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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 17

SAK NR 10249070 270/12-123

MELDING FRA OSLO POLITIDISTRIKT OM AT POLITIBETJENT A
LØSNET SKUDD I FORBINDELSE MED STANS AV KJØRETØY OG
PÅGRIPELSE 22. MARS 2012

Bakgrunn for meldingen
Torsdag 22. mars 2012 ca. kl. 12.30 i Trondheims veien/Sinsenlaysset løsnet politibetjent

A flere skudd mot dekkene på en bil for å stanse og pågripe en person mistenkt for
bilbrukstyveri. Det oppstod ingen personskader i forbindelse med skytingen, og

gjerningsmannen ble umiddelbart pågrepet. Spesialenheten for politisaker ble samme
dag orientert om hendelsen og besluttet å iverksette etterforsking.

Spesialenhetens etterforsking

Ettersom det ble løsnet skudd fra en tjenestemann under pågripelsen, opprettet Oslo
politidistrikt samme dag en undersøkelsessak. Saken, som inneholdt anmeldelse,

egenrapporter fra involverte tjenestemenn, vitneavhør av sivilister på stedet og
illustrasjonsmappe av det beslaglagte tjenestevåpenet, ble i sin helhet overtatt av
Spesialenheten for politisaker for videre etterforsking.

Spesialenheten har videre innhentet og gjennomgått dokumenter i sak xxxxx797 som

gjelder anmeldelse av den pågrepne gjerningsmannen for blant annet bilbrukstyveri.

Saken inneholder oppdragslogg (PO-logg), lydlogg, fotomapper, egenrapporter fra
involverte tjenestemenn og videoopptak fra politihelikopteret. Med bistand fra politiets
helikoptertj eneste har Spesialenheten hentet ut stillbilder fra videoopptaket.

Oslo politidistrikt v/ Kriminalteknisk avsnitt har etter anmodning fra Spes i al enheten
foretatt en kriminaltekmsk undersøkelse av bilen det ble rettet skudd mot.

Politibetjent A er avhørt med status som mistenkt. Politibetjent S og E kjørte patrulje
sammen med politibetjent A og ble av Spesialenheten avhørt som vitner samme da^

hendelsen fant sted.

Videre er følgende personer avhørt som vitner:

Politibetjent C
Politibetjent R
Politibetjent V
Politiførstebetjent F
Politibetjent W
z
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Nærmere som sakens faktum

Torsdag 22. mars 2012 kl. 12.02 fikk operasjonssentralen ved Oslo politidisfrikt inn

melding om et mulig bilbrukstyveri på parkeringsplassen ved Skullerudstua i Oslo. En

sivil politipatrulje fra Manglerud politistasjon med kallesignal M-75 kjørte til stedet og
ankom parkeringsplassen kl. 12.08. Politipatruljen rapporterte til operasjonssentralen kl.

12.10 om at gjemmgsmannen hadde tatt en grønn Saab med kjennemerke SC xx687 og

kjørt fra stedet i retning Skullerudbakken ned mot E6. Det ble videre meldt at
gjerningsmannen hadde en kniv i hånden, samt at tjenestemennene hadde knust to

sidemter på bilen og brukt pepperspray mot gjemingsmannen, men at han ikke ga tegn

til å stanse. Det fremgår av rapporter fra tjenestemennene på patruljen at de mistet bilen

av syne og ikke så den igjen etter Skullemd.

Operasjonssentralen ba på samband om bistand fra andre enheter. Politipatmljer fra

Stovner politistasjon, Manglemd politistasjon, Majorstua politistasjon, Grønland

politistasjon. Sentrum politistasjon, trafiklcorpset og hundetj enesten meldte seg

fortløpende på oppdraget over sambandet. I tillegg ble politiets helikoptertj eneste
rekvirert. Fluktbilen ble flere ganger observert av ulike patruljer. Det ble meldt på

sambandet at bilen hadde høy hastighet og at gjerningsmannen tok store sjanser under

kjøringen.

I politiets oppdragslogg er det kl. 12.13 nedtegnet at visepolitimester T har gitt
bevsepnmgstillatelse for bruk av pistol.

Politibetjent A kjørte den aktuelle dagen patrulje F-21 sammen med politibetjent S.
Politibetjent A var pikett og leder for patruljen, mens politibetjent S var sjåfør. I baksetet
i patruljebilen satt E fra operasjonssentralen som observatør. Politibetjent A hørte over

sambandet at en patrulje hadde forsøkt å ta en bUtyv i Skullerud-området, og at
gjerningsmannen hadde truet politiet med kniv før han stakk av i en stjålet bil.
Spesialenheten bemerker at M-75 meldte til operasjonssentralen om at gjerningsmannen

hadde en kniv i hånden og ikke slapp denne, og at operasjonssentralen meldte ut til
enhetene at det var "fremvist" en kniv. Oppfatningen blant polititjenestemennene

Spesialenheten har avhørt synes imidlertid å ha vært at gjerningsmannen hadde tmet

med kniven.

Patruljen til politibetjent A fikk etter hvert opplyst over sambandet at bilen var observert
på riksvei 4 og kjørte i retning sentrum i "enorm fart". Patruljen valgte å bevæpne seg da

de var i nærheten av Carl Bemer-krysset. Kort tid etter dette ble det over sambandet

meldt at bilen var på vei i retning Sinsenkrysset og at det var ønskelig at det ble lagt ut
spikennatte. Politibetjent S stanset tjenestebilen i rundkjøringen i Sinsenkrysset, og

politibetjent A tok med seg spikermatte og løp mot avkjørmgen til riksvei 4. På dette
tidspunktet sto poUtipab'ulje B-04 l Sinsenkrysset og sperret trafikken fra riksvei 4 ut i
rimdkjøringen, og hadde meldt om sperringen over sambandet.

Fluktbilen fortsatte ferden i kjørefeltene som ledet inn mot rundkjøringen i
Sinsenkrysset, der det sto en rekke biler som følge av patrulje B-04s sperring av
trafikken. Fluktbilen kjørte inn i køen og brøytet seg vei mellom en rød buss som sto i

høyre kjørefelt og biler som sto i venstre kjørefelt.

