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1. Rigsadvokaten har orienteret Justitsministeriet om en sag, som blev af-

gjort ved Retten på Frederiksberg i december 2018. I sagen blev en mand 

idømt 60 dages fængsel for indbrud. En prøve med 10 dna-punkter viste, at 

der var en sandsynlighed på mere end 1:1.000.000 for, at det fundne dna 

stammede fra den dømte frem for en tilfældig, anden person.

Østre Landsret stadfæstede dommen i september 2019. Efter ankedommen 

anmodede den beskikkede forsvarer i november 2019 om en ny dna-under-

søgelse af den dømte lavet med 16 dna-punkter. Resultatet af den nye prøve 

viser, at resultaterne taler lige meget for og imod, at det undersøgte dna 

stammer fra den dømte frem for en tilfældig, anden person. Den dømte har 

på nuværende tidspunkt afsonet dommen.

Anklagemyndigheden vurderer på baggrund af resultatet af den nye dna-

prøve, at der foreligger nye oplysninger af en sådan karakter, at sagen bør 

indbringes for Den Særlige Klageret med henblik på vurdering af, om sagen 

skal genoptages.

Rigsadvokaten har desuden oplyst, at resultaterne af den nye dna-prøve var 

klar i slutningen af februar 2020. Resultaterne blev imidlertid grundet en 

række interne fejl hos den pågældende politikreds først forelagt statsadvo-

katen i begyndelsen af maj 2020.

Rigsadvokaten har endelig oplyst, at der ikke i den konkrete sag har været 

fejl i Det Centrale Dna-profilregister eller i den dna-erklæring, der blev 

fremlagt i sagen. Det fremgik af erklæringen, at sporet var typebestemt efter 

16 dna-punkter og personprofilen af den dømte efter 10 dna-punkter.  
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2. Som jeg ved mit brev af 21. oktober 2019 har orienteret Folketinget om, 

besluttede Rigsadvokaten og Rigspolitiet i oktober 2019 at skærpe retnings-

linjerne for opdatering af de dna-referenceprofiler, der alene er typebestemt 

efter 10 dna-punkter. Efter de skærpede retningslinjer skal der i sager, hvor 

der ved sammenfald med dna-profiler fra indhentede spor, som er typebe-

stemt efter 16 dna-punkter (spor optaget fra november 2011) er hit til en 

dna-personprofil i dna-profilregistret med kun 10 dna-punkter (profiler op-

taget før juni 2012), altid ske en opdatering af dna-personprofilen til 16 dna-

punkter. Den opdaterede dna-personprofil skal herefter igen sammenholdes 

med de indhentede spor.

Herudover har Rigsadvokaten i december 2019 besluttet, at der skal udar-

bejdes nye, samlede retningslinjer for, hvordan dna bliver brugt i straffesa-

ger. Det skete på baggrund af drøftelser med Retsgenetisk Afdeling, Dom-

stolsstyrelsen, Advokatrådet, Foreningen af Forsvarsadvokater, Danske Ad-

vokater og Rigspolitiet. 

3. På baggrund af Rigsadvokatens foreløbige orientering om den konkrete 

sag, der er omtalt ovenfor, har jeg anmodet Rigsadvokaten om en redegø-

relse for hændelsesforløbet i sagen. Jeg har samtidig bedt Rigsadvokaten om 

at forholde sig til, hvad sagen giver anledning til både bagudrettet og 

fremadrettet, når det gælder brugen af DNA-oplysninger, herunder om der 

kan være andre lignende sager, og hvordan vi i så fald finder frem til dem.

Jeg har samtidig meddelt Rigsadvokaten, at de samlede retningslinjer for, 

hvordan dna bliver brugt i straffesager, skal være færdige inden udgangen 

af maj 2020.

Jeg forventer at modtage Rigsadvokatens redegørelse senest den 18. maj 

2020. Redegørelsen vil i forlængelse heraf blive oversendt til Retsudvalget.

Nick Hækkerup
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