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SPESIALEMHETEN FOR POLITISAKER 

l'ÅTALEVEDTAK Dok,ur.23 

SAK NR 10248341 247/11-123 

BEGJÆRING FRA ADVOKAT ImNF.DlCT 1)),: vnm OM J.:'l'TERFORSKING 
AV FORHOLD HANS KLIENT X BLJ<: UTS,\T'f l•'OR I ARlUt:S'.(EN I 
DRAI\111\tEN DEN 27. J.\,IARS :2011 

Anmtldclsc11 

Ved bxev av I. april 2011 begjær(c advokat Benc<lict de Vibe iverksettelse av 
· etterforsking mot Søndre JluskcHui politidiMrikt fol' forhold ha1t~ klient X ble utsatt for i 

m:rostcni Drommcn den 27. mars 20.1 l. 

Himdeh;en fan( ~led e,11t-'1 ~l X var pågrepet av politiet natt til 27. murs 2011. Elter 
inkvir<ll'ing hie han føn til celle 12 i politiarresten. Før <:el len hie lå~t, hie X helt avkledd. 
H.m ble derelt~ værende i oellen i anslagsvis I 0-15 minutter men:1 ,;prinklernnlegget 
stod på fullt. Be(ydelige vannmengder 8amlet seg i cellen før X hie overfort til en ny 
celle. 

Advokat de Vibe mener del er grunn til å lro al sprinkleranlegget på celle 12 ble slåtl på 
i-om en 11,vstraffelse~met(l<le mot X, fordi han furul for pågi:ipelsen hadde oppfrn:t seg J}å 
en sviertlitc tilfredsstillende måte. X sdv mener at mistanken støttes av at det først hie 
sagt at han skulle inn på celle 5, men 1'I en av de tilstedeværen.de tjcu.cstcmennene 
gjentok flere gangc,1• at han skulle settes på celle 12, 

Spesialenh.ete11s etterforsking 

Spesialenheten hor innhentet kopi av poli(icts sak med aumeldclscsm1mmer f 1504058 
og 11504051 som begge gjelder a.nmeltlelser mol X for tn>sler mot offentlig 
tienestemmm samme kveld $0))) hun ble sutl inn i arresten. Sakene er per <lags dato ikke 
avgjort 

Spesialenheten har innhe11tet polit.ieLs oppdragslogg for de11 akt,1elle herulelse og logg for 
arresrtilbk for Xs opphold i ru,:e~ten. 

Spesittlenhe(en har ugs.4 innb.cntctog gjellllomgi'lit bilde- og !ydopplak li-.1 <U'reslm surn 
viser inkvircringcn, innsettelsen på celle og hcndel~cn med ~prinkleranleggct. 

X er nvlwrl med sl.ltus som fornærm~(. 
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Dei er skrevet cgcnra1,port fra sam tak med vaktrnestc1~n i arresten, A. 

Det er OJ>pllll.t vitueforklaringer fra rørlegger B, arrestforsvarer C, politibetjent Dog 
p()fitihetjent F, og leder av sek~jon fur imesl og fremstilling, politioverbetjent I'. 
Arrestforsvar-er Cs stntu.• i sake11 er etter avhør<,1 endret fra vitne til mistenkt 

Spesialenheten lutr moltlltt og gj~nnomgåll rapportene eller de to siste tilsynene for 
arresten i Drammen. 

N1crmcrc om sakC.11S foktum 

X ble natt til 27. wars 2011 pågrepet av politiet for trusler mot poliJit:t på el utested i 
!)rammen. Han ble deretter innbrakt til aim,1en ved .Ornn1111en p.olitis~iou av 
politibetjent G og politibetjent P. Tnkvircringen av X før innsettelse i .:elle fant sl.cd i 
tidsrommet mellom kl. 01.58 og kl. 02.07. Av opptaket fremgår nt X under hele 
ink~ireriug,m 1remsliir som kverulei:cnde uten at han setter seg direkte fysisk til 
motverge. Han er ikke påsatt blindjern, og selv om hllll flere ganger sier al 
tjenestemellllene må kle av hau, så tlli: han av flere av plaggene selv. X hlir til sluU be<.lt 
(nn åla av :1eg lru~e og sokker. Han trekker ned tfUscn, men nekter å In av sokkene. 
Opptaket \~ser al tjcncsternennenc forholder seg rolige mens de diskuh:rer rucd X og 
delvis kler av ham. Arrestforvarer C stå•· bak ;;kranken ()g her om opplys11i11gcr fra X om 
navn, matpreferanser osv. 

Etter al aødvendige OJ)plysni.ngcr crrcg.i.strcrt spør. politihctjent )): "Hvi/læn ælle blir 
det?", hvOI'J)å C svarer "Tolv". Deuno ordvcl::slinge.o tinner sted kl 02.06, og 
Spcsittfonheten har ved 8io gjennomg,mg av oppl.llk.et ikke finmel 1>oen yl!erligere 
Ol'dveks!ing vedrørende hvilken edle X skal i.Jw.scttcs i. 

X blir fon nedover c.:cllegangen til edle 12. lilne på cellen l'ar de to politibetjentene av :X 
tru.se og sokker og tar disse me,I seg ut, og døra til cellen slenges kl. 02.08..18. 

Oppmk inne fr11 cella vi.ser at X umiddelbrut etter tar sats og sparker i døren gjentatte 
ganger, saml slår i tlcn med hendene. Mens dette skjer står begge tje1>e.~tel11ennene og 
a.u:es(.forvareme fortsatt utenfor døra. Få. sck11ndcr senere, kl. 02.0&.25, aktiveres 
sprinkl.ei-anlegge(. X er ikke på noe titlspunkl. i kontakt med aoleggcl 

Sidc2 

Opptaket viser at X hevege1· seg mndt i cella og forsøker å. beskytte seg mot vannet ved å 
holde madrassen foran seg. l'å et tidspUDkt ligger madrassen p~ gulvet, "li det er sft mye 
VllDJl i cellen ut den flyter nm(.ll. 