Politibetjent A har forklart at han sto under broen som går over Sinsenkrysset da han

hørte et voldsomt smell. Han kunne se over til kjørebanen på riksvei 4 og så da at
fluktbilen kom kjørende der. Han kastet fra seg spikermatten og løp under broen mot
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gjemingsbilen. Han så at det var mye trafikk og mange biler inn mot rundkjøringen og at

fluktbilen presset seg nedover veien og kjørte på flere biler for å brøyte seg gjennom
trafikken. Øvrig trafikk stod stille og fluktbilen hadde lav hastighet da den brøytet seg
frem.

Ifølge politibetjent A observerte han at en annen enhet fra politiet sperret trafikken inn i
rundkjøringen fra riksvei 4 da han løp fremover mot gjemingsbilen, men stusset over at

enheten ikke hadde plassert seg mer hensiktsmessig, da det ikke var en "fullstendig

blokade" av trafikken. Han har videre husket at han så en tjenestemann gå ut av denne

tjenestebilen. Det fremgår av videoopptaket fra politihelikopteret at B-04 sto i
rundkjøringen på tvers av venstre kjørefelt fra riksvei 4 og med fronten mot veiens høyre
kjørefelt, som den også delvis dekket. Inne i tjenestebilen satt politiførstebetjent F, mens

politibetjent W gikk ut av bilen da politibetjent A kom løpende.

Ned mot rundkjøringen fra riksvei 4 sto det i venstre kjørefelt en lastebil og flere biler
etter denne. I høyre kjørefelt stod fire personbiler og deretter en leddbuss som var på vei

ut fra en bussholdeplass. Bak fluktbilen kom det flere politipatmljer. Patrulje T-38 med
politibetjentene R og V stanset på venstre side av bussen. Bak bussen stanset patrulje F-

36 med politibetjent C og patrulje M-04 med politlførstebetjent G, politibetjent Q og
politibetjent B.

Politibetjent A har forklart at han hadde sitt hovedfokus på fluktbilen og at han følte seg
alene i situasjonen, selv om det var flere politibiler i området. Han har imidlertid også
forklart at han kan huske at han så politibetjent C komme fra den andre siden av

fluktbilen og knuse den ene av bilens ruter. Politibetjent A skal ha fått øyekontakt med
gjemingsmarmen gjennom førervinduet som var knust, hevet våpenet og sa "bevæpna
politi, stans bilen" gjentatte ganger mens han beveget seg fremover mot bilen. På dette

tidspunktet hadde fluktbilen svært lav fart, tilnærmet "gangfart". Politibetjent A mener

det ikke var tvil om at gjeraingsmamicn forsto at han var politi, men tilropene hadde

ingen virkning. Ifølge politibetjent A reagerte gjerningsmannen med å tråkke enda
hardere på gassen og fortsatte å brøyte seg fremover. Politibetjent A har forklart at han

oppfattet at gjerningsmannens eneste mål var å komme seg ut av situasjonen, og at han
selv tenkte at "han skal på ingen tidspunkt ut av den korken, og ut på hovedveien igjen".

Politibetjent A valgte da å avfyre skudd mot det venstre fordekket på gjemingsbilen.
Han mener at han avfyrte to skudd mot fordekket

Spesialenheten legger til grunn at politibetjent A kom frem fra broen over rundkjøringen
og foran en hvit Citroen Xsara stasjonsvogn som sto i venstre kjørefelt ned mot

rundkjøringen, og at han stod ved høyre frontlykt på Citroenen da han avfyrte skuddene

mot fluktbilens venstre fordekk. Fluktbilen beveget seg på dette tidspunktet langs
Citroenen. Det fremgår videre av videoopptaket at politibetjent C på samme tid beveget

seg fra bakre del av gjemingsbilens høyre side, og bak en beige Isuzu pickup som stod i
høyre kjørefelt foran bussen. Politibetjent A har forklart at fluktbUen fortsatte fremover

etter at han hadde avfyrt skuddene mot fordekket, og at han avfyrte to eller tre skudd
mot venstre bakdekk da fluktbilen var på høyde med ham og/eller passerte ham. Etter

dette stanset bilen med fronten inn i den bakre støtfangeren til en hvit varebil. Varebilen

var plassert skrått inn mot lastebilen og hadde ved dette laget en sperring. Det fremgår

av politibetjent Ws forklaring at hun, etter at hun gikk ut fra patruljebilen og så
fluktbilen komme nedover mot rundkjøringen, fikk blikkontakt med sjåføren av den
hvite varebilen og gjorde tegn til at han skulle kjøre bilen sin inn mot lastebilen.
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Ifølge politibetjent A valgte han å avfyre skudd av flere årsaker, blant annet på grunn av
gjerningsmannens tilstand og kjøreatferd, at han hadde truet politiet med kniv og mest
sannsynlig fortsatt hadde kniven i bilen, at han ikke hørte på anrop og ikke viste noen

vilje til å stanse, og fordi bilen i seg selv var et farlig redskap og utgjorde fare for
omgivelsene. Politibetjent A har videre forklart at han anså det nødvendig å skyte i
dekkene på fluktbilen for å hindre gjerningsmannen i å kjøre videre. Han har også
fremholdt at det i den aktuelle situasjonen ikke var alternative maktmidler som ville ført

frem til en løsning.

Ifølge politibetjent C forsto han at fluktbilen ikke ville komme videre etter å ha presset
seg ned mot rundkjøringen. Han parkerte derfor sin tjenestebil rett bak bussen og løp ut.

