
5PESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 10
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MELDING FRA VEST POLITIDISTRIKT OM TJENESTEPERSONS BRUK AV
SKYTEVÅPEN MOT X

Anmeldelsen
Vest politidistrikt varslet 6. juni 2017 kl.02.48 Spesialenheten om at politiet hadde avfyrt
skudd mot en person som hadde truet politiet med skytevåpen ved Møhlenpris i Bergen.

Personen, som viste seg å være X, ble truffet i låret av skuddet. Ambulanse var varslet,
og personen ble raskt kjørt til Haukeland Universitets sykehus hvor han ble operert

samme dag.

Spesialenheten iverksatte etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd,

som bestemmer at dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets

tjenesteutøvelse, skal Spesialenheten iverksette etterforsking selv om det ikke er grunn
til mistanke om en straffbar handling.

Anonymisering av de involverte tjcncstepersoners identitet
Spesialenheten mottok 13. juni 2017 amnodning fra advokat Kjetil Baustad Egelie om at
X ikke gis innsyn i identiteten til tjenestepersonene som var involvert i hendelsen.

Anmodningen er begrunnet med Xs adferd før han ble skutt og tjenestepersonenes

kjennskap til ham fra tidligere. Advokat Egelie har vist til at straffeprosessloven § 242
åpner for å nekte fornærmede innsyn. Det er i anmodningen opplyst at tjenestepersonene

frykter represalier fra X eller andre mot seg selv og/eller sine nærstående.

Spesialenheten legger til grunn at polititjenestepersoners identitet i en sak som den

foreliggende er taushetsbelagte opplysninger, jf. Høyesteretts kjennelse 14. juni 2017
(HR-2017-1179) og Rt. 2007 s. 828. Bestemmelsene om innsyn i straffes aksdokumenter

gjør unntak fra taushetspliktreglene. Etter straffeprosessloven § 242 første ledd har
fornærmede under etterforskingen rett til innsyn i sakens dokumenter såfremt det kan

skje uten skade eller fare for blant annet tredjemenn. Når straffesaken er avsluttet skal
fornærmede gis innsyn i dokumentene, med mindre det er grunn til å frykte at

dokumentene vil bli nyttet på urettmessig vis. Jf. politiregisterloven § 27-1 femte ledd, jf.

straffeprosessloven § 28 fjerde ledd.

På bakgrunn av opplysningene i advokat Egelies brev og etterforskingsmaterialet, har

Spesialenheten kommet til at det ikke gis opplysninger om tjenestepersonenes identitet i

påtalevedtaket, og at de angis som politibetjent A og politioverbetjent B.
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Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten rykket ut og var på åstedet 6. juni 2017 kl. 04.00.

Politibetjent A avfyrte skuddet som traff X, og ble avhørt som mistenkt.
Politioverbetjent B, som er As makker og var til stede da skuddet ble avfyrt, ble også
avhørt med status som mistenkt. Spesialenheten har innhentet bekreftelse på A og Bs

IP3-godkjennmger.

Tjenestepistolene til politibetjent A og politioverbetjent B ble tatt i beslag, sikret og
undersøkt med bistand fra kriminalteknikere ved Vest politidistrikt.

Kriminalteknisk seksjon ved Vest politidistrikt sikret åstedet og gjennomførte
kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Åstedsrapport med illustrasjonsmappe og 360
graders visning fra åstedet er utarbeidet. Våpenet X benyttet, ble sendt Kripos for

undersøkelse.

X er avhørt som fornærmet og har samtykket i at legeuttalelse om skader han ble påført

ved hendelsen innhentes fra Haukeland sykehus.

Lydlogg inneholdende sambandstrafikk og telefontrafikk i Vest politidistrikt knyttet til
hendelsen er sikret og innhentet.

Det er foretatt undersøkelser av om det fantes videoovervåldng i området som kunne ha

fanget opp hendelsen.

Utskrift fi-a Politioperativt register (PO) for hendelsen er innhentet.

Spesialenheten har innhentet kopi av dokumenter i politiets sak xxxxxx og sak xxxxxx.