'J'å utsiden blir tjenestemennene ca kl. 02.08.45 oppmerksom pa.at anlegget har skrudd 
seg på. J)et blir gjort forsøk på å få skrudd o.v vannet uten hell, og X hlir nrtt ut av cella 
kl 02.15. I 0, og overført til en annen cell~. 

X er således utsan for vannet fra spri.uklcrijolcggcl i na.:nncrc sju minutter . .I denne 
pcriude11 observerer tje11~(e111crwc11c X gjennom celledøra tre gaJ1ger. Kl. 02.10.43 
sllakker de om 1\ overføre ham til en ny celle, I minuttene fram til døren åpnes, ~jdure~ 
det al del er cm ny <,-elle klar, og tjencstcmcll.llcne gjør seg klar til å tn ham ut av celltt. 
Det er i mellomtiden iillrnll bis(and lh1 en tjenesteperson som står med pepper:;pray når 
døratil cella ~pnes. 



Side 3 

Kl. 02.16.06 se(tes X i.on på celle l, en så.kall. "røykcccllc". l)enn.e er ment for kortvarige 
opphold. Om årsaken til at han ble phls~ert rå denne cella h&· arrestforvarer C furklart al. 
de først ville sette ha1n inn på celle 16, men valgte i s!oocl celle l fordi den ikke har 
sptinkleranlegg. Del fremgår av loggen over nrresttiltak al X ble sittende på denne cella 
frem til kl. 11.11. Han ble daovei-ført til cell.e J 6. l>et fremgår videre av over.sikten over 
arresttiltak at X fikk 1ilbakc kl=c sine kl. 08.30. 

Spc.sinlcnlirten.~ »1ttdering 

1. Visitasionlstripping 

Visit8sjon ved innsettelse i an:csl reguleres av politiloven§ 10, politiinslrukst-1:1 § 9-3 og 
loka.le arrestiostnikser. l'olitilovCJ\ § 10 annet ledd lyder: "l'ersmier snm .,eues i arrel{(, 
km/ra/as alle gjenstander sm11 er egne/ til å skade vedlwmmende selv eller ,mdre ". 
Politiinstruksen har likelydende hei;lemmclsc. I instrnks for sentmlIDTeslen i Søndre 
B11skcn1d pol.itidii;trikt omhandler punkt S iukvircring og ()!'Jlhevn.ring av 
ve:rdigjcnstander; 

"5.1 Før noen inn.rettes i arrest, skul vedkommende visi1e1'es ntfratas pe11ger, 
verdisaker, alkohol og andre berusende elte/' bedøvende midler, J'lllnt gjmslander egn.it 
til 11 s'/rmil'. ham selv eller amln, ff. poli:liins1n1ksen § 9-3. 

5.2 De inmatfe .skal ikke ha.fottøy inne i celle.ne. " 

Polil'iovcrbctjr.nt F har rJort rede for vanlig praksis i politidistriktet. Han har forklart 
følgc!lde: 

" ... vanli11 praksis er at de tjenestemennem, som lwm1m<1· inn med en arrestant møl er en 
arrestforvarer ved lnkvireringen. Arrestanten og lian.< privale eiendeler blir deretter 
regfafrert. hrestanlen blir ogs&. avk{eddhtrippet ved lnkvirerlngen, og dette er noe ,w,m 
ofte u(føres «v !ien((.s/emen11ene selv, men det hender ar arresiforvarere,i bistår. 
Hovedregelen hva gjdder visita,;on er at alle skdl slrippes, og al alle eiendeler skol 
fi-atas og regislreres forut.far at noen setles inn i arresten. J(lærne blir sjekiæt.før 
vedlwmmende arrestant får de tilbake "X dere/ler xeleide . .s inn på en celle. ( ... ) i Søndre 
Bus/ærw:l politidi11rrikt praktisere.< at alle klær s!,a! av til arrestantr,m står i "Adams 
drakt". De.I lam seleft,,[gdig tas hemynfra perMn ti/ per.~on, og noen ganger 
gje1mon1føres ~·trippingen inne på cella i .wedet.for i inkvlreri11gs1'Qmmet. })ette blir en 
vra·,uwing.fi·o ti[ji:lle til tilfelle, men h.ovedre1rele11 er at a/fe skal ~lrippe,r. ftegrur,nelNen 
far at alle skal kle3 nakne er ert ingen ,i/rol Ja med seg J:ien#a11dcr in11 på cellene. ,rom de 
ikke skal ha. Det kan være aft fra gjenstander de kan skade seg selv m11d til ting pnlitiet 
skal ta beslag i." · 

D og C har forklart seg om at d<: visiterte X i henhold lil v1111lig praksis, og dtnue 
pruksisen er også bekreftet av politibetjent l, som var OJ>Cl<lSjons!C(ICl' denne natten. 

Spesialenheten har i flere 8~ker reist spørsmål om ~jclclcndc regelverk om :<ltkalt 
sikkerlt~tsvisitasjon åpner frn· al alle som selles i arrest strippes helt. 8pe~ialenltc1C!l 
mcm,T al n;gclvc1kct mi, fox~ti.~ slil< ut innholdet i sikkerhetsvisitn~iouen må vurderes 
kcmla:ct i hvert enkelt tilfelle. Spørsmålet er drøtlct nærmere nedenfor i for.hold til 
poliLidi~lriktets ansvar (punkt 4). 



