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Horingsuttalelse vedrorende forsiag til Lov om Forsvarets ansvar for
a avverge Iuftbarne terroranslag 09 Forsvarets bistand til politiet
1. Inniedning
Forskergruppen for statsrett ved Detjuridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske
Universitet viser til Det kongelige forsvarsdepartementets brev av 11. juli 2013, hvor det anmodes
om a avgi høringsuttalelse vedrørende ovennevnte iovforslag. Statsrettsgruppens merknader
følger nedenfor, hvor sidehenvisninger i parentes viser til sider i høringsnotatet.
-

Statsrettsgruppen registrerer for øvrig med tilfredshet at det foreliggende iovutkastet vii gi et
fremtidig rettsgrunnlag for Forsvarets bistand til politiet som innfnr de krav som matte fige av
gri. § 99, 2. Iedd. Dermed unngâs den tvil som har eksistert i forhold til om den nàverende
bistandsordningen er i strid med gri. § 99, 2. ledd.
2. Forslaget
I det føigende ses det fØrst hen iii de bestemmelser hvor departementet anmoder om
høringsinstansenes syn, før det ses mermere pa en del øvrige forhoid av betydning.
2.1 Hvor departementet anmoder om høringsinstansenes syn
2.1.1 § 5 orn virkeomrddet
Statsrettsgruppen anser departementets forsiag om A oppretthoide en egen bestemmelse om
Kystvaktens bistand iii politiet i kystvaktloven som hensiktsmessig. Tiisvarende synes de beste
grunner A tale for A Ia bestemmelsen om bistand i forbindelse med grensekontroli fremgA av den
varsiede grenseloven.
2.1.2 § 8 otn etterretnings- og sikkerhetsbi stand
Den aktuelie formen for bistand synes undergitt adekvate begrensinger. Siden det her introduseres
en ny samarbeidsform for vAre hemmelige tjenester, iegger statsrettsgruppen tii grunn at
Stortingets kontroliutvaig for etterretnings-, overvAkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalg) gis
anledning tii effektiv kontroll med denne typen bistand.
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2. 1.3 § 9 om skille p bistandsftrutsetningene ved planlagt og akutt stØtte
Behovet for hurtig bistand i seriige krisesituasjoner tilsier at man i mindre grad kan gjennomfore
en fyldestgjørende vurdering av om politiets ressurser er uttØmte eller funnet utilstrekkeiige før
anmodningen om bistand sendes. Imidiertid bør dette forholdet kunne undergis en viss vurdering
selv i slike situasjoner, for eksempei av Politidirektoratet. Grundigheten av en slik vurdering vii
riktignok kunne variere avhengig av situasjonens alvor. Statsrettsgruppen er pa den annen side
tiifreds med at en slik vurdering foreslâs rutinemessig anvendt ved forhândsplaniagt bistand.
2.1.4

§

11 on, utfvl/ende besteininelser

Statsrettsgruppen finner det naturlig at beslutningsmvndigheten for de forskjellige bistandstypene
kan ligge pa forskjeliige forvaitningsnivâ, samtidig som det fremstàr som nodvendig med en
nermere regulering i de utfyliende bestemmelsene av hvordan bistanden skal iverksettes ved
tidskritiske hendelser.

2.2 Andre forhold
2.2.] § 3 om definisjoner
Statsrettsgruppen finner at anvendeisen av ordet <med>> pa slutten av 1. iedd, 1. setning. samt som
forste ord i de pàfølgende to setningene gir et noe gjentakende inntrykk. Et alternativ som unngâr
dette vii vre en innarbeideise av passusen <i denne 1ov i de to definisjonssetningene. mens den
inniedende setningen fjernes (“I denne by forstâs mcd:”). Alternativt kan ti1nrmingen sorn er
benyttet i sikkerhetsloven § 3 anvendes.
2.2.2 § 4 oni bl.a. niaktbruk
Statsrettsgruppen har forstàeise for at den nrmere reguleringen av dette forhoidet i stor grad vii
matte vre sikkerhetsgradert. samtidig som sentrale sider ved slik maktanvendeise likevel bør
forankres i formeil by.
I den aniedning fremhever høringsnotatet pa s. 10-1 behovet for ivaretakelse av hensynet til annen
iuftfart. Her er det grunn til a papeke at de der nevnte varslings- og handteringsprosedyrer ogsâ
ma forventes a ta i betraktning hensynet til det/de som befinner seg pa det sted hvor et siikt
luftfartøy treffer bakken ved en eventuell nedskyting.