Det er avhørt fem vitner. Spesialenheten har forsøkt å finne og komme i kontakt med

eventuelle flere sivile vitner som kunne ha observert hendelsen eller overhørt dialogen

mellom X og politiet, men har ikke lyktes med dette. Spesialenheten har også forsøkt å
oppnå kontakt med flere av personene som befant seg i en leilighet med X samme natt

som hendelsen fant sted. Spesialenheten finner at saken, med det foreliggende

etterforskingsmateriale, er godt nok opplyst for avgjørelse.

Nærmere om sakens faktum
Xs forklaring, de mistenktes forklaringer og vitneforklaringene er i det vesentlige

samsvarende. De underbygges av det øvrige etterforskingsmaterialet.

Meldingen
Det fremgår av innhentet lydlogg at operasjonssentralen i Vest politidistrikt tirsdag 6.
juni 2017 ca. kl. 02.00 mottok følgende melding til politiets nødtelefon:

"Melder ser en mann med en pistol i hånden utenfor Ole Vigs gate x. Går mot Burmpris.

Snakker med en dame som blir stemt og løper inn i Ole Vigs gate x. Mannen er etnisk

norsk, skallet og iført en rød t-skjorte. Fremstår som beruset. Mener at han kom fra
xxxxxx."

Utrykning
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Innsatsledcr og tre patruljer rykket ut i retning Møhlenpris for å søke etter mannen i

området. Operasjonsleder ga ordre om bevæpning av de involverte tjenestcpersonene.

Nærmere om hendelsesforløpet
X har forklart at han i lengre tid har slitt med xxxxxxxx. Om natten 6. juni 2017 var han

på besøk hos en bekjent, W, på Møhlenpris. X hadde med seg en sekk med alkohol og et
tau med en løkke som han hadde tenkt å henge seg i. Det var også en kvinne og to
utenlandske menn på besøk hos W. X begynte å snakke med de andre om

sel vmordspl anene sine. Ut på natten oppdaget X at noen hadde fjernet tauet fra sekken

hans. Han hadde tidligere sett at der lå en softgun i Ws leilighet. X tok våpenet, gikk ut
og tenkte at dersom han løp rundt i gaten og oppførte seg truende med et slikt våpen,

ville han bli skutt av politiet.

W har til Spesialenheten forklart at X ba de andre i leiligheten ringe politiet og si at det
var en mann som løp ut i gaten med et våpen. Han var ganske beruset. Ifølge W ringte
han politiet, slik X hadde bedt horn om. Det fremgår av PO-loggen at

operasjonssentralen i Vest politidistrikt ca. kl. 02.11 mottok følgende melding til
politiets nødtelefon:

"Melder om at en person som heter X har vært på besøk. Han har uttalt at han vil

ta "suicide by cop". Han har med seg en softgun uten kuler. Han har på seg en

rød t-skjorte, er skallet.

Z er nabo til W og var denne natten våken fordi han pakket og forberedte seg på å reise

bort for sommeren. Vinduene sto åpne. Han ble oppmerksom på en mann og en kvinne

ute på gaten som snakket uvanlig høyt. Mannen viste frem en pistol til kvinnen, og
kvinnen gikk inn i nabohuset. Mannen ropte: "Ikke bli redd, da! Kvinnen gikk inn i

leiligheten til W og mannen gikk mot Bumipris. Z så pistolen og munningen godt. Plan

har militærbakgrumi og erfaring med våpen. Han ringte 112, og forklarte hva han hadde
observert. Han bekreftet at han var 100 % sikker på at det var et skytevåpen han hadde

sett, og snakket med operatøren i 4-5 minutter før han så at mannen med pistolen kom
tilbake. Mannen sto utenfor leiligheten til W og operatøren ba Z ta et bilde av mannen

og sende dette til politiet, hvilket han gjorde. Mannen ble sluppet inn hos W og Z hørte
deretter høylydt krangel fra leiligheten. Etter noen minutter kom kvinnen ut og gikk i

raskt tempo mot Bunnpris. Like etter så han at mannen løp ut fra leiligheten og han er
ganske sikker på at mannen fortsatt hadde pistolen i hånden. Han var alene og løp mot

Bumipris. Z fortalte alt dette til operatøren.

