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Del I  INNLEDNING  

1 Overblikk 

1.1 Emnet 

 

Rettighetskatalogen i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (heretter EMK eller 

Konvensjonen)1 innholder ingen bestemmelser som eksplisitt omhandler retten til å bli 

beskyttet mot ikke-statlig terrorisme. Artikkel 2 (1) første setning fastslår imidlertid at 

”everyone’s right to life shall be protected by law.” Med bakgrunn i denne bestemmelsen 

har Den europeiske menneskerettsdomstol og -kommisjon (heretter EMD eller Domstolen 

og Kommisjonen)2 fastslått at offentlige myndigheter har visse positive forpliktelser3 når 

det gjelder å verne individets rett til liv mot private aktører. Dette gjør det mulig å reise 

spørsmålet om artikkel 2 impliserer et krav på beskyttelse mot ikke-statlig terrorisme.  

 

I det følgende vil det bli foretatt en nærmere vurdering av på hvilke vilkår privat terrorisme 

kan utløse handlingsplikter etter bestemmelsen, og hvilke tiltak offentlige myndigheter i så 

tilfelle må iverksette. Basert på de funn som blir gjort vil det bli tatt stilling til om det i 

                                                 
1 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Roma 4. November 1950,  

ETS 5.  
2 Frem til 1998 førte Kommisjonen og den daværende Domstolen tilsyn med EMK. Funksjonsfordelingen 

organene imellom kan oppsummeres slik: Kommisjonen tok stilling til avvisningsspørsmålet og behandlet 

sakens realitet. Kommisjonens avgjørelser var imidlertid ikke folkerettslig bindende for statene. På bestemte 

vilkår kunne den i stedet oversendes den daværende Domstolen, som på bakgrunn av Kommisjonens rapport 

avsa dom med folkerettslig bindende virkning. Etter reformen i 1998 er Kommisjonen avviklet, og 

Domstolen gjenstår som eneste autoritative fortolker av Konvensjonen, jf. EMK artikkel 19.     
3 Begrepet positiv forpliktelse vil i det videre benyttes synonymt med aktivitetsforpliktelse og handlingsplikt.  
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EMK artikkel 2 (1) første setning kan forankres en implisert rett til sikkerhet mot ikke-

statlig terrorisme. 

 

Artikkel 2 knytter ikke rettsfølger til terrorisme som sådan.4 Følgelig vil trusler mot livet 

også fra andre ikke-statlige aktører kunne foranledige statlige beskyttelsestiltak etter 

bestemmelsen. Terrorisme representerer imidlertid i våre dager en særlig alvorlig trussel, 

både i omfang og intensitet, og stiller følgelig konvensjonsstatene overfor ekstraordinære 

utfordringer når det gjelder å verne om privatpersoners rett til liv. Dette gjør det betimelig å 

fokusere særskilt på statenes beskyttelsesplikter relatert til terrorisme. Terrorisme vil i det 

videre likevel ha karakter av å være en innfallsport for statenes plikt til å sørge for 

enkeltindividets sikkerhet mot ikke-statlige trusler. Aktivitetsplikter som tilkommer statene 

relatert til terrorisme vil følgelig kunne være overførbare til situasjoner der andre private 

aktører truer retten til liv.  

 

1.2 Bakgrunn og formål 

 

Terrorisme som trussel mot retten til liv er aktualisert gjennom terrorangrepet på World 

Trade Center i 2001, og senere gjennom angrep i blant annet Madrid, London, Bali, 

Moskva, Mumbai og Amman.5 Statens plikt til å beskytte egne innbyggere mot terrorisme 

fremstår følgelig som prekær. Like fullt har bekjempelse av terrorisme tradisjonelt blitt 

fremstilt dikotomisk i forhold til det å bevare menneskerettighetene.6 Avhandlingens tema 

kan betraktes som et oppbrudd mot en slik inndeling: I stedet for å kategorisere kampen 

mot terrorisme som en motsats til menneskerettighetene, vil oppmerksomheten rettes mot 

                                                 
4 Se nærmere kapittel 3.2 nedenfor.  
5 For en nærmere redegjørelse av terrorisme som globalt fenomen og problem vises det til 

Utenriksdepartementet. Utenrikspolitisk strategi for bekjempelse av internasjonal terrorisme. 2006, s. 5 flg. 
6 Se for eksempel M. Katherine B. Darmer, Robert M. Baird og Stuart E. Rosenbaum. Civil Liberties vs. 

National Security In a Post-9/11 World. New York, 2004.   
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statens menneskerettslige plikt til å bekjempe terrorisme.  

 

Det foreligger en rekke globale og regionale folkerettslige instrumenter som spesifikt 

forplikter statene til å bekjempe terrorisme.7 En nærmere gjennomgang av rettstilstanden 

etter EMK på dette området kan derfor synes overflødig. Sammenlignet med annen 

folkerett vil statenes eventuelle plikter etter Konvensjonen bringe med seg særegne 

konsekvenser for privatpersoner. Hovedsakelig skyldes dette at private individer er 

rettighetssubjekter etter EMK og således kan påberope seg dens bestemmelser direkte 

overfor nasjonale domstoler og EMD. I tillegg kommer at offentlige myndigheters 

handlingsplikter etter EMK ikke nødvendigvis korresponderer med statenes øvrige 

folkerettslige forpliktelser. En åpenbar forskjell er at de øvrige folkerettslige instrumentene 

primært retter seg mot internasjonal terrorisme.8 Skillet mellom nasjonal og internasjonal 

terrorisme er ikke relevant etter EMK. En vurdering av statenes plikt til å beskytte mot 

terrorisme etter EMK synes derfor å være hensiktsmessig.  

 

En slik redegjørelse vil ha to umiddelbare formål. For det første å belyse nærmere hvilke 

rettslig håndhevbare krav som kan stilles til offentlige myndigheter der terrorisme truer 

retten til liv etter artikkel 2. Dette vil medføre en klargjøring av rettstilstanden på et område 

hvor det hittil har hersket stor usikkerhet.  

 

For det annet å bringe større klarhet i den politiske debatt knyttet til offentlige 

myndigheters bekjempelse av terrorisme. Ved å tydeliggjøre hvilke menneskerettslige 

forpliktelser som faktisk gjelder på området, vil det bli vanskeligere for offentlige 

                                                 
7 En utfyllende oversikt er å finne i Gro Nystuen. Terrorbekjempelse og folkerettslige normkonflikter. I: 

Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. 2002, s. 2-32.  
8 Gro Nystuen (2002) s. 6.  
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myndigheter å legitimere anti-terrorlovgivning som menneskerettighetstiltak staten er 

rettslig forpliktet til å gjennomføre.9  

Den internasjonale debatten omkring hvordan liberale demokratier på best måte bør 

bekjempe terrorisme, har vært intens i de senere år.10 På den ene siden har offentlige 

myndigheter vært kritisert for å bruke nasjonal sikkerhet som et påskudd for å begrense 

sine innbyggeres politiske og sivile rettigheter.11 Andre har igjen hevdet at terrorisme 

utgjør en så alvorlig og kompleks trussel at innskrenkinger i individuell autonomi er 

uunngåelig for å effektivt bekjempe den.12 En slik debatt er et sunnhetstegn i et demokrati – 

fri meningsutveksling skaper grobunn for veloverveide avgjørelser. Spørsmålet er 

imidlertid om dette politiske ordskiftet på noe vis er truet.  

 

I den senere tid har en rekke offentlige beslutningstakere betegnet anti-terrorlovgivning 

som tiltak staten er menneskerettslig forpliktet til å iverksette.13 For Norges vedkommende 

                                                 
9 Morten Ruud og Geir Ulfstein. Innføring i Folkerett. 2 utg. Oslo, 2002, s. 72-73, er inne på tanken om at 

menneskerettighetene kan ha en legitimerende funksjon når de fastslår at det ”kynisk sett er lettere å få til 

politiske vedtak som fremmer menneskerettighetene…”. 
10 Se for eksempel Richard Ashby Wilson (red). Human Rights in the War on Terror. Cambridge, 2005.    
11 Se for eksempel Human Rights Watch. Opportunism in the Face of Tragedy. Repression in the name of 

anti-terrorism. 2002. Se Human Rights Watchs internettsider (hrw.org). 

http://www.hrw.org/campaigns/september11/opportunismwatch.htm (mai 2007).  
12 Se for eksempel The Guardian. Anti-terror critics just don't get it, says Reid. 10. august, 2006, og den 

nåværende britiske innenriksministeren John Reids kommentar om at “sometimes we may have to modify 

some of our own freedoms in the short term in order to prevent their misuse and abuse by those who oppose 

our fundamental values and would destroy all of our freedoms in the modern world.” Se The Guardians 

internettsider (guardian.co.uk/guardian/). 

http://politics.guardian.co.uk/labour/story/0,,1841019,00.html?gusrc=rss&feed=1 (mai 2007).   
13 Se for eksempel den daværende britiske innenriksministeren Charles Clarke. The Guardian. Charles 

Clarke's speech on the media and civil liberties. 24. april 2006, og hans uttalelse om at EMK måtte tolkes i 

lys av at ”democracy has advanced” og at rettigheter som å “go to work safely [and] the right no to be killed 

by someone” påla myndighetene “an obligation to respond…for example with Counter-Terror legislation.” 

http://politics.guardian.co.uk/media/story/0,,1760429,00.html (mai 2007).   
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uttalte daværende justisminister Odd Einar Dørum, under vedtagelsen av 

straffeprosesslovens § 222 d,14 at norske myndigheter var menneskerettslig forpliktet til å 

bekjempe terrorisme.15 Dersom slike anti-terrorinitiativ i realiteten ikke representerer 

menneskerettighetsforpliktelser, vil denne type uttalelser bidra til å gi kontroversiell 

lovgivning falsk legitimitet.16 Ved å bli fremstilt som et spørsmål om å oppfylle statens 

menneskerettighetsforpliktelser, vil det i sin ytterste konsekvens kunne medføre at anti-

terrortiltak gjennomføres uten forutgående offentlig debatt. 17  

 

Avhandlingen vil søke å belyse om, og i hvilken grad, myndighetene i realiteten er 

forpliktet til å ivareta sine innbyggeres sikkerhet mot terrorisme etter EMK. En slik 

klargjøring vil bidra til at myndighetenes anti-terrortiltak underlegges tilstrekkelig debatt 

og det på riktige premisser. Slik sett er det også avhandlingens målsetning å avdekke hvilke 

plikter staten ikke har etter artikkel 2.   

 

1.3 Enkelte avgrensninger 

 

Avhandlingen tar sikte på å klarlegge omfanget av offentlige myndigheters positive 

forpliktelser i det som fra et traktatteknisk synspunkt er å betegne som en konflikt mellom 

to private parter: terroristen og det private individ.18 Avhandlingen er følgelig begrenset til 

                                                 
14 lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 222 d (straffeprosessloven).  
15 Marius Emberland. Retorikk og Realiteter: Norsk menneskerettsdebatt på et sidespor? 2005, s. 94 flg. 
16 Se nærmere Emberland (2006) s. 11 for mer om menneskerettighetsbegrepet som honnørord.   
17 Straffeprosessloven § 222 d gir politiet utvidet adgang til å ta i bruk tvangsmidler for å forebygge alvorlig 

kriminalitet, deriblant terrorisme. Loven er kontroversiell og vakte stor debatt. Se i den forbindelse 

Emberland (2006) s. 94 flg. der dette er beskrevet inngående.  
18 Denne konfliktkonstellasjonen vil i det følgende bli omtalt som mellomprivat, eller som spørsmålet om 

Konvensjonens tredjepartsvirkning. For en generell fremstilling av statens plikter i slike tilfelle vises det til 

Amir Mirmotahari. EMK og mellomprivate konflikter: statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjon. Oslo, 2007. En mer kasuistisk tilnærming til spørsmålet er å finne 
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å omhandle statenes positive forpliktelser i mellomprivate konstellasjoner. Dermed vil det 

avgrenses mot behandling av konvensjonsstatenes negative forpliktelser etter EMK. De 

negative forpliktelsene karakteriseres ved å forplikte staten til å avholde seg fra å gripe inn 

i Konvensjonens rettigheter ved utøvelse av offentlig myndighet. Det er således offentlige 

myndigheters passivitet som sikrer de negative rettighetenes ivaretakelse.  

 

Sondringen mellom positive og negative forpliktelser vil medføre at avhandlingen i det 

følgende vil avgrense mot behandling av statsterrorisme, dvs. terrorisme begått av en 

statsmakt.19 Statsterrorisme kan utøves direkte, av nasjonale militære styrker eller 

sikkerhetsstyrker, eller indirekte, gjennom statsstøttede terrororganisasjoner.20 

Stasterrorisme vil i alle tilfelle stride mot forbudet i artikkel 2 (1) annen setning og artikkel 

2 (2) mot å på vilkårlig vis frata noens liv. Følgelig medfører statsterrorisme brudd på 

statens negative forpliktelser etter artikkel 2. Dermed faller det utenfor avhandlingens 

problemstilling å behandle statsterrorisme.  

 

Grensen mellom statsterrorisme og situasjoner der offentlige myndigheter på indirekte vis 

er medansvarlig for terrortrusselen, er imidlertid uklar. Avhandlingen vil likevel begrense 

seg til å omtale sistnevnte typetilfelle. Staten vil i slike tilfelle kunne bli holdt ansvarlig 

etter artikkel 2 (1) første setning for ikke på adekvat vis å ha motvirket terroren. I 

motsetning til for statsterrorisme vil det dermed være statens misligholdte positive 

forpliktelser som danner grunnlaget for eventuell krenkelse av Konvensjonen.  

 

En rett til sikkerhet mot terrorisme vil i det følgende bli vurdert utelukkende med bakgrunn 

i retten til liv slik den fremgår av EMK artikkel 2. Terrorisme vil i de fleste tilfelle 

                                                                                                                                                    
i Janne Kaasin. Statens forpliktelser etter EMK artikkel 3 og 8 når privatpersoner utøver seksuell vold mot 

private. I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2006, s. 581-618.   
19 For mer om statsterrorisme vises det til Jeffrey A Sluka (red). Death Squad: The Anthropology of State 

Terror. Philadelphia, 2000.  
20 Ibid.  
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innebærer en trussel mot livet, og en slik tilnærming synes derfor hensiktsmessig.21 Et 

terrorangrep, eller faren for et slikt angrep, vil imidlertid også kunne forplikte offentlig 

myndigheter etter andre rettigheter i Konvensjonen. Undertiden vil terrorisme kunne 

defineres som tortur (artikkel 3), i tillegg til å kunne utgjøre en trussel mot retten til 

respekten for privat- og familieliv (artikkel 8). Som det vil fremgå, har EMD imidlertid 

forankret sine avgjørelser omhandlende retten til personlig sikkerhet primært i artikkel 2. I 

sakene der artikkel 3 eller 8 har blitt anført subsidiært, har de av konvensjonsorganene i 

liten grad blitt tillagt selvstendig betydning.22 Avhandlingen vil i det følgende derfor 

avgrense mot behandling av artikkel 3 og 8. 

 

EMK artikkel 5 garanterer en rett til frihet og sikkerhet. Særlig retten til sikkerhet i artikkel 

5 synes umiddelbart relevant som rettsgrunnlag for myndighetenes forpliktelser mot 

terrorisme. I X mot Irland23 uttalte imidlertid Kommisjonen at artikkel 5 ikke innebar noen 

plikt for offentlige myndigheter til å beskytte private individers fysiske sikkerhet mot ikke-

statlige trusler. Domstolen har siden tolket retten til sikkerhet i artikkel 5 som et forbud mot 

vilkårlighet i forbindelse med statlig frihetsberøvelse og således bekreftet Kommisjonens 

snevre fortolkning.24 Dermed vil bestemmelsens rett til sikkerhet i liten grad ha selvstendig 

betydning etter artikkel 5.25 Følgelig vil avhandlingen avgrense mot behandling av denne 

bestemmelsen.   

 

1.4 Avhandlingens metodebruk 

  

I det følgende vil det bli søkt kartlagt i hvilken grad det i EMK artikkel 2 kan forankres en 
                                                 
21 Se nærmere kapittel 3.3 nedenfor.  
22 Se eksempelvis Kaya mot Tyrkia, Reports of Judgements and Decisions 1998, para. 115-116.  
23 X mot Irland, Yearbook 13 (1970), s. 388, para. 1. Avgjørelsen er nærmere behandlet i kapittel 5.2 

nedenfor.  
24 Se for eksempel Bozano mot Franrike, Series A 111 (1986).  
25 Slik også Erik Møse. Menneskerettigheter. Oslo, 2002, s. 242.  
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rett til å bli beskyttet mot terrorisme. Avhandlingen vil dermed ha et rettsdogmatisk 

utgangspunkt hvor konvensjonsorganenes egen metode utgjør det sentrale verktøy. Det 

faller utenfor avhandlingens rammer å redegjøre generelt for konvensjonsorganenes 

rettskildelære.26 Her skal kun bemerkes enkelte særtrekk for dette aktuelle rettsområdet.  

Det gjelder for EMK generelt at konvensjonsorganene har vært aktive i å videreutvikle 

innholdet i Konvensjonen. Dette gjelder særlig i tilfelle som det foreliggende der det 

aktuelle rettsområdet har svak forankring i konvensjonsteksten. Avhandlingen vil dermed 

primært være basert på Domstols- og Kommisjonspraksis. Terrorisme vil imidlertid bare i 

enkelte av avgjørelsene som behandles være den utløsende faktor for myndighetenes 

handlingsplikter. Avhandlingen vil følgelig også måtte basere seg på avgjørelser 

omhandlende tilstøtende rettspørsmål.  

 

Avhandlingens tema har i liten grad vært gjenstand for juridisk forskning. Juridisk litteratur 

som benyttes vil derfor bare unntaksvis omhandle avhandlings problemstilling direkte, men 

vil heller ha berøringspunkter til emnet. Avhandlingen vil være begrenset til skandinavisk 

og engelskspråklig litteratur. 

 

1.5 Opplegget videre  

 

Avhandlingen er inndelt i tre deler, hver del bestående av flere kapitler. Nedenfor følger en 

kort oversikt.  

 

Del I Innledning  

I kapittel 2 er en eventuell menneskerettighet til sikkerhet plassert i kontekst med 

menneskerettighetenes ideologiske tradisjon. I avhandlingens kapittel 3 gis en oversikt over 

de viktigste rettslige utgangspunkter for artikkel 2 som mulig grunnlag for en rett til 

                                                 
26 For nærmere om tolkningen av EMK vises det til Frode Elgesem. Tolkning av EMK – 

Menneskerettighetsdomstolens metode. I: Lov og Rett. 2003, s. 203-231. 
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sikkerhet mot terrorisme. Herunder redegjøres for Konvensjonens rammebetingelser hva 

angår bestemmelsens anvendelse i mellomprivate forhold. I tillegg gis en presentasjon over 

en del begreper som vil stå sentralt i den videre fremstilling. Kapittelets formål er å danne 

en resonansbunn for bedre forståelse av konvensjonsorganenes avgjørelser i del II.    

 

Del II Statens forpliktelser 

Avhandlingens andre del ser nærmere på hvilke konkrete forpliktelser 

konvensjonsorganene har pålagt statene. Dette kan betegnes som avhandlingens mest 

sentrale del. Kapittel 4 tar for seg spørsmålet om i hvilken grad statene forplikter å 

kriminalisere terrorisme, samt håndheve lovgivningen i form av effektiv etterforskning. 

Kapittel 5 behandler hvilke preventive forpliktelser konvensjonsstatene er blitt pålagt etter 

bestemmelsen, mens kapittel 6 stiller spørsmålet om det av artikkel 2 kan følge en plikt til å 

utvise potensielle terrorister fra egen stat. Kapittel 7 belyser myndighetenes plikt til å bistå 

ofre for terrorisme med nødvendig helsehjelp. 

 

Del III Avslutning 

Avhandlingens funn oppsummeres i kapittel 8. Herunder følger en konklusjon om hvorvidt 

det av artikkel 2 følger en implisert rett til sikkerhet mot terrorisme. Med bakgrunn i 

menneskerettighetenes ideologiske røtter reiser avslutningskapittelet en del spørsmål 

knyttet til hensiktsmessigheten av dagens rettstilstand. På denne bakgrunn foretas det en 

nærmere vurdering av i hvilken grad Domstolens linje bør videreføres.  
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2 Menneskerettighetenes ideologiske opphav27  

2.1 Innledning 

 

En menneskerettslig forankret plikt for offentlige myndigheter til å beskytte mot terrorisme 

bør betraktes i lys av menneskerettighetenes historisk-ideologiske opphav og 

kontemporære menneskerettslige drivkrefter. Det følgende er et forsøk på å sette 

avhandlingens problemstilling inn i en slik bredere kontekst. Dette vil legge grunnlaget for 

en dypere forståelse av de motstridende hensyn som preger konvensjonsorganenes konkrete 

avveininger i avgjørelsene nedenfor. Videre kan det betraktes som en innledning til kapittel 

9. Med bakgrunn i de ulike ideologiske syn på menneskerettighetenes funksjon som her 

skal gjennomgås, vil det der bli redegjort nærmere for fordeler og ulemper ved en 

menneskerettslig forankret plikt for staten til å beskytte mot terrorisme.  

 

2.2 Menneskerettighetenes ideologiske røtter 

2.2.1 Generelt  

 

Historisk kan menneskerettighetene sies å være en syntese av ulike ideologiske krefter som 

har virket sammen og mot hverandre. Her skal pekes på tre av de viktigste for 

avhandlingens problemstilling: liberalismen, naturretten og kommunitarismen. 

 

 

 

                                                 
27 For en mer teknisk-juridisk fremstilling av enkelte av emnene som berøres i dette kapittelet vises det til 

avhandlingens kapittel 3. Her er poenget å belyse avhandlingens tema relatert til menneskerettighetenes 

ideologiske opphav og funksjon.     
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2.2.2 Liberalismen 

 

Liberalismen kjennetegnes ved at den legger vekt på å begrense statens makt for å ivareta 

individenes rettigheter.28 Begrensning av sentralmakten for å ivareta individets autonomi 

og frihet har da også historisk sett vært den viktigste drivkraften bak utviklingen av 

menneskerettighetene.29 Et syn på menneskerettighetene der deres primære rolle er å 

begrense statens rolle i videst mulig forstand, kan dermed betegnes som utslag av en liberal 

tanke om menneskerettighetene.30  

 

Individet utgjør hjørnesteinen i en liberal tilnærming til menneskerettighetene. Likevel vil 

et liberalt syn på menneskerettighetene være utpreget statssentrert; det er offentlige 

myndigheters potensielle krenkelser av individuell frihet som skal motvirkes. EMK er i 

mange henseender et utslag av en liberal idé om menneskerettighetene. I likhet med de 

øvrige globale og regionale menneskerettighetskonvensjonene representerer EMK rettslige 

normer inngått mellom statene. Kun offentlige myndigheter kan følgelig holdes direkte 

ansvarlig for brudd på Konvensjonen, og majoriteten av rettighetene i EMK er direkte 

myntet på forholdet mellom stat og individ.  

 

Tatt i betraktning at liberal ideologi vektlegger begrensning av statens rolle som 

menneskerettighetenes viktigste funksjon, vil mellomprivate konflikter, herunder ikke-

statlig terrorisme og trusselen den representerer for private individers liv, utgjøre 

fenomener som det i utgangspunktet faller utenfor menneskerettighetene å befatte seg 

                                                 
28 Øyvind Østerud. Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. 2. utg. Oslo, 1996, s. 91-92.  
29 Marianne Nørregaard. Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellom private. København, 2004, s. 

71 med videre henvisninger.  
30 Nørregaard (2004) s. 71.  
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med.31 Argumenter mot en implisert rett til sikkerhet mot terrorisme kan dermed hente 

styrke fra liberalismen.32  

 

2.2.3 Naturretten 

 

Menneskerettighetene har også et naturrettslig opphav. Med dette menes at rettighetene 

gjenspeiler visse universelle normer som tilkommer alle mennesker i kraft av å være 

mennesker.33 I likhet med den liberale tradisjon, vektlegger den naturrettslige 

menneskerettighetstanken individuell frihet som målet for menneskerettighetene. 

Forskjellen mellom de to ligger primært i at det naturrettslige synet på 

menneskerettighetene ikke i samme grad er statssentrert. Dermed vil også andre trusler enn 

den fra offentlige myndigheter kunne betraktes som et potensielt 

menneskerettighetsproblem. Slik blir det ikke avgjørende om retten til liv krenkes av staten 

eller terroristen, det sentrale er i all hovedsak at retten til liv opprettholdes.  

 

Også den naturrettslige innfallsvinkel til menneskerettighetene kan forankres i EMK. En 

rekke av rettighetene i Konvensjonen er utformet slik at de pålegger myndighetene 

generelle handlingsplikter, og har dermed et videre formål enn kun å beskytte individet mot 

staten. Artikkel 2 (1) første setning og statens plikt til å beskytte livet ved lov, er et 

eksempel i så måte. Konvensjonens naturrettslige aspekt forsterkes ved at mange av dens 

øvrige rettigheter har blitt lagt til grunn i mellomprivate konflikter.34 Dette må sees i 

sammenheng med at Domstolen i en rekke saker har fremholdt beskyttelse av individets 

verdighet og fysiske integritet, uavhengig av trusselens karakter, som tilhørende 
                                                 
31 Det kan være verdt å presisere at en liberal forståelse av menneskerettighetene ikke er fremmed for at 

terrorisme utgjør et betydelig samfunnsproblem som må motvirkes. Det er den menneskerettslige forankring 

en er skeptisk til. 
32 Se nærmere kapittel 9.3 nedenfor.  
33 Nørregaard (2004) s. 72.  
34 Ibid.  
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Konvensjonens viktigste formål.35 En rett til sikkerhet mot ikke-statlig terrorisme kan 

således hente styrke fra en naturrettslig tilnærming til menneskerettighetsbegrepet.36 

 

2.2.4 Kommunitarismen 

 

Både liberale og naturrettslige begrunnelser for menneskerettighetene er individorienterte – 

rettighetenes mål er å sikre individenes autonomi og frihet. Et syn på menneskerettighetene 

der de først og fremst er til for å ivareta kollektivets verdier, er å finne i kommunitarismen.  

Kommunitarismen vektlegger fellesskapet som grunnlag for individet, og fremhever 

individets frihet og autonomi som et resultat av et velfungerende storsamfunn.37 Et 

velfungerende storsamfunn er avhengig av at dets gjeldende regler følges, noe som i følge 

kommunitaristisk ideologi fordrer at de tar utgangspunkt i fellesskapets syn på rett og 

galt.38 Etter kommunitaristisk ideologi bør dermed menneskerettighetene ha en 

instrumentell funksjon, der verdier som flertallet av befolkningen anser for positive i størst 

mulig grad bør søkes fremmet. En logisk følge av dette blir at individer som ikke deler 

fellesskapets verdier, i liten grad har krav på menneskerettslig vern.  

 

Et kommunitaristisk syn på menneskerettighetene står fjernere fra Konvensjonens 

grunntanke enn de to ovennevnte ideologier. I mange henseender kan Konvensjonens 

utgangspunkt sies å være det diametralt motsatte; rettighetenes primære mål er først og 

fremst å være mindretallets trumfkort overfor flertallet. Spørsmålet er om dette er i ferd 

                                                 
35 Se for eksempel Tyrer mot Storbritannia, Series A 26 (1978), para. 33.   
36 Se i den forbindelse Evert Albert Alkema. The Third-Party Applicability or 'Drittwirkung' of the European 

Convention on Human Rights. I: Franz Matscher og Herbert Petzold (red). Protecting Human Rights: The 

European Dimension - Studies in Honour of G.J. Wiarda, Köln, Berlin, Bonn, München, 1988, s. 33-47, s. 33, 

og hans uttalelse om at “the principle of third-party effect is hardly controversial when human rights are 

considered as deriving from the law of nature”. 
37 Morten Kinander. Rettsfilosofi – en innføring. Bergen, 2005, s. 196.   
38 Ibid.  
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med å endre seg. Som nevnt i kapittel 1 har en rekke politikere påberopt seg 

menneskerettighetene som grunnlag for beskyttelse av storsamfunnets sikkerhet. 

Hovedsakelig er dette begrunnet i terrorisme som et utelukkende negativt fenomen og som 

trussel mot fellesskapet.39 Til en viss grad kan slik argumentasjon dermed sies å 

representere et kommunitaristisk syn på menneskerettighetene.40 I tillegg kommer at det 

overfor Domstolen i den senere tid er fremført rettslige argumenter inspirert av et 

kommunitaristisk menneskerettighetssyn.41 Et av spørsmålene som søkes besvart i det 

følgende er om en kommunitaristisk menneskerettighetstanke er i ferd å vinne innpass i 

EMD.  

 

2.3 Sammenfatning 

 

Det følger av det ovenstående at de ideologiske drivkreftene bak menneskerettighetene ikke 

er entydige, og til en viss grad virker med og mot hverandre. Felles for samtlige tre 

ideologiske oppfatninger av menneskerettighetsbegrepet er imidlertid at de legger 

normative føringer på spørsmålet om det bør forankres en rett til sikkerhet mot terrorisme i 

artikkel 2. Dette vil det bli nærmere redegjort for i kapittel 9 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Emberland (2006) s. 13. 
40 Emberland (2006) s. 94-101.  
41 Se nærmere kapittel 6.  
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3 Grunnleggende rettslige utgangspunkter 

3.1 Innledning 

 

Avhandlingen tar sikte på å redegjøre for offentlige myndigheters plikt til å beskytte sine 

innbyggere mot ikke-statlig terrorisme etter artikkel 2 (1) første setning. Bestemmelsen 

pålegger statene en generell plikt til å beskytte livet ved lov og utgjør en del av retten til liv 

slik den fremkommer av artikkel 2 første og annet ledd. Bevarelsen av livet er en 

forutsetning for å nyte godt av Konvensjonens øvrige rettigheter. Offentlige myndigheters 

plikt til å ivareta livet utgjør dermed en av Konvensjonens mest sentrale rettigheter. Slik 

sett er det naturlig at artikkel 2 (1) første setning, i motsetning til de fleste av 

Konvensjonens øvrige rettigheter, ikke kan derogeres fra under krig eller annen offentlig 

nødstilstand, jf. artikkel 15 (1) og (2).42 

 

Artikkel 2 kan ikke forstås slik at myndighetene er ansvarlig i alle tilfelle der liv har gått 

tapt. I stedet har konvensjonsorganenes vurdering av om statene har oppfylt sine plikter 

etter bestemmelsen basert seg på om og i hvilken grad myndighetene har implementert 

adekvate tiltak for å beskytte sine innbyggeres liv. Slik sett representerer artikkel 2 en 

innsatsforpliktelse snarere enn en resultatforpliktelse.43 

 

Offentlige myndigheters plikter etter bestemmelsen er betinget av en rekke faktorer. I det 

følgende vil det bli sett nærmere på hvilke rammer Konvensjonen setter for 

anvendeligheten av artikkel 2 i mellomprivate konflikter (kap. 3.2). Herunder følger en 

nærmere redegjørelse for hvem som kan påberope seg artikkel 2. Dernest vil ikke-statlig 

terrorisme som grunnlag for myndighetenes beskyttelsesplikter etter bestemmelsen bli 

belyst (kap. 3.3). Dette kan sees på som en redegjørelse for bestemmelsens 

                                                 
42 Se nærmere Møse (2002) s. 98-99.  
43 J.E.S Fawcett. The application of the European Convention on Human Rights. Oxford, 1987, s. 34, 
har formulert dette som at artikkel 2 ikke beskytter ”life per se, but the right to life”.  
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anvendelsesområde og i hvilken grad ikke-statlig terrorisme faller innenfor dette. 

