Respons
Irak: Straff for brudd på taushetsplikt – KDPs etterretningsorgan Parastin
Problemstilling/spørsmål:
Straffeforfølgelse for personell i lederstillinger i Parastin for å lekke ut intern fortrolig
informasjon:
•

Blir det å rømme fra lederstilling i Parastin betraktet som en form for desertering?

•

Vil en slik sak eventuelt bli behandlet i det ordinære rettsvesenet eller internt i
Parastin?

Generelt

Parastin er et etterretningsorgan innen den kurdiske selvstyreregjeringens (KRG)
sikkerhetsapparat. Innenfor dette apparatet er det et tett samarbeid mellom Parastin og
sikkerhetsorganene, generelt kalt Asayish. I motsetning til Asayish etterforsker ikke Parastin
saker for behandling i rettssvesenet. Asayish, derimot, etterforsker saker som bl.a. omfatter
terrorisme, økonomisk kriminalitet og narkotika.
Vil flukt til utlandet bli betraktet som desertering?

Spørsmålet er vanskelig å besvare, da Landinfo ikke har tilgang til interne tjenestereglement
eller til kilder som kunne tenkes å være villige til å gi opplysninger om dette. Generelt har vi
likevel grunn til å tro at et slikt fortrolighetsbrudd som er nevnt, vil bli reagert mot.
Det knytter seg imidlertid alltid usikkerhet til betydningen det vil ha hvilke personer som er
involvert i saken. Hvem man selv er, og hvilke kontakter man måtte ha innen tjenesten og i de
politiske organer, kan ha stor betydning for hvorvidt ens sak faktisk vil bli forfulgt. I
forbindelse med behandlingen av slike saker må en derfor ta i betraktning at det kan
forekomme en betydelig grad av vilkårlighet.
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Saker med Parastin i det ordinære rettssystemet 1

Som nevnt innledningsvis har ikke Parastin til oppgave å etterforske saker for behandling i
rettsvesenet. Dette tilligger Asayish. Man må likevel kunne anta at Parastin bistår Asayish i
deres etterforskning, og slik sett via Asayish kan ha en rolle i forbindelse med deres
etterforskning og rettsbehandling av saker.
Etter hva vi har kjennskap til, kommer saker som blir reist av Asayish opp for de ordinære
sivile domstolene. Pådømmelsen av dem kan skje på ulike måter. For eksempel vil Asayish
kunne instruere dommeren om hva slags dom som skal avsies. I andre tilfeller kan det
forekomme at tiltalte ikke blir gitt adgang til advokat. En tredje mulighet er at tiltalte får
oppnevnt advokat, men at denne ikke møter opp i retten. Endelig kan det forekomme at
tiltaltes advokat er tilstede under rettssaken, men forholder seg passivt og unnlater å prosedere
saken.
Samlet sett sitter Landinfo med et klart inntrykk av at sakene der sikkerhetsorganene er
involvert i mindre grad blir pådømt i henhold til rettsreglene, men ofte blir avgjort etter
intervensjon av sikkerhetsorganene.

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.

Referanser

•

Internasjonal organisasjon. Møte i Erbil 10. mars 2009.

•

Lokal ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon. Møte i Erbil 10. mars 2009.

1

Redegjørelsen er basert på informasjon Landinfo har innhentet i møter i Erbil i mars 2009, det ene med en
internasjonal organisasjon og det andre med en lokal, ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon.
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