Han løp forbi bussen på høyre side og så da at fluktbilen stod mer eller mindre fast.
Politibetjent C løp frem til fluktbilen og biuste først den høyre ruten på fluktbilens bakre
side med batong for å få innsyn, og deretter bakmten. Mens han gjorde dette beveget

fluktbilen seg fremover. Etter at han hadde knust den siste ruten så han politibetjent A
komme gående fra venstre mot føreren av den aktuelle bilen og at han hadde trukket

tjenestevåpen. Ifølge C ble han selv stående bak fluktbilen og omlag tre meter fra
politibetjent A. Gjerningsmannen forsøkte å kjøre videre og på et tidspunkt hørte
politibetjent C at politibetjent A løsnet skudd. Han løp da instinktivt over autovernet o^
ble stående bak dette. Politibetjent R har opplyst at han løp mot fluktbilen og så at den
hadde kilt seg fast mellom en lastebil og en personbil som hadde blokkert den. Han så
samtidig politibetjent A komme løpende og de møttes nesten samtidig. Videre så han at

politibetjent A siktet med tjenestevåpenet på fluktbilens bakhjul og hørte samtidig at
sjåføren av fluktbilen prøvde å slure, gire og sette bilen i revers. Da politibetjent A
avfyrte skudd mot bilens bakdekk, trakk politibetjent R seg ett skritt tilbake. Politibetjent
S befant seg i bakkant av politibetjent A. Videre var politibetjent Q delvis bak bussen på
vei frem mot gjerningsbilen da skuddene ble avfyrt. Ingen av tjenestemennene som var i

nærheten har opplyst å ha hatt blikkontakt med politibetjent A i forkant av at han avfyrte
skuddene.

Det er på det rene at ingen personer ble truffet av skuddene, og ingen av personene som

oppholdt seg på stedet, verken polititjenestemenn eller sivile, har opplyst at de ble b-uffet
av rikosjetter fra skuddene.

På bakgrunn av As forklaring og vitneforklaringer, sett i sammenheng med de tekniske
undersøkelsene av tjenestevåpenet, finner Spesialenheten det bevist at politibetjent A

avfyrte fem skudd mot gjemingsbilen, hvorav to mot forhjulet og tre mot bakhjulet.
Skuddene ble avfyrt i løpet av noen få sekunder. Dette synes å være i tråd med

vitneforklaringene, hvor flere har opplyst at skuddene kom i tett rekkefølge og i jevnt og
kontrollert tempo. Det er ingen holdepunkter for at politibetjent A avfyrte skudd mot
gjerningsbilen etter at den stanset.

Under de kriminaltekniske undersøkelsene av gjerningsbilen ble det funnet skader i

dekket og i felgen på det venstre bakhjulet, som sannsynligvis er forårsaket av to
prosjektiler eller deler av prosjektiler. Venstre bakdekk var punktert. Det ble ikke funnet

prosjektiler eller prosjektildeler imie i dekket, og det var heller ingen skade på motsatt
side av dekket. Skaden i felgen var mellom boltsikringen og ventilasjonshullene nær
ytterkanten av felgen. Begge skadestedene hadde positivt utslag ved forprøving for bly

og kobber. Det ble for øvrig også påvist skader på felgen og hjulkapselen på venstre
forhjul, men det fremgår ikke at skadene skyldes anslag av prosjektiler.
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I forbindelse med undersøkelsene på stedet, ble det funnet og tatt i beslag tre tomhylser

og seks biter av metall, henholdsvis fire av formentlig kobber og to av formentlig bly.
Etter at gjerningsmannen var pågrepet og ført bort, markerte politibetjent R med

merkcspray på bakken der det ble funnet tomhylser, samt anslag og fragment fra
prosjektiler. Det fremgår av bildematerialet Spesialenheten har mottatt at det i et område

på størrelse med to billengder og litt mer eim en bils bredde, er i ålt tolv slike

markeringer. Det er fem markeringer mellom den hvite Citroénen i venstre kjørefelt og

den beige Isuzu pickupen i høyre kjørefelt, en markering midt mellom pickupen og en
rød Honda Civic i høyre kjørefelt, fire til høyre for den sorte VW Passaten som stod

foran Citroenen i venstre kjørefelt, samt to foran den sorte VW Passaten.

Spesialenhetens vurdering
Saken et fot politibetjent A vurdert etter straffeloven § 325 føtstc ledd nr. l om grov
uforstand i tjenesten. Blant annet i kjennelse inntatt i Rt. 1986 s. 670 har PIøyestetett føgt til

grunn, at det for domfeUelse etter stcaffeloven § 325 første ledd nr. l må foreligge "en

kvalifisert Idanderrerdig opptreden som fotanlcdiger sterke bebreidelser for mangel på
aktsomhet".

Etter politiloven § 6 armet ledd skal politiet "ikke ta i bruk sterkere midler uten at
svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike

forgjeves har vsert forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i
forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.
Videre følger det av bestemmelsens fjerde ledd at "[p]olitiet kan anvende makt under

tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig .

I våpeninstruksen § 19 første ledd bestemmes at skytevåpen kun må benyttes som. siste

utvei etter at lempeligete iTiidlet fotgjcves har vært forsøkt, eller i situasjoner hvor

alternative midler åpenbart ildæ vil føre frem. Våpeninsttukscn § 19 annet ledd angir

nærmere vilkår for btuk av skytevåpen, og lyder:

Dertil må skytevåpen bare brukes når

a) politimannen selv eller andre trues med våpen eller annen alvorlig

voldsanvendelse, og bruk av våpen fremstår som nødvendig for å hindre tap

av menneskeliv eller alvorlig personskade, eller

b) det anses påkrevd med umiddelbar pågripelse av person som er mistenkt,
siktet eller domfelt for drap eller andre grove voldshandlinger, eller forsøk på

slike voldsforbrytelser, eller av personer som av andre grunner anses som

særlig farlige for rikets sikkerhet, menneskers liv eller helse, eller

c) det er påkrevd for å hindre vesentlig skade på utenlandsk eiendom, eller når

d) særlig viktige samfunnsinteresser er alvorlig truet."