Avhandlingens mål er å undersøke om det i artikkel 2 (1) første setning kan forankres en 

implisert rett til å bli beskyttet mot terrorisme. Hva som ligger i begrepet implisert rettighet 

må nødvendigvis behandles (kap. 3.4). Avslutningsvis vil prinsippet om statenes 

skjønnsmargin bli redegjort for (kap. 3.5). Prinsippet er sentralt for omfanget og 

intensiteten av Domstolens prøving når det gjelder statenes egen tolkning av artikkel 2.  

 

3.2 Beskyttelse mot terrorisme og Konvensjonens rammebetingelser  

 

Spørsmålet i det følgende er hvilke rammer Konvensjonen setter hva angår artikkel 2 som 

grunnlag for en rett til sikkerhet mot terrorisme. 

  

Offentlige myndigheters plikt til å beskytte mot ikke-statlig terrorisme må betraktes i lys av 

problemstillingens særlige karakteristika: offentlige myndigheters positive forpliktelser i en 

i utgangspunktet mellomprivat konflikt.  

 

Det følger av EMK artikkel 34 at privatpersoner kan hevde rettigheter etter EMK. Av 

artikkel 1 sett i sammenheng med artikkel 34, følger imidlertid at rollen som pliktsubjekt er 

forbeholdt staten. Dermed vil ikke artikkel 2 (1) første setning kunne legges til grunn 

direkte i mellomprivate konstellasjoner. Dette formuleres gjerne som at Konvensjonen 

utelukker direkte, umiddelbar eller horisontal tredjepartsvirkning.44 Konvensjonen kan 

således ikke sørge for beskyttelse mot ikke-statlig terrorisme ved å holde terrorister direkte 

ansvarlige for brudd på artikkel 2.  

 

                                                 
44 Siobhán McInerney. The ECHR and the Private Domain. I: Christopher Harding og C.L. Lim (red). 

Renegotiating Westphalia. Haag, 1999, s. 308.  
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Enkelte forfattere hevder at EMK har direkte tredjepartsvirkning, dog utelukkende på nasjonalt nivå.45 Dette 

blir begrunnet med at selv om en klage mot en ikke-statlig aktør må avises av EMD, er ikke nasjonale 

domstoler bundet av konvensjonens avvisningsregler. Det finnes enkelte eksempler på at fransk høyesterett 

(Cour de Cassation) har gjort private aktører til pliktsubjekter etter konvensjonen.46 Spørsmålet er om en i 

tråd med dette kan holde terrorister direkte ansvarlig for brudd på EMK artikkel 2 (1) første setning på 

nasjonalt nivå. Bestemmelsens direkte tredjepartsvirkning vil først og fremst avhenge av måten EMK er 

gjennomført på i de ulike konvensjonsstatene, og nasjonale domstolers fortolkning av 

gjennomføringshjemmelen. Det faller imidlertid utenfor oppgavens rammer å forfølge dette spørsmålet 

videre. 

 

Det finnes imidlertid en rekke eksempler på at EMK er gitt indirekte eller vertikal 

tredjepartsvirkning av EMD.47 Med dette menes at staten ikke holdes direkte ansvarlig for 

private aktørers handlinger, men for sine unnlatelser ved ikke å ha iverksatt tilstrekkelige 

tiltak for å hindre at private krenker andre privates konvensjonsbaserte rettigheter. Det er 

en slik anvendelse av Konvensjonens artikkel 2 (1) første setning som er tema i det 

følgende.  

 

Statenes aktive handlinger i mellomprivate konstellasjoner må finne sted innenfor rammene 

av EMKs rettighetskatalog.48 Konvensjonen regulerer i første rekke offentlige 

myndigheters adgang til å gripe inn i grunnleggende rettigheter for individet – såkalte 

negative forpliktelser. Konvensjonens negative forpliktelser vil dermed legge begrensinger 

på statenes mulighet for å gjøre seg kjent med forestående terrorangrep, samt iverksettelse 

av anti-terrortiltak.49 Dette innebærer at statens aktivitetsforpliktelser må vurderes med 

bakgrunn i vanskeligheten forbundet med å balansere mellom negative og positive 

                                                 
45  Se nærmere Andrew Clapham. Human Rights Obligations of Non-state Actors. Oxford, 2006, s. 349 med 

videre henvisninger. 
46 Se for eksempel Societè Nikon France SA mot M. Féderic O, Cour de Cassation, avgjørelse nr. 4164 

oktober 2001, der fransk høyesterett anvendte EMK artikkel 8 i en arbeidstvist mellom to private parter.  
47 McInerney (1999) s. 22.  
48 Se likevel kapittel 6 nedenfor.  
49 Se særlig kapittel 5.5 nedenfor for mer om dette.  
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forpliktelser etter Konvensjonen.50 Hvilke konsekvenser dette vil ha for en rett til sikkerhet 

mot terrorisme vil det bli utførlig redegjort for nedenfor.  

 

Konvensjonen vil videre sette klare grenser for hvem som kan påberope seg en eventuell 

rett til sikkerhet mot terrorisme etter artikkel 2. Av artikkel 1 fremgår det at rettighetene i 

konvensjonen tilkommer ”everyone” innenfor statenes ”jurisdiction”. Det oppstilles 

følgelig ikke kvalifikasjonskrav utover at krenkelsen må foreligge innenfor statenes 

jurisdiksjon, for å kunne påberope EMK artikkel 2.51 I Bankovic m.fl. mot Belgia m.fl52 tok 

Domstolen nærmere stilling til hva som ligger i jurisdiksjonsbegrepet i artikkel 1.  

Domstolen uttalte at bestemmelsen, sett i sammenheng med alminnelige folkerettslige 

prinsipper, baserte seg på et territorielt jurisdiksjonsbegrep.53 I all hovedsak vil det derfor 

være personer som oppholder seg på konvensjonsstatenes territorium som kan påberope seg 

rettigheter etter EMK artikkel 2.54 

 

3.3 Terrorisme som grunnlag for myndighetenes forpliktelser  

 

Artikkel 2 (1) første setning fastslår en plikt for staten til å sikre enhver retten til livet ved 

lov. Offentlige myndigheters forpliktelser etter bestemmelsen vil dermed bero på i hvilken 

grad terrorisme faller innunder begrepet liv.  

 

                                                 
50 Clapham (2006) s. 365.   
51 Gjerne omtalt som konvensjonens universalitetsprinsipp.  
52 Bankovic m.fl. mot Belgia m.fl., Reports of Judgments and Decisions 2001-XII.  
53 Ibid, para. 71. Domstolen fastslo riktignok at medlemsstatene i særlige tilfelle kunne holdes ansvarlige for 

krenkelser utover eget territorium dersom statene utøver ”effective control”.   
54 For enkelthetens skyld omtalt som statens befolkning nedenfor.  
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Den rådende oppfatning i folkerettslig teori er at det ikke foreligger noen internasjonal 

autoritativ definisjon av begrepet terrorisme.55 EMK artikkel 2 (1) første setning knytter 

imidlertid ikke særskilte rettsfølger til terrorbegrepet; bestemmelsen beskytter i stedet livet 

som sådan. Relatert til artikkel 2 er det er dermed ikke nødvendig med en presis definisjon 

av hva som utgjør terrorisme. Avhandlingens tema er imidlertid begrenset til offentlige 

myndigheters handlingsplikter som følge av terrorisme; en klargjøring av begrepet blir 

således avgjørende for å avgrense mot andre situasjoner der bestemmelsen krenkes.  

 

Terrorisme som begrep kan sies å bestå av en kjerne hvor det er bred enighet om at det er 

tale om terrorisme og en randsone der oppfatningene varierer. I det følgende vil det bli tatt 

utgangspunkt i tre elementer som synes å gå igjen i de fleste anerkjente definisjoner av 

terrorisme.56 Etter dette er en terrorhandling kjennetegnet ved at den er (i) kriminalisert 

under de fleste av statenes nasjonale rettsystemer; (ii) har som mål å spre frykt; (iii) 

politisk, religiøst, eller på annen måte er ideologisk motivert.57 En terrorhandling består 

dermed av en handling begått med en særegen motivasjon, gjerne betegnet som 

terrorforsett eller -hensikt.58 Sistnevnte moment vil i utgangspunktet ikke være relevant 

etter artikkel 2. En terrorhensikt vil imidlertid kunne indikere at gjerningspersonen(e) har 

begått den aktuelle handlingen forsettlig. Ettersom uaktsomme eller ufrivillige handlinger 

bare unntaksvis forplikter offentlige myndigheter etter artikkel 2, vil momentet om 

terrorhensikt derfor likevel kunne være av betydning.59  

                                                 
55 Colin Warbrick. The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights. I: The European Journal 

of International Law. 2004, s. 989-1018, s. 1000-1001. Enkelte hevder riktignok at det eksisterer en definisjon 

av terrorisme. Se for eksempel Antonio Casesse. International Criminal Law. Oxford, 2003, s. 120-126.  
56 Casesse (2003) s. 124-125. 
57 Ibid.   
58 Justis- og politidepartementet. Høring – forslag om et eget kapittel i den nye straffeloven om 

terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og spørsmål om ratifikasjon av Europarådets konvensjon om 

forebygging av terrorisme.  2007, s. 42-44.  
59 I Öneryildiz mot Tyrkia, application number 48939/99, 30. november 2004, para. 91 uttalte Domstolen: “If 

the infringement of the right to life or to personal integrity is not caused intentionally, the positive obligation  
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Det helt sentrale etter artikkel 2 (1) første setning er imidlertid selve terrorhandlingen. Som 

utgangspunkt krever bestemmelsen at noens liv er frarøvet. Dermed vil alle former for 

terrorisme som resulterer i tap av liv i prinsippet kunne utløse handlingsplikter for staten. 

Bestemmelsen er imidlertid tolket slik at den også kan anvendes der det foreligger trusler 

mot noens liv.60 Bestemmelsen vil dermed kunne påberopes i forkant av et eventuelt 

terrorangrep. Det samme gjelder tilfelle der det er gjort forsøk på å ta liv, uten at dette har 

lyktes.61 Felles for begge situasjonene er imidlertid at risikoen for å kunne bli fratatt livet 

må være betydelig.62  

 

På denne bakgrunn kan det fastslås at alle terrorhandlinger som medfører, eller har medført, 

en betydelig fare for liv, vil falle innenfor artikkel 2 (1) første setnings anvendelsesområde. 

I det følgende vil det derfor med terrorisme siktes til handlinger med en slik effekt.  

 

3.4 En rett til sikkerhet mot terrorisme som implisert rettighet 

 

En implisert rettighet er en rettighet som ikke fremgår eksplisitt av konvensjonsteksten, 

men som Domstolen like fullt finner at eksisterer, basert på at Konvensjonen forutsettes å 

inneholde den impliserte rettigheten.63  

 

EMK artikkel 2 (1) første setning pålegger konvensjonsstatene å sørge for at retten enhver 

har til livet skal beskyttes ved lov. Etter ordlyden medfører dette ikke annet enn at staten 
                                                                                                                                                    
imposed by Article 2 to set up an effective judicial system does not necessarily require the provision of a 

criminal-law remedy in every case.”  
60 X mot Irland. Se nærmere kapittel 5.2.  
61 Yasa mot Tyrkia, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, para. 100.  
62 Se for eksempel X mot Austria, Decisions and Reports 18 (1980), para. 154.  
63 J.G. Merrills. The development of international law by the European Court of Human Rights. Manchester, 

1988, s. 79-81.  
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plikter å sørge for legislative tiltak som bidrar til å beskytte livet. Bestemmelsen sier lite 

om hvilke plikter offentlige myndigheter har utover dette, og langt mindre hvilke plikter 

statene har til å sette i verk tiltak mot ikke-statlig terrorisme. Det kan således slås fast at det 

av artikkel 2 ikke følger noen eksplisitt rett til å bli beskyttet mot terrorisme. Som det vil 

fremgå i det følgende, har imidlertid konvensjonsorganene pålagt myndighetene 

omfattende plikter når det gjelder å ivareta individenes rett til liv mot ikke-statlige aktører. 

Dette gjør det betimelig å reise spørsmålet om det i artikkel 2 (1) første setning kan 

forankres en implisert rett til å bli beskyttet mot terrorisme.  

 

Det er særlig to tolkningsprinsipper som ligger til grunn for konvensjonsorganenes 

utvidelse av rettighetsvernet etter bestemmelsen:  

 

Domstolen har i en rekke saker fastslått at den betrakter Konvensjonens bestemmelser som 

et ”living instrument”64 som må tolkes i lys av ”present days conditions”.65 Som nevnt 

ovenfor er Konvensjonens rettigheter hovedsakelig et utslag av behovet for å beskytte 

individuell autonomi mot trusler fra offentlige myndigheter.66 Ikke-statlige aktører, 

herunder terrorister, fremstår imidlertid som en stadig større trussel mot retten til liv.67 Ved 

å tillegge den generelle samfunnsutviklingen betydning som relevant tolkningsfaktor, kan 

EMD ivareta bestemmelsens aktualitet i møte med dette endrede trusselbildet.  

 
Konseptet om impliserte rettigheter kan kritiseres for å være et forsøk fra EMD på å maskere egen betydning 

for utvikling av Konvensjonen. Ved at rettighetene er impliserte hevdes de jo å følge naturlig av 

konvensjonsteksten; Domstolens rolle er utelukkende å bringe dem frem i lyset. En slik fremgangsmåte 

anvendes selv om det i mange tilfelle er klart nok at konvensjonsorganene selv har øvet innflytelse på 

                                                 
64 Se for eksempel Soering mot Storbritannia, Series A 161 (1989), para. 102. 
65 Ibid.  
66 Se nærmere kapittel 2 ovenfor.  
67  Dette må sees i sammenheng med den senere tids utvikling, der makt har blitt forskjøvet fra staten til 

fordel for individer og ikke-statlige aktører (NGOer). Dette utgjør et sentralt element i det som vanligvis 

omtales som globalisering. Se mer om dette i kapittel 9 nedenfor.  
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tolkingen. Metoden med å skjule egne vurderinger er imidlertid velkjent for all domstolskapt rett. 

Sannsynligvis er det et utslag av ønsket om å unngå kritikk fra dem som er misfornøyde med avgjørelsen, 

samt allmenn vestlig maktfordelingsideologi som tilsier at lovgiver skaper retten, mens domstolenes rolle er å 

anvende allerede etablerte rettsregler.68  
 

Konvensjonsorganenes tolkning av artikkel 2 (1) første setning må videre sees i 

sammenheng med artikkel 1: “The High Contracting Parties shall secure to everyone 

within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section 1 of this Convention.”  

 

Artikkel 1 pålegger således statene å sikre at rettighetene i Konvensjonen opprettholdes.69 

Dermed kan det ikke være tilstrekkelig for statene å passivt sørge for å ikke selv krenke 

Konvensjonens rettigheter. Bestemmelsen har i praksis fått karakter av å virke som et 

tolkningsprinsipp for konvensjonsorganene når det gjelder EMKs anvendelse i 

mellomprivate konstellasjoner.70 I tråd med dette har bestemmelsen fungert som et 

støtteargument for å pålegge myndighetene aktivitetsforpliktelser etter artikkel 2.71 

 

3.5 Statenes skjønnsmargin 

 

På hvilken måte og med hvilke virkemidler en stat beskytter egne innbyggere mot 

terrorisme er nært knyttet til spørsmålet om nasjonal sikkerhet. Tradisjonelt er dette et 

rettsområde der statene i liten grad har vært villig til å underkaste seg omfattende 

internasjonal kontroll.72 Like fullt vil statenes bekjempelse av ikke-statlig terrorisme i 

mange tilfelle være en forutsetning for private individers rett til liv etter artikkel 2. 

                                                 
68 Se nærmere Torstein Eckhoff og Jan Helgesen. Rettskildelære. 5. utg. Oslo, 2000, s. 396-399.  
69 Gjerne omtalt som statenes sikringsplikt etter Konvensjonen. Se nærmere Nørregaard (2004) s. 165-167. 
70 Nørregaard (2004) s. 165-167. 
71 Se for eksempel Osman mot Storbritannia, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, para. 115.   
72 Christian Børge Sørensen. Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydningen for norsk 

domstolskontroll med forvaltningen. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 2004, s. 140-202, s. 157.  
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Gjennom prinsippet om statenes skjønnsmargin kan konvensjonsorganene forene behovet 

for internasjonal kontroll med hensynet til statenes suverenitet.73  

 

Prinsippet innebærer at statene er innrømmet en viss frihet av EMD når det gjelder 

fortolkningen av artikkel 2 (1) første setning – både hva angår målet for tolkningen og valg 

av virkemidler. Av dette følger at statene kan tillegges skjønnsfrihet på to prinsipielt sett 

forskjellige måter. Domstolen kan velge å overlate statene stor frihet i tolkningen av 

bestemmelsen, eller alternativt, begrense seg til å fremheve målet for statenes tolkning, å 

dermed la den nærmere gjennomføringen være opp til statene selv.  

 

Graden av skjønnsfrihet statene innrømmes må vurderes konkret relatert til den enkelte sak. 

Her skal redegjøres kort for enkelte momenter som er av generell betydning.  

 

Innledningsvis kan det slåes fast at statenes skjønnsmargin er omfattende i tilfelle som det 

foreliggende der det er tale om positive forpliktelser.74 Dette skyldes primært at 

aktivitetsforpliktelser, i motsetning til de rene negative pliktene, vanligvis stiller statene 

overfor en rekke alternativer når det gjelder den konkrete oppfyllelse.  

 

Graden av skjønnsmargin må videre betraktes i lys av bestemmelsens ordlyd. Artikkel 2 (1) 

første setning er begrenset til å foreskrive statene å beskytte livet ved lov. Bestemmelsen 

sier dermed lite om statenes øvrige plikter når det gjelder å beskytte private individer mot 

ikke-statlige aktører. Som det vil fremgå nedenfor, har konvensjonsorganene likevel pålagt 

statene å gjennomføre en rekke andre tiltak, til tross for at dette tidvis avkrever betydelige 

økonomiske og organisatoriske ressurser av konvensjonsstatene. Ved at disse forpliktelsene 

hovedsakelig er utviklet gjennom rettspraksis var konvensjonsstatene i liten grad 

                                                 
73 Sørensen (2004) s. 150.  
74 Peter van Dijk. Positive Obligations Implied in the European Convention on Human Rights: Are the States 

Still the Masters of the Convention? I: M. Castermans-Holleman, F. van Hoof og J. Smith (red). The Role of 

the Nation-State in the 21st Century. Essays in Honour of Peter Baehr. Haag, 1998, s. 17-33, s. 17.  
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forespeilet denne utviklingen da EMK ble ratifisert. Dermed er det naturlig at statene 

innrømmes en viss frihet til å presisere de pålagte forpliktelsene, samt velge egnede 

virkemidler.  

 

I mange tilfelle vil en vid skjønnsmargin være et resultat av tanken om en hensiktsmessig 

funksjonsfordeling mellom EMD og nasjonale domstoler. Det er statene som er gitt det 

overordnede ansvaret for gjennomføringen av EMK. Pliktene EMD pålegger statene skal 

dermed effektueres innenfor den enkelte stats jurisdiksjon, av den berørte konvensjonsstat 

selv.75 Det er således viktig at det pålagte tiltaket er forenelig med lokal kultur og statens 

rettslige tradisjon. Nasjonale myndigheter vil som regel være bedre egnet enn EMD til å 

sørge for dette.  

 

Graden av skjønnsmargin vil imidlertid være nært knyttet til betydningen artikkel 2 har for 

individenes rett til liv. Forutsetter retten til liv en spesiell tolkning av bestemmelsen, eller at 

statene tar i bruk et bestemt sett av virkemidler, vil dette tale for at statene levnes liten 

skjønnsmargin.76  

 

Relatert til artikkel 2 (1) første setning har konvensjonsorganene bare unntaksvis vist 

eksplisitt til prinsippet om statenes skjønnsmargin. De ulike momentene trukket frem 

ovenfor har likevel vært utslagsgivende for konvensjonsorganenes tolkning av artikkel 2, 

og statenes plikter når det gjelder å beskytte mot terrorisme. Dette vil det bli nærmere 

redegjort for nedenfor.  

                                                 
75 Gjerne omtalt som prinsippet om nasjonal gjennomføring. Se nærmere Møse (2002) s. 84.  
76 Sørensen (2004) s. 158.  
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Del II  STATENES FORPLIKTELSER 

4 Lovgivning og etterforskning   

4.1 Innledning  

 

Artikkel 2 (1) første setning fastslår en plikt for staten til å sikre enhver retten til livet ved 

lov. Det følger således direkte av bestemmelsens ordlyd en plikt til å vedta lovgivning som 

verner om livet. Statenes plikter på området er nærmere fastlagt gjennom rettspraksis, noe 

som vil bli gjennomgått i det følgende.  

 

Med bakgrunn i konvensjonsorganenes egen forståelse av bestemmelsen vil fremstillingen 

her naturlig falle i to deler. Først vil det redegjøres for offentlige myndigheters plikter når 

det gjelder å vedta straffebud som retter seg mot terrorhandlinger (kap. 4.2) Dernest vil det 

bli sett nærmere på Domstolens krav til statenes håndhevelse av straffebudene (kap. 4.3.). 

Tilsammen utgjør dette hva Domstolen har omtalt som statenes ”primary duty” etter 

artikkel 2 (1) første setning.77   

 

4.2 Straffelovgivning 

 

EMD har fastslått at statene er pliktige til å vedta ”effective criminal-law provisions.”78 

Klarligvis medfører dette en plikt til å belegge drapshandlinger med straff. Spørsmålet er 

om det også bringer med seg en plikt til å utforme straffebud som retter seg spesifikt mot 

                                                 
77 Osman mot Storbritannia, para. 115. 
78 Ibid, para. 115.  
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terrorisme. Rettspraksis gir ikke noe svar på dette. I den juridiske litteratur er det imidlertid 

bred enighet om at statene er gitt en vid skjønnsmargin til å utforme rettsregler som 

kriminaliserer drap.79 Det er således lite trolig at bestemmelsen krever straffebud som retter 

seg spesifikt mot terrorisme. Betydningen av dette vil imidlertid være begrenset når det 

gjelder individers krav på beskyttelse; det sentrale vil i all hovedsak være at frarøvelse av 

liv kriminaliseres.  

 

Mer problematisk er bestemmelsens uklarhet hva angår kriminalisering av handlinger som 

på indirekte vis kan bidra til at liv går tapt. Relatert til terrorisme er det således uklart i 

hvilken grad statene er forpliktet til å utforme straffebestemmelser som rammer bistand, 

tilskyndelse, verving og opplæring til terrorhandlinger. I likhet med selve terrorhandlingen, 

er det lite trolig at det gjennom rettspraksis vil bli stilt opp spesifikke kriminaliseringskrav 

for slike terrorrelaterte handlinger. Dette vil imidlertid regelmessig kunne straffes som 

medvirkning til drap. Spørsmålet blir dermed om artikkel 2 stiller krav om at medvirkning til 

drap straffebelegges. Svaret på dette må sees i sammenheng med Domstolens krav om at 

straffebestemmelsene må være ”effective”. Dermed vil det trolig utgjøre en krenkelse av 

artikkel 2 dersom statene helt unnlater å sørge for at medvirkning til terrorisme rammes 

med straff. For øvrig må statenes skjønnsmargin hva gjelder den konkrete utformingen av 

medvirkningsansvaret anses for betydelig. 

 

Tilsvarende er det uklart hvilke forpliktelser som er pålagt statene etter artikkel 2 når det 

gjelder straffeutmåling og valg av straffesanksjoner. Domstolen har i en rekke saker 

fastslått at straffebestemmelsene må være effektive nok til å ”deter the commission of 

                                                 
79 Rachel Harvey og Mugnai, Emilia. The Right To Life. Commentary on Article 2. 2002. Childrens Legal 

Centre (childrenslegalcentre.com), s. 1.  

http://www.childrenslegalcentre.com/shared_asp_files/uploadedfiles/5D3B5C10-1FEA-4C43-9941-

4701F3294E56_FINALRighttoliferichtextformat.pdf (mai 2007). Se også Torkel Opsahl. Internajonale 

Menneskerettigheter. En Innføring. 2. utg. Oslo, 1996, s. 23.     
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offences against the person.”80 Slik stilles det krav om at straffens innhold og lengde er så 

vidt streng at den fører med seg en viss allmennpreventiv effekt. Den generelle 

usikkerheten knyttet til straffens allmennpreventive karakter kombinert med statenes 

betydelige skjønnsfrihet på området, gjør at offentlige myndigheter trolig står nokså fritt 

også her.  

 

Basert på ovennevnte kan det slås fast at det etter artikkel 2 (1) første setning i stor grad vil 

være opp til statene selv å utforme straffelovgivning som retter seg mot terrorhandlinger. 

 

4.3 Effektiv håndhevelse 

4.3.1 Generelt 

 

En effektiv straffelov er betinget av et likeså effektivt håndhevelsesapparat til å reagere mot 

dem som bryter med bestemmelsene. Domstolen har formulert dette som at statenes 

straffebestemmelser må være “backed up by law-enforcement machinery for the 

prevention, suppression and sanctioning of breaches of such provisions.”81 Hovedsakelig 

innebærer dette at Domstolen har stilt krav til konvensjonsstatene om å gjennomføre en 

”effective investigation”82 dersom noen blir drept. Sammen med kravet til 

straffebestemmelser utgjør dette statenes ”primary duty” etter artikkel 2 (1) første ledd.83  

 

Etterforskning av terrorisme vil være viktig av flere grunner. Det vil i mange tilfelle være 

en forutsetning for å kunne pågripe personer ansvarlige for terrorhandlinger. Utover at dette 

er av verdi i seg selv, vil det også bidra til å hindre fortsatt terrorvirksomhet fra de 

pågrepne. I tillegg kommer at etterforskning av én terrorsak vil kunne bidra til å fremskaffe 
                                                 
80 Se for eksempel Osman mot Storbritannia, para. 115.   
81 Ibid.  
82 Se for eksempel McCann m.fl. mot Storbritannia, Series A 324 (1995), para. 161.  
83 Se for eksempel Osman mot Storbritannia, para. 115.   
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opplysninger om andre mulig forestående angrep. Vissheten om at terrorangrep vil bli 

etterforsket vil videre kunne bidra til å avskrekke potensielle terrorister fra å begå 

terrorhandlinger og vil således ha en viss allmennpreventiv funksjon.  

 

I det følgende vil det bli redegjort nærmere for i hvilken grad EMK artikkel 2 pålegger 

statene en plikt til å etterforske ikke-statlig terrorisme, og hva som skal til for å utløse en 

slik etterforskningsplikt (kap. 4.3.2.). Spørsmålet vil bli reist om statene plikter å 

etterforske forsøk på terrorisme (kap. 4.3.3). Deretter følger en kortfattet fremstilling av 

innholdet i etterforskningsplikten (kap. 4.3.4), herunder om innholdet i etterforskningen 

kan kreves opprettholdt når det vil kunne innebære en fare for etterforskerne selv (kap. 

4.3.5). 

 

4.3.2 Etterforskning av terrorisme   

 

Domstolen slo fast i McCann m.fl. mot Storbritannia at offentlige myndigheter er pliktige 

til å etterforske drap der det er mistanke om at staten har berøvet noen livet i strid med 

artikkel 2. Spørsmålet er om denne etterforskningsplikten kan gjøres gjeldende også i 

mellomprivate konstellasjoner. I så tilfelle vil det være tale om å forankre en generell 

etterforskningsplikt i artikkel 2. En generell plikt til å etterforske drap vil nødvendigvis 

hvile på en annen begrunnelse enn der staten etterforsker egen involvering. Sistnevnte plikt 

er primært forankret i behovet for å begrense statlig maktmisbruk. En generell 

etterforskningsplikt vil være fundert på livets ukrenkelighet, uavhengig av om krenkelsen 

er av privat eller offentlig art.  

 

I Ergi mot Tyrkia84 var det tale om et drap begått i forbindelse med en anti-terroroperasjon 

utført av tyrkiske sikkerhetsstyrker. Spørsmålet var om myndighetene hadde utført 

operasjonen i samsvar med artikkel 2, og dens forbud mot at staten på vilkårlig vis berøver 
                                                 
84 Ergi mot Tyrkia, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII.  
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noen livet. Det var imidlertid uklart om drapet var begått av terroristene eller de tyrkiske 

sikkerhetsstyrkene. Tyrkia hadde prosedert på at etterforskningsplikten var forbeholdt 

situasjoner der det var på det rene at myndighetene sto bak drapet.85 Om dette uttalte 

Domstolen:  

 

Thus, contrary to what is asserted by the Government, this obligation [to 

investigate] is not confined to cases where it has been established that the killing 

was caused by an agent of the State.86     

 

Dermed fastslo Domstolen at tyrkiske myndigheter pliktet å etterforske, enda det ikke var 

klarlagt om tyrkiske sikkerhetsstyrker stod bak drapet. Et betimelig spørsmål er om 

etterforskningsplikten er forbeholdt situasjoner der det ikke er utelukket at offentlige 

myndigheter er involvert, men at dette likevel må være mulig. Domstolens uttalelse om at 

”there should be some form of effective official investigation when individuals have been 

killed as a result of the use of force by, inter alios, agents of the State” (min uthevning)87 

indikerte imidlertid at etterforskningsplikten gjaldt i alle tilfelle der individer var drept som 

følge av maktbruk. Domstolen har i senere avgjørelser formulert liknende pålegg om å 

etterforske dødsfall begått av private aktører.88 Mye tyder således på at konvensjonsstatene 

har en etterforskningsplikt også der det er på det rene at ikke-statlige aktører, herunder 

terrorister, har forårsaket drap.89 

                                                 
85 Ibid, para. 75.  
86 Ibid, para. 82.  
87 Ibid 
88 Se eksempelvis Tanrikulu mot Tyrkia, application number 23763/94, 8. juli 1999 (upublisert), der 

Domstolen viste til Ergi og fastlo at etterforskningsplikten gjaldt uavhengig av om offentlige myndigheter var 

involvert i drapet (para. 103). 
89 Slik også Clapham (2006) s. 367 og Mowbray (2004) s. 28. Nevnes kan også United Kingdom Parliament, 

Joint Committee On Human Rights. Twenty-Fourth Report of Session 2005-06, Counter-Terrorism Policy 

and Human Rights: Terrorism Bill and related matters. 2006. Se United Kingdom Parliaments internettsider 

(parliamnet.uk). http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/240/24002.htm (mai 
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Det er videre verdt å merke seg at Domstolen statuerte etterforskningsplikten i alle 

situasjoner der drap var begått som følge av maktbruk.90 Dette vil klarligvis innbefatte 

terrorisme slik begrepet er definert i kapittel 3.3. Videre ble etterforskningsplikten utløst 

umiddelbart etter at myndighetene har fått kunnskap om drapet, uavhengig av om det 

fremkommer privat begjæring om etterforskning.91 I etterkant av et terrorangrep vil 

myndighetene således være forpliktet til å umiddelbart etterforske forholdet.  