På bi,lkgrunn av forklaringene om al v.isilasjonen av X har sk,ie,ld i henhold til vanlig 
praksis ved poli1idistrlktct og at det helt !dari var grunnlag for ii sikkcrlictsvisitere X, har 
Spesialenhete11 ikke fmlllct gnmn til å vurdere denne delen av ~.akeii strafferettslig i 
forhold til JlOen av <le involve1te tjenest<::mt:llllene. Spesialenheten 11::gger til gtllllU ul 
politimesteren vurderer og tar still ing til hvilke ref.uiugslinjer som sknl gjelde for den 
daglige driften nv arresten og at praksis er i hc11hold til retoingslinjcr fra ledelsen og 
gjeldende nasjonalt regelverk. 

2. Bl!!u~Jin~,cn av X (rem til ha11 /:J/e flvllet over til !1J1 ,c:elli:. 

I aruncldclsca er det en anklage om at tjcnc.~temennenc bevisst slo på sprinkleranlegget 
som en fonn for nvstralfelse mot X. litlerfoJ'3king1m har ikke frembrakt noe som 
imderbygger en slik imkl.agt:. Det er ii..tge.n holdepunkle:r for at tjenestemeunene biu:lde 
noe å gjøre med at sprinkkrnnlcgget på cella ble sutt i funk,;jou. Det vi~e.~ til 
forklari.t1gcne til vaktmester A og rørlegger B. A har forklart at det il<ke er mulig å 
fje:muUøse anlegget fm noe sled. B har forkla.rt at du han skrudde av sprinkclhodel kom 
det ul en li len stein. llan mener a( steinen må være fo1 hyggeperioden, og at ,len må ha 
sittet fa~1 i racet Da han tok ~11::inen vekk og skrudde hodet på igjcn, så virl(1::1 anlt:gget 
som det skulle. B mener at steinen m~ ha løsnet og beveget seg slik at den forårsaket at 
!lprinklera1Jl.cgget startet. Han vil ikke spekult:re i hvordan stein.en kom i bevegelse, me11 
uJelllkker ikke at Xs :sparking i døren kan væl'e årsaken. 

Si,le 4 

Vaktmt:8h:r li. har forkhtrt at anlegget kun kan stanse~ ve<l å su:nge hovedktaneo. 
Spesialenheten ari,'!Cr irt det 1::r på det rene• 111: fra forklaringene i saken og dt:t som kan 
ohserveres pr. opptaket fra cellega1\gcn • at tjcucstemcnnenc ikke visste hvordan 
anlegget skulle st.1nses. Det er ~lede.s ilac bevis i silken ~,m kan 11nderbygge al 
tjenestemennene bevisst• i den hensikt å plage X • vru1:,<te å ikkt: stanse 
sprinlcleronleggt:f. 

Det er på del rent: at. X ble tatt ut av c,;:lla næmiere 7 minutter eUt:r at sprinkleranlegget 
startet. Spesialenhet<::n mener det er grunn Lil il stille spørsmål ved hvorfor det tok såpass 
lang tid. Dåde ;irre,tlorvarcr C og politibetjent J) har furklatt seg om derte. Ilegge har 
vis1 til at <lel tok litt tid før dt: sl<,jønt.c ~t det var sprinklerllilleggct som hadd<:: 8larleL C 
hnr fork lurt ut de ble stående utenf<>r og at de h"ute at det begynte ii renne vann. Hun 
forsøkte å stenge av brytel'en til toaleUo!, som noen gru1ge1· henger seg opp ved 
påvil-.kning av de innsatte. Bildeopptak.1::t underbygger henntls forklaring. 

Jlitde nrre.~tfor~-varcr C og politihetjent D har videre vist til ut det var sildrcrhct:aa~pektct 
som var gnum.e.n til ~t. det tok tid å få X ut av cella. Hegge har forklart at de ventet på 
bistruld. Begrunnelsen vm· Xs utagerende og aggressive atferd. D bru: beskrevet det i;.lik: 

"Da han (X) var wnedgjørlig og aggressiv xå ble han tatt med maki iM på cella. Ver ble 
døron lukket if!Jenfunli han fonsaft var /ruende o.~ en trussel overfor dem. Vitnets tanke 
var at han på el tidspunkt da han roet seg - ville fadet h1111 hwigle i_forh1:Jld til kl~•· og 
pledd. Da vit;wt lllklwl igjen døren sri ~park<!/ fornærmede i denne, reufør den va:r 
Ji,kkel iJ,7e,i Vitnet kjente det.fysiske sparket gj,,nnom døm, som tmff ham slik at h1m 
fikk vamfwlig}ælcr med å lukke den igjen Dømn ble lukket og 2-3 minutter senere høl'te 
de hyVslr:rilcfra cella, men på en annen m(de enn tidlige.re. Vitnet men1Zr ogsa at X.m noe 
om vann. HW! åpnet lulw11 og med e:n g,mg kom d,,1 en knyllneve, 11/ik at har, målte 
ri/bake et par skri/I - for ikke a bli tru.fjel. Han sa ogsa (tf sprinldenmlegget var utløst. 