Spesialenheten legger til grunn at et eventuelt grunnlag for bruk av skytevåpen i den

foreliggende saken vil være bokstav a). Det vises blant annet til at det i Tor-Geir
Myhrer, Som siste utvei (2005) s. 114 er uttalt at blant personer som anses sserlig farlige

for menneskers liv eller helse, jf. bokstav b) er naturlig å tenke på personer som

mistenkes for å ville begå handlinger som kan betegnes som "allmennfarlige
forbrytelser".
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Bestemmelsen i politiloven § 6 annet ledd første punktum og våpeninstruksen § 19

første ledd gir anvisning på prinsippet om trinnvis og stigende bruk av maktmidler.
Avhengig av situasjonen er det et krav om at politiet begynner med de maktmidlene som

etter sin art er minst inngripende for den de rettes mot, eventuelt også for omgivelsene.

Av Tor-Geir Myhrer, op.cit., side 75 fremgår at når politiet ut fra en forstandig

politifaglig vurdering har prøvd de midler som er tilgjengelige og framstår som aktuelle i
den foreliggende situasjon, uten at dette har fjernet eller redusert den faresituasjon som

er beskrevet i våpeninstruksen § 19 annet ledd bokstav a)-c), vil vilkåret om at
"lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt" være tilfredsstilt, og man har kommet

dit hvor bruk av skytevåpen kan være aktuelt. Om skytevåpen kan brukes beror

imidlertid på om faresituasjonen beskrevet i våpeninstruksen § 19 annet ledd består,
samt om det framstår som nødvendig eller påkrevd å løse faresituasjonen ved bnik av

skytevåpen.

Kravet om trinnvis maktskalering er ikke absolutt. Politiloven § 6 annet ledd gir adgang

til straks å anvende sterkere midler dersom "svakere midler må antas utilstrekkelige."

For å gjøre bruk av skytevåpen uten først å ha forsøkt med svakere midler krever
våpeninstruksen § 19 første ledd at disse midlene "åpenbart ikke vil føre frem. I flg.

Tor-Geir Myhrer, op.eit. side 76 kreves at man med noe nær visshet kan avgjøre at andre

midler enn skytevåpen ikke vil være egnet til å avverge eller løse faresituasjonene som
nevnt i instruksens § 19 annet ledd.

Av våpeninstruksen § 16 første ledd følger at en politimann alltid er ansvarlig for at hans

beslutning om bruk av våpen er i samsvar med instruksen.

Selv om politiloven § 6 og våpeninstruksen vil være veiledende for bedømmelsen av
politibetjent As handlemåte, vil ikke brudd på disse bestemmelsene uten videre være

tilstrekkelig til å kunne konstatere overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. l om

grov uforstand i tjenesten. Av straffeloven § 48 tredje leddjf. annet ledd vil politiets
bruk av makt ved iverksettelse av en lovlig pågripelse ikke medføre straffansvar så fremt

maktbruken var nødvendig og ikke ubetinget utilbørlig.

Utgangspunktet for aksjonen i den foreliggende salcen var at en gjerningsmann bevæpnet
med kniv var på flukt i en stjålet bil og utviste farlig kjøreatferd. Spesialenheten filmer
det ikke tvilsomt at oppdraget ga grunnlag for beslutning om bevæpning, og går derfor
ikke nærmere inn på dette utover å vise til at våpeninstruksen § 10 gir politimesteren

adgang til å gi ordre om bevæpning når polititjenestemann vil stå overfor en bevæpnet
person eller oppdraget fremstår som særlig farlig for de impliserte

polititjenestemennene.

Spesialenheten legger til grunn at politibetjent A hadde kunnskap om at politiet forfulgte
en bilbrukstyv, som ved sin kjøreatferd utgjorde en stor og reell fare for omgivelsene.

Det var også grunn til å anta at bilbrukstyven var ruspåvirket. Endelig var politibetjent A
av den oppfatning av at bilbrukstvyen var bevæpnet med kniv og også hadde truet
politiet med denne.

På tidspunktet politibetjent A valgte å skyte mot fluktbilens dekk hadde imidlertid den
farefulle situasjonen avtatt, idet bilen var stengt inne blant flere kjøretøyer og politiet

hadde sperret veibanene ut i rundkjøringen, bilen hadde svært lav hastighet og i tillegg
var omringet av en rekke politipatmljer.
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Spesialenheten kan ikke se at gjerningsmannens bruk av bilen på tidspunktet

politibetjent A valgte å avfyre skuddene utgjorde noen umiddelbar fare eller tmssel for
tjenestemennene som befant seg til fots i nærheten av denne, eller de sivile som befant
seg imie i sine respektive kjøretøy eller i bussen. Det var i all hovedsak kun fare for

ytterligere materielle skader ved at gjerningsmannen forsøkte å presse seg forbi bilene

som stod stille omkring ham. Spesialenheten mener derfor at det på tidspunktet

skuddene ble avfyrt, ikke forelå en slik trusselsituasjon våpeninstruksen § 19 annet ledd
bokstav a) gir anvisning på.

Undet enhver omstendighet kan ikke Spesialenheten se at bruk av skytevåpen mot bilen

fremsto som nødvendig for å hindre tap av menneskeliv eUei alvorlig personskade.

Spørstaålet om. nødvendighetsktavct er oppfylt vil blant annet avhenge av hvor nær

gjerningspersonen har kommet i å gjøre alvor av trusselen, jf. ior-Gcit Myhrer, op.elt. side

106 flg.

Slik situasjonen utviMet seg i Sinscnkirysset var risikoen fot at gjerningsmannen skulle klare

å komme seg fotbi bilene og poltUsperrmgen og gjenoppta den risikable kjøreadferden,
liten. IVluligheten for at den fatefullc situasjonen igjen ville materialisere seg kan detfor ikke
ha fremstått som nærliggende. Selv om det var grunn til å tro at gjerningsmannen, fortsatt

var bevæpnet med kniv, kan ikke Spcslalenheten se at det var nødvendig med btuk av

skytevåpen fot å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Politibetjent A har forklart at det ikke våt alternative maktmidlet enn løsningen han valgte.