 

4.3.3 Etterforskning av forsøk på terrorisme 

 

Hittil har det vært tale om en etterforskningsplikt relatert til et gjennomført terrorangrep. 

Spørsmålet i det følgende er om det gjelder en tilsvarende etterforskningsplikt der det kun 

er gjort forsøk på å gjennomføre et terrorangrep. Risikoen for gjentatte forsøk vil i slike 

tilfelle kunne være betydelig, slik at bestrebelser på å avdekke gjerningsmennene gjennom 

etterforskning vil ha stor betydning.  

 

I Yasa mot Tyrkia var det tale om to skuddepisoder som hadde medført at en person mistet 

livet, mens den andre personen så vidt hadde overlevd etter å ha blitt truffet åtte ganger. 

Vedrørende tyrkiske myndigheters forpliktelser til å etterforske hendelsene, uttalte 

Domstolen:  

 

[T]he murder of the applicant’s uncle gave rise ipso facto to an obligation under 

Article 2 to carry out an effective investigation … The same applies to the attack on 

                                                                                                                                                    
2007), der det fremgår: “As we interpret the Article 2 case law, States are now under a duty to prosecute 

those whom it suspects of being involved in terrorist activity in order to prevent future loss of life in future 

attacks”. 
90 Ergi mot Tyrkia, para. 75.  
91 Ibid, para. 82.   
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the applicant which, because eight shots were fired at him, amounted to attempted 

murder (min uthevning).92 

 

Domstolen slo dermed fast at også forsøket var dekket av etterforskningsplikten. Det er 

verdt å understreke at den forsøksvise drapshandlingen hadde forekommet uavhengig av 

drapet. Det var således ikke tale om å pålegge myndighetene en plikt til å etterforske 

forsøket som følge av at en allerede var i gang med å undersøke de nærmere 

omstendighetene rundt drapet.93 Forsøket på drap dannet således et selvstendig grunnlag 

for etterforskningsplikten. 

 

På denne bakgrunn må det regnes for klart at der det er gjort forsøk på å begå 

terrorvirksomhet, og dette innbefatter drapsforsøk, vil myndighetene være forpliktet til å 

etterforske forholdet.  

 
Plikten til å etterforske drapsforsøk må ta utgangspunkt i den nasjonale forsøksdefinisjon. Det er nevnt 

ovenfor at statene nyter stor frihet når det gjelder den nærmere utformingen av straffelovgivningen. Dermed 

vil Domstolen trolig overlate konvensjonsstatene stor frihet i avgjørelsen av hva som skal utgjøre forsøk på 

drap etter nasjonal strafferett. I kapittel 3.3 ble det påpekt at drapsforsøk som innebærer en betydelig risiko 

for at liv går tapt, vil utløse handlingsplikter etter artikkel 2. I slike situasjoner vil nok Domstolen forlange 

etterforskning, uavhengig av hvordan handlingen rubriseres nasjonalt.  

 

4.3.4 Etterforskningens innhold 

 

I det følgende vil det redegjøres for hva som kreves av konvensjonsstatene når det gjelder 

etterforskningens innhold. Enhver etterforskning må naturlig nok tilpasses den enkelte sak, 

slik at en detaljert oversikt hører hjemme på et lavere abstraksjonsnivå. På bakgrunn av 

domspraksis fra EMD, er det likevel mulig å utlede en del overordnede krav til innholdet 

                                                 
92 Ibid, para. 100.  
93 Ibid, para. 33.  
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etterforskningen.  

 

Domstolen har understreket betydningen av at etterforskningen er uavhengig.94 Med dette 

menes at det stilles krav om upartiskhet og åpenhet rundt etterforskningen.95 Disse kravene 

har vært fremsatt i forbindelse med påstander om at myndighetene selv har stått bak 

drapshandlingene. Tilsvarende hensyn vil kunne gjøre seg gjeldende der myndighetene på 

indirekte vis er involvert i terrorhandlinger.96 En uavhengig og åpen etterforskning vil 

imidlertid være viktig også i andre tilfelle der staten rammes av et terrorangrep. Terrorisme 

som forbrytelse er gjerne nært knyttet til spørsmål omkring nasjonal sikkerhet og statenes 

utenrikspolitikk. Dette vil kunne gi seg utslag i at det blir lagt press på nasjonale 

etterforskningsorganer om å opptre i samsvar med nasjonale interesser.97 Dermed blir det 

viktig for etterforskerne å opprettholde en viss avstand til dem som er gjenstand for 

etterforskningen. 

 

Kravene til upartiskhet og åpenhet er nærmere konkretisert av Domstolen. Når det gjelder 

upartiskhet, formulerte Domstolen dette i Kelly m.fl. mot Storbritannia98 som at de 

ansvarlige etterforskerne måtte være institusjonelt, hierarkisk og praktisk uavhengige fra de 

som etterforskes. Den hierarkiske og institusjonelle uavhengigheten måtte videre være 

reell. Dette medførte at det ikke var tilstrekkelig med et strukturelt sett separat 

etterforskningsorgan, så lenge etterforskningen uansett var ”conducted by police officers 

                                                 
94 Se McCann mot Storbritannia, para. 161 og Kaya mot Tyrkia, para. 86-87.   
95 Møse (2002) s. 191.  
96 Se nærmere kapittel 5.6.  
97 Et nylig eksempel er den spanske regjeringens agerende etter terrorangrepet i Madrid 11. mars 2004. 

Aznar, den daværende spanske presidenten, la kort tid etter angrepet skylden på den baskiske 

separatistorganisasjonen ETA. Senere er det fastslått at det i realiteten var Al-Qaida som sto bak. Det har vært 

hevdet at politiske motiver lå til grunn for at ETA ble forsøkt portrettert som gjerningsmenn. Se i den 

forbindelse: Aftenposten. Fortalte sannheten. 30. mars 2004. Se Aftenpostens internettsider (aftenposten.no) 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/terrorspania/article764429.ece (mai 2007).    
98 Kelly m.fl.mot Storbritannia, application number 30054/96, 4. mai 2001 (upublisert), para. 95.  
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connected, albeit indirectly, with the operation under investigation.”99 Kravene til den 

praktiske uavhengigheten bestod i at påtalemyndigheten ikke ukritisk kunne legge til grunn 

politirapporten utarbeidet i forbindelse med drapet, en uavhengig vurdering var nødvendig 

å foreta.100 Kravet om åpenhet innebar først og fremst at etterforskningen så langt som 

mulig måtte være gjenstand for offentlighet, og at avdødes etterlatte måtte bli involvert i 

etterforskningen.101 Den nærmere begrunnelse for offentlighet og involvering av avdødes 

etterlatte er nært knyttet til hverandre. Involvering av avdødes etterlatte vil sørge for at 

etterforskningen blir ført på en måte som kan utsettes for gjennomsyn av utenforstående. I 

sin tur vil dette bidra til at etterforskningen tåler den fulle offentlighetens lys. I sum vil 

Domstolens krav til uavhengighet bidra til at etterforskning av terrorisme føres etter 

utelukkende faglige kriterier og ikke fremkommer i form av hemmelige rapporter, eller blir 

utilbørlig politisert. 

 

Med bakgrunn i artikkel 2 (1) første setning har Domstolen videre krevd at statenes 

etterforskning må være effektiv.102 Kravet om effektiv etterforskning har blitt konkretisert 

av EMD til å innbefatte en rekke elementer som vil bli gjennomgått i det følgende.  

 

I flere saker har det blitt understreket at etterforskningen må være bredt nok anlagt. I Ergi 

hadde den offentlige anklageren basert seg på kun én rapport som grunnlag for at 

etterforskningen var rettet utelukkende mot PKK. Domstolen fant krenkelse med den 

begrunnelse at de nasjonale etterforskningsorganer hadde ført en for snever etterforskning, 

der alternative teorier hadde blitt utelukket på et for tidlig stadium.103 

 

                                                 
99 Ibid, para. 115.  
100 Ibid.  
101 Ibid, para. 98.  
102 Se eksempelvis Kaya mot Tyrkia, para. 86 og Ergi mot Tyrkia, para. 82.  
103 Ergi mot Tyrkia, para. 83 
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Videre vil det stilles krav om at etterforskningen er tilstrekkelig grundig. Dette har blitt 

formulert som at statene må foreta ”reasonable steps available to them to secure the 

evidence concerning the incident”.104 I Ergi var det ikke gjennomført avhør av håndsvitner 

eller pårørende, noe Domstolen fant at utgjorde en krenkelse av artikkel 2.105 Plikten til å 

gjennomføre avhør av alle førstehåndsvitner er siden konsolidert i en rekke saker, og må 

således kunne fastslås som sikker rett.106  

 

Domstolen har stilt ytterligere krav til etterforskningens kvalitative innhold. I Kaya fant 

Domstolen krenkelse som følge av at påtalemyndigheten ikke hadde iverksatt 

undersøkelser av avdødes håndflate etter kruttrester, samt unnlatt å søke etter patronhylser. 

I Gül mot Tyrkia107 ble det som grunnlag for at etterforskningen hadde vært 

konvensjonsstridig, lagt vekt på at politiet ikke hadde fotografert åstedet.108 Videre har det 

blitt stilt krav om at det gjennomføres obduksjon av avdøde, og det er i flere saker funnet 

krenkelse på dette grunnlag.109 I Kaya ble det i tillegg funnet krenkelse på bakgrunn av at 

obduksjonen ikke hadde vært grundig nok utført, slik at grunnlaget for å gjennomføre en 

tilstrekkelig effektiv etterforskning dermed manglet.110 Det kan således konkluderes med at 

artikkel 2 krever at det gjennomføres visse basale rettsmedisinske undersøkelser. 

 

Domstolen har videre stilt krav til etterforskningens hurtighet. I Tas mot Tyrkia111 ble det 

erklært krenkelse som følge av at etterforskningen ikke var begynt, enda det var gått to år 

siden drapet fant sted. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for offentlige myndigheter 

simpelthen å begynne etterforskningen, det stilles også krav om at den gjennomføres med 
                                                 
104 Se eksempelvis Kelly m.fl mot Storbritannia, para. 96.  
105 Ergi mot Tyrkia, para. 83 og 85.    
106 Se eksempelvis Akkoc mot Tyrkia, application number 22947/93, 10. oktober 2000 (upublisert), para. 17.  
107 Gül mot Tyrkia, application number 22676/93, 14. desember 2000.  
108 Ibid, para. 89 og 95.  
109 Ibid, para. 65 og Tanli mot Tyrkia, application number 26129/95, 10. april 2001 (upublisert), para. 150.   
110 Kaya mot Tyrkia, para. 89.  
111 Tas mot Tyrkia, application number 24396/94, 14. november 2000 (upublisert), para. 68-72.  
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tilstrekkelig progresjon. I Yasa hadde det mer enn fem år etter at etterforskningen ble 

påbegynt enda ikke fremkommet noe resultat av myndighetenes undersøkelser. Tyrkia 

forsvarte seg med at etterforskningen fortsatt pågikk, riktignok uten at det kunne vises til 

noen utvikling i saken.112 Dette var ikke tilstrekkelig, og manglende progresjon i 

etterforskningen var ett av grunnlagene for at det ble erklært krenkelse i saken.113 Dette 

gjaldt selv om den tyrkiske påtalemyndigheten kunne vise til en omfattende saksmengde, 

noe som hovedsakelig skyldtes urolighetene i det sørøstlige Tyrkia.114 Av avgjørelsen kan 

det utledes at dersom en stat er utsatt for omfattende terrorisme, vil EMD likevel stille krav 

om at det overføres tilstrekkelig med ressurser til at den nasjonale påtalemyndigheten kan 

etterforske forholdene.  

 

4.3.5 Spørsmålet om lemping av kravene til etterforskningens innhold 

 

Det følger av det som er nevnt ovenfor at Domstolen har utpenslet en rekke krav til 

etterforskning av dødsfall. Etterforskning i kjølvannet av et terrorangrep vil imidlertid 

kunne føre med seg spesielle utfordringer sammenlignet med konvensjonell 

drapsetterforskning. Dette vil kunne gjøre det vanskelig å etterkomme alle kravene 

Domstolen har stilt til etterforskningens innhold. Foruten at sakene som søkes oppklart vil 

være særlig sammensatte og komplekse, skyldes dette primært at det vil kunne være farlig 

for etterforskerne å oppholde seg i nærheten av et terrorrammet åsted. Spørsmålet er om 

dette på noe vis vil kunne lempe på kravene som stilles til myndighetenes etterforskning.  

 

                                                 
112 Yasa mot Tyrkia, para. 103. 
113 Ibid, para. 103 og 107.   
114 Ibid. Se nærmere kapittel 5.6 nedenfor for mer om situasjonen i det sørøstlige Tyrkia.  
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Et slikt resonnement lå til grunn for Tyrkias anførsler i Kaya. Tyrkia hevdet at det var 

forsvarlig å redusere kravene til etterforskning til et minimum, ettersom drapet hadde 

forekommet i et særdeles farlig område.115 Domstolen uttalte om dette:   

 

The Court acknowledges that the on-the-spot post-mortem and forensic examination 

were conducted in an area prone to terrorist violence, which may have made it 

extremely difficult to comply with standard practices… However, neither the 

prevalence of violent armed clashes nor the high incidence of fatalities can displace 

the obligation under Article 2 to ensure that an effective, independent investigation 

is conducted. (min uthevning).116   

 

EMD var dermed ikke villig til å fire på kravene til etterforskning, på tross av at den utsatte 

etterforskerne for betydelig risiko. I Kaya var det riktignok en mulighet for at statens egne 

sikkerhetsstyrker var involvert i drapet, og Domstolens påbud om etterforskning må sees i 

lys av dette.117 I tillegg la Domstolen vekt på at det hadde vært mulig å transportere avdøde 

ut av risikoområdet, for på den måten å kunne gjennomføre grundigere undersøkelser i 

trygge omgivelser.118 Det er således ikke umulig at Domstolen kunne ha vurdert forholdet 

annerledes dersom en massiv terroraksjon utelukket slike tiltak. På bakgrunn av 

Domstolens uttalelser kan det likevel slås fast at det i kjølvannet av et terrorangrep skal 

mye til før statene kan lempe på kravene til etterforskningen.  

 

 

 

                                                 
115 Kaya mot Tyrkia, para. 82. 
116 Ibid, para. 89 og 91 og liknende uttalelse i Ergi, para. 85.  
117 Domstolens uttalelse i Kaya om viktigheten av å gjennomføre en uavhengig etterforskning av dødsfall når 

det gjaldt ”clashes involving the security forces,[even] more so in cases such as the present where the 

circumstances are in many respects unclear” (para. 91) gir en viss støtte for et slikt syn.  
118 Kaya mot Tyrkia, para. 89.  
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5 Preventive forpliktelser  

5.1 Innledning  

 

Fremstillingen vil i det følgende klarlegge nærmere hvilke preventive forpliktelser 

offentlige myndigheter har etter artikkel 2. Mens de primære forpliktelsene vil ha sin 

hovedsaklige betydning i etterkant av et terrorangrep – ved at utførte terrorhandlinger blir 

etterforsket og straffeforfulgt – vil de preventive forpliktelsene pålegge myndighetene å 

handle i forkant av et angrep.  

 

Det var lenge tvilsomt om artikkel 2 påla konvensjonsstatene å iverksette forebyggende 

tiltak i mellomprivate konstellasjoner. For å illustrere rettsområdets bakgrunn og utvikling 

vil det innledningsvis bli redegjort for de tidligste sakene der konvensjonsorganene ble 

forelagt denne problemstillingen (kap. 5.2). Deretter tas det stilling til om omfanget av 

statens preventive forpliktelser kan avgjøres på grunnlag av en kausalitetstest (kap. 5.3). 

Domstolen har siden utarbeidet fire kumulative kriterier for å avgjøre om statene har 

forebyggende forpliktelser etter artikkel 2. Deres nærmere innhold og betydningen de vil ha 

for en rett til sikkerhet mot terrorisme, vil bli belyst (kap 5.4 til 5.8.). Gjennomføringen av 

preventive tiltak vil undertiden føre med seg betydelig fare for offentlig personell. I hvilken 

grad preventive tiltak rettmessig kan nektes utført som følge av faren det bringer med seg, 

behandles avslutningsvis (kap. 5.9).      

 

5.2 Preventive forpliktelser innfortolkes i artikkel 2  

 

I X mot Irland ble Kommisjonen for første gang forelagt spørsmålet om statenes plikt etter 

artikkel 2 innbefattet å ta i bruk preventive tiltak. Saken hadde sitt utspring i at klageren 

hadde blitt forsøkt drept av Den irske republikanske hær (IRA), en organisasjon britiske 

myndigheter anså for å stå bak omfattende terrorvirksomhet. Klageren hadde i tre år etter 

drapsforsøket vært politibeskyttet i form av en personlig armert eskorte, i tillegg til 

kontinuerlig politivakt stasjonert utenfor hans hjem. Saken ble utløst da irske myndigheter 
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ikke lenger fant å kunne opprettholde beskyttelsesnivået fullt ut. Klageren mente dette 

utgjorde en krenkelse av artikkel 2 (1) første setning. Kommisjonen uttalte:  

 

The Commission finds that Art. 2 cannot be interpreted as imposing a duty on a 

state to give protection of this nature, at least not for an indefinite period of 

time, which is what in effect the applicant requests (min uthevning).119 

 

Kommisjonen konkluderte således med at myndighetene ikke hadde krenket artikkel 2.  

Avgjørelsen er likevel prinsipielt interessant. Selv om Kommisjonen ikke fant at det i 

bestemmelsen kunne forankres en rett til personlig vakthold i uoverskuelig fremtid, ble det 

likevel åpnet for at staten kunne pålegges å beskytte klagerens liv med konkrete praktiske 

tiltak. Kommisjonen tolket dermed artikkel 2 dit hen at den påla offentlige myndigheter 

visse plikter når det gjaldt å sette i verk preventive tiltak dersom ikke-statlige aktører truer 

retten til liv. Hva slags tiltak, eller etter hvilke kriterier statens plikter skulle vurderes med 

bakgrunn i, sier avgjørelsen imidlertid lite om. Kommisjonen var uansett ikke villig til å 

foreskrive staten omfattende forpliktelser. Dermed var det ikke i strid med bestemmelsen at 

irske myndigheter reduserte klagerens personlige vakthold. På den annen side antydet 

Kommisjonen at det å oppheve beskyttelsesnivået med umiddelbar virkning, ville ha ført til 

krenkelse av artikkel 2.120     

 

I Mrs. W mot Storbritannia121 fikk Kommisjonen muligheten til å presisere statens 

preventive forpliktelser etter artikkel 2. Saken omhandlet britiske myndigheters plikt til å 

beskytte mot ikke-statlig terrorisme i Nord-Irland. Som begrunnelse for at det forelå 

krenkelse av artikkel 2 viste klageren (Mrs. W) til at hennes bror var drept av terrorister, 

samt at hun selv angivelig stod i fare for å bli drept. Det var ikke tilstrekkelig for Mrs. W at 

det forelå lovgivning som kriminaliserte drap, og at hennes brors sannsynlige drapsmenn 
                                                 
 
120 Slik også Clapham (2006) s. 359.  
121 Mrs. W mot UK, Decisions and Reports 32 (1983). 
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var pågrepet av britisk politi. I stedet hevdet kvinnen at britiske myndigheter hadde krenket 

artikkel 2 ved ikke på adekvat vis å ha beskyttet hennes bror eller henne selv mot ikke-

statlige aktører. Dermed var det statens plikt til å ta i bruk preventive tiltak Kommisjonen 

måtte ta stilling til. Kommisjonen uttalte om dette:  

 

[T]he obligation to protect the right to life is not limited for the High Contracting 

Parties to the duty to prosecute those who put life in danger but also implies 

positive preventive measures appropriate to the general situation (min 

uthevning).122 

 

Kommisjonen bekreftet således sin egen uttalelse i X mot Irland om at det tilkom offentlige 

myndigheter å ta i bruk beskyttelsestiltak i forkant av et eventuelt terrorangrep. Denne 

plikten ble hevdet å følge implisitt av artikkel 2 (1) første setning.  

 

Når det gjaldt innholdet i denne preventive forpliktelsen, uttalte Kommisjonen:    

 

The Commission does not find that it can be its task, in its examination of the 

present applicant's complaint under Article 2, to consider in detail,  as she appears 

to suggest, the appropriateness and efficiency of the measures taken by the United 

Kingdom to combat terrorism in Northern Ireland.123 

 

Kommisjonen fant dermed at det ikke var dens oppgave å foreta en detaljert vurdering av 

egnetheten og effektiviteten av britiske myndigheters valg av virkemidler for å bekjempe 

terrorisme. Kommisjonen nøyde seg følgelig med å konstatere at britiske myndigheter 

hadde økt antallet militære soldater fra 4000 til 10500 i Nord-Irland, og at i perioden 

mellom 1969 og 1981 hadde flere hundre britiske soldater mistet livet i forbindelse med 

                                                 
122 Ibid, para. 2.  
123 Ibid, para. 15.  
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bekjempelse av terrorisme i området.124 På denne bakgrunn ble det konkludert med at 

britiske myndigheter i tilstrekkelig grad hadde oppfylt sine forpliktelser etter artikkel 2.125 

Dette ble fremholdt av Kommisjonen uten at det ble ansett for nødvendig å foreta en 

konkret vurdering av klagerens og avdødes sikkerhetssituasjon, og hvilke praktiske 

muligheter britiske myndigheter hadde hatt til å bedre ivareta deres sikkerhet.  

 

Kommisjonens tilnærming til saken bør imidlertid sees i lys av klagerens og avdødes 

situasjon. Klageren hadde ikke gjort gjeldende at britiske myndigheter var blitt varslet, eller 

på annen måte hadde foranledning til å undersøke nærmere, om at hennes bror var særskilt 

utsatt for et terrorangrep. Heller ikke andre omstendigheter tilsa at kvinnen var særskilt 

utsatt for et angrep. Dette kan uttrykkes som at Mrs. W ikke lyktes i å individualisere den 

angivelige faren hun stod overfor. Dermed var det ikke foranledning for Kommisjonen til å 

se nærmere på situasjonen til Mrs. W og hennes bror – de fremstod i stedet som to 

tilfeldige ofre i noe klageren mente var en generelt feilslått strategi mot terrorisme. Slik 

ønsket klageren at Kommisjonen skulle foreta en generell vurdering av britiske 

myndigheters organisering av militære virkemidler i Nord-Irland. For Kommisjonen var det 

således tale om å foreta en rettslig prøvelse av britiske myndigheters generelle anti-

terrorkampanje. Enda det ikke fremgår eksplisitt av avgjørelsen, er det grunn til å tro at 

Kommisjonen som følge av dette tilla britiske myndigheter en omfattende skjønnsmargin i 

tolkningen av artikkel 2.126 Dette skyldes at konvensjonsstatene som regel vil være bedre 

egnet enn Kommisjonen når det gjelder å planlegge og effektuere en overordnet anti-

terrorkampanje.127 En slik kampanje vil videre ha klare berøringspunkter til Storbritannias 

                                                 
124 Ibid, para. 16.  
125 Ibid, para. 17.  
126 Jeremy McBride. Protecting Life: A Positive Obligation to Help. I: European Law Review. 1999, s. 43-54, 

s. 46, synes å være inne på det samme: ”In the absence of circumstances suggesting that they were 

particularly likely to be singled out by the terrorists, no measures going beyond those actually taken to shield 

the population at last were required” (min uthevning).  
127 Sørensen (2004) s. 162. 
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ivaretakelse av nasjonal sikkerhet, et område der statene tradisjonelt tillegges omfattende 

skjønnsfrihet.128  

 

Det er tidligere nevnt at der statene innrømmes en vid skjønnsfrihet vil 

konvensjonsorganene begrense seg til å fremheve målet for statenes tolkning, å la den 

nærmere gjennomføringen være opp til statene selv. Dermed var det tilstrekkelig for 

Kommisjonen å fastslå at britiske myndigheter etter artikkel 2 hadde visse forpliktelser til å 

beskytte klagerens og avdødes liv. Storbritannias opptrapping av militært personell for å 

beskytte sivilbefolkningen var tilstrekkelig til at denne plikten var oppfylt. Kommisjonen 

var således tilbakeholden med å foreta en nærmere vurdering av britiske myndigheters 

konkrete forvaltning av egne sikkerhetsstyrker.   

 

I S.J.A. mot Storbritannia129 ble det på nytt reist søksmål mot britiske myndigheter for 

brudd på artikkel 2. Igjen var begrunnelsen at klagerens liv stod i fare som følge av 

Storbritannias unnfallenhet når det gjaldt å iverksette preventive tiltak mot terrorister i 

Nord-Irland. I motsetning til i Mrs. W mot Storbritannia, var de angivelige svakhetene ved 

britiske myndigheters anti-terrorstrategi nå nærmere spesifisert i klagen. Som begrunnelse 

for krenkelse av artikkel 2 ble det vist til nordirske politimenns mangel på adekvat anti-

terrortrening, sikkerhetsproblemer knyttet til kontroll av grensen mot Republikken Irland 

og at mangelfulle sikkerhetsrutiner i et britisk fengsel hadde medført at en rekke personer 

dømt for terrorhandlinger hadde klart å flykte.  

 

Kommisjonen gjentok formuleringene fra Mrs. W om at det ikke kunne være dens oppgave 

å foreta en detaljert vurdering av egnetheten og effektiviteten av myndighetenes valg av 

virkemidler i bekjempelsen av terrorisme.130 Dermed var ikke britiske myndigheter 

                                                 
128 Kapittel 3.5.  
129 S.J.A. mot Storbritannia, application number 10018/82, 7. mars 1982 (upublisert).  
130 Ibid, para. 21.  
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forpliktet utover den generelle mobiliseringen av militære styrker i Nord-Irland, og det 

forelå således ikke krenkelse av artikkel 2.131  

 

Som i det foregående søksmålet, synes den underliggende begrunnelsen å være at 

Kommisjonen ikke ønsket å foreta en omfattende rettslig prøvelse av den helhetlige anti-

terrorstrategien til britiske myndigheter. Selv om de påståtte svakhetene ved myndighetenes 

beskyttelsestiltak nå var nærmere spesifisert, var det likevel tale om nokså bredt anlagt 

kritikk: Det var den generelle terrorfaren forårsaket av manglende offentlige tiltak som var 

grunnlaget for klagen. Terrorfaren var altså heller ikke her tilstrekkelig individualisert – 

nærmere orientert mot klagerens særlig utsatte situasjon som følge av Storbritannias 

politikk. I likhet med i Mrs. W ble dermed Storbritannia trolig tillagt en omfattende 

skjønnsmargin i fortolkningen av artikkel 2.132 

 

Når det gjaldt problemene knyttet til flukten fra fengselet og den mangelfulle 

grensekontrollen, ble dette funnet å falle utenfor anvendelsesområdet til artikkel 2, uten at 

dette ble nærmere begrunnet av Kommisjonen.133 Trolig har Kommisjonen ment at 

terrorfaren de manglende tiltakene brakte med seg var for indirekte til å kunne bli rammet 

av bestemmelsen.134 

 

 

 

                                                 
131 Ibid, para. 21 
132 Slik også McBride (1999) s. 46.  
133 S.J.A. mot Storbritannia, para. 21.  
134 Som en digresjon kan det legges til at i det senere skulle vise seg at fengselsflukten hadde direkte 

sammenheng med et senere terrorangrep. Året etter, 12. oktober 1984, ble en av fengselets rømlinger arrestert 

for å ha medvirket til bombingen av Brighton hotell i England, noe som resulterte i drapet på fem sivile.  
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5.2.1 Sammenfatning 

 

På bakgrunn av den hittil refererte rettspraksis, kan det fastslås at Kommisjonen har 

innfortolket preventive tiltak som en del av statens forpliktelser etter artikkel 2 (1) første 

setning. Videre er det klart at slike plikter kan aktualiseres av ikke-statlige aktører, 

herunder private terrorister. Kommisjonen synes imidlertid i liten grad å være villig til å 

overprøve offentlige myndigheters valg av virkemidler for å ivareta individenes sikkerhet. 

Samtidig impliserer samtlige avgjørelser at det går en nedre grense for hvilke tiltak staten 

kan unnlate å iverksette.135 Nøyaktig hvor denne grensen går fremstår imidlertid som 

uklart. Dette har imidlertid vært tema for Domstolen i en rekke saker, og vil bli behandlet 

utførlig nedenfor.       

 

5.3 Claphams kausalitetstest  

 

Med bakgrunn i konvensjonsorganenes rettspraksis, har Clapham utviklet en generell tese 

om at mellomprivate konflikter vurderes med bakgrunn i en but-for test.136 Med dette 

menes at myndighetenes unnlatelse ikke betraktes isolert, men ses i sammenheng med 

resultatet en eventuell aktiv handling ville frembrakt. Bare der myndighetenes handling 

ville ført til at den private krenkelse ble unngått, vil staten kunne holdes ansvarlig for sin 

unnlatelse av å gripe inn med adekvate tiltak.137 Clapham mener følgelig at 

                                                 
135 Slik også D. J. Harris, M. O’Boyle og C. Warbrick. Law of the European Convention on Human Rights. 

London. 1995, s. 40, når de med bakgrunn i de hittil behandlede avgjørelsene fastslo at Kommisjonen krevde 

et ”reasonable level of protection against terrorist and others that place the life of individuals at risk”.   
136 Andrew Clapham. The Drittwirkung of the Convention. I: Ronald St. J. Macdonald, F. Matscher og H. 