Politibetjent A har forklart at de kjørte utrykning etter at de fikle melding om at en mann
var sett med en pistol i Ole Vigs gate. Politibetjent A kjørte patrulje med
politioverbetjent B og politibetjent A var pikett i bilen. Idet de rundet hjørnet i
Wesselsgate, så de en person som passet signalementet som var gitt. Mannen befant seg

utenfor Bunnpris og sto tilnærmet i ro. De kjørte i retning majrmen. Ifølge politibetjent A

trakk han sitt våpen og hadde dette foran seg mellom beina. Han gjorde dette for å være
klar til å gå raskt ut av bilen med våpen hvis det var behov for det.

Da de nærmet seg krysset Welhavensgate/Wesselsgate, beveget mannen seg mer ut i
gaten/krysset Han hadde høyrearmen sin bak på ryggen. Politioverbetjent B senket

farten og var på vei til å stoppe helt opp. Politibetjent A bestemte seg for å gå ut av bilen
og rope til mannen for å få kontroll på ham og situasjonen. Politibetjent A har forklart at
han på dette tidspunktet holdt pistolen i sin høyre hånd. Han åpnet bildøren med venstre
hånd og så da at mannen beveget sin høyre hånd frem fra ryggen og at han pekte mot
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dem med noe politibetjent A mente var en pistol. På samme tidspunkt ropte

politioverbetjent B at "Han peker med våpen". Da politibetjent A kom ut av bilen
opplevde han at mannen pekte mot ham med pistolen. Mannen holdt pistolen

vannrett/sideveis, og politibetjent A opplevde at han så direkte inn i munningen på
våpenet. Ifølge politibetjent A valgte han da straks å rette sin pistol mot mannen,

samtidig som han ropte "Slipp våpenet". Politioverbetjent B ropte det samme. Det kom

ingen reaksjon fra mannen. Han fortsatte å rette våpenet mot politibetjent A. Politibetjent

A siktet mot mannen. Da mannen verken slapp våpenet eller på annen måte responderte

på anrop, valgte politibetjent A å flytte siktebildet litt mot venstre. Han har forklart at
han avfyrte et varselskudd i sikker retning. Han opplevde at mannen heller ikke reagerte
på varselskuddet. Det kan tenkes at han flyttet seg noe til siden, men han holdt hele tiden

pistolen med strak arm rettet direkte mot politibetjent A. Politibetjent A flyttet deretter
tilbake siktebildet mot mannen. Han senket siktebildet ned mot foten til mannen og trakk
av. Politibetjent A hai' forklart at han siktet mot foten fordi mannen trolig ville bli satt ut

dersom han ble truffet der, samtidig som det forhåpentligvis ikke ville medføre alvorlig
skade. Lysforholdene var gode nok til at han så hvor han siktet. Etter skuddet sto

mannen fortsatt oppreist og med våpenet rettet mot politibetjent A. Mannen flyttet seg
bakover og beveget seg deretter sørover i Welhavensgate. Han hadde fremdeles våpenet

i hånden. Han gikk bak en parkert Toyota Prius. Politibetjent A og politioverbetjent B
fulgte etter for å ha kontroll over mannen. En brøkdel av et sekund mistet de ham av

syne, før de igjen så ham. Mannen rettet pistolen direkte mot politibetjent A, før han

kastet fm seg våpenet og ropte at han ga seg. Deretter falt eller la mannen seg ned på

fortauet.

Politioverbetjent B har forklart seg samsvarende med politibetjent A. Han har i tillegg
forklart at meldingen fra operasjonssentralen gikk ut på at det kunne dreie seg om en
softgun, men at dette var uklart. Melder i saken hadde opplyst at mannen bar på noe han

trodde var en softgun. Operasjonsleder var imidlertid tydelig på at dette langt fra var
sikre opplysninger, og at de måtte handle som om våpenet var ekte.