Spesialcnheten legger til grunn at politibetjent A var klat over at det val- svært mange

polidpattuljcr mvolvert i aksjonen, blant annet fordi han selv hftf opplyst å ha hørt dette på
samband på vei til Sinsenktyssct, og fordi han observerte at det stod en annen tjcnestebil i

rundkjøringen, så en tjenestemann komme ut av denne, samt så politibetjent C føt han

avfyrte skuddene.

Politibetjent A gikk imidlertid direkte inn i situasjonen, på egenhånd uten å kommunisere
med tjenestemenn på stedet og bruke de polidressufscnc han hadde rundt seg. Han har også

forklart, og vitner har belu-eftet, at han stod omtrent en mefcer fta fluktbilen- da han skjøt.

Vinduet på førersiden var knust og politibetjent A hadde øyekontakt med gJctntngsmannen.

Etter Spesialcnhetens rnening ville fot eksempel bi-uk av pepperspray vært et muHg og

lempeligere middel enn å avfyre skudd mot gjetningsbilen. Spesialenheten viser også til at
det fra opcrasjonssentcalen var gitt otdrc om- forsøk på bruk av spikemiatte. I stedet fot å

legge ut denne i oiTLcådet hvor gjerningsbilen mulig kunne lia unnsluppct, valgte

politibetjent A å kaste fra seg spiketttiatten da han lokalisettc fluktbilen og bruke skytevåpen
for å punktej:e bilens dekk. Speslalenheten har også merket seg at A, etter å ha konstatert at

skuddene mot gjemingsbUens fol-hJul ilske hadde noen effekt, valgte å avfyre ytterUgetc
skudd i stedet for å vurdere andre handlingsalternativer. Idet fluktbilcn var spercet inne,

hadde svært lav hastighet og nødvendigvis ville brukt tid på å komme seg unna politiet,
mener Sp esialen heten at det var mulig å benytte andre og lempeligere trLaktmidlei, og at det

for politibetjent A ikke kan ha fremstått som åpenbart at andre midler enn skytevåpen ikke
viTLe ha awetgct eller løst situasjonen. Jf. våpeninstruksen § 1.9 første ledd.

I henhold til den. tekniske undersøkelsen av bilen fci-aff kun ett av de fem avfyj-te skuddene

dekk, mens ett traff hjulets felg. Det hat i fo.cbindelse med etterforskingen ildæ latt seg

påvise hva som var treffpunktene for de i-esterende tre avfytfcc skuddene. Det er UTiidlcttid

på det rene at det er funnet anslag, patronet og rester etfcer prosJekdler 1 kjørebanen og i

nærheten av fire av de sivile bilene som- befant seg det på tidspunktet det ble skutt. Ktter

Spesialenhctcns mening utgjorde risikoen for rikosjett ved skudd en fare for omgivelsene.



Side 8
Spesialenheten menet etter dette at politibetjent A har handlet utenfor rammene av

politiloven § 6 og våpeninstruksen. Selv om polititjenestemenn har en forholdsvis romslig
ramme når detes handlemåte skal bedømmes i ettettid, vil romsligheten avhenge av den

konkrete situasjon vedkommende står i, j f Rt. 2003 s. 948. Etter Spesialenhetcns menmg

hadde politibetjent A tid til å overveie sine handlinger og han var heUei ikke alene i

situasjonen. Likevel valgte han å bruke skytevåpen i strid med lov og instcuks.

Spesialenhetcn har kommet til at det ikke våt noe i den foreliggende situasjonen som gjorde

det nødvendig å bruke skytevåpen og under de gitfce omstendighetet facm-sto hans

handlemåte etter Spesialenhetens vurdermg som ubetinget utilbørlig.

Spesialenheten mener etter dette at politibetjent A har utvist slik kvalifisert

klanderverdig atferd at straffeloven § 325 første ledd nr. l er overtrådt.

Vedtak
Politibetjent A ilegges forelegg for overtredelse av sttfiffcloven. § 325 første ledd ni:, l.

Forelegget utferdiges på særskilt dokum-ent.

PoMtibetjent A undettettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes polititncs toren i Oslo politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 16. november 2012

Jan Egil Presthus

Camilla Lie
juridisk rådgiver
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' er født ^^Bl^^og er politibetjent III i Oslo politidistrikt.

Spesialenheten for poUtisaker utferdiget den 16.11.2012 forelegg mot

på kr. 12 000 med slik utforming:

Straffeloven § 325 første ledd nr l
for som embeds - eller bestiUingsmactn å ha vist grov uforstand i tjenesten

Grunnlag:
Torsdag 22. mars 2012 kl. 12.31 i SinseDkrysset i Oslo avfyrte han fem skudd med sitt
tjenestevåpen Heckler & Kock 9 mm mot dekkene på personbil med kjermetegn SC 776^som ble
ført av ^——R og som hadde stjålet bilen og unndro seg politiets kontroll. Bruken av
skytevåpen hadde ikke hjemmel i våpeninstruksen. Han hadde tid til å overveie sine handlinger og
det var flere polititjenestemenn på stedet. Han. utsatte ved sin opptreden utenforstående for fare.

Forelegget er ikke vedtatt, og saken er oversendt Oslo tingrett for pådømmelse. Forelegget

trer i stedet for tiltalebeslutning, jfstrpl § 268.

Hovedforhandling "ble holdt 17. - 19. juni. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter

tiltalebeslutningen.

Retten mottok forklaring fra l 8 vitner og det ble lest opp rettsbok fra et bevisopptak av

forklaringen fra et annet vitne. Det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av

rettsboka.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til å betale en

bot på kr. 12 000, subsidiært fengsel i 24 dager om boten ikke betales. Videre la aktor ned

påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Forsvarer la xied påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte,

Rettens vurdering

Tiltalte er ikke tidligere straffet. Han ble utdannet fra Politihøgskolejti i 2003 og arbeidet

andre steder før han ble ansatt på Grønland i Oslo, fortrinnsvis i ordensa-vdeUngen, i 2004.