Petzold (red). The European System for the Protection of Human Rights. Dordrecht, 1993, s.163-207, s. 174.     
137 Clapham (1993) s. 205. 
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konvensjonsorganene legger til grunn en kausalitetstest for å avgjøre mellomprivate 

konflikter etter EMK.138  

 

Det er vanskelig å se at Kommisjonen foretok en kausalitetsvurdering i noen av sakene 

behandlet så langt i kapittel 5. I de to sistnevnte avgjørelsene forsøkte ikke engang 

Kommisjonen å vurdere hva britiske myndigheter skulle ha foretatt seg, og hvilke 

konsekvenser myndighetenes handlinger eventuelt ville hatt. I stedet er det primært 

hensynet til statenes skjønnsfrihet og mangel på individualisering av terrorfaren, som er 

årsaken til at artikkel 2 ikke ble ansett for krenket. 

 

Claphams kausalitetstest har da også vært kritisert for manglende forankring i praksis fra 

Kommisjonen og EMD.139 I den forbindelse er det vist til saker der EMD har erklært 

krenkelse selv om det har vært tvilsomt om myndighetenes handlingsplikt ville ha 

forhindret menneskerettskrenkelsen.140  I tillegg har det vært pekt på at testen inneholder en 

rekke svakheter: Det har vært anført at den ikke på tilstrekkelig vis tar stilling til med 

hvilken grad av sannsynlighet myndighetenes aktivitetsforpliktelse må ha hindret den 

mellomprivate krenkelse.141 I følge Clapham er det imidlertid tilstrekkelig at hendelsen 

”would probably not have occurred ” for å fastslå krenkelse.142 Et slikt sannsynlighetskrav 

vil uansett svekke testens praktiske anvendelighet.  

 

                                                 
138 Andrew Clapham. The Privatisation of Human Rights. I: European Human Rights Law Review, 1995, s. 

20-32, s. 30: “But for the absence of the appropriate state measures the violation could have been prevented 

or compensated” (min uthevning).   
139 Mirmotahari (2007) s. 108-113. Hans analyse gjelder imidlertid statusen til kausalitetstesten i 

mellomprivate konflikter generelt.   
140 Mirmotahari (2007) s. 109, viser til X og Y mot Nederland, Series A 91 (1985), der EMD fant krenkelse 

som følge av manglende straffelovgivning i forbindelse med vergens mulighet for å opptre på fornærmedes 

vegne i en voldtektssak. Det er tvilsomt om slik lovgivning ville ha forhindret overgrepet.   
141 Ibid.  
142 Clapham (1993) s. 201.  
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Det er nærliggende å slutte seg til denne kritikken. Det eksisterer imidlertid andre og til 

dels vel så vesentlige svakheter, ved Claphams teori. For det første betinger den at det er 

klart hva myndighetene kunne ha foretatt seg – den eventuelle aktivitetsforpliktelsen 

forutsettes definert. Dette vil imidlertid i mange tilfelle utgjøre hovedproblemet. Det er 

eksempelvis ikke klart, og for så vidt heller ikke fremført av de klagende parter, hvilke 

konkrete tiltak britisk myndigheter skulle ha iverksatt for å hindre terrorisme i de to 

sistnevnte sakene. I slike tilfelle vil det ikke være mulig å avgjøre om den eventuelle 

mellomprivate krenkelsen kunne vært unngått.  

 

Videre vil testen kunne ramme for vidt. Dersom det skulle erklæres krenkelse i alle 

situasjoner der myndighetenes handlinger etter all sannsynlighet ville ført til at den 

mellomprivate krenkelse ikke ville oppstått, ville myndighetenes forpliktelser bli tilnærmet 

umulig å overholde. Særlige grunner må nødvendigvis skape en forventning om handling 

fra myndighetenes side. Clapham oppstiller imidlertid ingen slike kvalifikasjonskrav for at 

testen skal komme til anvendelse.  

 

Avslutningsvis vil testen være lite egnet til å vurdere offentlige myndigheters plikt til å 

implementere preventive tiltak i situasjoner der krenkelsen enda ikke har funnet sted. Slik 

var situasjonen i X mot Irland; det forelå kun trussel om en menneskerettskrenkelse.  En 

kan tenke seg at en i slike situasjoner sammenlignet graden av trussel for mellomprivat 

krenkelse med og uten aktivitet fra myndighetene, og på bakgrunn av dette avgjorde om 

handlingsplikt forelå. En slik test vil imidlertid bli svært hypotetisk og vanskelig å 

gjennomføre i praksis.  

 

På bakgrunn av nevnte svakheter forbundet med kausalitetstesten, bør den ikke regnes som 

en overordnet test for å avgjøre myndighetenes handlingsplikter i mellomprivate konflikter, 
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men i stedet fungere som et av flere momenter i en bred helhetsvurdering. Som det vil 

fremgå i det følgende, er det også slik EMD har anvendt kausalitetstesten.143  

 

5.4 Preventive handlingsplikter – etableringen av fire kumulative kriterier 

5.4.1 Osman-kriteriene 

Osman mot Storbritannia omhandler ikke terrorisme direkte, slik begrepet er definert i 

oppgavens kapittel 3.3. Avgjørelsen er imidlertid sentral for statenes plikt til å iverksette 

preventive tiltak mot ikke-statlige aktører etter artikkel 2.  

Kort om sakens bakgrunn: Paget-Lewis var læreren til elevene Ahmet Osman og Leslie 

Green. I forbindelse med sitt arbeid på skolen hadde Paget-Lewis fremsatt en rekke trusler 

mot de to elevene, noe som medførte at skolens inspektør kontaktet politiet. Politiet ønsket 

imidlertid ikke å befatte seg med saken. De påfølgende månedene ble det foretatt en rekke 

angrep på Osman-familiens eiendom. Samtlige forhold ble politianmeldt, uten at noen 

formell mistanke ble rettet mot læreren. Senere var Paget-Lewis involvert i en bilulykke 

med Leslie Green. Hendelsene førte til at læreren ble suspendert fra arbeidet på skolen. Da 

politiet senere ønsket å etterforske bilulykken, flyktet Paget-Lewis. Han oppholdt seg 

imidlertid på sin hjemmeadresse i lange perioder, uten at britisk politi forsøkte å pågripe 

han. Leslie Green observerte senere Paget-Lewis utenfor familien Osmans hjem, noe 

politiet ble varslet om. En politiinspektør bekreftet å ha mottatt en beskjed med ordene 

”phone Mrs. Green”, riktignok uten vedlagt telefonnummer, noe politimannen senere 

hevdet var grunnen til at han ikke assosierte beskjeden med Leslie Green, og således unnlot 

å besvare henvendelsen. To dager senere skjøt og drepte Paget-Lewis Osmans far og såret 

                                                 
143 Se nærmere kapittel 5.5.5 nedenfor.   
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Osman. Senere samme dag skjøt og såret han skoleinspektøren og drepte hans sønn. Paget-

Lewis ble arrestert og dømt for samtlige forhold.144 

Familien Osman gjorde gjeldende at britiske myndigheter hadde misligholdt sin plikt etter 

artikkel 2 ved ikke å iverksette preventive tiltak mot læreren.   

Domstolen bekreftet innledningsvis at artikkel 2 påla staten handlingsplikter i 

mellomprivate konflikter. Dette innbefattet plikten til å iverksette ”preventive operational 

measures”. 145 Domstolen bekreftet dermed Kommisjonens tolkning av artikkel 2 (1) første 

setning fra tidligere saker.146 Enhver trussel mot liv utløste imidlertid ikke handlingsplikter 

for offentlige myndigheter. Spørsmålet Domstolen måtte ta stiling til var dermed 

rekkevidden av Storbritannias preventive forpliktelser etter bestemmelsen.  

 

Domstolen oppstilte en rekke elementer som statens preventive aktivitetsforpliktelser måtte 

vurderes på bakgrunn av. EMD konstaterte at en i denne type saker måtte ta i betraktning 

politiets begrensede ressurser, uforutsigbarheten knyttet til menneskelig opptreden og den 

generelle utfordringen det er å skulle beskytte et moderne samfunn mot fare.147 Videre 

måtte Domstolen ta hensyn til de begrensninger andre menneskerettigheter, særlig EMK 

artikkel 5 og 8, la på offentlige myndigheters virke.148 Som følge av dette var statens 

mulighet til å overvåke og pågripe potensielle forbrytere begrenset.  

 

De nevnte utfordringer måtte avveies forholdsmessig mot behovet for å ta i bruk preventive 

virkemidler. Tilsammen medførte dette at rekkevidden av offentlige myndigheters 

                                                 
144 Som en kurositet kan nevnes at Paget-Lewis, i forbindelse med arrestasjonen av seg selv, uttbrøt ”why 

didn’t you stop me before I did it, I gave you all the warning signs”, Osman mot Storbritannia, para. 55-57.      
145 Osman mot Storbritannia, para. 115.  
146 Kapittel 5.2 ovenfor.  
147 Osman mot Storbritannia, para. 116.  
148 Ibid. 
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aktivitetsforpliktelser måtte forankres i en proporsjonalitetsvurdering.149 Denne ble 

formulert av Domstolen på følgende måte:   

 

[I]t must be established to its satisfaction that the authorities knew or ought to 

have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of 

an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and 

that they failed to take measures within the scope of their powers which, judges 

reasonably, might have been expected to avoid that risk (mine uthevninger).150  

 

Av Domstolens uttalelse kan det utledes fire kriterier for vurderingen av offentlige 

myndigheters preventive aktivitetsforpliktelser i mellomprivate konstellasjoner (Osman-

kriteriene).151 Disse vil bli behandlet i det følgende.  

 

5.4.2 Individualisering 

 

Domstolen fremholdt at det påhvilte myndighetene å ta i bruk preventive virkemidler i 

situasjoner det forelå fare for ”identified individual or individuals.” 152 Dette kan 

formuleres som et krav om at faren må være individualisert. Momentet om 

individualisering var klarligvis oppfylt i den foreliggende sak: Trusselen Paget-Lewis 

representerte var rettet mot Osman.  

 

Selv om kriteriet her var tilfredsstilt, fremkommer det ikke klart av avgjørelsen hva som 
                                                 
149 Ibid.  
150 Ibid, para. 117 
151 Kriteriene ble i realiteten fastslått av Domstolen første gang i LCB mot Storbritannia, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-III (nærmere omtalt i kapittel 7), men Osman mot Storbritannia presiserte 

offentlige myndigheters plikter på området. Som det vil fremgå nedenfor, har også Domstolen som regel selv 

vist til Osman når kriteriene er blitt anvendt i senere saker.   
152 Ibid.  
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generelt skal til for at en fare er tilstrekkelig individualisert. Prinsipielt kan Domstolens 

uttalelse på dette punkt forstås på to måter. For det første at det kun kreves at faren er 

relatert til en eller flere identifiserbare individer, men at faren ikke trenger å være særegen 

for denne eller disse. Et slikt krav følger imidlertid allerede av artikkel 34; saken må 

avvises ratione personae dersom klageren ikke selv er et offer for en krenkelse.153 En sådan 

presisering ville dermed vært unødvendig for Domstolen å foreta. Det er dermed naturlig å 

tolke Domstolen dit hen at faren må være særegen for en begrenset krets av personer.154 En 

slik forståelse vil også ha andre gode grunner for seg. Å forlange preventive grep i øvrige 

situasjoner vil i mange tilfelle medføre en uproporsjonal byrde for nasjonale myndigheter, 

både økonomisk og politisk. Dette fordi offentlige myndigheters plikt da ikke vil være 

begrenset til å ivareta sikkerheten til et begrenset antall individer. I stedet risikerer staten å 

måtte ivareta hele eller store deler av befolkningens behov for beskyttelse, noe som kan 

betinge omlegging av hele statens ytre og indre sikkerhetspolitikk. Følgelig vil 

konvensjonsstatene bli tillagt en vidtrekkende skjønnsmargin i tolkningen av 

bestemmelsen.155 Dette forsterkes av at statene selv som regel vil være bedre egnet enn 

Domstolen når det gjelder å formulere en overordnet strategi for å beskytte individer mot 

ikke-statlige aktører.  

 

Det er dermed grunn til å tro at Domstolen med kravet om individualisering har ment at 

den ikke-statlige aktør må representere en særegen fare for en eller flere identifiserbare 

individer.  

 

Det bør imidlertid kunne gjøres unntak fra et slikt utgangspunkt dersom det er tale om en 

særlig alvorlig fare. Det virker således fornuftig når McBride fremholder:  

                                                 
153 Møse (2002) s. 127.  
154 Se også McBride (1999) s. 47 som anfører at ”being the specific object of the threat may be crucial in 

establishing that the risk of death is real and immediate. Thus anyone claiming to be at risk from violence is 

most likely to be suggesting they are particularly targeted… ”.   
155 Se særlig kapittel 5.2 ovenfor for mer om dette.  
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[T]here are undoubtedly limits to requiring a specific individual or group of persons 

to be the object of a threat for the alleged risk to be real and immediate. Certainly 

the existence of such a risk from a bomb is unlikely to be disputed even though it is 

not known which members of the public might be affected by its explosion.156   

 

Dersom den ikke-statlige aktør representerer en særlig alvorlig fare, vil dermed 

myndighetene trolig kunne pålegges handlingsplikter etter artikkel 2, enda trusselen ikke er 

individualisert. Et slikt unntak vil ha klare implikasjoner for myndighetenes plikter etter 

bestemmelsen der terrorisme utgjør den aktuelle trussel. Terrorister vil i mange tilfelle søke 

å ramme så mange som mulig med sine angrep og vil følgelig kunne representere en særlig 

alvorlig fare. 

 

5.4.3 Reell og umiddelbar fare 

 

Domstolen taler om en ”real and immediate risk” som utløsende faktor for en eventuell 

handlingsplikt.157 Dette momentet var klarligvis oppfylt all den stund Paget-Lewis hadde 

gjennomført angrepet på Osman da saken ble brakt for Domstolen.158 I situasjoner der det 

ennå ikke er gjennomført noen mellomprivat krenkelse, vil spørsmålet om hva som utgjør 

en reell og umiddelbar fare imidlertid kunne bli satt på spissen. Slik var altså ikke 

situasjonen i Osman, og det var således ikke nødvendig for Domstolen å ta nærmere stilling 

til innholdet i dette kriteriet. Sikkert er imidlertid at det henspiller på trusselens alvorlighet 

(reell), samt hvor langt frem i tid trusselen befinner seg (umiddelbar). Vilkåret om farens 

umiddelbarhet peker i retning av et relativt sett kort tidsperspektiv. Kravet om reell fare 

innebærer at trusselen må kunne resultere i at noen mister livet. Trolig vil Domstolen kreve 

                                                 
156 McBride (1999) s. 47.  
157 Osman mot Storbritannia, para. 116. 
158 Slik også McBride (1999) s. 47. 
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at et dødelig utfall er overveiende sannsynlig for å forlange handlinger av staten.159 

Antakelig vil Domstolen også kunne bedømme kriteriene relativt i forhold til hverandre, 

slik at der trusselen er betydelig vil en kunne tillate et noe større slingringsmonn hva 

gjelder tid, og omvendt.  

 

5.4.4 Aktsomhetsvurdering 

 

Domstolen oppstilte et krav for ansvar etter artikkel 2 om at myndighetene “knew or ought 

to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an 

identified individual or individuals (min uthevning).”160 I motsetning til de to foregående 

objektive momenter er det et subjektivt vilkår for statsansvar som her reises av Domstolen. 

Dette momentet var relatert til kravet om individualisering og risiko for fare.  

 

Spørsmålet Domstolen måtte ta stilling til var dermed om myndighetene forstod eller burde 

forstått at det forelå en reell og umiddelbar fare for Osman og hans familie. Alminnelig 

uaktsomhet var således nok til å utløse ansvar. Domstolen konstaterte at Paget-Lewis hadde 

opptrådt truende overfor familien Osman, men ikke på en måte som var alvorlig nok til at 

politiet burde ha forstått at faren var reell og umiddelbar.161 Videre var det på det rene at 

Paget-Lewis underveis i etterforskningen hadde kommet med uttalelser som kunne tyde på 

at han planla å begå en alvorlig kriminell handling. Uttalelsene ga imidlertid ikke britiske 

myndigheter grunn til å frykte særskilt for familien Osmans liv.162 Klagerne hadde også 

avdekket en rekke mangler ved politiets etterforskning av Paget-Lewis. Domstolen var 

imidlertid av den formening at det ikke var årsakssammenheng mellom politiets feil og 

                                                 
159  McBride (1999) s. 45 hevder at ”although this does not have to be certainty, the likelihood of it occurring 

from the threat concerned has at least to be compelling.” 
160 Osman mot Storbritannia, para. 117.  
161 Ibid, para. 119. 
162 Ibid. 
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deres manglende evne til å forutse at det forelå en reell og umiddelbar fare.163 Dermed 

konkluderte Domstolen:    

 

In the view of the Court the applicants have failed to point to any decisive stage in 

the sequence of the events leading up to the tragic shooting when it could be said 

that the police knew or ought to have known that the lives of the Osman family 

were at real and immediate risk from Paget-Lewis.164  

 

Britiske myndigheters opptreden i saken var således forenelig med Domstolens oppsatte 

aktsomhetskrav.  

 

Domstolens subjektive vilkår vil være viktig for statens plikt til å verne private individers 

liv mot ikke-statlige aktører. Innholdet i dette aktsomhetskravet var da også det springende 

punkt mellom Kommisjonen og Domstolens flertall.165 Kommisjonens flertall hadde 

fremholdt at statsansvar var betinget av at risikoen for fare var ignorert på en måte som 

kunne betegnes som forsettlig eller grovt uaktsom.166 Domstolen gjorde det imidlertid klart 

at alminnelig uaktsomhet var tilstrekkelig for å utløse ansvar. Under visse omstendigheter 

vil et slikt krav kunne påføre offentlige myndigheter en undersøkelsesplikt, og dermed 

bidra til at konvensjonsstatene må opptre proaktivt der det foreligger tegn på fare.167 

                                                 
163 Ibid. 
164 Ibid, para. 121.  
165 I tråd med daværende ordning hadde saken først vært forelagt Kommisjonen (se note 2 ovenfor). 

Kommisjonens flertall fant at det ikke forelå krenkelse av artikkel 2, dog med en annen begrunnelse enn 

Domstolen. Kommisjonens mindretall erklærte krenkelse.  
166 Osman mot Storbritannia, Report of the Commission, application number 23452/94, 1. juli 1997, para. 92: 

”gross dereliction or wilful disregard”. 
167 McBride (1999) s. 50 anfører at Domstolens aktsomhetskrav vil sørge for at statenes ansvar “is thus not 

restricted to situations where the risk is effectively staring the authorities in the face; there is effectively a 

need to be open to the possibility that risks might exist.”  
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Mulighetene for proaktiv handling måtte imidlertid sees i lys av offentlige myndigheters 

plikt til å ta hensyn til Paget-Lewis’ rettighetter etter Konvensjonen. Domstolen uttalte: 

 

In the circumstances of the present case, they cannot be criticised for attaching 

weight to the presumption of innocence or failing to use powers of arrest, search 

and seizure having regard to their reasonably held view that they lacked at relevant 

times the required standard of suspicion to use those powers.168  

 

Konvensjonens øvrige rettigheter satte dermed begrensinger for politiets mulighet til å 

gjøre seg kjent med Paget-Lewis intensjoner.   

 

Kravet om at myndighetenes skyld må omfatte momentene om individualisering og risiko 

for fare bidrar videre til å begrense ansvaret. I Osman var det derfor ikke tilstrekkelig at 

myndighetene på visse områder hadde gjennomført en inadekvat etterforskning, samt 

oversett en rekke forhold ved Paget-Lewis som kunne tyde på at han var farlig. Britiske 

myndigheter var like fullt aktsomt uvitende om den reelle og umiddelbare faren Paget-

Lewis representerte for familien Osman.  

 

5.4.5 Kausalitetstest 

 

For at krenkelse skulle foreligge, krevde EMD avslutningsvis at myndighetene ”failed to 

take measures within the scope of their powers which, judges reasonably, might have been 

expected to avoid that risk” (min uthevning).169 Britiske myndigheters ansvar etter artikkel 

2 var således betinget av at drapene trolig ikke hadde forekommet dersom myndighetene 

hadde oppfylt sine plikter etter bestemmelsen. EMD benyttet seg dermed av en 

kausalitetstest som betingelse for offentlige myndigheters aktivitetsplikt etter artikkel 2. 

                                                 
168 Osman mot Storbritannia, para. 121 
169 Ibid, para. 116. 
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Dette momentet ble avgjørende for utfallet i Osman. Som begrunnelse for at det ikke forelå 

krenkelse ble det fremhevet at det ikke var uttrykkelig påvist at offentlige myndigheter 

kunne unngått resultatet, selv om de hadde benyttet seg av alle sine fullmakter.170 

 

Ettersom Domstolen forlangte at aktivitetsplikten trolig ville forhindret den mellomprivate 

krenkelse, synes det i utgangspunktet ikke å være en særlig streng kausalitetstest 

Domstolen legger til grunn. Domstolens faktiske anvendelse av testen kan imidlertid tyde 

på noe annet. Det var på det rene at britiske myndigheter hadde mange uprøvde virkemidler 

til rådighet hvorav samtlige kunne forhindret Paget-Lewis fra å begå drapene. Som 

eksempel fremhevet Domstolen politiets mulighet til å ransake hans hjem, forsøke å få han 

tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling eller foreta en mer aktiv etterforskning da han senere 

flyktet fra politiet. Likevel ble britiske myndigheters unnlatelser av å handle ikke funnet å 

være konvensjonsstridige.171 Domstolens begrunnelse var at det ikke var trolig at noen av 

de nevnte virkemidlene ville ført til annet enn midlertidig nøytralisering av Paget-Lewis.172 

Dette ble lagt til grunn til tross for Paget-Lewis’ demonstrerte psykiske ubalanse, og 

politiets relativt gode mulighet for å oppdage fellende bevis dersom ransakelse hadde blitt 

gjennomført. Domstolens vurdering illustrerer dermed at det skal mye til for å tilfredsstille 

                                                 
170 Osman mot Storbritannia, para. 121. Annerledes Mirmotahari (2007) s. 11 som hevder at Domstolen i 

Osman tok avstand fra en kausalitetsvurdering. Han refererer til Domstolens uttalelse om at ”it cannot be said 

that these measures, judged reasonably would in fact have produced that result…” (para. 121), og 

konkluderer på bakgrunn av dette med at ”når denne uttalelsen tolkes kontekstuelt med klagerens anførsler, 

synes EMD, etter min mening, å legge til grunn at en ’but for-test’ ikke var anvendelig i denne saken. Det var 

ikke gitt at større anstrengelser på etterforskningsstadiet ville fremskaffet nok bevismateriale til å fjerne 

overgriperen fra gaten og derigjennom forhindre at han begikk de kriminelle handlingene.” Standpunktet 

Mirmotahari inntar er neppe riktig, og domsreferatet det vises til illustrerer i stedet det diametralt motsatte: En 

nødvendig forutsetning for krenkelse var at drapene trolig ikke ville ha inntruffet dersom myndighetene hadde 

oppfylt sine plikter etter artikkel 2.    
171 I Osman mot Storbritannia, para. 121 vises det spesielt til mulighetene for tvangsinnleggelse av Paget-

Lewis, samt økt etterforskningsaktivitet mens var på flukt. 
172 Ibid, para. 121.  
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kriteriet om at myndighetenes handlinger trolig ville forhindret den mellomprivate 

krenkelse.  

 

Et nødvendig spørsmål er hvilke offentlige tiltak denne kausalitetstesten skal vurderes med 

bakgrunn i – hvilke tiltak var det britiske myndigheter skulle ha iverksatt? Som nevnt slo 

Domstolen fast at britisk politi pliktet å benytte sine fullmakter, innenfor det som var 

passende og som med rimelighet kunne forventes.173 Dette tyder på at Domstolen i liten 

grad var villig til å vurdere nærmere om myndighetene hadde nødvendig rettslig 

kompetanse til å gjennomføre beskyttelsestiltak, det sentrale var i stedet om det hadde 

funnet sted en rimelig utnyttelse av gjeldende fullmaktslovgivning. Hva som med 

rimelighet kunne forventes måtte sees i forhold til risikoens størrelse og i hvilken grad 

myndighetene var eller burde være inneforstått med denne. I tillegg la Konvensjonens 

øvrige rettigheter begrensninger på hva offentlige myndigheter kunne foreta seg. I Osman 

gjaldt dette særlig retten til frihet og sikkerhet (artikkel 5), noe som medførte at det var 

uklart om Paget-Lewis kunne pågripes, og i alle fall hvor lenge han lovlig kunne berøves 

friheten.174  

 

Det følger av det som er nevnt ovenfor at kausalitetstesten består av to trinn. Først må det 

tas stilling til hvilke virkemidler en rimeligvis kan forvente at myndighetene tar i bruk. At 

myndighetene ikke har gjort det en med rimelighet kan forvente, er imidlertid ikke 

tilstrekkelig til at artikkel 2 er krenket. I tillegg er det nødvendig å se på de hypotetiske 

virkningene av tiltakene som burde vært iverksatt. Bare dersom iverksettelse av tiltakene 

trolig ville ført til at den mellomprivate krenkelse var unngått, foreligger det ansvar etter 

artikkel 2.  

 

Som det fremgår av ovenstående, anvendte Domstolen kausalitetstesten som ett av flere 

momenter for å ilegge statsansvar etter artikkel 2. Dermed ble det tatt hensyn til en del av 
                                                 
173 Ibid, para. 116. 
174 Ibid, para. 116 og 121.  
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de motforestillinger som ble nevnt i forbindelse med testens lansering i kapittel 5.4. Det vil 

imidlertid fortsatt være svakheter forbundet med testen. Som nevnt betinger den en 

nærmere vurdering av effekten av tiltak som aldri ble iverksatt. En slik vurdering må 

nødvendigvis basere seg på mer eller mindre kvalifiserte gjetninger om konsekvensene av 

at myndighetene hadde oppfylt sine forpliktleser. Kommisjonens mindretall uttalte om en 

slik vurdering: 

 

Would the result not have happened if the police had taken the necessary steps? 

However, this is not a realistic test. In fact, no "real", factual link of causation can 

ever be established between an omission and a result - ex nihilo nihil fit. We can 

argue only by way of hypotheses.175  

 

Slik Domstolen har utformet kausalitetstesten vil den dermed være svært vanskelig å 

gjennomføre i praksis. Dette problemet blir forsterket dersom preventive handlingsplikter 

blir påberopt i forkant av en mellomprivat krenkelse.176 Domstolens kausalitetstest tar 

utgangspunkt i den mellomprivate krenkelsen for vurderingen av om staten har oppfylt sine 

forpliktelser. Dermed er det ikke klart hvordan testen skal anvendes i en situasjon der 

krenkelsen ennå ikke har inntruffet. Også her kan det være verdt å se hen til Kommisjonens 

mindretall. Etter å ha avvist Domstolens forståelse av kausalitetstesten, foreslo mindretallet 

at krenkelse burde erklæres der myndighetenes handlinger i betydelig grad ville ha redusert 

risikoen for den mellomprivate krenkelse.177 En slik test er mulig å foreta også i forkant av 

et angrep.  

 

                                                 
175 Kommisjonens rapport, partly dissenting opinion of Mr. S. Trenchel, MM.E. Busuttil, A. Weitzel, J.-C. 

Geus, I Cabral Barreto og I. Békés. 
176 Som eksempel på dette, vises det til X mot Irland omtalt i kapittel 5.2 ovenfor.    
177 Kommisjonens rapport, partly dissenting opionion of Mr. S. Treschel, M.M. E. Busuttil, A. Weitzel, J-C. 

Geus, I. Cabral Barreto og I. Bèkès.  
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5.5 Forbindelser mellom terrorismen og deler av myndighetsapparatet  

 

Spørsmålet i det følgende er om det forhold at deler av myndighetsapparatet står i nær 

kontakt med ikke-statlige terrorgrupper vil kunne innvirke på Domstolens anvendelse av 

Osman-kriteriene.178    

Sentral for å belyse dette er Kaya mot Tyrkia.179 Saken gjaldt drapet på Hasan Kaya, en 

lege som drev praksis i det sørøstlige Tyrkia, et område preget av stridigheter mellom 

tyrkiske myndigheter og Kurdistans Arbeiderparti (PKK). Kaya hadde mottatt en rekke 

drapstrusler som følge av at han tilbød medlemmer av PKK legetjenester. I forbindelse med 

at Hasan hadde tilbudt seg å behandle et PKK-medlem, som levde i dekning for tyrkiske 

myndigheter, ble han funnet bundet, skutt og drept 130 km unna det planlagte 

behandlingsstedet.  

 

Domstolen fant det ikke bevist at tyrkiske myndigheter selv stod bak drapet, det var således 

ikke tale om statsterrorisme.180 Det springende punkt var om tyrkiske myndigheter hadde 

forsømt sin plikt etter EMK artikkel 2 (1) første setning. Det var ikke tilstrekkelig at den 

primære forpliktelse med å vedta effektive straffebestemmelser var oppfylt, i tillegg måtte 

myndighetene ta i bruk adekvate ”preventive operational measures.”181  

 

Domstolen la til grunn at drapet var forårsaket av anti-PKK ”confessiors or terrorists 

groups”.182 Det var således tale om å anvende Osman-kriteriene i en situasjon der den 

mellomprivate krenkelse var forårsaket av en terrororganisasjon. Saken hadde imidlertid 

klare elementer av offentligrettslig innblanding. En tyrkisk offisiell gransking (Susurluk-

                                                 
178 For nærmere om avgrensningen mot statsterrorisme, se kapittel 1.3. 
179 Kaya mot Tyrkia, Reports of Judgements and Decisions 1998-1.   
180 Ibid, para. 97.  
181 Ibid, para. 85.  
182 Ibid, para. 91.  
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rapporten), hadde påvist at det var tydelige forbindelser mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker 

og terrorgruppene i sørøst Tyrkia. Domstolen uttalte: 

The Court does not rely on the report as establishing that any State official was 

implicated in any particular killing. The report does, however, provide further 

strong substantiation for allegations, current at the time and since, that “contra-

guerrilla” groups involving confessors or terrorist groups were targeting individuals 

perceived to be acting against State interests, with the acquiescence, and possible 

assistance, of members of the security forces (min uthevning).183 

Myndighetenes ansvar måtte vurderes på denne bakgrunn. Domstolen gjentok så 

formuleringen fra Osman om at myndighetenes forpliktelser etter artikkel 2 (1) første 

setning måtte forankres i en proporsjonalitetsvurdering. EMD foretok deretter en nærmere 

vurdering basert på Osman-kriteriene. Tyrkia hadde prosedert på at Kaya ikke var særlig 

utsatt for fare i det omtalte området. EMD medgikk at det sørøstlige Tyrkia var et område 

forbundet med stor fare for alle som oppholdt seg der. Likevel hadde Susurluk-rapporten 

indikert at personer som tilbød assistanse til PKK-grupperinger, var særskilt utsatt for 

terrorangrep.184 På denne bakgrunn fremholdt Domstolen:     

 

The Court is satisfied that Hasan Kaya, as a doctor suspected of aiding and abetting 

the PKK, was at that time at particular risk of falling victim to an unlawful attack 

(min uthevning).185 

 

EMD fant dermed at faren var tilstrekkelig individualisert.  