Side 5 
På del tidspunktet visste de ikke hvordan, men vitnet så det i sammenheng med hvordan 
farnærmedl!. hadde vært - med spark mol dør og aggressivitet. Han tenlcJe da at X kunne 
ha utløs/ .vprinlclernnlcgget. Det var del før.<le .~om ~lo dem, da de ikke hadtk oppfovd 
nne lignende tidligere. Da dette foregikk .~å var X enda mer sint og :,to kliss naken -
men.v han .s/a·ek og hylte. De \>ente/ 2-3 minuller.fw· åjå bistand av en el/ei· lo 
tjenestemenn til... " 

Opptaket viser ru: X Rlår/tar etter politibetjent D i det han lukker opp luka i celledøra for 
å undersøke hva som skjedde iuuc på cella. Det kan og.så høres al X sier at de må slippe 
ham ut ellers skal han "slakte familien ha1J.s". Opptaket viser videre at tjenestemannen 
som kollllllcr for å oi~lå., slår klar med peppcrspmy oiine.llE\døra åµnes. J )et går 
imidlertid frem av 011ptaket lia <:ella at X <le siste minuttene 1--r rolig både fysisk og 
verbalt og står med madrassen foran sec for li dekke seg for vannet. Nål' døra åpnes føres 
ha,1 naken ,ncllom tjenesteme1mc11C 11(:d gangen og til ny celle. Det kan høre~ at X sier at 
han er rolig og at de ikke lreng"'1' aholde brun. 

EHcrforskingcn viser at verken D, Celler G visste hvor ~1:op11ekn111c11 var og al: de 
oppfattet det som nødvendig av hensyn til Xs oppførsel å avvcllle bistand før han hie tatt 
ut av cella. Med denne bakgrun11 er det ikke fuil!let gmnn til å vurdere dcllD.e delen av 
sitlten sl.mlTurettslig for noen uv de involverte tjenestemennene. Det er også lagt vek( på 
at tjene~1Cmconcnc hadde kolltlvll på Xs tilstand gjennom luka og ved 
videoovexvåkningen. 

Spesialenheten mener imidlertid at politidistriktet bør vurdere admi1Jistrativt det forhold 
at ingcn av de tre som var til slede visste hvor hovedkranen var, og a1 det og~å gjelder 
for imdre som er avhørt i suken. 

J. BehandJiJ1/(!}.t1 u~ X eller at han _ygr ,a/JJl.a mi celle 

Det er i unmt:lddscn ikke fremmet noen unklagc om straffbare forhold fra politiets side 
når det gjelder hcndcl.scsforløpet etter at X ble overfurt til mmen celle. Spcsialcohcten 
har imidlertid funn.el grunn til også å mmersøke og vurdere det forhold at X bk sittende 
uten klær frem til kl. OR.JO. Denne delen av sl!k~n <,-r vurdert for i1rre:,'\forvurer C. 

Rells-prnk<>is viser Ilt for lit :,iralfolovt--n § 325 nr. 1 skal konnne til anvendelse må 
~jeneste1mmnc11 ved sin handling ha ul visl kvalifisc,t klanderverdig opptroclr.n &om 
foranlediger sterke bcbreidel$er fur mangel på aktsomhet Det vises oitc til J{t. 1986 s. 
670, 

X hie flytlt-1 til dd s'Oill et omtalt som n1ykccdla - celle I. Det fi-emgår av bildMpptak 
fra cella at dette er en fullstendig strippet celle, uten madrass. Speilia!enhctcn legger til 
grunn at h11n ble sittende på denne ce-lla frem til kl. 08.30, og at han i denne perioden var 
naken (Ill ikke hadde kppe eller matlri1s.~. 

A rre&tfotvnrer C har fork la.it følgende: 

"Vitne/ (C'J slo Alar ved celle 16 lenger neda i cel/ega,1Ke11, men kunne se det som 
skjedde. H sto klar med pepp1trspray, det.som det kom n,x, utfall. Xfi!J< beskjed om å 
komme Ul og gjorde som han.fikk he.,kjed<>m. Dog G t11ktulc i hver si11 nrm og geleidet 
ham mot den nye cellen. }'å et tid-,pwtAI sa Il at de hel/er skulle tt1 celle J og grannen fil 
dette er <1t den ikke har sprinMeranlegf(. Dett brulws 1i/ ~anlig som røylæcel/e. D,i tok 



ham inn ,,å cella og rygget ut igjen. nok en gung ~7mr!æ1 hun i dø;•o slik at denne ristel 
mens hu11 hylte ug skrek. 

IJrannvennet Tøm til med pumpeu/slyt og de fikk etter hverl.f)ernel W:lfltUll. Skoene til 
0/111 de and,-e inn .. ~atte var søkk våte. VitlWl gikk inn pa kontoret og fikk aktivert 
uvervtlknings&1!~gge/ til Xs celle. flan klalret opp i vinduskannen og la11eg ugså p& 
gulvr.t og ,']_1arket hena i celledøra. 

Klæme hans lå igjen i inkvireringsmmmet og hun la dem JXl et tids[>Wlkt i skapet hans. I 
.fi,rho/d til oppfølgning av at han ,tk11lle få dem tilba!æ, så m,mer vitnet at det er hennes 
opfJXttvt< ti.følge opp dette. Opera.~;onsleder e1· unsvarligjj.' instruks, men det er naturlig 
al vitnet jillger opp i praksis. Hun "PP.fallet ham som 1/lagerende ng ømket ikke å ga inn 
pa cella med ldær før han met seg ned Han var akJiv og utagerende resten av vakten, 
men mest I begynnelsen. })ette var en avveining mellom egensiklærhet og hans behov for 
klærne if. /emperatw-lbehov jnr åkle på .,eg, .,·amt at hall oppførte seg slik- ur, hun 
antok al det kurme. bli nadvendig med makthruk, dersom de apnet ce/ledP!l'a. 

Dersom det skulle væl'e aktuelt å åpne døren $ti måtte hun ha hatt for~erkninger, me11 

sp11r(e ikke om dette. Ilu11 varslet ikke opera.y,mvleder om tt/. hm, ikke hadde klær, men 
de kan Ne delte på egne videoskjermer. 

