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Ved brev af 4. april 2008 har De som advokat for XXXXXX ansøgt om 

takstmæssig torterstatning for ransagning af Deres klients fængselscelle i 

Statsfængslet i Østjylland den 31. marts 2008.

De har samtidig anmodet om salær for fremsættelse af erstatningskravet. 

Det fremgår af sagen, at Sydøstjyllands Politi den 31. marts 2008 ransagede 

Deres klients fængselscelle, idet man ledte efter en stjålen halskæde. 

Halskæden blev imidlertid ikke fundet. 

Jeg kan imødekomme kravet, således at der i medfør af retsplejelovens § 

1018 a ydes Deres klient en erstatning på 1.000 kr. Beløbet er fastsat i 

overensstemmelse med Rigsadvokatens Meddelelse nr. 1/2008.

Endvidere tillægges De 1.450 kr. + moms i salær. 

Jeg har i dag anmodet Sydøstjyllands Politi om at udbetale beløbet til Dem. 

Beløbet forrentes fra kravets modtagelse den 7. april 2008. Rentebeløbet er 

skattepligtigt. Vejledning om skattepligt vedlægges.

Der kan dog ske modregning med eventuelle krav, som det offentlige har 

imod Deres klient, herunder sagsomkostninger.

Hvis der er grundlag for modregning, vil Midt- og Vestjyllands politi sende 

en opgørelse over den foretagne modregning.  



De har endvidere ved brev af 15. april 2008 anmodet mig om at tage 

stilling til et erstatningskrav vedrørende uforskyldt udelukkelse fra 

fællesskab under afsoning. Justitsministeriet traf afgørelse vedrørende dette 

spørgsmål den 29. februar 2008 og De har anmodet mig om at behandle 

kravet i 2. instans. 

Rigsadvokaten har den 27. maj 2008 oplyst, at man har principielle 

overvejelser vedrørende behandlingen af erstatningssager vedrørende 

kriminalforsorgens indgreb overfor strafafsonere. Rigsadvokaten har derfor 

anmodet mig om, at disse erstatningssager stilles i bero indtil videre. 

Jeg har derfor stillet denne del af erstatningskravet i bero. Jeg vender 

tilbage, når der er en afklaring af spørgsmålet. 

På statsadvokatens vegne

Anne-Mette Wiese
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