. Statsadvokaturen er så-

ledes en højt specialiseret enhed, som også har opgaver i politiets fremtidige struktur.

Efterforskning af forbrydelser begået i udlandet bygger grundlæggende på retshjælpsan-

modninger og formelt samarbejde med myndighederne i de lande, der skal efterforskes i. 

For smidigt at opnå resultater er det af afgørende betydning, at internationale kontakter 

kontinuerligt plejes og udbygges. Her tænkes ikke blot på kontakter til de lokale politi- og 

efterforskningsmyndigheder, men i lige så høj grad på højere niveauer i de respektive lan-

de – ministerier, embedsinstitutioner og højere anklagemyndigheder.

Også udsendte forbindelsesofficerer – både de fælles nordiske forbindelsesofficerer og 

Europols net af forbindelsesofficerer - har været og vil fremover være centrale og nød-

vendige samarbejdspartnere.

Erfaringen har vist, at konflikter udvikler sig med den konsekvens, at gerningsmænd til 

forbrydelser begået i forbindelse med konflikter søger væk – fx til Danmark og bliver 

derved mål for statsadvokaturens efterforskning.

Det er vanskeligt at efterforske under fremmede himmelstrøg i områder, der er eller har 

været konfliktområder. Mange interesser skal tilgodeses, og samarbejdet med de pågæl-

dende landes myndigheder er i høj grad afhængig af den politiske- og militære situation i 

området.

I den forløbne tid har områder som Irak og Afghanistan i særlig grad været eksponent for 

denne problemstilling. 

Det har ikke i 2006 været muligt at gennemføre egentlig efterforskning på gerningssteder 

m.v. i sager fra Irak.

I Afghanistan har det kun under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger været 

muligt at foretage afhøringer, men ikke efterforskning på gerningssteder. Sidst på året har 

sikkerhedssituationen været så ustabil, at efterforskningsrejser er blevet udsat.

I forbindelse med politiske udmeldinger omkring den såkaldte ”æresrelaterede” kriminali-

tet er der på nationalt plan udarbejdet en overordnet strategi. Statsadvokaturen er opmærk-

som på denne kriminalitetstype og vil – hvis sådanne forbrydelser begås i udlandet af her-
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boende - eventuelt i samarbejde med andre nationale efterforskningsenheder indlede efter-

forskning med det formål at strafforfølge gerningsmanden hér i landet.

6.2. Behov for lovændring

Som nævnt allerede i beretningen for 2004 har statsadvokaturen den opfattelse, at Udlæn-

dingeservice råder over oplysninger, der har afgørende betydning for, at statsadvokaturen 

kan løse sin opgave. En målrettet søgning efter personer, der er modtaget fra konfliktom-

råder, vil give oplysninger om personer, der kan mistænkes for alvorlig kriminalitet, og 

om ofre for- og vidner til forbrydelser. 

Statsadvokaturen rejste allerede den 13. december 2002 spørgsmålet om aktindsigt i ud-

lændingesager. Forvaltningslovens regler om aktindsigt og retsplejelovens regler om edi-

tion har vist sig kun at være anvendelige i begrænset omfang. 

I 2003/2004 blev grænserne for forvaltningslovens anvendelighed fastlagt og siden er 

retsplejelovens grænser søgt fastlagt.

I 2005/2006 har Østre Landsret ved tre kendelser nægtet statsadvokaturen edition i nær-

mere angivne sagsgrupper. Statsadvokaturen har derfor atter i 2006 stillet forslag om re-

gelændringer.

I afsnit 3.1.1. er beskrevet udbyttet af en systematisk søgning i sager hos Udlændingeser-

vice, der blev tilladt i 2005.

Fremtiden vil vise, om det er muligt at få ændret regler med det formål, at statsadvokatu-

ren kan sikre, at krigsforbrydere og lignende ikke finder fristed i Danmark.

7. Mål for 2007

Statsadvokaturens mål for 2007 følger af statsadvokaturens opgaver og mandat samt resul-

tatopfølgningen på målene for 2006. 

Statsadvokaturen har gennemført selvevaluering af organisationen og dens interne forhold 

efter den strukturerede model i Politiets ResultatEvalueringsSystem (PRES). Resultaterne 

af selvevalueringen er inddraget i statsadvokaturens overvejelser i forbindelse med fast-

sættelse af målene for 2007. 