Vilnel har lest "11/tak/sf(lflt,5" i PO o,i: ser der at han har spurt etter advokal og lege. 
Samtidig var han i en sliktil1rand at han blant annet rapt<i "kom hit dijævlajltte" og 
var helt "apekait". Da hun ble avløtt kl 0700 fo1·1alte hun at han måtte få tilbake klær, 
wmt overføres pa (111ne11 celle. " 

Arrestforvarer C har vidcæ forklart 111 det ikke vm kapasitetshensyn som hegrunnet at X 
ikke .fikk klær og pledd. Slik hun ,rurderte det så var X ~å utagerende at det var fare fur 
konfronta~ion dersom døren sl<ullc åpne.•. C vektitt egen sikkerhel og mener at det var 
roer hensiklsmessigllempelig å avvente - i stedet for ru det oppsto en konfrontasjon, C 
hevder at det vw· ikke slik at han saneller lå og fm:1. I følge C var X aktiv hete tiden 
fi:cD1 til vaktskiftet. C vrmlcrte ikke å be om bistand. llun opplyser al det i andl'e 
sitt1~joner er naturlig å være mer usikker og da drøfte det me<l o_pernsjonslcder, men at 
dette ikke var et slikt tilfelle. 

Det fiemg~r av oppilike\ at X fra han blir innsatt kl. 02.16.06 står oppreist og beveger 
~g noe rundt. Deretter blir han stående i samme posi~ion, forsøker å riste/tørke nv seg 
vannet, til han ca 02.30 sener seg ,,ed på gulvet og blir icillende i samme posisjon frem til 
oppiliket stopper kl. 0J.00.1 løpct av den tideo opptuket varer, kan det illi høres roping 
eller lignende fr11 X. Av mrcstjourualc11 fremgår at hun i løpet ({V oppholctct h~r hedt om 
kontakt med lege og advok.itt. D har forklart at han har kontor i etasjen over cellene og 
han. mener at hnn hørte X skrike og rope frem ti I hiui gikk rundl kl. 06.00. 

Politioverbetjent F har forklart at C, i sin stilling ~om al'reslforV<11X,'r, har flltt klar. heskjetl 
om at hun ikl<e skal gi', im1 i æresten 1il noen som kan være en potensiell face for henne. 

Politibetjent E som virr opernsjon8lcdcr dcW1c natten har forklar! lølgcnde: 

"Hwnænnede bfo strippet og han var aRgrt.vs/vlikki! sam(lrbeidvvillig. Han medvirket 
flilæ unde,· visil<iijon og de m!ttte kle av hum i arresle11. llun mener at han er kjmtfm· 
narkntilra "gi tillegg ble del beslaglagt en tapelk11iv i furbinde/se med pagripelsen. 
Vitnet la:111 ikke hu.~ke al de snaklæt om det at hem ikke hadde klær, men de hal' 
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videooven1akning og hun kunne ha grepet inn- dersom Jum mente al noe burde værl 
giort annei'ledes. Dersom det er spesielt ulagenmde personerfølger de 11øyere med nK 
lwn la opp overvåfoingen pa en .vtnrskjenn. llun katt ildre huske ,,m elet bfe gjort i delle 
tilfellet, men del er sann~ynlig at de gjorde det. 

Visitasjonen skjer i.forhold ril sikkerhet og vitnet seller siklærhercm /il ljenestenwnnene 
først og d('.retter hcm!.y11et til den pagr~pne. Hun se,· av logg,m at han på el tid>punkt ba 
om lege. Vitnet kan ikke h11.,ke alt .vom skjedde denne natten, men at hun i si11 vurdering 
har vektfogt JJikkc,rhelen for (jenRste~11nefll.! og e~entuelt fi:rre for ai han .,kul/11 kunne 
.fli:ade .veg ,veiv. 
(-..) 
I forhold Lil det med klærne, så mener jeg det var nødvendig å avvente if. at han var 
trwnde/1t1ager1J11de - da å iipne ælledør kurme medført fare for sikkerhet. " 

Det fremgår ikke av ar=tjournalo,n om det er gjort fursøk. på å tilhy klær og pledd eller 
om det er t~tt bcslutni nger i forhold til dette. 

Det fremgår av forskrift om bruk-av politiarrest av :10. juni 2006 nr. 749 § 2-6 ut ulle 
personer som må tilbringe natten i politiarrest, ska! ffi utlevert rengjort madrass og 11;,-ppcr 
eller tilsvarende. Dersom hensynet til den enkelte innsatte til:.for <let., kan utlevering av 
tepper eller tifavarende utsettes av sikke1fa;(srucssigc grunner. Evenluell ul~'ettelse ~!vil 
anmerk.es i arrcajoumal. Av Søndre Buskeruds instruks punkt 7.9 fremgår at alle som 
lillJringer uat!eu i politiets aTrcst i utgang,~punl:tet skul fu utddt wadrass og rengjort 
teppe, med mind1e sikkerhetsmessige grunner tilsier noen annet . 

.Spcsialenlto,ten mener at det er grunn til A luitiscre C for mangelfull opplølging av X 
etter at ban ble salt pli celle J, men at O))J)trodencn ikke er så klmiderverdig at den kan 
strnffes. l)et vur in~ting ved situasjonen som tilsa at X ikke skulle fil tilbake e11kelto, 
klesplagg, teppe og madr3ss av heusyn til hans egen sikkerhet. 8itasjonC11 var snarere 
motsatt, lit nettopp av hensyn til hans helse burde hlw haiått noe å lørke seg og varme 
:iegm.ed. 