12007 begynte han å arbeide som instruktør for innsatspersonell, blant aimet om

våpenbruk.
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På formiddagen 22. mars 2012 gikk det ut melding på politiets radio om en biltyv som i

forbindelse med politiets forsøk på å pågripe ham på SkuUemd truet tjenestememi med

kniv. Tjenestemennene hadde knust en rute foran og benyttet pepperspray mot tyven, men

han klarte alliicevel å uimslippe med bil. Tyven ble observert flere steder før han kjørte opp

til Krigsskolen, på Linderud. Der snudde han og returnerte i stor fart aedover

Trondheimsveien mot Sinsenkrysset, der han kjørte ned mot rundkjøringen. Det var biler i

begge felt ned mot denne, og tyven ble såpass sinket at han nederst mot rundkjøringen var

nede i gangfart. Tyven ble der konfrontert av ^^^B som i mellomtiden hadde mottatt

bevæpningsordre, men ikke spesielle forholdsordrer knyttef til bruk av våpen. ^^^B^rakk

sin tjenestepistol og ropte flere gainger til tyven gjennom det åpne vinduet:" Stopp bilen,

bevæpnet politi." fra få meters hold. Tyven reagerte imidlertid ikke, og fortsatte den

langsomme kjøringen ned mot krysset. ^^^Bløsnet datilsammen 5 skudd mot bilens

venstre forhjul og bakhjul fra heit nært hold. Meningen var å punktere dekket slik at tyven

ikke kunne kjøre videre. Ett av skoddene traff felgen på baJkre venstre hjul og ett traff selve

dekket. Hvor de andre skuddene traff er ikke klarlagt, men det er ikke rappoilerÉ om

skuddskader på andre biler, og ingen personer ble truffet. Etter at skuddene var avfyrt ble

tyven overmannet og pågrepet av flere fjenestemeim. ^^^^selv mente det var hans

skyting som gjorde at tyven tilslutt ga opp. Også retten holder dette for sannsynlig. Tyven

hadde ikke reagert på at en uniformert tjenestemann på en til to metershold, og med en

pistol rettet mot ham, ba ham om å overgi seg^ og fortsatte også kjøringen etter at det eller

de første skuddene var løsnet. |^^H^Or^arte og var sikker på at tyven, selv etter flere

anrop, var fast bestemt på å brøyte seg videre.

Ved vurderingen av om ^^^B skal straffes etter stri. § 325 første ledd nr. l for å ha utvist

grov uforstand i tjenesten da han løsnet skuddene, må retten først ta stilling til hvilke

opplysninger ^BBB^adde fått om tyvens tidligere handlinger og hans observasjoner da

han ankom Sinsenkrysset og sa. fluktbilen som var på vei nedover mot rundkjøringen.

|må som et utgangspunkt bedømmes ut fra sine egne opplysninger om situasjonen.

|hadde fått vite at tyven hadde truet polititjenestemenn med kniv. Pepperspray var

blitt benyttet, men uten at dette stanset tyven. I tiUegg fikk han over poUtiradioen vite at

tyven bedrev " villmannskjørmg " nedover Trondheimsveien fra Krigsskolen i svært høy

hastighet, og at han tok mange sjanser under kjøringen. Retten legger også til grunn at

(hadde fått vite at fotgjengere lenger opp i Trondheimsveien nær var blitt pålgørt

Da ^^^BiorhiL patruljebilcn med sin makker og en sivilist i baksetet på den andre siden

av rundkjøringen, hadde han tatt med seg en spikermatte. Han hørte straks etter et stort

smell, og skjønte at fluktbilen var på vei nedover mot selve rundkjøringen. Det var derfor

ikke tid til å bære med seg og legge ut spikermatta, da han også måtte passere et parti med

steinblokker, og han valgte da å slippe spikemiatta.

Da^^^Bkom bort til veien som ledet ut i rundkjøringen, var det tett med biler i begge

kjørefelt, og trafikken stod stille på grunn av en poHfisperring lenger ned. Fluktbilen var på
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vei nedover mot rundlgøringen i relativt høy hastighet i bussfHa, Der denne sluttet stod det

en buss, som var på vei ut i høyre kjørefelt. Tyven valgte da å legge seg mellom bussen og

bilene i venstre feit, der den begynte å presse seg ned mellom bilrekkene, noe som førte til

kollisjoner både med bussen og noen biler. Det er frmnlagt bilder som viser dette. Tyvens

kjørmg fra Krigsskolen og ned til Sinsen er dokumentert med visning av en film fra et

helikopter som fulgte kjøringen, og det er lagt fi-am en del stUlbilder fra filmen. Retten

legger til grunn at ^^^y fikk øye på fluktbileti da den var på høyde med bussen. På grunn

av at fluktbilen nærmest måtte " brøyte " seg nedover mellom bilrekkene, kjørte den

relativt langsomt nedover mot der ^^^Bstod, Ut J&a tidsangivelsen på stilFbildene tok det

20 sekunder fra han må ba sett bilen første gang til han løsnet det første skuddet.

På et tidspunkt forut for skytingen hadde en anmen patmljebil stilt seg opp på tvers nederst

mot rundkjøringen og i venstre kjørefelt Meningen var dels å stanse trafikken, og dels å

innta en posisjon der bilen km-me kjøre fram i høyre felt dersom flulrfbilen klarte å komme

seg ut i høyre felt og forbi en stor kassebil, som på dette tidspunkt hadde stilt seg på skrå i

høyre felt inn mot en stor toctasjers biltransporier. Denne var plassert i venstre felt rett

ovenfor politibilen nederst. B|^BVar ^ar over ^nne politibilens plassering, men

forklarte at hans vurdering der og da var at denne ikke sperret for fluktbilens passermg om

han ikke klarte å stanse den.

[hadde også sett at en tjenestemann, som hadde gåte ut av en politibil som stod stille

10-15 meter lenger opp, knuste fluktbilens baknite. Da skuddene begynte å falle trakk

denne tjenestemannen seg ut på utsiden av en bil i høyre felt. Denne bilen var på siden av

fluktbilen da-B^^^løsnet det første skuddet. Tjenestemannen var skjermet mot mulige

rikosjetter av to biler mellom seg og B^B' Utover denne tjenestemannen var det der og

da ingen andre ijencstememi i umiddelbar nærhet. ]^^^Bhar da også forklart at han følte

at han var alene, og ikke lemme påregne umiddelbar assistanse i forsøket på å stanse

fluktbilen fra å kjøre videre. EUer rettens oppfatning var dette en rilrtig vurdering.