Fastsættelsen af statsadvokaturens mål skal også ses i lyset af fokusområderne kvalitet, ef-

fektivitet og legalitet som fremgår af Anklagemyndighedens Udviklingsplan 2007-2009.
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Statsadvokaturens mål er:

8. Udvalgte sager i 2006

8.1. Sag om folkedrab i Rwanda

I november 2004 påbegyndte statsadvokaturen gennemgang af en hjemmeside, der var ud-

færdiget af myndighederne i Rwanda. Af hjemmesiden fremgik en liste med i alt 2.133 

personer, der var eftersøgt som mistænkt for at have planlagt, organiseret og opfordret / 

opildnet til folkedrab. 

Mål 1: Fortsat at arbejde på, at personer i Danmark, der kan mistænkes for at 

have begået alvorlige forbrydelser i udlandet, bliver identificeret og får deres for-

hold undersøgt.

Mål 2: At arbejde for, at lovgivningsgrundlaget tillader systematisk opsporing af 
disse personer.

Mål 3: Ved planlagt opsøgende arbejde i etniske grupper og ved kontakt til inden-
landske- og udenlandske organisationer at sikre, at ofre og vidner til alvorlige 
forbrydelser begået i udlandet bidrager til opklaring af begåede forbrydelser.

Mål 4: Ved erfaringsudveksling og evaluering at sikre, at statsadvokaturen til 
stadighed anvender de mest effektive arbejdsgange.

Mål 5: Ved ekstern kommunikation at synliggøre statsadvokaturen og dens opga-
ve.

Mål 6: At sikre et beredskab for vidnebeskyttelse.

Mål 7: At indhente, analysere og systematisere oplysninger om retsforhold, sam-
fundsforhold og kultur i lande, hvor forbrydelser, der bliver efterforsket, er begå-
et.

Mål 8: At sikre, tiltalespørgsmålet kan afgøres inden 12 måneder fra det tids-
punkt, sagen er modtaget.

Mål 9: At tilstræbe personalets fortsatte kompetenceudvikling gennem kurser og 
udveksling.

Mål 10: At sikre, at personalepolitikken lever op til overordnede vedtage politik-
ker.
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Statsadvokaturens efterforskning viste, at en person, der var mistænkt af de rwandiske 

myndigheder, havde taget ophold i Danmark.

I december 2004 rettede statsadvokaturen forespørgsel til den nationale anklager i Rwanda 

med henblik på at få nærmere oplysninger om, på hvilket grundlag den pågældende herbo-

ende var opført på listen. 

Allerede samme måned meddelte den nationale anklager i Rwanda, at man var interesseret 

i et samarbejde med statsadvokaturen med henblik på en nærmere efterforskning af sagen.

Efter aftale foretog myndighederne i Rwanda nogle indledende efterforskningsskridt. Re-

sultatet heraf dannede grundlag for et egentligt efterforskningsmøde, som fandt sted i 

Rwanda i februar 2006, hvor statsadvokaturen fik overdraget forskelligt efterforsknings-

materiale udfærdiget af myndighederne i Rwanda. 

Materialet indeholdt blandt andet 24 vidneafhøringer, lister over medgerningsmænd og de-

res mødesteder i forbindelse med planlægningen af folkedrabet samt lister med yderligere 

vidner. 

I forbindelse med den fortsatte efterforskning har politifolk og anklagere fra statsadvoka-

turen samt retsmedicinere og kriminalteknikere indtil nu foretaget 5 efterforskningsrejser 

til Rwanda med henblik på sikring af beviser i sagen. 

Efterforsknings Teamet har foretaget undersøgelse af et 12 år gammelt gerningssted og 

har foretaget retsmedicinske undersøgelser af ofre for forbrydelsen. 

Ved de foretagne kriminaltekniske undersøgelser blev der sikret spor, der ikke er i mod-

strid med de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen.

Fællesgrav
(ofre for folkedrabet)
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De retsmedicinske undersøgelser har koncentreret sig om identificering og exhumering af 

et antal dræbte personer med efterfølgende obduktioner og udtagning af diverse prøver.

I sagens natur har dette været en meget følsom proces, som er lykkedes gennemført i tæt 

samarbejde med de rwandiske myndigheder og med relevante civile institutioner i Rwan-

da.

Efterforskningen førte til, at statsadvokaturen den 7. september 2006 anholdt en herboende 

50-årig rwandesisk statsborger, som siden den 8. september 2006 har været varetægts-

fængslet som sigtes for folkedrab, subsidiært manddrab i forbindelse med en massakre på 

25 personer den 7. april 1994 i Rwandas hovedstad Kigali. 