 

Saken kom for Domstolen som følge av at Kaya var blitt drept; det var følgelig ikke 

                                                 
183 Ibid.  
184 Ibid, para. 89.  
185 Ibid.   
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tvilsomt at han hadde befunnet seg i en reell og umiddelbar fare. Spørsmålet var om dette 

var noe tyrkiske myndigheter etter omstendighetene forstod eller burde forstått.186 

Domstolen fant at også dette kriteriet var oppfylt. Det ble lagt vekt på at tyrkisk politi, i 

forbindelse med avhør av andre PKK-sympatisører, selv hadde fremført trusler mot Hasan 

Kaya og advart om at hans liv var i fare.187  

 

Avslutningsvis formulerte Domstolen spørsmålet om “the authorities did all that could 

reasonably be expected of them to avoid the risk to Hasan Kaya.”188 Domstolen 

konkluderte med at så ikke var tilfelle. Det ble lagt vekt på at Tyrkiske myndigheter hadde 

tidoblet antallet sikkerhetsstyrker i området, noe som la forholdene til rette for en rekke 

preventive virkemidler til fordel for Kaya. Til tross for dette hadde ikke myndighetene 

foretatt seg nok:   

 

A wide range of preventive measures would have been available to the authorities 

regarding the activities of their own security forces and those groups allegedly 

acting under their auspices or with their knowledge. The Government have not 

provided any information concerning steps taken by them prior to the Susurluk 

report to investigate the existence of contra-guerrilla groups and the extent to 

which State officials were implicated in unlawful killings carried out during 

this period, with a view to taking appropriate measures of prevention (min 

uthevning).189  

 

Tyrkiske myndigheter hadde ikke tatt skritt for å etterforske eksistensen av terrorgrupper 

og egne sikkerhetsstyrkers kjennskap til disse, noe som var en forutsetning for å utarbeide 

preventive tiltak. På denne bakgrunn kom Domstolen til at tyrkiske myndigheter ikke 

                                                 
186 Ibid, para. 90 og 91. 
187 Ibid, para. 90.  
188 Ibid, para. 92.  
189 Ibid, para. 100.  
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hadde gjort det en med rimelighet kunne forvente. Dermed forelå det krenkelse av artikkel 

2.190  

 

Det er verdt å merke seg at Domstolen ikke tok stilling til om eventuelle preventive grep 

fra myndighetenes side ville ha forhindret drapet på Kaya. Domstolen foretok således ikke 

noen kausalitetstest. Dette er påtagelig all den stund kausalitetstesten ble drøftet med bred 

penn i Osman og til slutt var en av årsakene til at krenkelse ikke forelå.191 Domstolen 

redegjorde heller ikke nærmere for hvorfor dette ble unnlatt. Mye kan tyde på at tyrkiske 

myndigheters sterkt klanderverdige opptreden her var utslagsgivende.192 Som nevnt ble det 

ikke iverksatt tiltak overfor egne styrkers befatning med terrorgruppene i sørøst-Tyrkia. 

Dette til tross for at myndighetene, gjennom Susurluk-rapporten, var blitt gjort 

oppmerksom på tyrkiske sikkerhetsstyrkers mulige involvering.193 Uten at det fremgår 

direkte av avgjørelsen, er det naturlig å tro at dette forholdet ble avgjørende for 

Domstolen.194 

 

Domstolen la en tilsvarende vurdering til grunn i Akkoc mot Tyrkia195 Klageren var en 

kurdisk tidligere lærer og fagforeningsaktivist i det sørøstlige Tyrkia. I likhet med hennes 

ektemann hadde hun mottatt en rekke drapstrusler noe som var rapportert videre til det 

tyrkiske nasjonale statsadvokatembetet, uten at det ble tatt skritt for å beskytte dem. Da 

hennes ektemann senere ble skutt, anklaget hun tyrkiske myndigheter for ha misligholdt 

sine forpliktelser etter artikkel 2 ved ikke å ha iverksatt adekvate preventive tiltak.  
                                                 
190 Ibid, para. 92.  
191 Se nærmere kapittel 5.5.5 ovenfor.    
192 Se forøvrig Mirmotahari (2005) s. 71-75 for nærmere om betydningen av culpa-elementer i mellomprivate 

konflikter. 
193 Kaya mot Tyrkia, para. 91.  
194 Slik også Mowbray (2004) s. 18-19 som anfører at “strong indications of illicit links between officials and 

nationalistic death squads. Therefore, against this horrendous factual backdrop, it is understandable that the 

majority considered that authorities had not taken adequate measures to protect Hasan’s life... “.  
195 Akkoc mot Tyrkia, application number 22947/93, 10. oktober 2000.  
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Domstolen la Osman-kriteriene til grunn og fant at krenkelse forelå.196 Som i Kaya-

avgjørelsen foretok imidlertid ikke Domstolen noen kausalitetstest. Domstolen gjentok 

formuleringen fra Kaya om at tyrkiske myndigheter hadde ignorert Susurluk-rapporten 

hvor det var advart mot tyrkiske sikkerhetsstyrkers befatning med terrorister i området.197 I 

tillegg kom statsadvokatens manglende respondering på de rapporterte telefontruslene.198  

 

Sett under ett tyder Kaya og Akkoc på at dersom deler av statsapparatet selv er involvert i 

terrorhandlinger, vil ikke EMD legge til grunn en kausalitetstest som vilkår for statsansvar. 

I slike tilfelle vil det være tilstrekkelig å vurdere om myndighetene har gjort det en med 

rimelighet kan forvente, uten at det er nødvendig å ta stilling til de nærmere konsekvensene 

av myndighetenes unnlatelser.   

 

5.6 Myndighetene er medansvarlige for at terrortrusselen har oppstått 

 

Det finnes en rekke eksempler på at offentlige myndigheter har vært involvert i 

terrorvirksomhet mot egen befolkning uten at det likevel har vært tale om statsterrorisme. 

Dette har hovedsakelig forekommet på to måter. For det første dersom en stat i en 

midlertidig periode støtter opp om en terrororganisasjon, og terrororganisasjonen senere 

angriper denne statens befolkning. Eksempelvis er det blitt hevdet at Al-Qaida vokste ut av 

de mange lokale grupperingene USA støttet i forbindelse med Sovjetunionens invasjon av 

Afghanistan i 1979.199 Al-Qaida sto som kjent bak terrorangrepet på World Trade Centre i 

USA. Dersom teorien om USA og Al-Qaida er korrekt, kan USA ansees å indirekte ha 
                                                 
196 Ibid, para. 77 og 99.  
197 Ibid, para. 93.  
198 Ibid.  
199 Teorien om at USA, først og fremt ved CIA, bidro til opprettelsen av Al-Qaida, er omstridt. Peter Bergen. 

Holy War, Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden. New York, 2001, s. 64-66, hevder eksempelvis 

at en slik sammenheng aldri har eksistert.    
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medvirket til angrepet på egen befolkning. For det andre kan terrorgrupper, eller i alle fall 

medlemmer av slike organisasjoner, gis politisk makt gjennom demokratiske valg. Enkelte 

vil hevde at dette var tilfellet for det all-irske partiet Sinn Féin, gjerne beskrevet som IRAs 

politiske arm.200 Sinn Féin var representert som ett av fire partier i den nordirske 

regjeringen som ble opprettet som følge av Belfast-avtalen 10. april 1998.201 I en slik 

situasjon vil eventuelle terroraksjoner forårsaket av IRA ha en viss kobling til offentlige 

myndigheter i Nord-Irland spesielt og Storbritannia generelt.  

 

I tilfelle som dette vil forbindelsen mellom en eventuell terrororganisasjon og offentlige 

myndigheter som regel være for svak til at staten kan holdes direkte ansvarlig etter artikkel 

2 for å ha forårsaket terrorismen. Det vil således sjelden bli tale om krenkelse som følge av 

misligholdte negative forpliktelser etter bestemmelsen. Spørsmålet er imidlertid om statene 

sin nære befatning med terrorismen tatt i betraktning, kan ha spesielt omfattende 

aktivitetsforpliktelser. Dette blir problemstillingen i det følgende.  

 

Saken Öneryildiz mot Tyrkia202 er egnet til å belyse probemstillingen nærmere. Riktignok 

var det ikke tale om drap som følge av en mellomprivat krenkelse. Saken er likevel egnet til 

å illustrere anvendelsen av Osman-kriteriene i en situasjon der myndighetene selv har lagt 

forholdene til rette for at liv går tapt.  En metangasseksplosjon hadde oppstått på en 

avfallsplass nær et slumområde, og hadde kostet 39 personer livet. Tyrkiske myndigheter 

hadde autorisert opprettelsen av avfallsplassen, samt unngått å følge opp rapporter som 

dokumenterte at avfallsplassen brakte med seg en viss risiko for en gasseksplosjon. 

Myndighetene hadde dermed bidratt til dødsårsaken, uten at de kunne sies å ha forårsaket 

ulykken. Dermed var det tale om en situasjon med klare paralleller til de innledningsvise 

eksemplene på koblinger mellom offentlige myndigheter og terrororganisasjoner.  

                                                 
200 Peter Taylor. The Provos: The IRA & Sinn Fein. 1997, London, s. 281-282.  
201 Belfast-avtalen ble suspendert 14. oktober 2002. Avtalen er senere gjenopprettet, og en ny 

koalisjonsregjering, der Sinn Féin er representert, ble opprettet 7. mai 2007.   
202 Öneryiliz mot Tyrkia, application number 48939/99, 30. november 2004 (upublisert).  
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Myndighetene hadde ikke selv forårsaket eksplosjonen; krenkelse som følge av misligholdt 

negativ forpliktelse var dermed uaktuelt.203 Spørsmålet var imidlertid om myndighetene 

hadde overholdt sin plikt til å iverksette preventive tiltak etter artikkel 2 (1) første 

setning.204 Domstolen konstaterte at det ikke kunne være tvilsomt at faren var ”real and 

immediate”205 for en ”identified group of individuals”.206 Spørsmålet var så om dette var 

noe offentlige myndigheter ”knew or ought to have known.”207 Tyrkiske myndigheter 

prosederte på at risikoen for gasseksplosjonen hadde vært vanskelig å forutse. Selv om en 

tok i betraktning alle avfallsplassens mangler, var sjansen for eksplosjon relativt liten. 

EMD kom imidlertid til at risikoen for ulykken var reell og umiddelbar, og at dette var noe 

tyrkiske myndigheter umulig kunne ha vært aktsomt uvitende om.208 Det ble lagt vekt på at 

offentlige myndigheter hadde mottatt ekspertrapporter som bekreftet at avfallsplassen var 

opprettet og ble drevet i strid med de relevante tekniske bestemmelser. Rapporten hadde 

også nevnt risikoen for at en eksplosjon kunne inntreffe.209  

 

Innledningsvis i kapittelet ble problemstillingen reist om myndighetene kan ha spesielt 

omfattende aktivitetsforpliktelser etter artikkel 2, der de på noe vis er delaktige i den 

oppståtte faren. Mye tyder da også på at innholdet i myndighetenes aktsomhetskrav ble 

vurdert annerledes i Öneryildiz, enn i sakene behandlet ovenfor. Det er tvilsomt om 

tyrkiske myndigheter hadde grunnlag for å bedømme gasseksplosjonen som et særlig 

sannsynlig scenario. Ekspertrapportene hadde da også kun påpekt muligheten for en 

ulykke.210 Likevel kom EMD til at tyrkiske myndigheter burde forstått at faren var reell og 
                                                 
203 Kapittel 1.3.  
204 Öneryiliz mot Tyrkia, para. 89 flg.  
205 Ibid, para. 100. 
206 Ibid, para. 101.  
207 Ibid, para. 101.  
208 Ibid. 
209 Ibid, para. 98.  
210 Ibid.  
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umiddelbar. I den tilsvarende vurderingen i Osman, kom Domstolen til motsatt resultat, 

enda det vanskelig kan sies at myndighetene der hadde noe mindre grunnlag for å forstå at 

det var tale om en reell og umiddelbar fare. Hva kan så være grunnen til at Domstolen 

vurderte aktsomhetskravet annerledes i Öneryildiz? Som begrunnelse for at krenkelse 

forelå, uttalte Domstolen:  

 

They consequently had a positive obligation under Article 2 of the Convention to 

take such preventive operational measures as were necessary and sufficient to 

protect those individuals (see paragraphs 92-93 above), especially as they 

themselves had set up the site and authorised its operation, which gave rise to 

the risk in question (min uthevning).211 

 

Dermed ble det understreket at tyrkiske myndighetene selv hadde opprettet og autorisert 

avfallsplassen, noe som var en forutsetningen for ulykken. Mye kan tyde på at EMD, som 

følge av dette, ønsket å skjerpe offentlig myndigheters aktsomhetskrav. Dersom så er 

tilfelle, vil det tale for at Domstolen vil legge til grunn en strengere aktsomhetsnorm der 

myndighetene på klanderverdig vis har lagt forholdene til rette for et terrorangrep.  

 

Domstolens vurdering av aktsomhetskravet må imidlertid også sees i sammenheng med at 

det her var tale om en særlig alvorlig fare. Aktsomhetskravet omfatter kravet om at faren 

må være reell og umiddelbar. I det foreliggende tilfellet var det tale om en betydelig fare, 

der hele 39 personer til slutt mistet livet. Med EMDs terminologi kan det slås fast at faren 

dermed var utpreget reell. Det er nevnt i kapittel 5.4.2 at Domstolen trolig vil kunne 

anlegge et relativt perspektiv på begrepene reell og umiddelbar. Dersom så er tilfelle, vil 

den høye faregraden trolig ha bidratt til at Domstolen aksepterte en lavere grad av 

sannsynlighet for at gassulykken ville oppstå.   

 

                                                 
211 Ibid, para. 101.  
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5.7 Spørsmålet om en plikt til å informere om risiko for terrorisme   

 

I sakene behandlet så langt har Domstolen i begrenset grad tatt stilling til hvilke preventive 

tiltak statene plikter å iverksette som følge av artikkel 2. Dette kan skyldes flere forhold. 

Dels henger det sammen med at det ligger innenfor statenes skjønnsmargin å avgjøre 

nøyaktig hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes. Det skyldes også at sakene i stor grad 

har kommet for Domstolen i etterkant av den mellomprivate krenkelse.212 Det sentrale for 

Domstolen har i slike tilfelle vært å slå fast om krenkelse foreligger og ikke hva staten 

eventuelt skulle ha gjort annerledes. I sakene der Domstolen har lagt til grunn en 

kausalitetstest, har imidlertid virkningen av de preventive aktivitetsforpliktelsene blitt 

vurdert. Men heller ikke her har Domstolen i særlig grad belyst innholdet i de påkrevde 

virkemidlene. 

 

I Öneryildiz tok imidlertid Domstolen stilling til om tyrkiske myndigheter pliktet å varsle 

de berørte om faren forbundet med avfallsplassen. Relatert til avhandlingens tema kan dette 

sees på som en problematisering av om offentlige myndigheter i preventivt øyemed kan 

være forpliktet til å informere publikum om en eventuell terrorfare. I motsetning til de 

fleste av tilfellene behandlet så langt kan en slik problemstilling melde seg der de som står i 

fare for å bli rammet av terrorisme er uvitende om faren eller graden av fare. Dette er ikke 

upraktisk: Staten har betydelige ressurser til rådighet, herunder en omfattende 

etterretningstjeneste, og vil i mange tilfelle være bedre informert enn befolkningen generelt 

om faren for et terrorangrep.  

 

I Öneryildiz ble det innledningsvis slått fast at artikkel 2 åpnet for å pålegge myndighetene 

en informasjonsplikt, i avgjørelsen betegnet som en ”right to information”.213 Dernest ble 

                                                 
212 Se imidlertid X mot Irland referert til i kap. 5.2. 
213 Öneryildiz mot Tyrkia, para. 90. Domstolen baserte seg bl.a på at det i Guerra m.fl. mot Italia, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-I, hadde blitt pålagt offentlige myndigheter en liknende informasjonsplikt 

med bakgrunn i artikkel 8.  
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det konstatert at tyrkiske myndigheter ikke hadde foretatt seg noe for å vasle de berørte om 

faren forbundet med avfallsplassen. Dette var tilstrekkelig for at Domstolen erklærte 

krenkelse også på dette grunnlag.214 Slik sett etablerer avgjørelsen et krav om 

offentliggjøring av fare som kan medføre at liv går tapt. Vilkårene for at denne 

informasjonsplikten skal utløses vil nødvendigvis basere seg på Osman-kriteriene.215  

 

Domstolen la for øvrig til at selv om myndighetene hadde varslet om eksplosjonsfaren, 

ville krenkelse likevel ha foreligget.216 Dette kan formuleres som at informasjonsplikten 

var en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å unngå ansvar i det foreliggende 

tilfellet.  

 

Det kan stilles spørsmål ved om dette i det hele tatt er en aktuell problemstilling når det 

gjelder terrorisme – vil ikke offentlige myndigheter alltid være tjent med å varsle publikum 

om et potensielt terrorangrep ut i fra et føre-var prinsipp? Det er imidlertid mange grunner 

til at så ikke nødvendigvis er tilfelle. Det kan skyldes et ønske om å unngå panikk og kaos 

blant sivilbefolkningen. Eller at det å varsle publikum også innebærer at terroristene 

varsles, noe som vil kunne hindre senere pågripelse. Myndighetenes tilbakeholdelse av 

informasjon kan også bero på at åpenhet omkring risikoen for faren samtidig vil avsløre 

myndighetenes inkompetanse. Slik var situasjonen i Öneryildiz. Det er grunn til å tro at 

EMD vil ha færre motforestillinger mot å pålegge myndighetene en informasjonsplikt i 

sistnevnte typetilfelle. 

 

                                                 
214 Ibid, para. 108.  
215 Ibid, para. 90. Se likevel Dimitris, Xenos. Asserting the Right to Life (Article 2, ECHR) in the Context of 

Industry. I: German Law Journal, 2007, S. 231-251, s. 243-245, som anfører at en informasjonsplikt etter 

artikkel 2 kan pålegges myndighetene etter mer fleksible kriterier.   
216 Ibid.  
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5.8 Terrortrusselen er rettet mot samfunnet som sådan 

 

I sakene behandlet så langt har individualisering av terrorfaren fremstått som et kriterium 

for å pålegge myndighetene forpliktelser etter artikkel 2.217 Problemstillingen i det følgende 

er om myndighetene undertiden kan pålegges preventive forpliktelser der det er tale om en 

terrortrussel rettet mot hele eller store deler av samfunnet.    

 

I Mastromatteo mot Italia218 var det spørsmål om krenkelse av artikkel 2 (1) første setning 

for manglende preventive virkemidler, enda det var klart nok at faren ikke var 

individualisert. Som det vil fremgå, var det ikke tale om en fare forårsaket av potensielle 

terrorister, men avgjørelsen har likevel klare implikasjoner også for dette spørsmålet, noe 

det vil bli redegjort for nedenfor.  

 

Bakgrunnen for saken var følgende: I forbindelse med et bankran hadde klagerens sønn, 

som var en tilfeldig forbipasserende, blitt drept. Drapsmannen sonet på dette tidspunktet en 

langvarig fengselsstraff, men var innvilget permisjon fra soningen. Klageren gjorde 

gjeldende at italienske myndigheter, ved å innvilge drapsmennene permisjon, hadde 

misligholdt plikten offentlige myndigheter hadde til å beskytte samfunnet mot ikke-statlige 

aktører etter artikkel 2(1) første ledd.219 Som begrunnelse ble det anført at dommeren som 

hadde innvilget permisjonen ikke var tilstrekkelig opplyst.220 Videre at fangene ikke i 

tilstrekkelig grad hadde vært overvåket under permisjonen, samt at politiet ikke hadde tatt i 

bruk tilstrekkelige virkemidler for å oppsøke drapsmannen når han forut for drapet hadde 

opptrådt i strid med vilkårene for permisjonen.221 

 

                                                 
217 Se nærmere kapittel 5.2 og 5.4.1.  
218 Mastromatteo mot Italia, Reports of Judgements and Decisions 2002-VIII. 
219 Ibid, para. 56. 
220 Ibid, para. 57.     
221 Ibid, para. 58.  
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Domstolen bekreftet at artikkel 2 påla myndighetene å iverksette preventive virkemidler, 

men at disse måtte fastsettes med bakgrunn i politiets begrensede ressurser, 

vanskelighetene det medfører å skulle overvåke et moderne samfunn, og den generelle 

uforutsigbarheten som preger all menneskelig oppførsel.222 På denne bakgrunn fastslo 

Domstolen at statsansvar måtte vurderes på grunnlag av Osman-kriteriene.223 Domstolen 

pekte imidlertid på at dette ikke fullt ut lot seg gjøre, da det i den foreliggende sak ikke var 

tale om trussel mot ett eller flere identifiserbare individer.224 I stedet var det springende 

punkt i hvilken grad myndighetene var forpliktet til å beskytte samfunnet som sådan mot 

potensielle farer forårsaket av farlige personer.225  

 

Domstolen tok først stilling til om det å innvilge permisjon til personer dømt for grove 

voldsforbrytelser i seg selv var i strid med artikkel 2 (1) første setning.226 Selv om en av 

fengselsstraffens primære oppgaver er å verne samfunnet mot kriminell virksomhet, var det 

ikke i strid med Konvensjonen at myndighetene også ønsket å integrere og resosialisere 

kriminelle tilbake til samfunnet. Undertiden kunne dette tjene som begrunnelse for at også 

personer dømt for alvorlig voldskriminalitet ble innvilget permisjon.227 Domstolen 

forlangte imidlertid ”sufficient protective measures” i slike tilfelle.228 Domstolen fremhevet 

at italiensk lovgivning krevde at den midlertidige løslatelsen ikke måtte representerte en 

fare for samfunnet. I tillegg måtte deler av fengselsstraffen være sonet før permisjon var 

aktuelt samt at den permitterte måtte ha utvist god oppførsel. I tillegg var permisjon 

utelukket for visse typer forbrytelser, blant annet for organisert voldskriminalitet. De 

nevnte vilkår for permisjon hadde da også effekt i praksis: Kun 1 % av alle som ble 

                                                 
222 Ibid, para. 68.  
223 Ibid.  
224 Mastromatteo ble tilfeldig rammet, jf. ovenfor.  
225 Ibid, para. 69.  
226 Ibid, para. 70.  
227 Ibid, para. 72.  
228 Ibid, para. 72.  
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innvilget permisjon unnlot å møte til fortsatt soning.229 På dette grunnlag kom Domstolen 

til at italiensk lovgivning i tilstrekkelig grad vernet samfunnet mot fare.230  

 

Domstolen slo altså fast at fengselspermisjon i seg selv ikke er i strid med Konvensjonen. 

Likevel var dette et område der statene ikke sto fritt hva angikk EMK. Ser en for seg en 

situasjon der det innvilges permisjon for personer dømt for terrorisme, vil dette kunne 

komme på spissen. Av begrunnelsen for at italiensk lovgivning ikke ble funnet 

konvensjonsstridig synes det som om forbrytelsens alvorlighetsgrad var et sentralt moment. 

Domstolen uttalte at italiensk lovgivning  

 

excludes the possibility of prison leave or other measure alternative to 

imprisonment in the case of particularly serious offences, at least in cases where 

the offender has not co-operated with the judicial authorities. Moreover, if a 

prisoner has been convicted of aggravated armed robbery, prison leave may not be 

granted if there is evidence of a link between the prisoner and organised crime.  

(mine uthevninger).231 

 

EMD la dermed vekt på at personer dømt for organisert voldskriminalitet ikke fikk 

innvilget permisjon i Italia. Et betimelig spørsmål er om artikkel 2 utelukker at personer 

dømt for alvorlig terrorisme innvilges permisjon. Mye tyder imidlertid på at Domstolen 

ikke så utelukkelse av permisjon for alvorlige forbrytelser som noe vilkår for å tilfredsstille 

artikkel 2, men snarere som et ledd i helhetsvurderingen av om tilstrekkelig 

beskyttelsestiltak forelå i italiensk lovgivning. Trolig vil EMD kreve at nasjonale domstoler 

i slike situasjoner foretar en særlig grundig vurdering av om den terrordømte utgjør en fare 

for samfunnet. Dersom det er tale om å innvilge fortsatt erklærte terrorister permisjon, vil 

dette trolig anses konvensjonsstridig.  
                                                 
229 Ibid, para. 48.  
230 Ibid, para. 73.  
231 Ibid.  
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Spørsmålet er om avgjørelsen vil kunne ha implikasjoner for situasjoner der det er tale om å løslate en 

terrorist som kommer med trusler om nye angrep? I slike tilfelle vil utvilsomt myndighetene måtte forstå at 

det er tale om en reell og umiddelbar fare. Problemet vil kunne bestå i at myndighetene mangler lovhjemmel 

for å nekte løslatelse og at dette innebærer en krenkelse av artikkel 2.232 EMD har foreløpig ikke tatt stilling 

til om et slikt krav kan følge av artikkel 2, men det er ikke utenkelig skulle Domstolen bli forelagt en slik 

problemstilling. Mot dette taler imidlertid at Domstolen hittil ikke har erklært krenkelse som følge av 

manglende rettslig kompetanse til å gjennomføre beskyttelsestiltak.233  

 

Dernest tok EMD stilling til om den konkrete avgjørelsen om å innvilge permisjon utgjorde 

et brudd på EMK. Det var på det rene at drapet ikke ville ha forekommet dersom permisjon 

ikke var innvilget, kausalitetskravet var således oppfylt.234  Permisjonsavgjørelsen hadde 

klarligvis også medført en reell og umiddelbar fare for samfunnet.235 Det springende punkt 

var imidlertid om dette var noe myndighetene forstod eller burde forstått.236 Domstolen 

fastslo at dommeren hadde basert seg på rapporter fra fengselet som alle tilsa at 

drapsmannens oppførsel og mulighet for reintegrering i samfunnet, var god. Det var således 

ikke noe i materialet forelagt dommeren som pekte i retning av at de senere drapsmennene 

representerte en reell og umiddelbar trussel. Det forelå heller ikke omstendigheter som 

medførte at offentlige myndigheter måtte ta spesielle forhåndsregler i form av overvåkning 

av drapsmennene under permisjonen.237 Også politiets håndtering av saken da 

drapsmennene unndro seg politiets regulære permisjonsovervåkning, var i 

overensstemmelse med EMKs krav.238 Politiet hadde etterlyst de bortkommede personene i 

                                                 
232 For Norges vedkommende vil slik fortsatt frihetsberøvelse være mulig dersom terroristen er idømt 

forvaringsstraff, jf. lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov § 39.   
233 Se mer kapittel 5.5.5, 8 og 9.4.   
234 Mastromatteo mot Italia, para. 74: “[A] mere condition sine qua non does not suffice to engage the 

responsibility of the state under the Convention.”  
235 Ibid, para. 74-75.  
236 Ibid, para.  74-76. 
237 Ibid, para. 76.  
238 Ibid, para. 78.  
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tråd med normal prosedyre, noe som ble funnet av Domstolen å være tilstrekkelig. Dette 

gjaldt selv om det var bevist at politiet kunne ha opptrådt mer effektivt.239 Dermed 

konkluderte Domstolen: 

 

In these circumstances the Court does not find it established that the prison leave 

granted to M.R and G.M. gave rise to any failure on the part of the judicial 

authorities to protect A. Mastromatteo's right to life.240 

 

Det forelå således ikke krenkelse av artikkel 2.  

 

Selv om det ikke ble erklært krenkelse, lot Domstolen til å akseptere at faren ikke var 

individualisert. Dermed er det på det rene at også ikke-statlige trusler mot samfunnet som 

sådan kan utløse preventive handlingsplikter etter EMK artikkel 2. Spørsmålet er så om 

avgjørelsen bygger på nye synspunkter relatert til momentet om individualisering, slik at 

konvensjonsstatene regelmessig kan pålegges å iverksette preventive tiltak mot trusler som 

retter seg mot samfunnet som helhet.  

 

Det foreligger imidlertid en rekke omstendigheter ved Mastomatteo som taler mot en slik 

konklusjon. Den foreliggende sak omhandlet en situasjon der den potensielle 

samfunnstrusselen befant seg i fengsel, altså direkte underlagt myndighetenes tilsyn og 

kontroll. I slike situasjoner taler gode grunner for å pålegge myndighetene et skjerpet 

ansvar. Hovedbegrunnelsen for kravet om individualisering er, som nevnt ovenfor, at det 

fritar Domstolen fra å ta stilling til konvensjonsstatenes overordnede strategi for å beskytte 

samfunnet.241 Ser en det slik at Domstolens resonnement er forbeholdt situasjoner der 

trusselen forårsakes av personer innenfor myndighetenes tilsyn og kontroll, er det derimot 

bare en begrenset del av konvensjonsstatenes sikkerhetsstrategi Domstolen prøver. Dette 
                                                 
239 Ibid.  
240 Ibid, para. 77.  
241 Se mer kapittel 5.2 og 5.5.2 ovenfor.  
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taler for at EMD vil kunne opprettholde kravet om individualisering i andre type saker. Det 

er derfor usikkert om, og eventuelt i hvilken grad, dommen er overførbar til andre 

situasjoner enn der det er tale om trusler direkte underlagt myndighetenes tilsyn og 

kontroll.  

 

Sammenligner en denne dommen med de tidlige sakene forelagt Kommisjonen, blir 

utviklingen på dette rettsområdet tydelig. I S.J.A. mot Storbritannia ble det påstått at 

manglende sikkerhetstiltak var en medvirkende årsak til at straffedømte terrorister lyktes i å 

flykte fra fengselet de sonet i.242 Kommisjonen fant at denne problemstillingen falt utenfor 

anvendelsesområdet til artikkel 2. Sakskomplekset har klare paralleller til Mastromatteo, 

hvor Domstolen altså kom til at en liknende problemstilling ikke bare falt innenfor 

anvendelsesområdet til artikkel 2 (1) første ledd, men også ble vurdert etter mer fleksible 

kriterier enn i andre saker omhandlende myndighetenes preventive plikter. Avgjørelsen er 

således betegnende for en utvikling der EMD i større grad enn tidligere er villig til å foreta 

en rettslig prøvelse av medlemsstatenes vilje og evne til å beskytte mot ikke-statlige 

aktører.  