Nårdct gjelder vurderingen av hvor fodig del ville være a gå.inn til X, står Cs forklaring 
i moL~!Tid til det som fremgår av opptllket den førsw timen av Xs opphol<I i <:elle I. 
Spesialenheten mener at C. uansett om hun oppfattet X ~om fadig, burde ha tan opp 
situasjonen med operasjonsleder eller andre for åavklæ-e hvonhw situasjonenskulle 
håndteres. Uan:;ett helsefure er det å hli satt naken på celle om natten uten noe å dekke 
seg til med og kun et betonggulv ii l1:1gge seg ucd på, 1u,dcr kontinuc,-rlig 
videoovervåking, en nedverdigende ~ih~jon som arrestanter ikke skal utsettes for uten 
legitim grunn. 

Når saken likevel henlegges, er det særlig l~gt vckl på at c~ forklaring otn prioriteringen 
av egcnsikkerhet .sammo,nlitllcr med forklaringene til andre som er avhørt om det 
salUlllc. l;ormuleringcn i politidislfik.tets instruks pullkt 7.9 kun 01,'j;å tolk.es i rctnii,g av 
,let samme -en prioritering av sikkerhet for mannsk~pcne j motsetning li! 
politiarrcstforsl:ri{ltm § 2-6 som bm omhandler hensynet til den innsutt<.:s sikkerhet. Det 
er også lagt vekt påal. ingen reagerte på situ~~jonen lil tross for at videoovcrvåkniug fra 
cellen også var ~yulig på oper-&.jonssentralcn, og at C meldte fra Olll situasjonen du hua 
gikk av vakt kl. 07 .00. 

4. Foreta/(gstraf[ 



Etter straffeloven § 48a k..,n el foretak straffes når. noen som ruir handlet på vegne nv 
foretaket kan str/llfes. J)ette gjelder selv om ingen enkeltperson kan sCillffcs for 
overtredelsen og gjør det derme<l mulig å strnfle foretlik for :-i\kalte kumulative eller 
wionyme foil. Broh,'ll av foretaksstraffer folrnltativ. Ved avgjørelsen av om 
foretak,-straff skal ilegges skul det bl .!I. sarrlig las hensyn til 001 foretaket ved 
l'etningslil1jcr, inslruksjon, oppla:rillg, kontroll eller andre tiltak kunne ha forobygget 
overtredel8en, samt straffens preventive vir~ning,jl: straffeloven§ 48b. 

Som det fremgår av vurderingen over av hendelsesfurløpel e.r det flere forhold som 
Spesialenheten er kri1id til hvor det i forklaringer er visl til praksis ved pol itidi~triktct 
J\t tjcnc.<temenn hur handlet i henhold ti I etablert pm bis, httr betydning for vurderi11geo 
av det individuelle strnflitnsvllfCt, Ved vurde,ingen av foretaksstraff stiller delte seg 
annerledes. Ansvaret for utvikliugen av rntinerllg praksis tilligger politidistriktets 
ledelse. 
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Som vist til i punkt 1 hur Spes.iiJenheten flere ganger sendt saker til ~cllJlinistrativ 
vurdering av pmksis hvor alle arrestrurtcr strippes før inusellclsc i celle. Spesialenheten 
har lagt til grunn at gjelde11de regelverk om s!iJcalt ~ikkerhetsviidwjo11 krever en konkret 
vurdering i hvr.rt enkelt !ilful!e. Rettspraksis fra J )en europeiske tncnncskcrettsd.ornslolcn 
viser ru: f(t()ppsvisitering uv fri11etsben1vede p::.rsoncr, hernwlcr avkledning og intim 
und<wsøkelse, kan innebære en kreukelse av artikkel 3 om tortur eller umenneskelig eller 
nedverdigende behandling i den Europeiske roenneskcrcllighetsl<onvenajonen (EMK), 
dersom den gjennomføres uten et k.gitimt fonnill og med passende respelct for 
menneskelig verclighe(. Uet vises bl.a. til Loffle-do1Hmen og Van der Ven-dommen hvor 
Nederland ble dømt for krenkelse av artikkel 3 fordi klagerne ~om var varetekt~fengslel, 
en gang i uken måne tåle avkledning foran fengselspersonale, visitasjon og 
endetannsundersøkclse, l\llllS<->tt om del var konkret grnnn til det Domstolen meote al 
kontrnlku ikke var tilstrekkeiig hcgrunnct (Jon Fridtik Kjølbro, Den curopæis.kc 
menncskcrcttighocls konveutioJl- for prnktilccæ, ?.. 1idgave, s, 197). Det vises Ogllå til 
V,Ja~inas-dommcn hvor domst<>len konsluterte krcnkcl.se av nrtikkel 3 bl.a. fordi det vnr 
en kvinnelig fengselsbetjent tilstede <l1l en mannlig iw1satt ble kropp5visitcrt. Det er oi,'Så 
relevant å vise til Wieser-do1J1men hvor det at en person som p<.lliliet pågrep på bakgnmn 
ov opplysniuger om 11! !tan var voldelig, farlig og bevæpnet, ble avkledd for fl. lete etter 
v{,pe,1!, ble ansett ii være en krenkelse. Domstolen viste bl.~, til a1 s!rippingc11 ikke vur 
n.ødvendig eller berettiget fra sikkerl1etshcnsy11, A rre.•tanten som V<ll' påsatt håndjern, , 
skulle visioc-.rcs for våpen og ikke for narkotika eller andre små gjenstander som kanskje 
ikke ville bli fonnet med en vanlig visitering og uten nt arrestanten ble strippet, To 
dommeæ m~u(c aa1ikkel 3 ikke var krenket og viste til at stripping~1 var nødvendig, nt 
det ikke var grunn til å tro ut polifiet hadde andre formål med ~-nippingen e.Illl åfirwe 
viwen og atdt~t bare var mannlige he\jentertil stede. 