Ifølge politioverbetjent B gikk oppdraget ut på å kjøre mot stedet og rekognosere og
finne mannen. Det ble ikke gitt noen nærmere føringer for hvordan de skulle handle hvis

de så mannen. Ifølge politioverbetjent B er det vanskelig å legge noen plan/gi noen

føringer i en slik situasjon. Den enkelte patrulje må selv vurdere de hendelsene de står

overfor. De valgte å kjøre mot mannen fordi det var viktig å ha kontroll på ham. De

hadde også observert og snakket med tilfeldig publikum i området og kunne ikke
risikere at mannen med pistolen fortsatte sin vandring og kanskje treffe på tilfeldige
personer. Beslutningen om å kjøre mot ham ble heller ikke diskutert mellom politibetjent

A og poUtioverbetjent B.

Politioverbetjent B har også forklart at det var ganske mørkt, men god gatebelysning i
området ved Bimnpris. Politioverbetjent B husker at han på et tidspunkt anmodet om

flere politienlieter til stedet slik at de kunne slå ring mndt området for å hindre mannen i
å forsvinne fra dem.

Han husker at politibetjent A ropte høyt til mannen uten at han husker hva som ble ropt.
Han mener at politibetjent A ropte flere ganger. Situasjonen var svært stressende og
truende. Politioverbctjent B var alvorlig redd for at mannen ville skyte mot dem. Han

kunne ikke se hva slags våpen mannen holdt. Han så et håndvåpen som så ekte ut. Han

vet at mange soffcgun- modeller lages i utgaver som er tilnærmet lik ekte pistoler, men de
måtte håndtere situasjonen som om mannen var i besittelse av et ekte våpen.
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X har forklart at han ikke kan erindre ordrett hva politiet ropte, men han tror de ropte et

par ganger at han skulle slippe våpenet. Han tror også at de ropte at han ville bli skutt
hvis han ikke slapp våpenet. Det var mye roping fra politiet til ham, men han fortsatte å

sikte på politiet. Han ønsket der og da at politiet skulle skyte og drepe ham.

Ifølge politioverbetjent B så han, etter at de hadde fått kontroll på mannen, at pistolen

han hadde holdt sannsynligvis var en softgun. Den var imidlertid svært lik en original
pistol. Etter at mannen ble skutt og de fikk kontroll over ham, sa han flere ganger

"Unnskyld, unnskyld, jeg har oppført meg som en idiot". Politioverbetjent B varslet over

samband at de hadde avfyrt skudd og at en person var skadet, men at de hadde kontroll.

Deretter ankom ambulanse til stedet og de overtok den videre håndteringen av mannen.

Ifølge politioverbetjent B rakk han ikke eller husket ikke å sette automatspaken på bilen
i «park», noe som medførte at bilen beveget seg noe fremover etter at de kastet seg ut av

bilen. Politibetjent B tenker at dette sier litt om den akutt stressende situasjonen de

plutselig havnet opp i da mannen pekte på dem med pistolen.

Tjeneste? ersonene har forklart at lempeligere midler var forsøkt i den forstand at

mannen ble tilropt flere ganger uten at han responderte. Det ble deretter skutt
varselskudd. Til tross for dette siktet mannen med pistolen mot dem. De fryktet at han
ville skyte. De har også forklart at verken pepperspray eller teleskopbatong ville ha vært

egnede maktmidler i situasjonen. Skal disse maktmidlene være egnet, må man være

nærmere den personen man skal pågripe. Det ville vært galt å gå nærmere mannen for å

benytte pepperspray eller teleskopbatong fordi dette ville ha økt risikoen for at de ble
truffet dersom mannen hadde skutt. Da skuddene ble avfyrt var det ingen andre personer

å se i umiddelbar nærhet. Husene i området er av mur. De bruker også "short stopp
ammunisjon. Denne ekspanderer ved treff og det er derfor mindre fare for rikosjett.