Sigtede nægter sig skyldig. Han har den 31. december 2006 været varetægtsfængslet i 115 

dage.

Én af mange mindetav-
ler 

Undersøgelse af offer
i fællesgrav
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8.2. Sag om drab i Pakistan

Ved gennemgang af udleveringssager fandt statsadvokaturen en sag, som havde været ef-

terforsket af dansk politi som drab. Sagen var lagt i bero, idet de pakistanske myndigheder 

trods gentagne henvendelser ikke havde svaret på spørgsmål, som var nødvendig for gen-

nemførelse af en straffesag i Danmark. Statsadvokaturen genoptog efterforskningen og 

anholdt den 16. juni 2006 en herboende 50-årig mand af pakistansk oprindelse. Han blev 

den 17. juni 2006 varetægtsfængslet som sigtet for den 19. januar 1998 i Pakistan ved skud 

at have dræbt sin dengang 37-årige hustru.

Sigtede nægter sig skyldig. Han har den 31. december 2006 været varetægtsfængslet i 200 

dage.

9. Statistik

9.1. Antal sager – sluttede / verserende

  Tabel 1: Antal sager - incl. sluttede og verserende sager - pr. 31.12.2006

År 2002 2003 2004 2005 2006 I alt 

Nye sager 23 28 31 31 16 129

Verserende ved udgangen af 2006 0 0 2 6 6 14

Sluttet / indstillet efterforskningen i 

2006

0 1 2 *12 10 *25

* heraf én genoptaget sag.

9.2. Anmeldte sager i 2006 – efter gerningssted

  Tabel 2: Antal sager – efter gerningssted

Region Ex-Jugoslavien Øvrige Asien Mellemøsten Andre steder

Antal sager 4 9 2 1

9.3. Anmeldelser 2002 – 2006 efter gerningssted

Tabel 3: Antal sager – efter gerningssted
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9.4. Anmeldelser i 2006 fordelt på anmeldere
   

Tabel 4: Antal sager – efter anmeldere

Fra Udlændingeservice Private Politimyndighed / andre Statsadvokaturens eget initiativ

Sager 4 2 2 8

9.5. Afgjorte sager 2002 - 2006
   

Tabel 5: Afgjorte sager 2002 - 2006

9.6. Sagsbehandlingstid - afgjorte sager 2006

Sagsbehandlingstiden i 20 af de 25 sager afgjort i 2006, lever op til målsætningen. 

Sager modtaget og afsluttet i 2006 - gennemsnitlige sagsbehandlingstid 4,9 mdr.

Sager modtaget i 2005 og afsluttet i 2006 - gennemsnitlige sagsbehandlingstid 9,3 mdr.

2 sager modtaget i 2004 og afsluttet i 2006 - gennemsnitlige sagsbehandlingstid 18,5 mdr.

For 1 sag modtaget i 2003 og afsluttet i 2006 blev sagsbehandlingstiden 35 mdr. 

Tabel 6: Sagsbehandlingstid på sager afsluttet i 2006

Tidsforbrug
i måneder

0-3 4-6 7-9 10-11 12-14 15-17 18-26 27> I alt

År 2006 3 4 2 1 10

År 2005 1 4 4 1 1 1 12

År 2004 1 1 2

År 2003 1 1
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9.7. Varetægtsarrestanter – ar restantdage

Statsadvokaturen har i løbet af 2006 behandlet 2 arrestantsager – der pt. 31. december 

har strakt sig over hhv. 115 og 200 dage – i alt 315 dage.

Antallet af arrestantsager og arrestantdage illustrerer i et vist omfang statsadvokatu-

rens arbejdsbelastning gennem året.

9.8. Antal personale i SAIS

     Tabel 7: Antal ansatte beskæftiget pr. 31.12.2006

2002 2003 2004 2005 2006

Juridisk personale 6 7 6 6 6

Andet akademisk personale 0 0 0 0 1

Politipersonale 9 10 9 10 9

Politipersonale – PU.tjeneste 0 0 0 0 1

Politireserve 0 0 0 0 (5*)

Administrativt personale 2                2  2 2 2

I alt 17              19 17 18 19
Antallet af reservepolitifolk (pensionister) har gennem året været vekslende og deres ansættelse
tilrettelagt fleksibelt - beroende på statsadvokaturens aktuelle arbejdsmængde og konkrete opgaver.

- - - 0 0 0 - - -


