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PR ES SEM EDDELEL SE

Højesteret afsiger tirsdag d. 31. maj kl. 12 dom i de 23 Iraktortursager vedrørende Operation Green Desert.
De seks dages hovedforhandling af de 23 sager blev afsluttet i dag kl. 14, hvor de syv
højesteretsdommere optog sagen til dom, der afsiges tirsdag d. 31. maj kl. 12 i Højesteret,
Prins Jørgens Gård 13, 1218 København K.
På samme tidspunkt vil det på Højesterets trappe blive oplyst, om denne sag, der har
verseret ved de danske domstole siden 2011 den dag d. 31. maj 2022 finder sin endelige
afslutning i Danmark ved de danske domstole, eller om den bliver hjemvist til fornyet
behandling ved Østre Landsret som følge af Forsvarsministeriets fortsatte
hemmeligholdelse af centrale dokumenter om Operation Green Desert, afskæringen fra at
de 23 kunne komme til orde som parter på sædvanlig vis i en civil retssag, nægtelse af
afhøring af deres vidner, andre former for Forsvarsministeriets/Kammeradvokatens
distortion og øvrige uligheder under sagen, herunder overbetaling af Kammeradvokaten
med ca. 40 mio. kr. og ringe ressourcestilling af torturofrene vedrørende deres deltagelse i
sagen, f.eks. afskæring af mulighed for at kunne rejse og opholde sig i Danmark i de to uger,
hvor sagen nu har været for m.v.
De 23 irakere håber, at Danmark kan opfylde de kvalitetskrav til retfærdig rettergang, som
er et grundprincip for en demokratisk retsstat, således at det ikke bliver nødvendigt at
bringe sagen videre.
Bilag:
Kopi af skrivelse fra advokat Janus Fürst af d. 29. april 2022
København d. 10. maj 2022
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