Fluktbilen hadde jo fart, og var på vei mot en mulig passasje på utsiden av den hvite

kassebilen og rekkverket på utsiden. Det er mulig avsfaaden mellom den hvite kassebilen

og rekkverket på utsiden var for liten til at fluktbilen kunne passere, men dette har bare

teoretisk interesse da det både for j^BBog tyven kan ha sett ut som om det var

tilstrekkelig klaring der for å unnslippe. ^NWm(-^° ikks il^ til å gå ned og sjekke dette,

og tyven hadde Jo lenger opp vist en frapperende evne til å trenge seg forbi bih-ekker ved å

dulte borti andre biler. Flukfbilen hadde også vært med de høyre hjulene oppe på bussens

venstre side. Ojji tyven hadde akselerert og forsøkt å pressa seg forbi den hvite kassebilen,

ser retten ikke bort fra at han hadde klart dette, eventuelt ved å skyve k^ssebilen noe til

venstre. ^^^Ber i hvert fall ikke å bebreide at han vurderte situasjonen slik. Han hadde

som nevnt ingen tid til å oi-nrå seg på da fluktbilen først var nede hos ham.

Da ^^^B begynte å. skyte, var det biler på begge sider av fluktbilen, og tjenestemannen

som hadde knust flutøileas bakmte var på utsiden og skjult bak den ytterste bilen. I tillegg
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var det en bil foran og en bak. Retten legger til grunn at det var en eller flere personer i

disse bilene. Bussen stod i høyre felt om lag 10 meter bak fluktbilen. Da ^^^sEufld å

skyte var situasjonen omtrent den samme, men fluktbilen hadde kjørt en bUlengde

framover, og den nevnte tjenestemannen var da plassert 6-7 meter lenger bak I^B Ut

fra tidsangivelsene på stillbildene gilde det ikke lenger tid enn 3 -4 sekunder fi'a han startet å

skyte og til det siste skuddet falt.

Da det første skuddet ble løsnet var ^^^Bplassert 1-2 meter fra fluktbilens venstre

forskjerm. FluktbUen seg imidlertid videre, og da ^^^^løsnef siste skuddet var han

plassert i lusyde med. venstre balchjul og kloss inntil bilen. Etter ^^^f sin forklaring og

andre bevis i saken, legger retten til grunn at samtlige skudd ble rettet mot hjulene fra kloss

hold og mens^^^Bme(l ^ tohåndsgrep rettet pistolen nedover. Etter framlagt

fotomateriale må retten legge til grunn at de skuddene som ikke traff høyre baldijul, må ha

truffet asfalten like ved hjulene, Dette er godt forenlig med nevnte stillbilder om bilens

plassering her sammenholdes med en annen fotomappe der mulige trejffpunlct er markert.

I tiltalebeslutningens gjemingsbeslu-ivelse er det nevnt at skytingen ikke hadde hjemxnel i

våpemnstruksen. Retten finner det naturlig først å ta stilling til dette spørsmålet.

Det er våpeninstruksens § 19 første ledd jf andre ledd b) som har interesse. Bestemmelsene

lyder slik:

Skytevåpen må bare. brukes som siste utveg etter at andre lempeligere midler forgjeves har

vært forsøkt, eller i situasjoner hvor alternative midler åpenbart ikke vil føre fram.

Dertil må sfytevåpen bare brukes når

a)...

b) det anses påkrevd med umiddelbar pågripelse av person som er mistenkt, siktet eller

domfelt for drap eller andre grove voldshandlinger, eller forsøk på slike

volds forbrytelser ^ eller av personer som av andre grunner anses som særlig farlige

for rikets sikkerhet, menneskers liv eller helse, eller ...

Det er alternativet menneskers liv eller helse som eventuelt vil gi hjemmel for skytingen.

Som påpekt i Tor-Geir Myhrer: Som siste utvei (2005 ) side 63, er våpeninstruksen § 19

en konkretisering av den mer generelle bestemmelse om politiets maktbnik i politilovens

§ 6. Det heter blant annet her:

De konkrete vilkår for bruk av stytevåpen er regulert i våpeninstruksen § 19 annet ledd o §

21, Disse bestemmelsene er en Innskjerping av nødvendighetsprinsippet og en

konh'etlsering av forholdsmessighetsJcravet som følger av politiloven § 6 annet ledd annet

punktum, og avgjør således når bruk av skytevåpen er " nødvendig og stå(r) i forhold
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Om tyven hadde hatt fri bane stråles han passerte BB^B er ^et fettens oppfatning at det

ville ha vært forsvarlig og ikke uforholdsmessig å løsne skudd mot hjulene, FluktbUen var i

fart da den nådde ned til ^^^|, og han måtte ta en vurdering i løpet av få sekunder fra

dette tidspunkt. Det var ingen andre tjenestemenn som kumie ha hjulpet ham å staase tyven

på det stedet ved andre midler.