 

5.9 I hvilken grad offentlig personell er pliktig til å utsette seg selv for fare 

 

De praktiske pliktene når det gjelder å forhindre og begrense skadene av terrorisme vil falle 

på særskilte yrkesgrupper. Dette vil typisk være politi, forsvar, brannvesen og 

ambulansepersonell. Spørsmålet er om slikt offentlig personell rettmessig kan nekte å 

utføre visse arbeidsoppgaver i forbindelse med et terrorangrep, med den begrunnelse at 

redningsoppgavene innebærer en for høy grad av risiko for liv og helse. I kapittel 4.3.5 ble 

det fremholdt at staten i liten grad kan lempe på kravene til etterforskning av terrorisme 

med en slik begrunnelse. Spørsmålet i det følgende er om en slik plikt til å utsette seg for 

                                                 
242 Avgjørelsen er omtalt nærmere i kapittel 5.2 ovenfor. 
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fare er overførbar til de preventive forpliktelser. Dette er i liten grad tematisert av EMD i 

dommene behandlet så langt.  

 

I mange tilfelle vil en arbeidsrettslig handlingsplikt hvile på en implisitt aksept av risiko 

ved ansettelse. Men også her vil det kunne gå en grense. Er det for eksempel tale om et 

biologisk terrorangrep, vil EMD kunne anse det som uforholdsmessig å tvinge offentlig 

personell, uten nødvendig beskyttelsesutstyr, til å oppsøke ekstremt farlige situasjoner. 

McBride har anført:  

 

The principle of proportionality will be a legitimate constraint on what protective 

action might be expected… It is evident that, in combating crimes of violence, 

members of the police and security forces expose themselves to danger. To an 

extent that must be seen as an occupational hazard… Nevertheless there may still be 

situations when that risk might be seen as excessive; e.g. where an officer is 

unarmed and the person posing the threat was not.243  

 

Spørsmålet er imidlertid om statene kan holdes ansvarlig for ikke på adekvat vis å ha 

planlagt for redningsaksjoner og således bidratt til at faren senere blir uforholdsmessig. 

Betydningen av manglende planlegging var tema i Andronicou og Constantinou mot 

Kypros.244 Saken omhandlet riktignok myndighetenes plikter etter artikkel 2 (2), men 

Domstolens resonnement hva angår plikten til å planlegge vil kunne ha betydning for 

artikkel 2 (1) første setning. Kypriotiske sikkerhetsstyrker hadde forsøkt å redde en kvinne 

som ble truet av sin samboer, men endte i stedet opp med å ta livet av begge to. Spørsmålet 

var om kypriotiske sikkerhetsstyrker hadde opptrådt i strid med artikkel 2 (2). Domstolen 

konstaterte at selve redningsaksjonen var proporsjonal sett i forhold til trusselen og dermed 

i samsvar med artikkel 2 (2) a.245 I tillegg vurderte Domstolen om planleggingen og 
                                                 
243 McBride (1999) s. 53.   
244 Andronicou og Constantinou mot Kypros, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI RJD 1997.  
245 Ibid, para. 191-193.  
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kontrollen med redningsaksjonen var i samsvar med artikkel 2. EMD konkluderte riktignok 

med at kypriotiske myndigheter også på dette området hadde opptrådt i samsvar med 

artikkel 2.246 Dommen illustrer likevel at redningsaksjonen ikke kunne betraktes i et 

vakuum, men måtte sees i sammenheng med hvilke forhåndsregler myndighetene hadde 

tatt.  

 

Avgjørelsen taler for at det ikke er tilstrekkelig at arbeidsoppgaver i forbindelse med et 

terrorangrep, isolert betraktet, krever uforholdsmessige offerhandlinger. Krenkelse vil 

likevel kunne foreligge dersom ikke myndighetene i tilstrekkelig grad har planlagt for et 

slikt scenario.247 Dette forutsetter nødvendigvis at det er årsakssammenheng mellom den 

manglende planlegging og de påkrevde uforholdsmessige forsakelser.  

 

Det nærmere innholdet i kravet til planlegging er vanskelig å fastslå på generelt grunnlag. 

Dette må vurderes konkret relatert til ulike typer terrortrusler. Antakelig vil EMD kreve at 

grunnleggende beskyttelsesutstyr gjøres tilgjengelig for offentlig personell. For øvrig vil 

kravet til planlegging måtte øke i takt med myndighetenes bevissthet om den konkrete 

terrorfaren og tiden myndighetene har til rådighet for å allokere de nødvendige ressurser.     

 

 

 

                                                 
246 Ibid, para. 181-186. 
247 Slik også McBride (1999) s. 53 når han hevder at “there might be a justifiable complaint where, with due 

allowance for cost and foreseeability, the officers where not properly equipped to tackle a given threat.”  
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6 En plikt til å utvise antatte terrorister 

6.1 Innledning 

 

Problemstillingen i det følgende er om artikkel 2 kan forplikte offentlige myndigheter til å 

utvise antatte utenlandske terrorister fra egen stat for å beskytte den øvrige befolkningen 

mot terrorisme. Spørsmålet er dermed om bestemmelsen undertiden fører med seg en plikt 

til å iverksette et konkret sikkerhetstiltak i form av en utvisningsplikt. For å kunne ta 

stilling til dette blir det innledningsvis nødvendig å fastslå i hvilke situasjoner 

Konvensjonen utelukker utvisning; en utvisningsplikt vil i slike tilfelle være 

ugjennomførlig eller i alle fall fordre en endring av rettstilstanden. Avhandlingen vil 

følgelig ta for seg enkelte rettslige utgangspunkter når det gjelder statens rett til å regulere 

utlendingers inn og utreise etter Konvensjonen (kap. 6.2). Det vil deretter bli redegjort 

nærmere for hvilke omstendigheter som kan aktualisere en plikt til å utvise potensielle 

terrorister fra staten etter artikkel 2 (kap. 6.3). Avhandlingen vil i den forbindelse ta 

utgangspunkt i den nylig anlagte saken Ramzy mot Nederland.248 Nederland har påberopt 

seg artikkel 2 og befolkningens rett til sikkerhet mot terrorisme, som grunnlag for å utvise 

asylsøkeren Ramzy fra Nederland. Selv om Domstolen ennå ikke har befattet seg med 

saken, illustrerer Nederlands anførsler muligheten for, og rekkevidden av, en slik 

utvisningsplikt. Følgelig vil det redegjøres inngående for nederlandske myndigheters 

anførsler i saken (kap. 6.3.2). Deretter vil det bli sett nærmere på implikasjonene 

myndighetenes anførsler kan føre med seg – både hva angår utvisningsplikten (kap. 6.3.3 

og 6.3.4.) samt for utviklingen av retten til sikkerhet mot terrorisme på et mer overordnet 

nivå (kap. 6.3.5). 

 

                                                 
248 Ramzy mot Nederland, application number 25424/05, saken brakt inn for Domstolen 22. februar 2005.  
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6.2 Enkelte rettslige utgangspunkter 

 

EMK inneholder ingen alminnelig rett til adgang og opphold i fremmed stat.249 Regulering 

av personers inn- og utreise er det dermed i utgangspunktet opp til den enkelte stat. Når det 

gjelder utvisning av utlendinger, er dette utelukkende regulert i EMK fjerde 

tilleggsprotokoll artikkel 4, som forbyr kollektiv utvisning av utlendinger. Statens 

diskresjonære kompetanse vil imidlertid kunne begrenses av andre av Konvensjonens 

rettigheter. Flere rettigheter kan tenkes relevante i så hensende. De fleste av sakene der det 

har vært spørsmål om utsendelse av potensielle terrorister har imidlertid vært knyttet til 

artikkel 3, og avhandlingen vil følgelig begrense seg til å behandle denne bestemmelsen.250 

 

EMK artikkel 3 fastholder at ”no one shall be subjected to torture or to inhuman or 

degrading treatment or punishment.” Det faller utenfor formålet med kapittelet å redegjøre 

detaljert for hva slags handlinger bestemmelsen forbyr.251 Her skal bare nevnes at det er 

tale om et forbud for staten mot å påføre personer lidelse, der Domstolen har anvendt et 

terskelprinsipp for å skille mellom begrepene. Nedverdigende behandling og straff utgjør 

således bestemmelsens nedre grense. Som utgangspunkt gjelder denne bestemmelsen 

utelukkende innenfor statenes jurisdiksjon.252 I Soering mot Storbritannia slo imidlertid 

Domstolen fast at bestemmelsen også gjelder utenfor statenes eget territorium, slik at 

                                                 
249 Det presiseres at det her er tale om opphold i fremmed stat. Når det gjelder egne statsborgere, forbyr EMK 

P4 artikkel 3 (1) utvisning av egne statsborgere, og artikkel 3 (2) forbyr statene å nekte statsborgere adgang til 

egen stat. 
250 Av andre mulige rettigheter kan nevnes artikkel 8 (rett til privatliv), artikkel 6 (rett til rettferdig og 

offentlig rettergang) samt artikkel 5 (rett til personlig frihet og sikkerhet). Terje Einarsen. The European 

convention on human rights and the notion of an implied right to de facto asylum. I: International journal of 

refugee law. 1990, s. 361-389, s. 365, gir en utfyllende oversikt over EMKs begrensning av statens frihet til å 

returnere asylsøkere, og fokuseres i likhet med avhandlingen særskilt på artikkel 3.        
251 For en utfyllende oversikt over artikkel 3 vises det til Møse (2002) s. 206-230.  
252 Marius Emberland. Det ekstraterritorielle vernet etter EMK – en oppdatering. I: Jussens Venner. 1999, 

31-46, s. 31. 
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utsendelse er konvensjonsstridig dersom det innebærer en reell risiko for at den utsendte 

personen vil bli utsatt for behandling i strid med artikkel 3.253 Forbudet gjelder alle former 

for utsendelse enten det er tale om flyktninger, kriminelle eller turister. Det gjelder også 

uavhengig av hvilken stat som er mottager for utsendelsen.254  
 

I K og F mot Nederland255 uttalte Kommisjonen at artikkel 3 ikke kunne forhindre utlevering til stater som er 

medlemmer av Europarådet og har godkjent den individuelle klagerett.256 Den underliggende tanke var klart 

nok at den utlevertes rettigheter etter Konvensjonen dermed var ivaretatt.  Flere stater som historisk sett har 

hatt betydelige problemer med å etterleve torturforbudet, deriblant Tyrkia, Russland og diverse østeuropeiske 

stater, har siden ratifisert EMK og godtatt den individuelle klagerett. Det foregår imidlertid fortsatt utstrakt 

bruk av tortur i de nevnte statene, og de er overrepresentert blant de mange klagesaker som venter på å bli 

behandlet av Domstolen. Utlevering til en av disse statene kan dermed føre med seg en høy grad av risiko for 

at vedkommende vil bli utsatt for tortur. Det er således tvilsomt om Kommisjonens resonnement i K og F mot 

Nederland kan opprettholdes.257  

 

6.3 Ramzy mot Nederland og utvisning av potensielle terrorister  

6.3.1 Innledning 

 

Spørsmålet i det følgende er om statene etter artikkel 2 undertiden er forpliktet til å utvise 

antatte utenlandske terrorister fra egen stat som følge av at de representerer en trussel mot 

                                                 
253 Ibid, para. 81-91. Det er uenighet i den EMK-rettslig teori om dette skal betegnes som ekstraterritoriell 

anvendelse: Den konvensjonsstridige behandling forekommer ekstraterritorielt, mens vedtaket om utsendelse 

finner sted innenfor egen jurisdiksjon. Se nærmere Michael Gondek. Extraterritorial Application of the 

European Convention on Human Rights: Territorial Focus in the Age of Globalization? I: Netherlands 

International Law Review. 2005, s. 349-387, s. 355.  
254 Marius Emberland (1999) s. 31.  
255 K og F mot Nederland, Decisions and Reports 51 (1986).  
256 Ibid, para. 1.  
257 Slik også Ralf Alleweldt. Protection Against Expulsion Under Article 3 of the European Convention on 

Human Rights. I: European Journal of International Law, 1993, s. 360-377, s. 372. 
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befolkningens sikkerhet. Det foreligger ingen avgjørelse fra verken Kommisjonen eller 

Domstolen som gir støtte for en sådan plikt. I Ramzy har imidlertid Domstolen fått seg 

forelagt en problemstilling med klare berøringspunkter til temaet. Saken gjelder 

nederlandske myndigheters avgjørelse om å deportere asylsøkeren Ramzy til Algerie som 

følge av påstått involvering i en islamistisk terrororganisasjon. Ramzy hevder at 

tilbakeføring til Algerie vil medføre at han står i fare for å bli torturert og at artikkel 3 

derfor hindrer utlevering. Det sentrale spørsmål i saken er om befolkningens krav på 

sikkerhet etter artikkel 2 kan få betydning for den i utgangspunktet absolutte skranke 

artikkel 3 setter for utvisning av Ramzy.  

 

Det presiseres at det kun er tale om en avgjørelse av nederlandske myndigheter som er 

klaget inn for Domstolen, og at saken ennå ikke er tatt opp til behandling av EMD. Saken 

er imidlertid illustrerende for problemstillingens aktualitet og den rettsusikkerhet som 

hersker på området. I tillegg kommer at de nederlandske anførsler gjenspeiler 

rettsoppfatningen til syv konvensjonsstater.258 Dermed vil nederlandske myndigheters 

anførsler gi uttrykk for i alle fall elementer av en felles europeisk norm, og således kunne 

ha betydning for i hvilken grad Domstolen fremover vil tillate anti-terrortiltak forankret i 

artikkel 2.259 Slik sett synes det naturlig å legge særlig vekt på myndighetenes 

argumentasjon i det følgende.  

 

 

 

                                                 
258 På begge sider av saken er det blitt intervenert. På Nederlands side står Italia, Polen, Litauen, Portugal, 

Slovakia og Storbritannia. Blant NGO’er som har intervenert på vegne av Ramzy kan nevnes Amnesty 

International, Human Rights Watch, the International Commission of Jurists og the Association for the 

Prevention of Torture. For enkelthets skyld vil sakens parter i det følgende bli omtalt som henholdsvis Ramzy 

og Nederland. 
259 Se nærmere kapittel 6.3.5 nedenfor.  
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6.3.2 Nærmere om nederlandske myndigheters anførsler 

 

For bedre å forstå nederlandske myndigheters anførsler i saken, er det innledningsvis 

hensiktsmessig å presisere hva partene er enige om. Det er konsensus mellom partene om at 

torturforbudet i artikkel 3 som utgangspunkt er absolutt, og at bestemmelsen ikke åpner for 

unntak.260 Videre ønsker ingen av partene på generelt grunnlag å bestride prinsippet slått 

fast i Soering om at en beslutning om utvisning strider mot artikkel 3 dersom det er en reell 

mulighet for at den som utleveres vil bli behandlet i strid med bestemmelsen.261    

Partene er imidlertid uenige om dette prinsippet skal gjelde i situasjoner der utvisningen er 

begrunnet i hensynet til nasjonal sikkerhet, og da særlig retten til å beskytte egen 

befolkning mot en antatt utenlandsk terrorist. I Chahal mot Storbritannia262 ble Domstolen 

forelagt et slikt tilfelle. Domstolens flertall (13 dommere) uttalte at utvisningen var i strid 

med artikkel 3 dersom  

 

substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if 

expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 

(art. 3) in the receiving country.263  

 

                                                 
260 For Ramzys del vises det til Written Comments by Amnesty International, The Association for the 

Prevention of Torture, Human Rights Watch, Interrights, The International Commission of Jurists, Open 

Society Initiative and Redress, Pursuant to article 36 § 2 of the European Convention of Human Rights and 

rule 44 § 2 of the rules of the European Court of Human Rights (heretter Written Comments), 22. November 

2005, para. 6 flg. For Nederlands del vises det til Observations of the Governments of Lithuania, Portugal, 

Slovakia and the United Kingdom in intervening in application no. 25424/05, Ramzy v. the Netherlands 

(heretter Obeservations), 21. november 2005, para. 5. 
261 Partenes tilslutning til prinsippet i Soering fremgår av Written Comments para. 4-5, og Observations para. 

8.  
262 Chahal mot Storbritannia, Reports of Judgments and Decisions 1996-V.    
263 Ibid, para. 74. Et mindretall på 7 dommere var imidlertid av den oppfatning at hensynet til nasjonal 

sikkerhet talte for at artikkel 3 ikke kunne regnes for absolutt i slike tilfelle. 
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Domstolen valgte dermed å opprettholde prinsippet i Soering, også der hensynet til 

nasjonal sikkerhet og terrortrusler talte for utsendelse. Det er denne delen av Chahal 

Nederland ønsker at Domstolen skal revurdere.264  

 

Som begrunnelse for sitt syn, har Nederland anført at retten til liv etter artikkel 2 er av 

fundamental karakter og en forutsetning for de øvrige menneskerettighetene. 265 Videre at 

terrorisme mer en noensinne utgjør en alvorlig trussel mot befolkningens rett til liv etter 

artikkel 2, og at en revurdering av prinsippet fastslått i Chahal er nødvendig for at statene 

skal kunne ivareta befolkningens krav på sikkerhet. 

 

På denne bakgrunn har nederlandske myndigheter hevdet at det i tilfelle som det 

foreliggende, der befolkningens rett til å bli beskyttet mot terrorisme etter artikkel 2 står 

mot den antatte terroristens rett til ikke å bli torturert etter artikkel 3, må foretas en 

”balancing test” mellom de to rettighetene.266 Med bakgrunn i artikkel 2 skal denne 

balansetesten forbeholdes situasjoner der (i) utlendingen som ønskes utvist representerer en 

”clear, imminent og extremely serious threat” og (ii) det ikke foreligger andre egnede tiltak 

å iverksette.267 I følge nederlandske myndigheter vil det siste momentet være oppfylt der: 

 

- Utvisning på grunnlag av diplomatisk garanti er utelukket. Det vil være situasjonen 

der det ikke er mulig å fremskaffe en diplomatisk garanti fra mottakerstaten på at 

den hjemsendte ikke vil bli torturert. Domstolen forlangte i Chahal at en slik garanti 

må være utvetydig og på reelt vis ivareta den hjemsendtes sikkerhet. En diplomatisk 

garanti av denne sort vil dermed være vanskelig å fremskaffe. 268 

                                                 
264 Observations, para. 11 flg.  
265 Ibid, para. 5-6. 
266 Ibid, para. 24 og 25.  
267 Ibid, para. 20.   
268 Observations, para. 13.1. Ramzy har imidlertid bestridt at diplomatisk garanti hoverhode kan gjøre 

utsendelse konvensjonsmessig i forhold til artikkel 3, Written Comments para. 39-41.     



 86

- Utvisning til tredjestat er utelukket. Få stater vil ønske å ta i mot en person som 

utsendelsesstaten mistenker for å være en terrorist. Bare unntaksvis vil dette derfor 

være et reelt alternativ.269 

- Det er ikke mulig å idømme fengselsstraff.  På tidspunktet for spørsmål om 

utsendelse vil den antatte terroristen som regel ikke ha foretatt noen straffbar 

handling. Det kan videre tenkes at fengselsstraff er utelukket som følge av at de 

viktigste bevisene er fremskaffet gjennom etterretningsarbeid og således ikke kan 

benyttes uten å avsløre kildene.270 

- Internering på annet grunnlag vil stride mot artikkel 5. Å berøve en antatt terrorist 

friheten vil vanskelig være forenelig med artikkel 5 dersom det er tale om 

internering over lenger tid.271  

- Overvåking eller andre former for kontroll vil stride mot artikkel 8. Overvåking av 

den antatte terroristen vil i beste fall kun sørge for delvis sikkerhet for den øvrige 

befolkning og vil i tillegg kunne komme i konflikt med artikkel 8.272      

 

Det følger av nederlandske myndigheters argumentasjon at dersom det er tale om en person 

som representerer en særlig alvorlig terrortrussel, vil myndighetene i mange tilfelle være 

levnet få andre muligheter enn å sende den antatte terroristen ut av egen stat. Dermed vil 

vilkårene for å gjennomføre balansetesten være oppfylt.  

 

Når det gjaldt innholdet i denne balansetesten fremholdt Nederland at den bestod av to 

elementer: På den ene siden sannsynligheten for at den antatte terroristen ved utsendelse vil 

bli utsatt for behandling som på grovt vis strider med artikkel 3. Dette avveid 

forholdsmessig mot sannsynligheten for at personen alternativt vil forårsake et terrorangrep 

                                                 
269 Obeservations, para. 13.2 
270 Ibid, para. 14.  
271 Ibid, para. 15 
272 Ibid.  
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og det eventuelle angrepets alvorlighetsgrad. 273 En slik balansetest vil eksempelvis gjøre 

utvisning mulig dersom det er en liten risiko for at den antatte terroristen vil bli påført kun 

nedverdigende behandling ved utsendelse, samtidig som det er en umiddelbar fare for at 

den samme personen er i ferd med å iverksette et betydelig terrorangrep i 

konvensjonsstaten.274  

 

6.3.3 En utvisningsplikt der det er risiko for behandling i strid med artikkel 3 

 

En utvisningsplikt etter artikkel 2 der den antatte terroristen løper en risiko for å bli utsatt 

for en krenkelse av artikkel 3, er betinget av to forhold: (i) private individer må kunne 

kreve den antatte terroristen utvist; (ii) artikkel 3 må tolkes slik at den ikke hindrer 

utsendelse. Hva angår førstnevnte poeng, er det avgjørende at myndighetene i Ramzy 

anfører artikkel 2 som grunnlag for å foreta en balansetest og, i ytterste konsekvens, sende 

ut den antatte terroristen. Dersom myndighetene skulle få gjennomslag i Domstolen for at 

denne type anti-terrortiltak kan forankres i artikkel 2, vil dette undertiden kunne skape en 

korresponderende plikt til å beskytte befolkningen. Artikkel 2 tilkommer ethvert individ 

innenfor konvensjonsstatenes jurisdiksjon og kan påberopes av alle individer innenfor 

rammene av artikkel 34 og 35.275 Slik sett kan nederlandske myndigheters argumentasjon 

bli brukt mot dem selv ved en senere anledning. Er det tale om en situasjon som den i 

Ramzy, vil et slikt søksmål kunne resultere i en avveiningsplikt mellom artikkel 3 og 2 og, i 

ytterste konsekvens, en utvisningsplikt når det gjelder den potensielle terroristen.  

 

Dersom et privat individ påberoper seg artikkel 2 som grunnlag for å pålegge 

myndighetene en plikt til utsendelse, må dette anses som påberopelse av et preventivt 

                                                 
273 Ibid.  
274 Observations, para. 21.  
275 Se nærmere kapittel 3.2 ovenfor.  
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virkemiddel i en situasjon der terrorisme truer retten til liv.276 Domstolen vil dermed trolig 

ta utgangspunkt i Osman-kriteriene for å avgjøre om en slik plikt foreligger. Det er i den 

forbindelse verdt å merke seg myndighetenes implisitte referanse til Osman-kriteriene i sin 

argumentasjon i Ramzy.  

 

For det første anfører myndighetene at det av artikkel 2 følger en balansetest der faren den 

antatte terroristen representerer er ”clear, imminent and extremely serious.”277 Det 

oppstilles altså et krav til faregrad og hvor langt frem i tid faren befinner seg. Dette har 

klare berøringspunkter til Domstolens vilkår fra tidligere saker om at det må foreligge en 

reell og umiddelbare fare for utløsning av handlingsplikter etter artikkel 2.278  

 

For det andre anfører myndighetene at utvisning undertiden vil være det eneste effektive 

alternativet for å kunne beskytte den øvrige befolkningen mot terrorisme. Dette har klare 

paralleller til kausalitetstesten fra tidligere saker.279 Slik Domstolen har anvendt 

kausalitetstesten vil den være oppfylt der terrorangrepet sannsynligvis ikke ville ha blitt 

gjennomført dersom myndighetene hadde iverksatt de tiltak en med rimelighet kunne 

forvente. Som det fremgår av nederlandske myndigheters argumentasjon, vil det være 

situasjoner der andre tiltak enn utsendelse ikke fremstår som reelle alternativer for å unngå 

et terrorangrep.280 Dermed kan det argumenteres for at utvisning av den antatte terroristen 

er et tiltak en med rimelighet kan forvente av myndighetene. Det er heller ikke tvilsomt at 

et utvisningsvedtak etter all sannsynlighet vil hindre en antatt terrorist i å effektuere en 

eventuell terrorplan. Utvisning av den antatte terroristen vil således kunne være den eneste 

måte for myndighetene å oppfylle kausalitetstesten på.  

 

                                                 
276 Se kapittel 5.  
277 Observations, para. 20.  
278 Se nærmere kapittel 5.5.3 ovenfor.  
279 Se nærmere kapittel 5.5.5 ovenfor. 
280 Se nærmere kapittel 6.3.2 ovenfor.  
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Nederlands argumentasjon taler dermed for at i situasjoner lik den i Ramzy vil Osman-

kriteriene kunne være oppfylt, og en utsendelsesplikt følgelig foreligge. Mot en slik 

konklusjon kan det innvendes at Osman-vilkårene om myndighetenes aktsomhetskrav og 

individualisering av terrorfaren ikke ble nærmere problematisert av de nederlandske 

myndighetene i Ramzy. Dersom en privatperson skulle påberope seg artikkel 2 som 

grunnlag for utsendelse, vil det være nødvendig å påvise at myndighetene er eller burde 

være inneforstått med faren den antatte terroristen representerer. Når det gjelder kravet om 

individualisering vil det trolig være nødvendig å påvise at den antatte terroristen 

representerer en fare særegen for en begrenset krets av personer.281  

  

Hva angår artikkel 3 og spørsmålet om bestemmelsen hindrer utvisning, betinger en 

utvisningsplikt at Domstolen revurderer standpunktet inntatt i Chahal. Det er imidlertid 

vanskelig å forutsi hvordan Domstolen vil konkludere når Ramzy-saken etterhvert tas opp 

til doms. Dette skyldes hovedsaklig at Ramzy skiller seg fra sakene som er behandlet i 

kapitlene ovenfor. I de tidligere saker har det vært tale om privatpersoner som har forlanget 

beskyttelsestiltak av staten på grunnlag av artikkel 2. Den foreliggende sak er imidlertid 

initiert gjennom en påberopelse av artikkel 3 som skranke for myndighetenes handlinger, 

mens artikkel 2 i sin tur er påberopt av staten på vegne av den øvrige befolkningen. Dette 

medfører at saken har sitt utspring i artikkel 3, og spørsmålet er i hvilken grad artikkel 2 

kan influere tolkningen av førstnevnte. Rettstilstanden må her anses for uavklart inntil 

avgjørelse i saken har falt.  

 

Dermed er det uklart om det av artikkel 2 kan følge en utvisningsplikt dersom den antatte 

terroristen risikerer og bli utsatt for krenkelse av artikkel 3 ved utsendelse. En slik plikt er 

imidlertid ikke utenkelig dersom Domstolen gir nederlandske myndigheter medhold når 

Ramzy-saken tas opp til doms.     

 

                                                 
281 Se nærmere kapittel 5.5.2 ovenfor.  
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6.3.4 En utvisningsplikt der det ikke er risiko for behandling i strid med artikkel 3  

 

Nederlands argumenter i Ramzy illustrerer imidlertid at en utvisningsplikt kan følge av 

artikkel 2 dersom den antatte terroristen ikke løper noen risiko for å bli utsatt for krenkelse 

av artikkel 3. At en slik situasjon oppstår er ikke utenkelig. Sett at en utlending oppholder 

seg i en konvensjonsstat, og en eller flere private individer har grunn til å tro at denne 

personen planlegger å iverksette en terroraksjon. Myndighetene ønsker imidlertid ikke å 

utvise utlendingen; enten fordi beskyttelsestiltak anses for overflødige, eller fordi andre 

iverksatte tiltak regnes for adekvate. En slik situasjon vil kunne oppstå uavhengig av om 

den antatte terroristen løper noen risiko for å bli påført lidelse i strid med artikkel 3 ved 

utvisning. En privatperson vil i en slik situasjon kunne reise krav om at utlendingen må 

sendes ut av konvensjonsstaten som følge av EMK artikkel 2 og retten til liv. I likhet med 

utsendelsesplikten der den antatte terroristen risikerer å bli utsatt for en krenkelse av 

artikkel 3, vil utgangspunktet for en slik vurdering måtte være artikkel 2 og Osman-

kriteriene. Som det fremgikk av kapittelet ovenfor, kan det tenkes situasjoner der Osman-

kriteriene vil være oppfylt i en slik situasjon.  

 

Det er således grunn til å tro at det av artikkel 2 kan følge en utvisningsplikt dersom det 

ikke er tale om noen risiko for krenkelse av artikkel 3 ved utsendelse. En slik plikt vil være 

basert på Osman-kriteriene, og er ikke betinget av at nederlandske myndigheter gis 

medhold i Ramzy-saken.282     

 

 

                                                 
282 Det kan argumenteres for at dersom Nederlandske myndigheters gis medhold i Ramzy, vil det bidra til at 

en utsendelsesplikt lettere statueres av Domstolen. Se nærmere om dette i kapittel 6.3.5.   
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6.3.5 Sakens implikasjoner for en rett til sikkerhet mot terrorisme 

6.3.5.1 Generelt 

 

I sakene som ble behandlet i kapittel 5 var det individer som påberopte seg artikkel 2 som 

grunnlag for å pålegge staten å iverksette beskyttelsestiltak mot terrorisme. I Ramzy er 

konstellasjonen annerledes; angivelig av hensyn til egen befolkning har myndighetene 

påberopt seg artikkel 2 for å legitimere anti-terrortiltak. Dette søkes rettferdiggjort ved å 

fremholde internasjonal terrorisme som en høyaktuell trussel mot statens befolkning, noe 

som nødvendiggjør statlige beskyttelsestiltak legitimert gjennom menneskerettighetene. 

