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Spørgsmål nr. 1452 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang og med hvilken evt. 

øremærkning Danmark har ydet økonomisk støtte til opbygning 

og drift af UNITAD (United Nations Investigative Team to Pro-

mote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL), og 

hvilke muligheder, styrker og svagheder regeringen ser ved an-

vendelsen af beviser indsamlet af UNITAD ved danske domsto-

les retsforfølgning af fremmedkriger-mistænkte?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Uden-

rigsministeriet, der har oplyst følgende:

”Danmark har en løbende dialog med FN’s særlige efterforsk-

ningsenhed for retsforfølgning af ISIL i Irak (”UNITAD”) om 

deres arbejde.

UNITAD har mandat til at efterforske ISIL’s alvorlige forbry-

delser i Irak. Bevismaterialet kan være med til at understøtte ef-

terforskning og retsforfølgning af ISIL både i og uden for regio-

nen.

UNITAD’s indsats for at sikre beviser vil forhåbentlig kunne 

bidrage til, at personer, der har begået overgreb i Syrien og Irak, 

kan retsforfølges.

Danmark har indgået en aftale med UNITAD, således at Dan-

mark støtter UNITAD med 5 mio. kr. i perioden januar 2020 til 

marts 2021. Formålet med den danske støtte er at styrke det 

irakiske retssystem. Den danske støtte er givet med særlig fokus 

på træning og videreuddannelse af irakiske undersøgelsesdom-

mere, retsmedicinere og andre embedsmænd, som indgår i UNI-

TAD’s samarbejde med den irakiske regering om efterforskning 

af forbrydelser begået af Islamisk Stat.”

Det er regeringens holdning, at fremmedkrigere er uønskede i Danmark, og 

at de bør retsforfølges dér, hvor deres modbydelige handlinger er begået. 

Derfor er Danmark kommet med i en kreds af ligesindede europæiske lande, 

der har til formål at undersøge og tilvejebringe konkrete muligheder for rets-

forfølgelse af fremmedkrigere lokalt i regionen. Det er ikke et arbejde, som 

forventes afsluttet inden for den nærmeste fremtid, men der arbejdes aktivt 

og målrettet for en løsning.  

Fremmedkrigere, der måtte komme til Danmark, skal straffes hårdt. Hvis de 

allerede er dømt i udlandet, må myndighederne se på, om de kan straffes 
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yderligere her i landet. De danske myndigheder har endnu ikke konkret er-

faring med anvendelsen af beviser indsamlet af UNITAD i danske straffesa-

ger, men sådanne beviser vil kunne anvendes under en straffesag i Danmark. 

Bevisbedømmelsen i dansk ret er fri, jf. retsplejelovens § 880, 2. pkt., og 

retten afgør således selv, hvilken værdi man vil tillægge et givent bevis. Be-

visværdien vil i den forbindelse bl.a. afhænge af, hvordan beviserne nær-

mere er indsamlet. 
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