Våpenet X handterte
Pistolen X hadde ble sendt frå Vest politidistrikt til Kripos med anmodning om
laboratorieundersøkelse. Våpenet er av Kripos beskrevet som en luftpistol med C02"

gass som drivmiddel. Stålkuler utskutt fra pistolen vil ikke kunne trenge gjennom huden

til et voksent menneske, men vil kunne trenge inn i et øye. Pistolen er merket "Colt , og

med Colt-symbolet (hest) på skjeftet. I form, størrelse og utseende er luftpistolen svaert
lik halvautomatiske pistoler for avfyrmg av skarpe patroner.

X har forklart at pistolen han hadde så helt ekte ut. Irmsatsleder D har til Spesialenheten

forklart at det ikke er mulig å se at en softgun ikke er et ekte våpen. Det er en del av
tjenestepersonenes opplæring at våpen skal behandles som ekte med mindre det åpenbart

fremstår som en lekepistol med for eksempel rød tupp.

Skadeomfanget

X ble truffet i låret av skuddet. Av innhentet legejournal fremgår det at pasient med
xxxxx mener han i suicidal hensikt truet politiet i håp om at han selv skulle bli skutt og

drept. Skuddskaden i pasientens venstre lår ble operert 6. juni 2017, og prosjektilet fra

tjenestepistolen ble fjernet og sikret. Såret var omtrent ti cm dypt og tre-fire cm i
diameter på anteriorsiden. Der var 9. juni 2017 ingen påviste skader i kar, nerver eller

skjelett.

Spesialenhetens vurdering
Vurdering av straffansvar for poUtibetient A
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Som et utgangspunkt kan en konstatere at politibetjent A forsettlig skadet X på kroppen da

han løsnet skudd mot X. Handlingen oppfyller således vilkårene i straffeloven § 273 om
kropp s skade.

Politibetjent As bruk av skytevåpen ble imidlertid direkte utløst av at X siktet på ham med
våpen, og han løsnet skuddet for å forhindre at X brukte våpenet mot ham eller andre i

nærheten. Dette aktualiserer spørsmålet om politibetjent A handlet i nødverge slik at

anvendelsen av makt i det aktuelle tilfellet like fullt var lovlig.

En handling som i utgangspunktet rammes av en av straffelovens bestemmelser, kan

likevel være lovlig dersom det foreligger en nødvergesituasjon og de øvrige vilkårene

for nødverge er oppfylt, jf. straffeloven § 18.

Bestemmelsen oppstiller tre vilkår for at en nødvergehandlmg skal være lovlig. For det
første må den som utøver nødvergehandlingen være utsatt for et rettstridig angrep. For

det annet må handlingen ikke gå lenger enn nødvendig. Endelig må nødvergehandlingen

ikke åpenbart må gå utover hva som er forsvarlig. Forsvarlighetskravet gir anvisning på

en skjønnsmessig helhetsvurdering der sentrale momenter er hvor farlig angrepet er, hva

slags interesse som angrepet krenker og angriperens skyld.

Det er mistenktes bedømmelse av den faktiske situasjonen som skal legges til grunn ved

vurderingen av om vilkårene for nødverge er oppfylt. Det gjelder både ved vurderingen
av om det forelå et rettsstridig angrep og ved vurderingen av om angrepet var nødvendig

og forsvarlig.

Politibetjent A ble utsatt for et rettsstridig angrep da X siktet på ham med våpen. På dette
tidspunktet opplevde både politibetjent A og politioverbetjent B situasjonen slik at det var en
reell fare for at X kunne skyte mot dem. I den foreliggende situasjonen var det all grunn for

politibetjent A til å ta trusselen på alvor.

Hvorvidt politibetjent A lovlig kunne løsne skudd i den foreliggende situasjonen beror etter
dette på om handlingen var nødvendig for å avverge angrepet og den ikke åpenbart gikk ut
over hva som var forsvarlig. Vilkåret om at nødvergehandlingen må være nødvendig

innebærer et krav om at politibetjent A ikke kunne avverget angrepet med lempeligere

midler. Ved denne vurderingen skal tjenestemannen levnes en forholdsvis romslig ramme.
De vises her til følgende uttalelse av Høyesterett fra en avgjørelse i Rt. 1995 s. 661 som er

gjengitt også i Rt. 1995 s. 661 avsnitt 35:

«Det som deretter må vurderes er hvorvidt As handling er rettsstridig, m.a.o.

hvorvidt han i sin stilling og situasjon straffritt kunne fjerne B på den måten som
ble gjort. I den forbindelse er det grunn til å understreke at politiet er det organ

som kan utøve maktanvendelse overfor borgerne uten at dette uten videre skal

føre til strafferettslige reaksjoner. Dette er helt nødvendig for at politiet skal
utføre sine roller som ordensvern og det legges generelt til grunn at politiet må
kunne utøve den makt som anses nødvendig for å få gjennomført

tjenesteoppdraget. Vurderingen må skje der og da og det må levnes politiet en
forholdsvis romslig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid.»

Slik saken er opplyst forelå en rekke omstendigheter som medførte at handlingsrommet var
svært begrenset. For det første sto politibetjent A, slik han oppfattet situasjonen, overfor en
umiddelbar trussel om å bli skutt. Han hadde begrenset tid til å områ seg. Videre legges det

til grunn at det i en situasjon hvor politiet står overfor en umiddelbar trussel om bruk av
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skytevåpen, ikke var mulig å benytte andre maktmidler. Spesialenheten mener at handlingen
ikke kunne vært avverget ved lempeligere midler, og at lovens vilkår om at

nødvergehandlingen må være nødvendig for å avverge angrepet, er oppfylt.

Spesialenheten fnmer også at politibetjent A ikke gikk utover det som var åpenbart
forsvarlig da han løsnet skudd mot nedre del av kroppen til X. Ved å rette skuddet mot

nedre del av kroppen, søkte han å begrense skadevirkningene mest mulig. Videre er det

vektlagt at politibetjent A i den aktuelle situasjonen opptrådte i samsvar med de
prinsipper som gjelder for politiets håndtering av skytevåpen. Det vises her til
våpeninstruksen § 4-2 nr. l bokstav a-c som bestemmer at når omstendighetene tillater

det, skal polititjenestepersonen før det gjøres bruk av våpen, tilkjenne gi at

vedkommende handler i egenskap av politi og oppfordre gjerningspersonen å

etterkomme pålegg og tydelig advare om at våpen vil bli brukt for å gjennomføre
pålegget. Dersom det er tid og taktisk forsvarlig, skal det først skytes varselskudd, jf.

våpeninstruksen § 4-2 nr. 2 bokstav a.

Spesialenheten har etter dette kommet til at politibetjent A handlet lovlig da han løsnet
skudd mot X. Forholdet blir etter dette å henlegge for politibetjent A som intet straffbart
forhold anses bevist.

Vurdering av straffansvar for politio verbet! ent B

Som leder for politibetjent A og eldstemann i patruljen, er saken for politioverbetjent B
vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeiL

Anvendelsesområdet for § 172 er handlinger som objektivt sett omfattes av straffeloven

§ 171, som setter straff for den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig

myndighet og grovt bryter sin tjenesteplikt. Kravet om at bruddet må være grovt
innebærer at bagatellmessige forgåelser ikke omfattes. Om dette vilkåret uttales det i

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) kap. 12.2.4, s. 338:

"Vilkåret har betydning på to punkter: For det første må avviket fra korrekt
handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om brudd på en

tjenesteplikt av en viss betydning."

Det følger av straffeloven § 23 at "den som handler i strid med kravet til forsvarlig

opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er
uaktsom. Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er

grunnlag for sterk bebreidelse".

Blant annet på bakgrunn av vurderingen ovenfor av politibetjent As handlemåte, finner

ikke Spesialenheten at politioverbetjent B kan bebreides for utføringen av
tjenesteoppdraget. Saken blir også for ham å henlegge som intet straffbart forhold anses

bevist.

Vedtak
Saken henlegges for politibetjent A og poUtio verbet] ent B som intet straffbart forhold
anses bevist.

X, politibetjent A og politioverbetjent B underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes advokat Kjetil Baustad Egelie og politimesteren i Vest
politidistrikt til orientering.
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