Men tyven hadde ikke fri bane nedover mot Carl Bemer. Nederst mot rundkjøringen stod

som nevnt en tjenestcbil i venstre felt, og tjenestemennene i denne var klar over at

fluktbilen kom den veien. Tjenestebilens plassering var^^^B^ar over, men som nevnt

regnet han ikke med at den skulle klare å stanse ffuktbilen. Særlig vurdert på bakgmnn av

rikosjettfaren ved løsning av skudd, var dette etter rettens oppfatning ikke en forsvarlig

vurdering, ^^^gbm-de hsi regnet med at tjenestebilen lenger ned hadde muligheter for å

kjøre ut i høyre felt og på den måten stanse fluktbilen, om den klarte å komme seg videre

nedover. Bvcntuelt kunne tjenesfebilen valgt å kjøre inn i siden på fluktbilen, for på den

måten å stanse den. Tj enestemamien. i politibilen lenger ned forklarte i retten at han med

bilen sin sperret begge Gler ut mot rundkjøringen. Ogsåtjenestekvmnen som var med i

denne politibilen mente at de sperret begge Jgørefelt, men hun var noe mer forbeholden til

om de klarte å etablere en fullstendig sikker sperring. Hun avga forklaring til politiet som

ble lest opp. I denne forklarte hun blant annet:

Vitnet fikk spørsmål om hun trodde det var mulig for biltyven å komme seg gjennom

sperringen Hun sa del var vanskelig å si, hadde det ikke vært for den hvite varebilen som

parkert foran, hadde deres palruljebil vært neste treffpunkt. Hun sa han hadde hatt

mulighet for å stikke på siden deres bil. Men hun trodde fi^f(heimes kollega i nevnte

patmljebil - rettens kommentar,) hadde klart å sperre han inne, men det er vanskelig å si.

Våpenforslcriften § 19 første ledd setter krav om at bruk av skytevåpen bare skal brukes

som siste utvei, og i situasjoner der alternative midler åpenbart ikke vil føre fram. Etter

rettens oppfatning var nevnte patmljebils plassering nettopp et slikt alternativt middel som

med all sannsynlighet ville ha klart å stanse fluktbilen dersom denne hadde Idart å ta seg på

utsiden av den hvite varebilen i høyre felt. For J^^Bkan det i hvert fall ikke ha -framstått

som klart at patmljebilen ikke ville klare det. Riktignok hadde han svært kort tid å områ

seg på, men patruljebilcns plassering må han l^a vært klar over før fluktbilen kom ned til

ham. Retten vil derfor konkludere med at ^— ikke forholdt seg i overensfemmelse med

våpenforskriften da han valgte å skyte. Heller ikke forskriftens § 19 a) ga hjemmel for bruk

av skytevåpeia. Det samme forholdsmessighetskrav må gjelde for dette altemativet.

Retten fiuaer det imidlertid klart at ^^^f uriktige vurdering der og da ikke var så vidt

uforsvarlig at han utviste grov uforstand i tjenesten, jf stri. § 325 nr. l. Etter Høyesteretts

praksis ( Rt 1986 side 670 og Rt 1993 side 1021) kreves det for fellelse etter denne

bestemmelse at tjenestemannen har utvist en".. kvalifisert klanderverdig opptreden som
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foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet". Delte er ikke en dekkende

beskrivelse av ^^^^ sin handlemåte. Retten legger da særlig vekt på at skytingen ikke

medførte fare for direkte treff, og at faren for at rikosjetter skulle føre til skade på

mennesker må betegnes som svært liten, slik han rettet pistolen nedover fra få meters hold.

Han hadde liten tid til å områ seg på, og |^^^'cgncl også med god grunn med at

flulctbitens videre kjøring ned mot byen ville representere en overhengende fare for

alvorlig skade på tyven selv Qg andre trafikanter.

l skal etter dette frifinnes. Hau har vært representert ved advokat som

har vasit oppnevnt som hans offentlige forsvarer og da skal godtgjøres etter

salærmsfa-uksen.

Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING

r,fødii frifinnes.

Retten hevet

.z^rE^ii-^^iTorbJ^ÉMhll^

Karin Martinussen Peter OIai Vik

Postforkynning

Dommen postforkyi-uies for domfelte av retten. Mottakskvittermg vil bli ettersendt til aktor

i saken. Dersom mottaks kvittering ikke er innsendt retten innen en like etter angitt

foikynningstidspimkt, vil dommen bli sendt politiet ved aktor for forkynning ved

stevnevitne.
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BESLUTNING

Avsagt:

Saksnr.:

12.09.2013

13-119074AST-BORG/04

Dommere: Lagdommer
Lagdommer
Lagdommer

Thore Rønning
Nils Ihlen Ramm
Ragnar Vik

Påtalemyndighet Spesialenheten for
politisaker

Tiltalt

Sjefen for
Spesiafenheten for
politisaker Jan Egil
Presthus

Advokat Jens-Ove
Hagen

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



Spesialenhsten for politisåker har erklært anke over Oslo tingretts dom av 25,06.2013.

Anken gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

Lagmaunsretten bemerker:

Det er i saken ikke påstått eller idømt armen reaksjon enn bot, iimdragnmg eller tap av

retten til å føre motorvogn mv, og anken kan derfor bare fremmes med lagmaimsrettens

samtykke etter straffeprosessloven § 321 første ledd. Lagmannsretten finner at det ikke

foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken.

Lagmannsretten finner ikke at tingrettens dom er særlig tvUsom eller at saken har en særlig

prinsipiell betydning. Lagmannsretten peker for øvrig på at polititjenestemannen uansett

frifinnelsen, som følge av det konstaterte brudd på våpenforskriften, mest saimsynlig har

måttet tåle reaksjoner i arbeidsforholdet j&a aibeidsgiver.

Lagmannsretten bemerker at tingrettens dom er basert på umiddelbar bevisførsel med 18

vitner over tre dager. Dommen er grundig og bygger på en konkret vurdering av

'bevisgnmnlaget. Selv om det i lys av anken kan reises spørsmål om holdbarheten av

enkelte deler av tingrettens premisser som hm* ført til frifinnelsen, tilsier ikke dette at

domsresultatet er særlig tvilsomt.

Lagmannsretten kan forøvrig ilcke se at tingrettej-i ved sin vurdering hai' bygget på en

uriktig lovforståelse. Lagmannsretten peker ellers på at saksforholdet ikke er av en slik

karakter at det er sasrlig egnet til å avklare rammene for politiets bruk av skytevåpen.

Det gis på denne bakgrunn ikke samtykke til å fremme anken til behandling.

Beslutningen er enstemmig.
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Anken nektes fremmet.

ore Itøiium^
•J

JV^U^Ct M ^4

Nils Ihlen Ramm

^
^^^///^

y"--^ ?

Ragnar Vik
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