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PRESSEMEDDELELSE	

19 . 	 jun i 	2018 	
OM 	

IRAKTORTURSAGEN	
(Operation	Green	Desert)	

	
	
	
Iraktortursagen	og	konkursbestemmelse	i	sammenhæng		

	
Med	 konkursbestemmelsen	 af	 g.d.	 forsøges	 det	 forhindret,	 at	 jeg	 som	 advokat	 kan	

færdiggøre	 den	 ankesag	 for	 de	 irakiske	 torturofre,	 som	 Forsvarsministeriet	 efter	 Østre	

Landsrets	dom	i	fredags	har	indbragt	for	Højesteret.		

	

Ministeriet	har	hidtil	udbetalt	sin	private	advokat,	Kammeradvokaten	ca.	18	mio.	 (Ifølge	

seneste	 aktindsigt	 af	 marts	 2018,	 pr.	 d.d.	 formentlig	 snarere	 20	 mio.)	 for	 at	 modvirke	

sagen	 igennem	 7	 år	 hvor	 Kammeradvokaten	 hidtil	 har	 tabt	 alle	 væsentlige	

hovedspørgsmål.	(Se	www.iraktortursager.dk		og	vedhæftede	pressemeddelelse).		

	

I	 fri	procesbetalingen	har	 jeg	modtaget	 for	næsten	7	års	arbejde	ca.	1,8	mio.	altså	ca.	en	

tiendedel	af	det	som	staten	har	betalt	til	sin	egen	private	advokat,	der	endog	som	sagsøgte	

har	et	mindre	arbejde	end	sagsøgersiden	og	ifølge	Kammeradvokatens	egne	oplysninger	

yderligere	 i	 de	 7	 år	 har	 kunne	 betjene	 sig	 af	 ressourcer	 fra	 et	 såkaldt	 interministerielt	

udvalg	 bestående	 af	 embedsfolk	 fra	 Statsministeriet,	 Udenrigsministeriet,	

Forsvarsministeriet	og	Justitsministeriet,	hvorunder	hører	Civilstyrelsen.		



	

Enhver	kan	se,	at	denne	eksorbitante	ulighed	er	økonomisk	ødelæggende.	Alligevel	kunne	

jeg		–		som	hidtil		–		have	gennemført	sagerne	for	Højesteret,	hvilket	nu	søges	forhindret.	

Min	 advokat	 har	 g.d.	 kæret	 bestemmelsen	 til	 landsretten	 som	 forventes	 at	 kunne	 tage	

stilling	inden	for	nogle	uger.	

	

Konkursbestemmelsen	er	begæret	af	personer,	som	Civilstyrelsen	selv	har	indsat	i	2012,	

da	den	afsatte	den	bestyrelse,	som	mine	medarbejdere	og	jeg	havde	arbejdet	for	i	2005	–	

2012.	 Dette	 skete	 for	 Dansk	 Fransk-Dampskibsselskabs	 Fond,	 hvor	 Civilstyrelsen	 var	

modpart	 i	 nogle	 sager	 der	 verserede	 i	 Østre	 Landsret	 og	 hvor	 styrelsen	 i	 alt	 17	 gange	

skriftligt	og	i	forbindelse	med	møder	afholdt	bl.a.	med	styrelsens	direktør	Nina	Koch	uden	

forbehold	 anerkendte	 mig	 som	 fondens	 advokat.	 I	 stedet	 for,	 i	 overensstemmelse	 med	

styrelsens	 egen	 praksis,	 at	 afvente	 landsrettens	 afgørelser	 afsatte	 styrelsen	 i	 stedet	 for	

bestyrelsen	 og	 indsatte	 i	 stedet	 sine	 egne	 folk,	 der	 herefter	 omgående	 hævede	 disse	 to	

sager	 og	 undgik	 at	 styrelsens	 ulovlige	 beslutninger	 og	 ca.	 3	 ½	 	 års	 passivitet,	 kunne	

komme	frem	i	 lyset.	 	Styrelsens	 folk	anlagde	herefter	sag	mod	mig	om	tilbagebetaling	af	

det	 arbejde	min	 virksomhed	 havde	 udført	 igennem	 7	 år.	 Den	 sag	 skulle	 afgøres	 over	 8	

dages	retsmøder	i	januar	og	februar	2019.	Sagen	har	været	verserende	i	landsretten	i	nu	2	

år	og	mangler	 således	kun	ca.	8	mdr.	 i	 at	blive	afgjort	 i	 landsretten,	hvorunder	der	bl.a.	

skulle	ske	vidneafhøring	under	stafansvar	af	direktøren	for	Civilstyrelsen,	Nina	Koch.		

	

Også	denne	sag	forsøges	undveget	ved	konkursbegæringen.	Jeg	ser	frem	til	at	landsretten	

hurtigst	muligt	 i	 denne	 sommer	omgør	konkursbestemmelsen	 således	at	 jeg	 fortsat	kan	

arbejde	 for	 de	 irakiske	 torturofre	med	 sagen	 i	 Højesteret,	 som	 jeg	 begyndte	 i	 2011	 og	

således,	 at	 landsretssagen	 om	 forholdene	 vedr.	 Civilstyrelsens	 håndtering	 af	 sagen	 om	

fonden	kan	blive	afgjort	i	en	fair	retssag	i	stedet	for	bortskæring	ved	de	manøvrer,	som	vi	

nu	oplever.		

	

Jeg	ser	det	der	skete	 i	går	som	udtryk	for	at	man	i	systemet	også	vil	 forhindre	at	 jeg	 får	

mulighed	 for	 retfærdig	 rettergang	 mht.	 de	 overgreb	 som	 jeg	 har	 været	 udsat	 for	 fra	



Advokatnævntes	 side,	 hvor	 man	 bl.a.	 siden	 2014	 i	 en	 for	 landsretten	 nu	 verserende	

retssag	har	forsøgt	at	forhindre	at	det	helt	centrale	spørgsmål	om	den	medicinske	tilstand		

hos	 en	 klient	 kunne	 blive	 forelagt	 til	 udtalelse	 hos	 Retslægerådet,	 der	 ellers	 er	

retssystemets	afdeling	for	lægelige	spørgsmål,	der	ikke	kan	afgøres	af	Advokatnævnet,	der	

ikke	besidder	den	fagkyndighed.		

	
	
	
	

København,	d.	19.	Juni	2018	
	
	

Christian	Harlang,		
Advokat	(H)		
40	78	43	54	

 
 
 
 
 