Statsrettsgruppen registrerer for øvrig at definisjonen av luftbarne terroranslag i § 3 ogsâ
inkluderer tilfeiler hvor kun tingskade forventes a inntreffe. Siden angivelsen av grensen for
maktbruk i § 4, 2. iedd er noksà generelt utformet, basert som den vel er pa politiloven § 6, 2.
ledd, kan det ikke utelukkes at departernentet anser det i ytterste konsekvens som ioviig a skyte
ned et luftfartøy med personer om bord hvor man har kiare holdepunkter for at bare materielie
skader vii inntreffe pa bakken ved et anslag.
Dette reiser i sà fail spørsmal ved om forsiaget er i overenstemmelse med Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon art. 2. Denne konvensjonen har som kjent en meget begrenset
oppregning av nar potensiell dødeiig makt kan anvendes, mens Den europeiske
menneskerettighetsdornstolen har tolket ordlyden for de forskjeliige alternativene sa
innskrenkende at slik bruk av makt nok kun er tiliatelig dersom alvorlig helseskade kan inntre
eller liv star pa spill.’

Fiona Leverick. Killing in Self-Defence Oxford (2006) s. 182-3. D.J. Harris, M. OBoyie, E.P. Bates og
C.M. Buckley. Harris, O’Bovle and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, 2. utg.,
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Selv i de tilfeller hvor tap av liv ma kunne pàregnes a inntreffe pa bakken ved et luftbàrent
terroranslag, ma det vurderes nrrnere om retten til liv for mannskap og passasjerer om bord i
Iuftfartoyet sorn ikke deitar i kapringen setter begrensninger for slik rnaktbruk. Dette sporsmâlet
ble behandiet i en dom avsagt av den tyske forbundsforfatningsdomstol den 15. februar 2006,2
hvor domstolen riktignok vurderte lovmessigheten av reglene for nedskyting av luftfartøy etter
tysk statsrett, og ikke etter folkeretten. Statsrettsgruppen finner imidlertid at mye av domstolens
argumentasjon ogsâ vii ha relevans for Iovrnessigheten av en slik nedskytning etter vâre nasjonale
regler om nødrett, samt retten iii liv etter internasjonale avtaler om menneskerettigheter.
Nedskyting av et Iuftfartøy er et ekstremt tilfelle av offentlig maktanvendelse, og det bør derfor
fremga noe kiarer av bestemmelsen hvilke begrensninger som gjelder for dette. Statsrettsgruppen
finner det naturlig at bestemmelsen krever at det aktuelle luftfartøyet er butt undergitt en visuell
kontroll av de luftfartøy som er sendt opp for A hAndtere situasjonen, og at mislykkede forsøk er
gjort pA a advare luftfartØyet, samt pA A fA det til A endre kurs. Demest fremstAr det bl.a. som
nødvendig med bruk av varselskudd før mer ekstreme virkemidler tas i bruk. Slike begrensinger
fremgikk da ogsa av den tyske luftsikkerhetsloven ( 14, 1. ledd, og 15, 1. ledd) som ble ansett
grunnlovsstridig i den ovennevnte avgjøreisen fra den tyske forbundsfatnings-domstolen. Det
erkjennes imidlertid at radiokontakt med Iuftfartøyet og visuell kontroil av dette ikke
nodvendigvis evner A fjeme enhver tvil vedrørende intensjonene tii eventuelie kaprere.
Lovforslaget § 2 underlegger adgangen til bi.a. A skyte ned Iuftfartøy de begrensinger som følger
av folkeretten. I teorien apner en slik vid formuiering ogsa for begrensninger som følge av
internasjonale menneskerettigheter. Siden fokuset til høringsnotatet imidieriid er pa spørsmal om
jurisdiksjon, bør departementet uttrykkeiig pApeke i den fremtidige Prop.L. at sektormonismen I §
2 medfører, pa samme vis som inkorporeringen av menneskerettighetsavtaier i
menneskerettsioven. at avvergelse av iuftbarent terroranslag mA gjennomføres pa et vis som ikke
er i strid med de internasjonale menneskerettighetene som Norge er hundet av.