Myndighetene anfører: 

 

Suppose then that that the facts indicated substantial grounds of a compelling kind 

for believing that there was a real risk that the person concerned would involve 

himself in bombing the London Underground during rush hour. It may be fairly be 

asked how the Convention rights of all concerned would be properly balanced 

and protected by an absolute prohibition on removal. The Governments submit that 

the risk of such treatment [real risk for corporal punishment on a single occasion] 

could not suffice to override the right of the State to protect its citizens from 

serious risks involving the potential for injury and death (mine uthevninger).283 

 

Fra myndighetenes side må dette sies å være en positiv bekreftelse på avhandlingens 

innledningsvise spørsmål om Konvensjonen tidvis hjemler en rett til sikkerhet mot 

terrorisme. Foruten å være interessant for spørsmålet om utsendelse av potensielle 

terrorister, vil de statlige myndigheters argumentasjon kunne bringe med seg en rekke 

menneskerettslige konsekvenser. I det følgende vil det bli redegjort nærmere for noen av de 

rettslige implikasjonene som kan oppstå dersom myndighetenes syn skulle få gjennomslag i 

Domstolen. Underveis vil det bli knyttet enkelte kommentarer til måten de fremførte 
                                                 
283 Observations, para. 24.2.  
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argumenter på sikt vil kunne bli tillagt vekt av EMD, uavhengig av resultat i den konkrete 

sak.   

 

6.3.5.2 Terrorisme som krenkelse av artikkel 2 

 

Det er verdt å merke seg at myndighetene innledningsvis i Ramzy fremstiller internasjonal 

terrorisme som en trussel mot menneskerettigheten til liv: 

 

The right to life is the necessary foundation for the enjoyment of any human rights. 

It is that right, as enjoyed by members of the public, which is destroyed by the 

actions of terrorists when they carry out attacks, often with the object of 

indiscriminately killing as many people as possible (mine uthevninger).284 

 

Myndighetenes argumentasjon er her på linje med mye av den senere tids internasjonale 

retorikk omkring terrorisme og menneskerettigheter og er derfor innholdsmessig av 

begrenset nyhetsverdi.285 Tidligere uttalelser har imidlertid i langt de fleste tilfelle vært 

forbeholdt ikke-rettslige arenaer, og ofte vært politisk motivert.286 Nytt er altså at 

terrorisme portrettert som krenkere av menneskerettighetene, fremføres som et rent rettslig 

argument og det av myndighetene selv.287  

 

Det er sikker rett at terrorisme kan utløse aktivitetsforpliktelser etter artikkel 2, det ble 

                                                 
284 Observations, para. 5.  
285 En oversikt er gitt i kapittel 1.2 ovenfor.  
286 Ibid. Se for øvrig nærmere Emberland (2006) s. 98. 
287 Det kan være gode grunner til å kritisere en slik bruk av menneskerettighetsbegrepet. Emberland (2006) s. 

98 fremholder at når ”menneskerettslige normer ikke forplikter privatpersoner, så kan de heller ikke krenke 

menneskerettighetene. At noen kunne ønske det var slik er en annen sak. Men et slikt synspunkt gir ikke 

uttrykk for rettslige realiteter.”  
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fastslått av Kommisjonen allerede i X mot Irland.288 Prinsipielt er dette likevel noe annet 

enn å omtale terrorisme som en trussel mot menneskerettighetene. Dette gjelder selv om 

Nederland ikke kan ha ment at internasjonale terrororganisasjoner nå er pliktsubjekter etter 

Konvensjonen; dette er klart nok utelukket av EMK artikkel 34.289 Myndighetenes 

argumentasjon har likevel en funksjon. Ved å fremstille internasjonal terrorisme som en 

trussel mot menneskerettighetene, vil myndighetenes tiltak mot terrorisme logisk nok bli et 

forsvar av menneskerettighetene. Slik blir det å kategorisere internasjonal terrorisme som 

en menneskerettighetstrussel et virkemiddel for å kunne forankre omfattende anti-

terrortiltak i EMK artikkel 2. Myndighetene har da også fremhevet egne tiltak som en 

reaksjon på allerede truede menneskerettigheter: 

 

The absolute approach [in Chahal] affords no weight whatever to the rights of those 

whose lives (and thus Article 2 rights) might be significantly protected by the 

removal of a person believed to pose a terrorist threat (min uthevning).290 

 

Det er vanskelig å akseptere at terroristene kan krenke menneskerettighetene, uten at dette 

søkes motvirket på en helhjertet måte. Myndighetenes argumentasjon kan dermed sees på 

som et forsøk på å fremskaffe menneskerettslig handlingsrom, noe som vil kunne bidra til å 

gjøre det lettere å gjennomføre vidtrekkende anti-terrortiltak.291  

 

6.3.5.3 Innskrenking av menneskerettighetsvernet til antatte terrorister 

 

Myndighetene argumenterer på generelt grunnlag for at internasjonal terrorisme truer 

                                                 
288 Se nærmere kapittel 5.2 ovenfor.  
289 Se nærmere kapittel 3.2 ovenfor.  
290 Observations, para. 24.1.  
291 I denne retning Colin Warbrick (2004) s. 994. 
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artikkel 2-rettighetene til den øvrige befolkning og således må motvirkes.292 Dette 

fremholdes uten noen spesifikk tilknytning til spørsmålet om utvisning.293 Dermed vil de 

fremførte rettslige argumentene i prinsippet være overførbare til andre situasjoner der 

internasjonal terrorisme truer befolkningens sikkerhet og følgelig artikkel 2-rettigheter. 

Som følge av at artikkel 2-rettighetene til befolkningen er truet, argumenteres det for en 

reduksjon av menneskerettighetsvernet til den antatt terroristen. I de tidligere saker 

omhandlende myndighetenes preventive handlingsplikter ble det lagt vekt på at de øvrige 

menneskerettighetene påla statens organer klare begrensninger når det gjaldt å iverksette 

beskyttelsestiltak.294 Muligheten for å ivareta det potensielle offerets sikkerhet har dermed 

måttet ta utgangspunkt i at den antatte terroristen nyter visse ukrenkelige rettigheter. 

Følgelig har myndighetenes forpliktelser blitt vurdert på bakgrunn av det resterende 

menneskerettslige handlingsrom. I Ramzy har myndighetene hevdet at det på grunnlag av 

artikkel 2 kan gjøres innhugg i den antatte terroristens menneskerettighetsvern etter artikkel 

3. Det er således en langt mer omfattende rett til sikkerhet myndighetene argumenterer for i 

Ramzy enn det Domstolen har basert seg på i tidligere saker.  

 

Nederland har riktignok anført at artikkel 3 gi den antatte terroristen et svakere vern ved 

utsendelse sammenliknet med andre situasjoner der bestemmelsen kommer til anvendelse. 

Dette fordi EMK ikke inneholder bestemmelser som direkte verner utlendinger mot 

utsendelse, samt at det ikke er konvensjonsstaten selv som eventuelt påfører lidelse i strid 

med artikkel 3.295 Det er således uklart om myndighetene ser for seg balansetester som 

følge av artikkel 2 i situasjoner det ikke er tale om utsendelse. Likevel vil myndighetenes 

argumentasjon – potensielle ofre for terror har artikkel 2-rettigheter, noe som medfører en 

reduksjon av den antatte terroristens artikkel 3-rettighet – på sikt kunne føre til at 

                                                 
292 Observations, para. 5 
293 Ibid.  
294 Se nærmere kapittel 5.5, og særlig 5.5.4 og 5.5.5 for mer om dette.  
295 Observations, para. 10.  
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befolkningens krav på sikkerhet reduserer den antatte terroristens generelle 

menneskerettighetsvern.    

 

6.3.5.4 Bakgrunnen for og konsekvensene av Nederlands argumentasjon 

 

Drivkreftene som ligger til grunn for myndighetenes argumentasjon i Ramzy er trolig 

mange og sammensatte. Viktigst er nok likevel at argumentasjonen tilfører myndighetenes 

anti-terrortiltak etterlengtet legitimitet. Den konvensjonelle tilnærming til denne type 

spørsmål har vært å betrakte anti-terrortiltak som en motsats til menneskerettighetene.296 

Dermed har de måttet begrunnes i andre hensyn og da vanligvis nasjonal sikkerhet. Slik var 

da også situasjonen i Chahal, der brittiske myndigheter helt unnlot å anføre artikkel 2 som 

grunnlag for å kunne effektuere utvisningsvedtaket. I stedet ble det argumentert med 

hensynet til nasjonal sikkerhet, og myndighetenes rett til å ivareta denne.297 Statens behov 

for å utvise den antatte terroristen ble dermed anført uten menneskerettslig forankring. Selv 

om betydningen av nasjonal sikkerhet også er nevnt i Ramzy,298 er argumentasjonen i all 

hovedsak knyttet til befolkningens krav på sikkerhet, ivaretatt gjennom EMK artikkel 2. 

Med tanke på menneskerettighetenes moralske og rettslige gjennomslagskraft vil dette 

bidra til å gjøre det lettere å argumentere for statlige anti-terrortiltak, både rettslig og 

politisk. Myndighetens argumentasjon kan derfor sees som et forsøk på å restrukturere det 

gjeldende bildet knyttet til terrorisme og menneskerettigheter, slik at det i stedet for å 

argumentere mot, er mulig å argumentere med menneskerettighetene når anti-terrortiltak 

skal realiseres. Konsekvensen av dette at kampen mot terrorisme i større grad får karakter 

av å være en intramenneskerettslig balanseøvelse. Dette ble da også understreket av 

myndighetene:  

 

                                                 
296 Se kapittel 1.2.  
297 Chahal mot Storbritannia, para. 41.  
298 Obeservations, para. 9.1.  
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The Governments have a long-standing history and policy of support for the 

Convention; and seek by this intervention to address those difficulties in a way 

that properly balances the various Convention rights in issue. (min uthevning)299 

 

Myndighetenes helomvending fra Chahal til Ramzy når det gjelder anførselen av artikkel 2 

som rettslig grunnlag for utvisning, har også sammenheng med den betydelige utvikling av 

Konvensjonen på dette området. Førstnevnte avgjørelse ble avsagt på en tid der Domstolen 

bare i liten grad hadde pålagt myndighetene aktivitetsforpliktelser i mellomprivate 

konflikter.300 Senere har Osman-kriteriene blitt lansert og konsolidert av EMD, slik at 

statene er blitt pålagt et relativt sett større menneskerettslig ansvar for trusler fra ikke-

statlige aktører. Dermed blir det også naturlig for myndighetene å anføre artikkel 2 når en 

ønsker å regulere denne type konstellasjoner. Myndighetenes argumentasjon i Ramzy blir 

slik sett en endelig bekreftelse på at det har forekommet en utvikling hva angår 

forankringen av beskyttelsestiltak mot terrorisme i artikkel 2, og at dette er noe Nederland 

er inneforstått med og ønsker å benytte seg av. Om myndighetene spenner buen for vidt og 

søker å forankre for vidtgående tiltak i artikkel 2, er umulig å si før dom i saken faller.301 

 

6.3.5.5 Sammenfatning 

 

Myndighetene har anført at egen befolkning har krav på sikkerhet mot terrorisme etter 

artikkel 2, og at dette behovet er tungtveiende nok til å begrunne en innskrenking av den 

antatte terroristens menneskerettighetsvern. Syntesen av dette er at offentlige myndigheters 

kamp mot terror ikke bare kan ikles en menneskerettslig drakt, men i tillegg ofte vil kunne 
                                                 
299 Obeservations, para. 11. 
300 Chahal-avgjørelsen ble avsagt i 1996 (note 262), mens Osman-kriteriene ble etablert i 1998 (note 71).  
301 Det er nevnt ovenfor at myndighetenes frihet til å beskytte befolkningen som følge artikkel 2 på sikt vil 

kunne bli en beskyttelsesplikt (kapittel 6.3.3 og 6.3.4 ovenfor). Dette avsnittet viser også at utviklingen kan 

virke motsatt vei: Domstolens pålegg om beskyttelsestiltak vil av statene kunne tas til inntekt for å regulere 

mellomprivate forhold.   
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føres til fortrengsel for andre menneskerettigheter. Slik vil myndighetenes anførsler i 

Ramzy kunne føre med seg vidtrekkende konsekvenser også på helt andre rettsområder enn 

utvisning av potensielle terrorister. Som påpekt i kapittel 6.3.3 og 6.3.4 vil dette i sin tur 

kunne føre til at artikkel 2 påberopes av private aktører for å pålegge myndighetene en plikt 

til å iverksette beskyttelsestiltak. Statens frihet til å beskytte befolkningen vil dermed kunne 

utvikle seg til å bli en rett til å bli beskyttet mot terrorisme. På sikt vil dette kunne bidra til 

å etablere en implisert rett til sikkerhet mot terrorisme forankret i EMK artikkel 2. 

 

Det ovennevnte er som nevnt basert på myndighetenes egne anførsler, det foreligger ingen 

autoritativ uttalelse fra Domstolen på det nærværende tidspunkt. Uavhengig av hvilket 

resultat Domstolen kommer til vil myndighetenes argumentasjon uansett kunne ha 

vidtrekkende betydning for utvikling av retten til sikkerhet mot terrorisme. Som det har 

fremgått av kapittel 5, har Domstolen i mange tilfelle vært tilbakeholden med å pålegge 

statene omfattende forpliktelser til å beskytte mot terror. Dette bildet vil kunne endres etter 

hvert som statene sender signaler til EMD om at vidtrekkende beskyttelsestiltak mot 

terrorisme er mulig å forankre i Konvensjonens artikkel 2. Dersom dette kan sies å 

gjenspeile en felles europeisk norm, vil EMD kunne tillegge denne rettsoppfatningen 

direkte relevans for tolkningen av Konvensjonens artikkel 2.302 I alle tilfelle vil det kunne 

ha en indirekte effekt ved at det skaper et rettslig klima der beskyttelsestiltak mot 

terrorisme gradvis sees på som noe en rettmessig kan kreve etter artikkel 2 og det selv om 

andre rettigheter i utgangspunktet hindrer slike tiltak. 

 

 

 

 

                                                 
302 Se nærmere Elgesem (2003) s. 216.  
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7 Nødvendig helsehjelp 

7.1 Innledning  

 

Terrorisme som fenomen kan ta mange former, og dens skadepotensiale vil variere deretter. 

I alle tilfelle vil det i kjølvannet av en terroraksjon kunne oppstå store behov for nødvendig 

helsehjelp. Eventuelle plikter artikkel 2 pålegger konvensjonsstatene på dette området, vil 

følgelig utgjøre en viktig del av retten til sikkerhet mot terrorisme.  

 

Statens forpliktelser i etterkant av et terrorangrep har vært tema for en rekke av 

Europarådet konvensjoner og anbefalinger.303 Interessant i så måte er European Committee 

on Crime Problems (CDPC), en av Ministerkomiteens styringskomiteer, som i 2006 

utarbeidet Explanatory memorandum to the Recommendation Rec(2006)… on assistance to 

crime victims.304 Her fremkom en rekke anbefalinger vedrørende offentlige myndigheters 

plikt til å yte bistand til ofre for kriminelle handlinger, herunder terrorisme. Særlig ble det 

lagt vekt på betydningen av tilstrekkelig helsehjelp: 

 

Threats of terrorism, as well as terrorist acts and other forms of transnational 

crimes, also call for improved forms of assistance to victims. Particularly in 

situations of mass victimisation such as terrorist acts, States should ensure a well-

prepared and co-ordinated response. Immediate assistance should consist of a 

preliminary medical assessment and first aid if needed, as well as general 

information on assistance available to victims. The personnel in contact with 

victims should be aware of the risk of secondary victimisation and should have 
                                                 
303 Se blant annet Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme (2005), åpnet for signering i mai 

2006.  
304 European Committee on Crime Problems. Explanatory memorandum to the Recommendation Rec(2006)… 

on assistance to crime victims. 2006. Europarådets internettsider (coe.int.). 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2006)61&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=addrev&B

ackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (mai 2007). 
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adequate training to prevent it. In the longer term, the range of services that are 

proposed in the short and medium term should remain available as long as 

needed.305  

 

Like interessant som de materielle anbefalingene, er imidlertid CDPCs begrunnelse for at 

det tilkommer statene å etterleve disse: 

 

The State’s responsibility to assist victims derives from the obligations set out in the 

European Convention on Human Rights (ECHR). States party to the Convention 

have a positive obligation to “secure to everyone within their jurisdiction the rights 

and freedoms defined in [the] Convention” (Art 1 ECHR), and in particular their 

rights to life (Art 2) (min uthevning).306       

 

I følge CDPC følger det av artikkel 2 dermed en plikt til å sørge for et adekvat 

hjelpeapparat i etterkant av et terrorangrep. Anbefalinger fra CDPC er riktignok ikke 

rettslig bindende for Europarådets stater, men det finnes en rekke eksempler på at 

Domstolen har referert til praksis fra Europarådets organer ved tolkningen av rettighetene i 

Konvensjonen.307 Dermed vil ovennevnte uttalelse fra CDPC kunne være relevant for EMD 

ved tolkningen av artikkel 2.  

 

Spørsmålet i det følgende er om artikkel 2 pålegger statene å yte nødvendig helsehjelp der 

individer rammes av terrorisme. I den forbindelse vil det sees hen til hvilke generelle 

helseplikter Domstolen har pålagt statene med bakgrunn i artikkel 2. Det vil bli redegjort 

for statens plikt til å sørge for helsebistand (kap. 7.2), og om en slik plikt er overførbar til 

                                                 
305 Ibid, para. 57 og 149.  
306 Ibid, artikkel 47.  
307 Se eksempelvis Öcalan mot Tyrkia, application number 46221/99, 14. desember 2000 (upublisert), og 

Guerra m.fl. mot Italia, para. 34.  
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private helseinstitusjoner (kap. 7.3). Avslutningsvis vil det bli tatt stilling til om 

bestemmelsen pålegger private individer å hjelpe ofre for terrorisme (kap. 7.4).  

 

7.2 Offentlige myndigheters plikt til å yte nødvendig helsehjelp 

 

Offentlige myndigheters plikt etter artikkel 2 til å yte helsehjelp av ulik art sto sentralt i 

L.C.B. mot Storbritannia.  Klagerens far var tidligere ansatt i det britiske flyvåpenet (RAF) 

og hadde i den forbindelse deltatt i fire atomprøvespreninger på Christmas Islands i 

perioden 1957-58. Klageren var født i 1966 og hadde i 1970 fått diagnosen leukemi. 

Sykdommen hadde påført han store plager både i barndommen og i voksenlivet. I 1992 

hadde the British Nuclear Test Veterans’ Association publisert en rapport som indikerte en 

sammenheng mellom deltakelse i prøvesprengningene og leukemi. En slik sammenheng ble 

påstått å gjelde også for barn av de som hadde deltatt. Klageren gjorde gjeldende at britiske 

myndigheter hadde krenket artikkel 2 ved ikke å advare hennes foreldre mot at deres barn 

kunne utvikle leukemi. Videre anførte hun krenkelse som følge av at hun ikke hadde 

mottatt helserådgivning før diagnosen ble stilt i 1970.  

 

EMD innledet med å slå fast at artikkel 2 foreskrev visse positive forpliktelser. Som 

dommene referert til i kapittel 5 innebar dette en plikt til å ta de nødvendige skritt for å 

beskytte livene til alle innenfor statens jurisdiksjon.308  Domstolen uttalte at det var knyttet 

stor usikkerhet til om klagerens far i det hele tatt hadde vært utsatt for skadelige mengder 

radioaktivt materiale i forbindelse med prøvesprengningene.309 Deretter ble det fastslått at 

britiske myndigheters forpliktelser var betinget av at det på det aktuelle tidspunkt fremsto 

som ”likely” at klageren var utsatt for en ”real risk to her health.”310 I likhet med de rene 

preventive aktivitetsforpliktelsene behandlet i kapittel 5, baserte Domstolen seg således på 

                                                 
308 Ibid, para. 35.  
309 Ibid, para. 37. Domstolen hadde fått seg forelagt ekspertrapporter som pekte i ulike retninger. 
310 Ibid, para. 38. 
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et subjektivt vilkår for ileggelse av statsansvar. Dette subjektive vilkåret ble koplet til 

kravet om at det måtte foreligge reell risiko for klagerens helse.311 I motsetning til i de 

tidligere sakene var det imidlertid intet krav om at helsefaren måtte være umiddelbar. Dette 

er da også logisk: Spørsmål knyttet til forebyggende helsearbeid vil som regel melde seg 

der faren ligger langt frem i tid.  

 

Domstolen konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig bevist at situasjonen klageren 

hadde befunnet seg i innbefattet en reell helserisiko.312  Dermed var det ikke grunnlag for å 

ta stilling til hvilket aktsomhetskrav som påhviler offentlige myndigheter i slike 

situasjoner.313  

 

Avslutningsvis fremførte Domstolen en kausalitetstest som begrunnelse for at det ikke 

forelå krenkelse. Domstolen fremholdt at  

 

it is clearly uncertain whether monitoring of the applicant’s health in utero and from      

birth would have led to earlier diagnosis and medical intervention such as to 

diminish the severity of her disease.314 

 

Domstolen la således til grunn at de påberopte helsetiltakene etter all sannsynlighet ikke 

ville ha bidratt til å diagnostisere klageren på et tidligere tidspunkt eller på annen måte ha 

innvirket positivt på hennes tilstand.315 Kausalitetstesten var således ikke oppfylt. 

Domstolen uttalte imidlertid at det var mulig å argumentere for at dersom myndighetene 

hadde vært klar over at det forelå en reell risiko, ville en informasjonsplikt likevel kunne 

                                                 
311 Ibid  
312 Ibid, para. 39.  
313 En slik drøftelse foranlediger jo at faren hadde vært reell, men at dette var noe offentlige myndigheter 

hadde vært uvitende om.  
314 L.C.B. mot Storbritannia, para. 40.  
315 Ibid.  
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følge av Konvensjonen, uavhengig om nevnte kausalitetstest hadde vært oppfylt eller ikke. 

Det var imidlertid ikke nødvendig for Domstolen å ta stilling til dette.316 Uttalelsen gjør det 

uklart om Domstolen i fremtidige liknende saker vil legge til grunn en kausalitetstest som 

vilkår for statsansvar.  

 

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor fant Domstolen at det ikke forelå krenkelse i 

saken. Avgjørelsen er likevel prinsipielt interessant ettersom den åpner for at også 

forpliktelser til å yte medisinsk rådgivning og helseovervåking kan pålegges offentlige 

myndigheter med bakgrunn i artikkel 2. Videre illustrerer avgjørelsen at Domstolen baserte 

statens helsemessige forpliktelser på kriterier lik dem som ble anvendt for å pålegge statene 

preventive forpliktelser, jf. kap. 5.5.317  

 

I motsetning til mange av avgjørelsene referert til i kapittel 5 er dommen imidlertid svært 

knapt utformet og en rekke spørsmål forblir ubesvart. Usikkerheten knyttet til 

kausalitetstesten er allerede nevnt. I tillegg unnlater Domstolen å kommentere nærmere 

hvilke underliggende hensyn statenes forpliktelser skal vurderes på bakgrunn av.318  

Det er også uklart i hvilken grad dommen forutsetter en individualisering av faren som 

vilkår for myndighetenes helsemessige forpliktelser; Domstolen unnlot helt å kommentere 

dette momentet i L.C.B. Kun et begrenset antall britiske soldater var rammet av 

strålingskader som følge av prøvesprengningene på Christmas Islands. Dermed er det 

grunn til å tro at faren i alle tilfelle hadde blitt ansett for tilstrekkelig individualisert dersom 

Domstolen hadde lagt dette kriteriet til grunn. Hva dersom faren ikke hadde vært 

individualisert – vil statens forpliktelser opprettholdes i slike tilfelle? Begrunnelsen for 

kravet om individualisering, slik det er redegjort for i kapittel 5.4.1, vil være den samme for 

helsemessige som for preventive forpliktelser. Det er således uklart om Domstolen ville 

opprettholdt sitt resonnement dersom en større del av befolkningen var rammet av 
                                                 
316 Ibid.  
317 Osman-kriteriene ble i realiteten utviklet med bakgrunn i L.C.B.-saken. Se note 151.  
318 Se motsetningsvis kapittel 5.5 ovenfor, og forholdsmessighetsvurderingen Domstolen la til grunn i Osman.  
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strålingsskader, og faren følgelig ikke var individualisert.319  

 

Dermed er det naturlig å tolke avgjørelsen dit hen at dersom et individ, og trolig også en 

identifiserbar gruppe individer, kan påvise at de står ovenfor en reell helserisiko, som 

myndighetene både er klar over og til en viss grad kan avhjelpe, vil det påhvile staten visse 

positive forpliktelser. I så måte vil også ofre for terrorisme nyte et visst vern etter 

Konvensjonen. Umiddelbart etter et angrep vil det kunne oppstå store medisinske behov 

som myndighetene nødvendigvis vil være klar over og har muligheter til å bistå med. 

Trolig vil dette utløse positive plikter for offentlige myndigheter etter artikkel 2. 

Avgjørelsen gir også grunn til å tro at staten kan pålegges helsemessige forpliktelser også 

over et lenger tidsperspektiv. Slik kan situasjonen være der det er tale om større 

terroraksjoner, hvor kjemiske eller biologiske våpen er involvert. At personer utsatt for 

slike terrorhandlinger er utsatt for en reell helserisiko over lenger tid, vil offentlige 

myndigheter måtte være på det rene med.320    

 

Det er imidlertid usikkert nøyaktig hvilke tiltak offentlige myndigheter plikter å iverksette 

dersom de nevnte vilkårene skulle være oppfylt. I nærværende sak var det tale om 

overvåking og helserådgivning. Om EMD er villige til å pålegge mer omfattende 

helsemessige forpliktelser, som nødhjelp og medisinering, må regnes for uklart. Uten at det 

fremgår av dommen, vil det trolig være tale om en vurdering der behovet for bistand må 

avveies forholdsmessig mot statens tilgjengelige ressurser.321  

 

                                                 
319 Se nærmere om individualiseringskravet i Kypros mot Tyrkia, application number 25781/94, 10. mai 2001 

(upublisert), omtalt nedenfor.  
320 De langsiktige medisinske utfordringene ved denne type terrorisme er nærmere belyst i Kenneth C. Hyams 

og Frances M. Murphy. Responding to Chemical, Biological, or Nuclear Terrorism: The Indirect and Long-

Term Health Effects May Present the Greatest Challenge. I: Journal of Health Politics, Policy and Law. 2002, 

s. 273-292.  
321 I denne retning også McBride (1999) s. 54.  
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Det er også uklart om resonnementet i avgjørelsen er overførbar til alle situasjoner der 

ikke-statlige terrorisme truer retten til liv. I L.C.B. var helsefaren skapt gjennom 

prøvesprengingen og dermed på indirekte vis av myndighetene selv. I hvilken grad 

Domstolen hadde vært villig til å utlede positive plikter for staten der helsefaren er 

forårsaket av en tredjepart alene er således usikkert. Er det tale om situasjoner der 

myndighetene selv er medansvarlige for terrortrusselen, eller det er forbindelser mellom 

deler av myndighetsapparatet og ikke-statlige terrorgrupper, vil dette muligens øke 

avgjørelsens overføringsverdi.322 

 

Offentlige myndigheters positive forpliktelser når det gjaldt å sørge for helsemessige 

tjenester, var tema i den interstatlige saken Kypros mot Tyrkia. Kypros gjorde gjeldende at 

tyrkiske myndigheter i Nord-Kypros hadde nektet den greskkypriotiske befolkning 

adekvate helsetjenester og således krenket artikkel 2.  

  

Kort om sakens bakgrunn: Kypros ble selvstendig i 1960. Det oppstod umiddelbart 

uenighet mellom den gresk- og tyrkiskkypriotiske befolkning om statens styresett, noe som 

førte med seg omfattende sekterisk vold. I 1974 okkuperte Tyrkia den nordlige delen av 

Kypros, og opprettet den selvstendige staten Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC). Av samtlige stater i det internasjonale samfunn er imidlertid TRNC kun anerkjent 

av Tyrkia.  

 

EMD henviste til LCB, og slo fast at artikkel 2 krevde at det ble tatt nødvendige skritt for å 

verne livene til alle innenfor statens jurisdiksjon.323 Videre ble det fremholdt at krenkelse 

forelå  

 

where it is shown that the authorities of a Contracting State put an individual’s life 

at risk through the denial of health care which they have undertaken to make 
                                                 
322 Se nærmere kapittel 5.6 og 5.7 ovenfor for mer om slike tilfelle.  
323 Kypros mot Tyrkia, para. 219.  
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available to the population generally (min uthevning).324 

 

Det ble altså uttalt at dersom offentlige myndigheter har garantert et visst helsetjenestenivå, 

vil det kunne medføre krenkelse å nekte et individ behandlingen han dermed har krav på. 

Dette innebærer at staten står fritt til å definere helsetjenestetilbudet, og at EMDs rolle vil 

være begrenset til å sørge for at dette gjøres gjeldende universelt.325  

Slik sett er det nærmest en prosessuell forpliktelse Domstolen statuerer. Med dette menes 

at Domstolen i all hovedsak stilte krav til myndighetenes fremgangsmåte ved utdeling av 

helsetjenester. Dette står i kontrast til en materiell forpliktelse, som i større grad vil stille 

kvalitative krav til helsetjenestenes innhold.  

 

Domstolen fastslo at det ikke var tilstrekkelig bevist at TRNC ”deliberately withheld” 

legehjelp når det gjaldt greskkypriotene, eller at det var etablert en praksis der henvendelser 

om å motta legehjelp i Sør-Kypros bevisst hadde blitt forsinket.326 Det var imidlertid på det 

rene at det hadde forekommet visse tilfelle av forsinket legebehandling i nord grunnet 

restriksjoner på greskkypriotenes frie bevegelse.327 Likevel forelå ikke krenkelse:  

“However, it has not been established that the lives of any patients were put in danger on 

account of delay in individual cases.”328  

 

                                                 
324 Ibid.  
325 I tilfelle som det foreliggende, der det var tale om et svakere helsetilbud for en del av befolkningen 

(greskkypriotene), vil dommens resultat sannsynligvis også kunne følge av det generelle 

diskrimineringsvernet som følger av EMKs tolvte tilleggsprotokoll artikkel 1. Protokollen er imidlertid kun 

ratifisert av et begrenset antall stater (Tyrkia har ikke ratifisert). I motsetning til hva som følger av 

tilleggsprotokollens artikkel 1 er det etter artikkel 2 heller ikke nødvendig å påvise at den manglende 

helsehjelpen skyldes diskriminering. Det er således viktig å fastslå at Domstolens resultat var forankret i 

artikkel 2.  
326 Kypros mot Tyrkia, para. 219.  
327 Ibid.  
328 Ibid.  
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Det faktum at det ikke var påvist noe individuelt tilfelle der den forsinkede 

legebehandlingen hadde brakt med seg helsefare, ble dermed avgjørende for at krenkelse 

ikke forelå. En positiv plikt til å sørge for helsetjenester var således betinget av at 

myndighetenes unnlatelse hadde bidratt til å sette liv i fare. Dermed ble det fremsatt en 

kausalitetstest som grunnlag for myndighetenes forpliktelser etter bestemmelsen. I L.C.B. 

indikerte som nevnt Domstolen at myndighetenes ansvar etter bestemmelsen ikke var 

betinget av noe kausalitetstest. Domstolen gir dermed i Kypros mot Tyrkia uttrykk for at en 

slik test likevel er nødvendig å foreta. Rettstilstanden her må følgelig anses for uavklart.  