Råde nu.~jonale myncligheter og intemosjonalc overvåkningsorganer har i mqe ar hatt 
foktL~ på at alle som settes inn i poliliurresteu og må tilhringe mttlen der skal I\\ madrass 
og teppe. Da dl~ttc ble nedfelt i polifo1rreslforskrilkn i 2006, var det en vidcrcl:øri.ng av 
et brev av 25, mai 2000 fra Justisdepartemenl<::t med srurune innlmld som 
politiarrestfor~krillen § 2-6. Brevet var en oppfølging av kritikk fra Europarådets 
torturovervilkniogskomite (CPT) som ved sine beSJ:Jk i 1993, 1996 og 19.99 hadde påpekt 
al alle som må tilbringe natleo i politiets v.ar<'.tckt, uavhengig av reltslig grnnnlag og 
vedkommendes tilsrand, skal hu madrass og rene tepper (CPTflnf (2000) 15), 



Spesialenheten mciier at det ruvorligste ved behandliogen av X, er nt han hie sittende 
naken i noe over 6 ti111.m· på celle I \Ilen al han fikk klær, teppe eller madrnss. 
AtTc.~tforvai·er C hadde ansvar i arresten, men del må ha vært kjent for flere gjennom 
disse ~ks limene han sau der. Dersom ingcu stilte spørsmål V<'.d at det satt en an-estnnt 
naken i mykecellu over så lang lid, er del el alvorlig forhold i seg selv. Spesialenheten 
mener at det å bli strtt naken på celle om nallen uten noe ii dekke seg til med og kun et 
hetonAAi1lv å legge ~gned på, under konri11ucrlig videoovervåking, er et forhold som 
lii,,'11~ _på de forhold ~om har blitl bed.ømt som krenk.el.ser av EMK. :utikl<cl 3. Selv om 
det var gode grunner til åta hensyn til ansattes sikkerl\et i forhindelse med håndtering 11v 
X, mener Spcsialcllhc1cn at del va,: fullt nmlig å 5ørge for dette 3nmtidig som Xs 
rettigheter og be.hov ble i ivaretatt. I løpet av seks timer skulle det viere mulig å 
platllcggc at tlerc tjenestemenn/arrestforvarere var til st<:<le slik ~t celkdøm kunne åpnes 
og det nødvendige av klær og tepper legges inn eller fli: X ble fl ytret til en cell,: hvor det 
fimtes madrass, tepper og klær. lit annet mulig alternativ ville være å legge klær i lukea 
pil. celledøra. 

Det er en.del av hve1dagct.1 j a•rcsten å håndtcl'c personer .~om er utagerende både iysi~k 
og verbalt. De daglige rntilll..-nc og praksis roå v~rc beregnet på m slike mTe.1tnn1er Ilk 
upplyll :rine grnnnkggeru.le retlighete.c og basale behov samtidig som sikkerheten for 
an~attc er ivaretatt. Dersom det i spesielle situasjoner ikke skulle være mulig, må del 
være ru1iner og praksis for at dette tas opp på rett nivå og al. det ~ikres notmitet om 
hvilke bcslutuiogc1· og tiltak som 11jøres underveis. 

Spesialenheten legger !il gr,11111 at det at X ble sittende i 6 timer naken på en celle uten 
madrnss og leppe, kan k.1rsktcriseres som grov uforstand i tjei1esten. Spesi.ilenheten h.1r 
likevel under tvil kommet til at det ikke er hensiktsmessig å re'dgere med foreliik~~tmll: 
Spesialenheten vurderer det slik i dell.Ile saken at det faJ..-rum at X er noken når 
~-prinkle:rnnlegget aktiveres, skyldt.es at han ble visiært .i beob.old til lokal praksis. Selv 
om det· øuer Spesialenhetros vurdering kan stilles spørsmål ved praksisens legitimitet, 
fulges de1111e praksisen vccl flere disfrikt<--r. Verken Celler E hru: gjtt. uttrykk for ut 
siltllL~jonen. for X elter ai han ble plassert på celle I, ble diskutert rncd nocu andre. Selv 
om det er !;,'lltnn t.il å ~1illespønanål ved al del tilsynclatcndc ifu er noen andre som hal' 
reagert på X!; situasjon, er det v-dnskelig å elabl~re noe sikker( fukhnn om årsaken til 
dette. l)ct blir da også vanskelig å vw-dere om hendelsen kunr1c vært forebygget ved 
retningslinjer, instru~jon, oppUC!ing, kontroll eller andre tiltuk. 

Herulels~forløpel bør i sin hclhcl vurderes adm.i,listrativt i politidistriktet. 

Vedtak 

Silken henlegges fot <.; i forhold til 81rnffeloven § 325 ur. I som intet straffbart forhold 
anses bevist. 

Saken henlegges i furhold til Søndre BtL~kcrud politidistrikt i forhold til straffeloven§ 
32~ nr. I fotdi forehtbslr,tffikke ,m,;es hensiktsmessig. 

Politlmcst.crcn i Søndre Buskcntd politidistrikt, X ved advok11l Henedicl de Vibe og C 
und<-nettes om vcdlakc1. 

I medhold av påluldn:;lruksen § 34-:'J, andre ledd, oversendes sake!l til politimesteren i 
SØlltb:e flus.kerud og til Politidirektoralel for admiaist.raliv vurdering. 

Si<lc9 
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Kopi av ved(ak.et over.,~ruks forsfesfau:advokatc:n i Oslo til orienteri11g. 