2.2.3 § 5 ornfornuil
Statsrettsgruppen finner at passusen “fred, krise og krig” bØr beholdes av pedagogiske grunner
siden den synhiggjør at bistandsordningen er ment A gjelde under alle forhoid, med mindre annet
er serski1t bestemt i annen by. I sA fall bør nok deler av “krise” kategorien konkretiseres
nrmere, eventuelt henvisningen iii “krig” erstattes med “wepnet konflikt’. Sistnevnte omfatter
bade ikke-internasjonaie og internasjonaie wepnede konflikter, samt den noe formelle varianten
av internasjonaie konfiikter kjent som krig.
Statsrettsgruppen registrerer ogsa at § 5, 3. iedd viderefører den navrende bistandsinstruks § 2,
4. ledd. Siden det na sØkes a gi en uttømmende opplisting av de nevnte typene bistand (s. 35),
endog for Forsvarets bistand iii politiet som sAdan (s. 14), og man har vurdert behovet for bistand
I andre situasjoner (s. 12), bør det ikke tas med en slik sikkerhetsventil. Paragraf 6, litra b og litra
c anvender for øvrig de noksa Apne formuleringene ‘iiknende situasjoner” og “Iiknende” (s. 27
om korresponderende regler i gjeldende bistandsinstruks), men statsrettsgruppen anser at en slik

Oxford (2009) s. 63-6, Elizabeth Wicks, The Right to life and Conflicting Interests Oxford (2010) S. 139,
143 fn. 188, og 245, og Jørgen Aall, Rettsstat og nienneskerettigheter, 3. utg., Bergen (2011) s. 156.
2
En engelsk oversettelse av dommen finnes ph domstolens hjemmeside:
/wbverfn.htin1.
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fleksibilitet nok er pàkrevet, samtidig som formuleringene likevel angir i tilstrekkelig grad hvor
yttergrensen for slike typer bistand gâr.
Dersom de utøvende myndigheter far behov for bistand i andre situasjoner enn det som omfattes
av lovforslaget, bør de were henvist iii a gà veien om lovgivende myndighet, eventueft
argumentere etter nødrettsbetraktninger. I Prop.L kan for sá vidt departernentet vise til
konstitusjonell nødrett som et mulig grunniag for histand utover lovens system. men her er det et
sentralt moment at terskelen for bruk av dette rettslige grunniaget ligger høyere cnn tilfellet yule
ha wert med en Iovhjemlet sikkerhetsventil.

2.2.4 § 6 om alminnelig bistand
Departementet ønsker a inkludere “materiell” I opplistingen av hvilke typer hi stand som kan ytes
som alminnelig bistand (s. 17). Statsrettsgruppen merker seg her at denne typen bistand ikke skal
involvere den mi1itere bistandsenheten direkte i den politioperative oppgaveløsningen, slik at
eventuell bruk av dette materiellet mot eksempelvis demonstranter forutsetter at politiet selv
stiller mannskap til a betjene materiellet. Statsrettsgruppen bar sâledes ingen avgjØrende
innvendinger mot en slik endring.
2.2.5 § 10 om ans’ar og ledelse
Statsrettsgruppen inerker seg at den nâwerende bruken av politiets vapeninstruks i forbindelse
med Forsvarets bistand (“sa langt som den passer”) ikke nevnes I denne bestemmelsen. Denne
instruksen omfattes dog av henvisningen til “annet relevant regelverk”. Bestemmelsens ordlyd gir
imidlertid inntrykk av at politiets regelverk skal gjelde fulit Ut siden del fremgár at politimesteren
har overordnet ansvar for at midlene som brukes “ikke overskrider rettslige og andre grenser satt
for politiets virksomhet”. Riktignok nevner høringsnotatet pa s. 18 at Forsvaret kan stille vilkâr
bl.a. om vápenbruk for sifl bidrag, men i den grad den eksisterende ordningen med en justert
anvendelse av politiets vâpeninstruks ønskes opprettholdt, bør nok dette fremga uttrykkelig av
loven selv eller i det minste av Prop.L.
3. Avslutning
Ved eventuelle behov for klargjøring eller ytterligere informasjon, anmodes departementet om
ta kontakt med statsrettsgruppen ved førsteamanuensis Magne Frostad.

Vennhig hilsen

Magne Frostad
Førsteamanuensis
Medlem av forskergruppen i statsrett
rnagne.frostad@uit.no
77644195
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Stig H. Soiheim
Førsteamanuensi s
Leder av forskergruppen i statsrett
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