
 
 

Respons 

Tsjetsjenia: ROVD 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hva er ROVD i Tsjetsjenia? 

ROVD 
ROVD - Rajonnoe otdelenie vnutrennikh del (Innenriksdepartementets distriktspoliti) er 
betegnelsen på det lokale politiet i Tsjetsjenia. Dette er også betegnelsen på det lokale politiet 
i hele Russland. I norske tekster brukes ofte den russiske forkortelsen ROVD (diplomatisk 
kilde, e-post september 2009). 

ROVD er det lokale politi som skal ta vare på borgernes rettigheter, ifølge en velinformert 
tsjetsjensk kilde (intervju, september 2010).  

Tsjetsjenia består av 17 regioner/distrikter. ROVD har en avdeling i hver region i Tsjetsjenia.  

En rekke av disse avdelingene ledes av politimenn som tidligere deltok i kriminelle grupper i 
mellomkrigstiden (1996-1999) i Tsjetsjenia eller kjempet på opprørernes side, men som 
senere har sluttet seg til president Ramzan Kadyrov. Disse lederne står fortsatt på en føderal 
etterforskningsliste for tidligere begåtte kriminelle handlinger, ifølge ovennevnte kilde. Dette 
gjelder for eksempel lederen for Shatoi ROVD og lederen for Kurcheloi ROVD.  

ROVD er inndelt i flere underavdelinger med ulike ansvarsområder;  

• Kriminaletterforskning 

• Samfunnsorden/politi på gateplan (PPS), патрульно-постовая служба (Patruljno-
postovaya sluzhba) 

• Etterforskningskomiteer  

• Pass/visa  

• Veipatrulje/Trafikkpoliti (DPS), дорожно-патрульная служба (Dorozhno-patruljnaya 
sluzhba)  

• Påtalemyndighet (ansvarlig for enkeltsaker før etterforskning settes i gang) 
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I tillegg til disse underavdelingene har ROVD en egen såkalt hemmelig avdeling som er 
knyttet til lederen av ROVD. Personer fra denne avdelingen brukes til spesialoppdrag som 
pågripelse av opprørere/antatt opprørere og drap, ifølge ovennevnte tsjetsjenske kilde. 

Ifølge den tsjetsjenske kilden (intervju, september 2010) pågriper også politi fra 
Samfunnsordenen (PPS) personer, mens politi fra Kriminaletterforskningen bistår. Kilden 
opplyser at tortur benyttes av begge underavdelinger. 

Memorial viser også i flere rapporter til at ROVDs personell står bak bortføringer av personer 
og at pågrepne personer holdes i ROVDs lokaler (Memorial 2007; Memorial 2009). Memorial 
opplyser ikke i sine rapporter hvilke underavdelinger innenfor ROVD som står for 
pågripelsene. 

Human Rights Watch (2009) henviser til ROVD når de beskriver hvordan familiemedlemmer 
til opprørere kalles inn til lokalt politi for avhør om hvor slektningene (opprørerne) befinner 
seg.  

ROVD har ikke ressurser til å drive omfattende politietterforskningsarbeid, ifølge den 
velinformerte tsjetsjenske kilden. ROVD har heller ikke spesialisert seg på etterforskning av 
organisert kriminalitet. Disse oppgavene blir ifølge samme kilde ivaretatt av andre 
politistrukturer. 

 

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse 
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
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. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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