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Østre Landsret accepterer mørklægning af vigtigste bevis i dansk
tortursag.

Østre Landsret blåstempler Forsvarsministeriets mørkelægning af
den militære rapport om Operation Green Desert i Iraktortursagen.
Som det fremgår af vedhæftede kendelse, har Østre Landsret, efter at
have haft det til overvejelse i 6 måneder og 10 dage, besluttet at
opretholde mørklægningen af bl.a. den militære rapport om den
militære operation d. 25. november 2004 (det såkaldte ”Sorte
Bayeux-Tapet”).
Der vedhæftes ansøgning til Procesbevillingsnævnet om kæretilladelse,
hvorved sagen forsøges indbragt for Højesteret.
Advokat Christian Harlang udtaler:
Vi forventer, at Procesbevillingsnævnet giver kæretilladelse, således at
Højesteret kan omgøre også denne myndighedsvenlige afgørelse, ligesom det
skete, da Højesteret i 2013 (UfR 2013.3358H) underkendte Østre Landsrets
bestemmelse om, at disse civile irakiske torturofre skulle betale kr. 920.000
i sikkerhedsdepot til Kammeradvokaten som betingelse for at få deres
tortursager undersøgt og afgjort ved de danske domstole.
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Mørklægningen angår det bevismateriale, hvorpå Østre Landsret
skal basere sin dom over Forsvarsministeriet.

Hovedforhandlingen i sagen begynder d. 7. november d.å. Der er afsat 58
retsdage frem til maj 2018.
Sagen er den største civilt anlagte retssag i Danmark mod Staten
siden Grundloven af 1849.
Sagen vedrører dansk ansvar for tortur, og er det eneste retsopgør om
Danmarks deltagelse i Irakkrigen.
Sagskomplekset har været behandlet af Østre Landsret siden 2011 og
2014. Fristen for bevismateriale udløber om 8 uger, d. 10. oktober.
Østre Landsret har i denne sag udvist en meget vidtgående – mildt
sagt ”myndighedsvenlighed” –
overfor Forsvarsministeriet
(repræsenteret af Kammeradvokaten) og i mere end 20 tilfælde, i
sine bestræbelser i favør af den sagsøgte Stat, truffet forkerte
afgørelser, der har forsinket, besværliggjort og skadet torturofrenes
mulighed for at opnå den retfærdighed, som Danmark er forpligtet til
at
give
dem
i
henhold
til
Den
Europæiske
Menneskerettighedskonvention og FNs Antitorturkonvention. Alt
dette (og nu Østre Landsrets håndtering af det centrale nøglebevis i
sagen) er for torturofrene at føje spot til skade. Ansvaret for denne
misrøgt vil resultere i selvstændige yderligere krav på torterstatning
fra torturofrenes side. Dette er (jf. retsplejelovens § 49) indbragt for
Den Særlige Klageret som den eneste fremgangsmåde, der er til
rådighed for at torturofrene kan opnå anstændig retsbeskyttelse.
Der vedhæftes klageskrivelse til Den Særlige Klageret af 10. juli samt til
Præsidenten for Østre Landsret af 10. juli d.å.

Sagen har hidtidig været behandlet (pr. august 2017) af 18 forskellige
landsdommere. Det hold på 3 dommere, der behandlede sagen fra
april 2016 til juli 2017 forsøgte d. 28. juni forgæves at fjerne
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sagsøgernes advokat, hvilket mislykkedes, fordi disse tre dommere
bl.a. havde overset, at hovedparten af sagen ikke var omfattet af fri
proces. Talspersonerne for de to grupper af de 23 sagsøgere (11,
henholdsvis 12) har frasagt sig fri proces, fordi de tre landsdommere
har meddelt, at den fri proces (nu i modsætning til landsrettens egen
bestemmelse truffet af andre landsdommere i 2015) indebærer
forbud mod at talspersonerne kan få dækket deres opholdsudgifter i
DK (når de kommer her til for at tale deres sag fra november 2017)
og ej heller længere få dækket tabt arbejdsfortjeneste til brug for
betaling til deres familier i Irak under fraværet i forbindelse med
sagen.
Der vedlægges kopi af min skrivelse til Østre Landsret af 26 juni 2017 med bilag.
København, d. 11. august 2017

Christian Harlang
Yderligere oplysninger: tlf. 33 12 20 62 eller mobil 40 78 43 54.
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