Sjefen for SpcsiaJenhf>ten for politisal1e1', 9. J.naJ'll 2012 

Jan Egil Presthus 

Gum Olærum Kleppe 
assisterende sjef 
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SØNDRE HUl>K ~:RI li) l-'OLTTID[STRIKT - KLAGE OVER HENLEGGELSE - DELVIS 
O.l'l'lGJØlUNG OG l lÆGGELSE AV FORETAKSSTRAFF 

Sendes med vedlegg Spesialenheten for politisalær. 

Den 9. mars d.å. henla Spesiaknl1ete11 ~uk uer det var i.,.crksatt etterforsking mot 8øndre 
13i1skerud politidislril't og arrestfoNatcr Celter. en hnndelse i ~me~ten i Drammen nau. til 27. 
mars 2011. For politidistriktet ble ~~kcn henlagt med begrunncfac al "foretaksstmf.fikke er 
hensiktsmessig". For C ble henfoggcbcn bcgrunnc1 med at "intet slrafLbarl forhold anses bevist". 

lle1Jleggelsen ble påklaget til riksa<ivol<:flren. 

I påtegning 16. mai (.I.it h.:rfra ble <let gitt\lttrykk for at deler av den hcha.nclling X hlo utimtt for, 
nærmer" bestemt at han i flere timer smt på en celle \\ten ld:cr, teppe ogmadra.~s, Vlil' meget 
kritikk-verdig. Wksadvokllten ga uttrykk for at en var enig med 8pesialeuhe(en i at de 
l.il8ttldevæi:endc tjenestepersoner ~amlet sett ulvisle grov uJ.ors!aud i tjenesten og al straffclovcu 
§ 325 l'l r.1 vn" overtrådt av polili<li:;Criklet som foretak. J::n varslet videre at riksadvo~atcn ~'l noe 
annerledes eim Spc;si,,knheten på spørs111ålet om hensiklS!ncssighctcn av forctaksstr11ff, og ba om 
at politimesteren ble gitt anledni11g til! ut1alc seg. foor c· ble henlegge!s,m oppre(tlioWL 

I brev I I. juni d.å. understreker poliiimeste:r Christine Fossen at bon ser ~værl alvorlig pa den 
aktuelle heodelsen'C>~ at den er fulgt opp administrativ! pfi flere nivåer. Ilu11 fremhever videre al 
politidi strikte! har tau lærdom av hendelsen, og al ell foretuks.strall' nå vil ha mindre preventiv 
virklling. 

Riksadvoklltcn fastholder sin oppfalning om «t tlc aktuelle tjeuestcpc.rsonenes unnlulelser av å 
sørge for at X fikk utdelt klær, madrass og/eller teppe samlet set1 innebær~ overtredelse av 
slraJJeloven § 325 første ledd nr. I. 

Foretaksstraff er falrnltativ, og suuffeloven § 48b gir anvisning på momenter det særlig skal tas 
hensyn til i vurder.ingen av om straff skal ilegge~. Rihadvokaten hm mt-·rket seg politime:;tereus 
opplysning om at politidimriktet har tatt lærdom av hcnclclscn og synspunktene om aJ. 
foretaksstl'aff vi I ha mindre pl'cvcntiv virkning. Ll'tterri.ksadvokatens oppfolniug bør<let li l<evel 
ilegges forctaksstraft: Overtredelsen anses relal.i vl grov, ikke 1nin!!t fol'di den strakk seg over tid. 
Det er videre gruw1 til å tro at heode!Reo kunne værl forebygget ved klarere re(ningsli~jer, 
opplæting el ler andre tiltak. Tieggc!.sc av bot understreker 11lvoret i hendelsen, og bør hn en 
prev<.mtiv virlming ut over den læring politimesteren viser til. 

MWI004 
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nttcr dette bc~hrtter Riksadvokaten å omgjøre Spesialenhetens henleggelse hva gjelder Søndre 
Buskerud politidistrikt og ber om at enheten utfercliger forelegg mot 

S11mlr,: Buskerud [W>litidisn'ikt 
Postboks l 087 
3001 Drammen 

for overtredelse av: 

straffeloven§ 31.$ første ledd nr. 1, jf.§ 48a 
idet noen som lw h~ndtet på vegne av foreluket hm· vist grnv ufur:;Umd i tjenesten. 

Grunnlug er folgcndc fodwld: 
Nat! til 27. mnrs 2011 ca kl. 02.05 ble X inusatt på celle 12 i arresten i Drarnrnm. Elter kort 
tid hie s_rri11klcranl~t i cd len utlø,t og X hle, naken og vat, etter noen minutter flyttet 
over li! celle I, en »røykecelle" uten madrass og teppe, lllCnl for koxtv~rige oppholJ. 
•1jen.estcpcrsonene "ed polilic.li~trik(el som bad.de imsviir for innsatte i al'resten lot X sitte i 
denne cellen uten å fil. utdelt klær, madrass eller teppe i drøyt seks timer. Ca. kl. 08.30 fikk 
han tilhake ld1Cl'llc sine. 

Boten se= til kl-. 80.000 kroner åtti t~scn. 

Dersom forelegget ikke vedtas, bes saken fremmet furretten,jf, ~troff.epro~e~sloven § 268. 

Klagere11 ogl1ans aclvokat bes underrettet ooo rik:i.advokateus avgjørelse umiddelbart etter at 
forelegget er meddelt politimesteren. 

RIKSADVOKA 'J'EM..SETET, POSTBOKS 0002 DEP, 0030 OSLO 

Tor-A krel l:lusch 

Guri Lenth 
ksl forstest~l&tdvokat 
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