 

Avgjørelsen er også uklar hva angår myndighetenes aktsomhetskrav når det gjelder å 

registrere at liv var satt i fare. Som begrunnelse for at det ikke forelå krenkelse, ble det lagt 

vekt på at tyrkiske myndigheter ikke ”deliberately withheld medical treatment from the 

population concerned” (min uthevning).329 I likhet med hva som ble nevnt i kapittel 5.6. og 

5.7, tyder det på at Domstolen vil ha lettere for å erklære krenkelse der konvensjonsstatene 

har opptrådt på klanderverdig vis. Noe vilkår er imidlertid ikke dette. EMD vurderte også 

krenkelse dersom det kunne påvises tilfelle hvor forsinket legebehandling hadde bidratt til 

å sette enkeltliv i fare, uavhengig om dette var gjort bevisst eller ikke.  

 

Dommen skiller seg også fra nevnte LCB ved at den hovedsakelig fokuserer på 

myndighetenes forpliktelser relatert til en del av befolkningen (den gresk-kypriotiske) og 

ikke et identifisert individ. Som nevnt i kapittel 5.5.2 vil det å pålegge staten forpliktelser i 

sistnevnte tilfelle være langt mer ressurskrevende. Kypros mot Tyrkia illustrerer imidlertid 

at selv om en større del av befolkningen er rammet, slik at den reelle helserisikoen bare i 

liten grad er individualisert, vil det kunne oppstå forpliktelser for staten.  

 
Det er verdt å nevne at også Kommisjonen tidlig var inne på tanken om prosessuelle helseforpliktelser som 

følge av artikkel 2. I den forbindelse kan nevnes X mot UK330 der det var spørsmål om statens plikt til å ta 

                                                 
329 Kypros mot Tyrkia, para. 219.   
330 X mot UK, application number 7154/75, 12. juli 1978 (upublisert).   
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forhåndsregler i forbindelse med et vaksinasjonsprogram. Kommisjonen kom til at det påhvilte statene en 

plikt til å ta i bruk adekvate virkemidler for å beskytte livet. Kommisjonen konkluderte med at staten hadde 

oppfylt sine plikter etter artikkel 2 og avviste saken. Harris har tatt avgjørelsen til inntekt for at det vil kunne 

foreligge krenkelse av artikkel 2 der myndighetene påtar seg en helsemessig forpliktelse, og dette fører til 

noens død som følge av culpøs handling fra myndighetenes side.331 Dette kan best forstås som en prosessuell 

forpliktelse som vil kunne føre til krenkelse, uavhengig av nivået på tjenestetilbudet. McBride argumenterer 

for en liknende prosessuell forpliktelse når han hevder at statene vil kunne holdes ansvarlig for brudd på 

artikkel 2 dersom de ikke forvalter de tilgjengelige medisinske ressurser på en forsvarlig måte.332 Dette vil 

være en aktuell problemstilling der de helsemessige utfordringene overstiger myndighetenes materielle 

forpliktelser, noe som vil kunne oppstå i kjølvannet av en terroraksjon.        

 

I Kypros mot Tyrkia hadde Kypros også gjort gjeldende at det generelle helsetilbudet i 

Nord-Tyrkia var av så lav kvalitet at dette i seg selv krenket artikkel 2. Om dette uttalte 

Domstolen:  

 

However, the Court does not consider it necessary to examine in this case the extent 

to which Article 2 of the Convention may impose an obligation on a Contracting 

State to make available a certain standard of health care (min uthevning).333  

 

Domstolen fant det dermed ikke nødvendig å ta stilling til om artikkel 2 påla 

konvensjonsstatene en helsemessig minimumsstandard. En sådan plikt ville ha betydd at 

Domstolen hadde statuert en materiell helseforpliktelse, noe som er langt mer inngripende 

overfor konvensjonsstatene enn en prosessuell plikt. Dette gjelder både i økonomisk og 

politisk forstand. På tross av dette utelukket altså ikke Domstolen at en materiell 

helseforpliktelse kunne følge av artikkel 2.334  

                                                 
331 Se Harris (1995) s. 40-41. 
332 McBride (1999) s. 54. 
333 Kypros mot Tyrkia, para. 219. 
334 Mowbray (2004) s. 26 går noe lenger når han anfører at “the Court went on tantalisingly to suggest that 

Article 2 may also require the provision of a minimum level of health care by member states.”  
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Offentlige myndigheters materielle helseforpliktelser har vært tema også i andre saker. 

Tavares mot Frankrike335 omhandlet en mor som hadde omkommet i forbindelse med en 

fødsel. Hennes ektemann hevdet artikkel 2 var krenket som følge av at sykehuset ikke 

hadde gjort nok for å redde moren. Kommisjonen fremholdt at artikkel 2 krevde adekvate 

tiltak for å beskytte liv, men fant ikke krenkelse. Sykehuset hadde på forhånd utarbeidet 

prosedyrer for å håndtere denne type tilfelle, og disse hadde blitt fulgt opp i praksis. Dette 

ble funnet å være tilstrekkelig for å unngå krenkelse. Avgjørelsen tyder på at det etter 

artikkel 2 er krav om at sykehussektoren innarbeider retningslinjer som ivaretar pasientenes 

behov for forsvarlig behandling. Kommisjonen unnlot imidlertid å undersøke i detalj 

sykehusets utarbeidede prosedyrer i Tavares. Rettstilstanden hva gjelder de kvalitative krav 

til innholdet i slike retningslinjer må derfor regnes som uavklart.336   
 

I Hughes mot Storbritannia337 tok Kommisjonen stilling til om artikkel 2 fører med seg en 

generell hjelpeplikt for ikke statlige aktører.338 I følge McBride er avgjørelsen imidlertid 

direkte relevant også for statlige myndigheter: ”It [Hughes] also complements the need to 

have some sort of emergency assistance arrangements to respond to risks. An implicit 

assumption in the Hughes case.”339 Domstolens drøftelse av en privat hjelpeplikt bygger 

etter dette på en forutsetning om statlig akuttmedisinsk kompetanse. En slik konklusjon 

virker imidlertid noe konstruert. Avgjørelsen kan like godt leses som en drøftelse av 

privatindividers varslingsplikt i de tilfellene der statene har et nødhjelpsapparat. McBrides 

konklusjon synes imidlertid rimelig ut i fra en fra det mer til det mindre betraktning, basert 
                                                 
335 Tavares mot Frankrike, application number 16593/90, 12. september 1991 (upublisert). 
336 Julieta Rossi. Module 22: Enforcing ESC Rights through Domestic Legal Systems. I: Circle of Rights: 

Economic, Social, & Cultural Rights Activism: A Training Resource. Minnesota, 2000. hevder at det i 

Tavares ble fastslått en plikt til å opprette “a system of minimal medical and social services”.  Det nærmere 

grunnlaget for denne konklusjonen fremkommer imidlertid ikke.   
337 Hughes mot Storbritannia, Decisions and Reports 48 (1986).    
338 Avgjørelsen er nærmere behandlet i kapittel 7.4. 
339 McBride (1999) s. 53-54.  
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på avgjørelsene behandlet så langt. Tatt i betraktning de mange andre sakene der statenes 

prosessuelle og materielle helsemessige forpliktelser har blitt vurdert, og til en viss grad 

statuert, synes det naturlig at Domstolen ville forankret et krav om en akuttmedisinsk 

minstestandard i artikkel 2, dersom den hadde blitt seg forelagt en slik problemstilling. En 

slik plikt synes å ligge nærmere det primære anvendelsesområde til artikkel 2, 

sammenlignet med de langsiktige og forebyggende tiltak beskrevet ovenfor. En viss plikt til 

å stille til rådighet et nødhjelpsapparat kan dermed trolig innfortolkes i artikkel 2.340   

 

Avgjørelsene referert hittil har ikke omhandlet terrorisme som grunnlag for 

helseforpliktelser. Som nevnt innledningsvis i kapittel 7.1, vil ofre for terrorisme nyte godt 

av et velutviklet helseapparat, slik at premissene for avgjørelsene vil være overførbare til 

slike tilfelle.  

 

Et terrorangrep vil imidlertid kunne stille staten overfor kvalitative og kvantitative 

utfordringer som kan være vanskelig å mestre dersom en ikke har utarbeidet en strategi i 

forkant. Spørsmålet er om avgjørelsene ovenfor kan bidra til å belyse statens plikt til å 

utarbeide medisinske beredskapsplaner spesifikt knyttet til krise og katastrofesituasjoner.341 

 

Det er fullt mulig å kategorisere en slik medisinsk beredskapsplan som en del av en 

helsetjenesteplan. En medisinsk beredskapsplan vil ha som sin primære oppgave å ivareta 

menneskers liv og helse og vil således ha samme formål som en helsetjenesteplan. Dermed 

vil de nevnte prosessuelle og materielle helseforpliktelser i noen grad være overførbare til 

en slik medisinsk strategi. Dersom statene først har utarbeidet en beredskapsplan, vil den 

prosessuelle forpliktelsen innebære et krav om å ivareta hele befolkningens sikkerhet. 

                                                 
340 Vel også i denne retning McBride (1999) s. 53-54 når han anfører at “there will be, at the very least, an 

obligation to provide the minimum medical treatment required to prevent someone from dying in an 

emergency situation but a State could probably use cost to resist being expected to provide a course of 

treatment to ensure someone’s long-term survival.”   
341 For Norges vedkommende se lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap.  
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Krenkelse av artikkel 2 vil således kunne oppstå dersom det fremgår at visse segmenter av 

befolkningen er bedre beskyttet enn andre. Andre alvorlige svakheter i planen vil likeledes 

kunne føre til krenkelse av artikkel 2. Særlig vil dette kunne gjelde der myndighetene på 

klanderverdig vis har skyld i svikten. Den materielle forpliktelsen kan etter hvert bidra til å 

pålegge myndighetene å utarbeide slike planer og legge visse føringer på deres innhold.  

 
I følge P. Harves og C. Neenan342 kan det følge materielle helseforpliktelser også av EMK artikkel 3. Det blir 

da spørsmål om myndighetens unnlatelser i å tilby helsetjenester kan sies å utgjøre umenneskelig eller 

nedvergende behandling. Harves og Neenan fremholder imidlertid at noe slikt vil være ”a difficult standard 

to satisfy”, noe det er enkelt å være enig i. 343 
 

7.3 Private helseinstitusjoners plikt til å yte nødvendig helsehjelp  

 

Som nevnt innledningsvis i kapittel 7.1 vil et terrorangrep føre med seg store behov for 

helsehjelp. Det vil således være behov for å kartlegge i hvilken grad private 

helseinstitusjoner plikter å bidra i etterkant av et terrorangrep. Dette er da også en aktuell 

problemstilling ettersom private helseinstitusjoner spiller en sentral rolle i de fleste av 

dagens europeiske helsesystemer. 

  

Som nevnt i kapittel 3.2 utelukker Konvensjonens artikkel 34 direkte tredjepartsvirkning. 

Private helseinstitusjoner kan således ikke holdes direkte ansvarlig for brudd på EMK. 

Spørsmålet er imidlertid i hvilken grad artikkel 2 forlanger at offentlige myndigheter stiller 

krav til private helseaktører.  

 

Dette var tema i Calvelli og Ciglio mot Italia.344 På et privat sykehus hadde klagerens barn 

                                                 
342 Philip Harves og Caroline Neean. Impact of the European Convention on Human Rights on medical law. I: 

Post Medical Journal. 2002, side 573-574, s. 573.  
343 Ibid. 
344 Calvelli og Ciglio mot Italia, application number 32967/96, 17. januar 2002 (upublisert).  
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omkommet to dager etter fødselen. Moren hadde forlangt etterforskning av den ansvarlige 

legen, noe som førte til at doktoren senere ble straffedømt for uaktsomt drap. Legen fikk 

imidlertid medhold i ankeinstansen, og saken ble sendt tilbake til ny behandling. Saken var 

imidlertid foreldet, og måtte følgelig avvises. Klageren anførte at unnlatelsen av å 

straffeforfølge drapet utgjorde en krenkelse av artikkel 2.  

 

Domstolen kom til at det ikke forelå krenkelse i saken. Det ble lagt vekt på at klagerne 

hadde inngått sivilt forlik med den tiltalte legen, og at dette utelukket deres status som offer 

i saken.345 I den forbindelse kom Domstolen med uttalelser med klare implikasjoner for 

forholdet mellom offentlige og private sykehus og statlige myndigheters spesielle ansvar i 

så henseende. Domstolen viste til LCB og fastslo at artikkel 2 foreskrev positive 

forpliktleser for offentlige myndigheter. Staten måtte således ta de nødvendige skritt for å 

ivareta livene til alle innenfor sin jurisdiksjon.346 Dette måtte gjelde også innenfor 

helsevesenet.347 Når det gjaldt distinksjonen mellom private og offentlige institusjoner 

uttalte Domstolen at  

 

the aforementioned positive obligations therefore require States to make regulations 

compelling hospitals, wether private or public, to adopt measures for the 

protection of their patients lives (min uthevning).348  

 

Av uttalelsen følger at offentlige myndigheter har et likestilt ansvar hva gjelder å sørge for 

at private så vel som offentlige sykehus ivaretar pasientenes rett til liv.  

 

Domstolen uttaler seg imidlertid ikke om innholdet i tiltakene statene plikter å sørge for, og 

uttalelsen kan tolkes på forskjellige måter. Klageren hadde anført at artikkel 2 krevde at 

                                                 
345 Ibid, para. 55.  
346 Ibid, para. 48.  
347 Ibid.  
348 Ibid, para. 49.  
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uaktsomt drap måtte belegges med straff, og at sivile og administrative sanksjoner ikke var 

tilstrekkelig.349 Domstolens ovenfor refererte uttalelse kan dermed forstås dit hen at den 

relaterer seg til statenes primære forpliktelser etter artikkel 2: beskyttelse av livet i form av 

lovgivning som kriminaliserer drap. Ser en det slik, er Domstolens uttalelse myntet på 

konvensjonsstatenes plikt til å utarbeide tilbørlige reaksjonsbestemmelser som vil ramme 

private og offentlige sykehus på samme måte. Dermed vil Domstolens uttalelse kunne ha 

en indirekte effekt på private helseinstitusjoner – av frykt for sanksjoner vil 

privatpraktiserende leger og annet helsepersonell, ta mer hensyn til pasientenes 

sikkerhet.350 

 

Det er imidlertid også mulig å forstå Domstolen slik at den ikke bare krever 

reaksjonsbestemmelser, men også at statene er positivt forpliktet til å direkte regulere den 

private helsesektoren på en måte som ivaretar pasientens sikkerhet. Tolket på denne måten 

legger uttalelsen føringer på offentlige myndigheters materielle helseforpliktelser, dog kun 

innenfor en gren av statens helsevesen (sykehussektoren). Det er flere grunner til å forstå 

Domstolen på denne måten. For det første dersom en legger til grunn en presumpsjon om 

bevisst ordvalg. Det kan ikke være tvilsomt at uttalelsen i seg selv omhandler statens plikt 

til å direkte regulere sykehussektoren. For det andre virker formålet med uttalelsen å være å 

oppstille likeverdige reguleringskrav i offentlig og privat helsesektor. I Tavres ble det som 

nevnt antydet at offentlige sykehus hadde plikt til å utarbeide denne type retningslinjer. Det 

er således naturlig å tolke EMD dit hen at dette kravet skulle gjøres gjeldende også for 

private sykehus. For det tredje dersom en tolker utsagnet kontekstuelt. Umiddelbart etter 

ovennevnte uttalelse fremhever Domstolen at myndighetenes positive forpliktelser  

 

                                                 
349 Ibid, para. 43.  
350 Clapham (2006) s. 372 fremholder at konvensjonsstatene kan bli ansvarlige etter artikkel 2 for ikke å ha 

vedtatt lovgivning som gjør det mulig å holde private sykehus som sådan ansvarlig for sykehusulykker. 

Foreløpig har imidlertid Domstolen kun uttalt seg om muligheten for å gå direkte på den ansvarlige legen.    
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also require an effective independent judicial system…so that the cause of death of 

patients in the care of medical profession, whether in the public or private sector, 

can be determined and those responsible made accountable (min uthevning).351   

 

Dette er klarligvis myntet på plikten til å sørge for reaksjonsbestemmelser. Ordet ”also” 

tyder på at EMD i setningen før ønsket å si noe utover dette.  

 

Avslutningsvis nevnes at det faktum at EMD senere i saken begrenset seg til å drøfte 

plikten til å iverksette reaksjonsbestemmelser, ikke hindrer en slik tolkning. En av 

Domstolens primære oppgaver er å videreutvikle Konvensjonen, og det er således ikke 

uvanlig at EMD uttaler seg om forhold av betydning utover den konkrete sak.352 

 

På denne bakgrunn er det trolig offentlige myndigheters plikt til å fastsette en 

minstestandard for sykehussektoren Domstolen uttaler seg om. Nøyaktig hvilke tiltak EMD 

sikter til er imidlertid uklart. Som det ble nevnt i forbindelse med Kypros mot Tyrkia, vil 

Domstolen være varsom med å pålegge statene omfattende forpliktelser på dette området. 

Mulig vil EMD begrense seg til å pålegge statene å påby private sykehus å gi livreddende 

nødbehandling.353 En slik plikt vil være forankret i at behovet for medisinsk bistand vil 

være av en slik størrelse at Domstolen neppe vil tillate at private helseaktører unndrar seg 

ansvar. En plikt til å yte nødbehandling vil være av særlig betydning i kjølvannet av en 

terroraksjon der de akuttmedisinske utfordringene vil kunne overstige hva offentlig sektor 

alene makter å ta hånd om.  

 

                                                 
351 Calvelli og Ciglio mot Italia, para. 49.  
352 Elgesem (2003) s. 204.  
353 Slik også John Wadham, Helen Mountfield og Anna Edmundson. Guide to the Human Rights Act 1998. 3 

utg. Oxford, 1999, s. 65 som fremhever at EMK artikel 2 reiser spørsmål om adekvat medisinsk assistanse, og 

da ”especially in an emergency.”   
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7.4 En generell hjelpeplikt for ikke-statlige aktører 

 

Ovenfor har det blitt tatt stilling til i hvilken grad offentlige og private helseinstitusjoner er 

forpliktet til å yte helsehjelp i forbindelse med et terrorangrep. Det kan imidlertid oppstå 

tilfelle der dette ikke vil være tilstrekkelig. Det kan skyldes at personskadene er av et slikt 

omfang at det overstiger helseinstitusjonenes kapasitet. Private individer vil i slike 

situasjoner kunne avlaste profesjonelle aktører med å ta hånd om enkle nødhjelpsoppgaver. 

Eller det kan tenkes situasjoner der sivile kommer til åstedet før de profesjonelle aktørene. 

Da vil det i tillegg være prekært å få tilkalt hjelp.  

 

Felles for begge de nevnte situasjoner er viktigheten av å få slått fast hvilke krav EMK 

stiller til privates hjelpeplikt i kjølvannet av et terrorangrep. Som i det foregående kapittel 

er det heller ikke her aktuelt å pålegge private parter en direkte plikt etter Konvensjonen. 

Problemstillingen i det følgende blir dermed om offentlige myndigheter undertiden er 

forpliktet etter Konvensjonen til å fastslå en generell plikt til å hjelpe ofre for terrorisme.    

 

Spørsmålet om privates hjelpeplikt ble tatt stilling til av Kommisjonen i Hughes mot 

Storbritannia. Klagerens ektemann hadde vært deltidsansatt som vaskehjelp på en privat 

skole i Manchester i England. Etter å ha vært plaget med brystsmerter i lenger tid ble han 

funnet kollapset på skolen. En rekke av skolens lærere, hvis flere hadde gjennomført 

førstehjelpskurs, så han, men gikk ut i fra at han var død. I stedet for å gjøre forsøk på 

gjenopplivning, ble det ringt etter politi. Politiet ankom 50 minutter etter han var funnet, og 

tilkalte ambulanse. Kort tid etter ble han erklært omkommet av leger på det lokale sykehus.  

 

Klageren anførte at det måtte være konvensjonsstridig at engelsk lov ikke påla private 

parter en plikt til å yte førstehjelp, samt tilkalle ambulanse.  

 

Kommisjonen viste til legeerklæringen ved dødsfallet som slo fast at mannen hadde 
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omkommet av blodpropp i en kransarterie, og at døden var uunngåelig 4-5 minutter etter at 

blodproppen inntraff.354 Konklusjonen i erklæringen var dermed at kun profesjonell 

hjerteredning kunne ha berget avdøde. Det hadde således ikke hatt noe innvirkning på 

utfallet om de tilkomne lærerne hadde startet gjenopplivning og/eller ringt ambulanse 

øyeblikkelig.355 På denne bakgrunn konkluderte Kommisjonen med at 

 

the existence of any express obligation to take prompt emergency action would not 

have been of any avail to the applicant’s husband. Therefore, even assuming 

Article 2 (Art. 2) of the Convention can be said to impose an obligation on 

States to protect individuals by such legal measures, the Commission finds that 

an examination of this complaint as it has been submitted does not disclose any 

appearance of a violation of the above Article (Art. 2) (min uthevning).356    

 

Som det fremgår konkluderte Kommisjonen med at det ikke forelå krenkelse i saken. Det 

ble lagt vekt på at en lovforankret hjelpeplikt ikke ville hatt noen innvirkning på sakens 

utfall. Dermed var det den manglende oppfyllelsen av kausalitetstesten som ble avgjørende 

for Kommisjonen. Det er imidlertid enkelt å forestille seg tilfelle der bistand fra private 

individer vil kunne være utslagsgivende for å redde liv. Spesielt vil dette kunne gjelde etter 

et terrorangrep der personskadene kan være omfattende, og mye vil kunne avhenge av 

privat initiativ og bistand. I slike situasjoner er det uklart om det foreligger krenkelse av 

artikkel 2 dersom ikke offentlige myndigheter har vedtatt en lovforankret hjelpeplikt for 

private individer.   

 

Det eventuelle innholdet i en hjelpeplikt ble naturlig nok ikke kommentert av 

Kommisjonen. En hjelpeplikt basert på en proporsjonalitetstest bestående av økonomiske 

kriterier synes å være mindre anvendelig her enn i tilfellene kommentert så langt i kapittel 
                                                 
354 Hughes mot Storbritannia, para. 1.  
355 Ibid.  
356 Ibid.  
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7. Dette skyldes i første rekke at en slik lovforankret hjelpeplikt i liten grad vil representere 

en utgiftspost for staten.357 Innholdet i hjelpeplikten vil imidlertid begrenses av andre 

faktorer. Angloamerikanske rettssystemer har tradisjonelt vært lite villige til å statuere en 

generell hjelpeplikt for private individer.358 Det er ikke uvanlig at det blir lagt vekt på 

graden av konsensus blant Europarådets medlemsstater når det gjelder fortolkningen av 

EMK.359 Særlig gjelder det i tilfelle som det foreliggende der det er tale om å pålegge 

statene plikter som er tildels svakt forankret i konvensjonsteksten.360  

 
Motvilligheten i angloamerikansk rett mot å statuere en hjelpeplikt skyldes flere forhold. Først og fremst 

henger det sammen med problemene knyttet til unnlatelsen som grunnlag for et rettslig basert ansvar. Det er 

av mange påstått å være en langt svakere årsakssammenheng mellom en unnlatelse og et dødsfall enn der 

dødsfallet skyldes en aktiv handling.361  En grunnleggende ideologisk skepsis mot offentlige myndigheters 

inngripen i den private rettsfære er også blitt fremhevet som grunnlag for den angloamerikanske 

rettstilstanden.362 Etter dette synet bør en hjelpeplikt være forankret i moralske normer og ikke rettslige. Dette 

synet på hjelpeplikter har imidlertid vært kritisert. I korte trekk går kritikken ut på at skillet mellom positive 

og negative plikter i seg selv er kunstig, og/eller at det ikke er grunnlag for opprettholdelse av et slikt skille i 

lovens sanksjonssystem.363 Det er nærliggende å slutte seg til denne kritikken.  
 

                                                 
357 Sett bort i fra de samfunnsmessige kostnader som vil være knyttet til en slik hjelplikt i form av rettssaker 

o.l. Dette må imidlertid veies opp mot gevinstene ved at flere personer vil kunne bli reddet, og vil uansett 

trolig være en for indirekte kostnad til at EMD vil tillegge den særlig vekt.   
358 Christopher H. Schroeder. Two methods for evaluating Duty to Rescue Proposals. I: Law and 

contemporary problems. 1986, s. 181-198.   
359 Elgesem (2003) s. 216.  
360 Se nærmere kapittel 3.4 ovenfor.   
361 Schroeder (1986).  
362 Peter M. Agulnick og Heidi V. Rivkin. Criminal Liability for Failure to Rescue:  A Brief Survey of  

French and American Law. I: Touro International Law Review, s. 93-115, s. 95.  
363 Schroeder (1986).  
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Den angloamerikanske rettstilstanden utelukker likevel ikke at EMD innfortolker en 

hjelpeplikt i artikkel 2, men vil kunne ha betydning for dens nærmere utforming.364 Dersom 

EMD i fremtiden skulle kreve en lovforankret hjelpeplikt, kan den gjøres mer eller mindre 

inngripende. EMD kan begrense seg til å kreve at en handlingsplikt sanksjoneres 

sivilrettslig og ikke med straff. Videre vil den kunne begrenses til å gjelde i enkelte type 

situasjoner. Er det tale om å innfortolke en generell hjelpeplikt i artikkel 2, slik at den 

gjøres gjeldende for alle i samfunnet, vil det etter all sannsynlighet ikke kunne forlanges at 

hjelperen selv utsetter seg for fare.365 En plikt til å hjelpe som innbefatter å måtte sette seg 

selv i fare, vil være lite rimelig og trolig bli ansett som uforholdsmessig av Domstolen.366 

Det vil således trolig bli tale om å innføre en betinget hjelpeplikt. En slik begrensning vil 

kunne spille en avgjørende rolle når det gjelder å hjelpe ofre for terrorisme. For eksempel 

vil det i etterkant av et terrorangrep, der det er tatt i bruk kjemiske, biologiske eller andre 

typer ukonvensjonelle våpen, være stor fare forbundet med å gi førstehjelp uten nødvendig 

beskyttelsesutstyr. En ubetinget plikt til å yte nødhjelp vil være lite rimelig i et slikt 

scenario. En plikt til å varsle profesjonelt redningspersonell vil imidlertid fortsatt kunne 

være aktuell.  

 

En plikt til å bistå ofre for terrorisme, eller andre som står i fare for å miste livet, vil 

dermed kunne utformes på en måte som gjør den skånsom overfor hjelperen. 

Motargumentene synes også å være lite tungtveiende, livene som kan reddes tatt i 

betraktning. Det virker således rimelig dersom en generell betinget plikt til å hjelpe ofre for 

terrorisme skulle bli fastslått av Domstolen.367  
                                                 
364 Kevin M. Williams. Medical Samaritans: Is There A Duty To Treat? I: Oxford Journal of Legal Studies, 

2001, s. 393-413, s. 399, uttaler at med “article 2 of the European Convention on Human Rights the 

conventional absence of any duty of medical rescue is likely to come under increasing pressure in Britain.”  
365 Slik også McBride (1999) s. 53.  
366 Unntak kan imidlertid tenkes der hjelperen på noe vis selv er skyldig i den situasjon offeret befinner seg i. 
367 Slik også McBride (1999) s. 53-54 som fremholder at ”a casual link was not established in that case 

[Hughes mot Storbritannia] but a call for help could ensure survival and is not an unreasonable requirement 

to impose”.  
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Del III AVSLUTNING 

8 Sammenfatning av rettstilstanden  

 

Redegjørelsen hittil har illustrert at konvensjonsstatene har en rekke menneskerettslige 

forpliktelser når det gjelder å beskytte egne innbyggere mot terrorisme. Videre at de 

pålagte tiltakene spenner vidt, og kan inntre både i for- og etterkant av et eventuelt 

terrorangrep.  

 

Statene er pålagt å kriminalisere og etterforske terrorisme. Prinsippet om statenes 

skjønnsfrihet gjør at statene står relativt fritt hva angår den nærmere utformingen av 

straffelovgivningen. Situasjonen er annerledes når det gjelder etterforskning. I etterkant av 

et terrorangrep er konvensjonsstatene pålagt å gjennomføre en effektiv etterforskning, og i 

den forbindelse har Domstolen utpenslet en rekke krav til etterforskningens innhold.  

 

Etter hvert er det også klart at statene plikter å iverksette preventive beskyttelsestiltak mot 

terrorisme. Avhandlingen har identifisert fire kriterier for å avgjøre rekkevidden av statens 

forpliktelser på dette området: (i) individualisering, (ii) reell og umiddelbar fare (iii), 

aktsomhetsvurdering (iv) kausalitetstest. Domstolens anvendelse av kriteriene har 

dokumentert at det skal tungtveiende grunner til før statene har misligholdt sine preventive 

forpliktelser. Avhandlingen har søkt å fremheve enkelte momenter som medfører at 

Domstolen lettere statuerer statsansvar. I den forbindelse er det pekt på tilfelle der deler av 

myndighetsapparatet på klanderverdig vis har befattet seg med terrorismen, myndighetene 

er medansvarlige i å ha opprettet terrortrusselen og situasjoner der terrorfaren er direkte 

underlagt myndighetenes tilsyn og kontroll.  
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Det er fremhevet at Domstolen hovedsaklig har begrenset seg til å oppstille momenter for 

vurderingen av om statsansvar foreligger. Det foreligger således få konkrete 

beskyttelsestiltak som statene er forpliktet til å gjennomføre. Domstolen har ikke i noen av 

avgjørelsene funnet krenkelse som følge av at myndighetene har manglet rettslig 

kompetanse til å gjennomføre preventive tiltak. EMD har dermed begrenset de preventive 

handlingspliktene til praktiske tiltak basert på utnyttelse av gjeldende fullmakter.  

 

Avhandlingen har fremhevet at det etter artikkel 2 undertiden kan følge en plikt til å utvise 

antatte terrorister fra egen stat av hensyn til den øvrige befolkningens rett til liv. Det er i 

den forbindelse vist til det anlagte søksmålet Ramzy mot Nederland, og Nederlands 

anførsler om at terrorister krenker menneskerettighetene og at befolkningen med bakgrunn 

i artikkel 2, har krav på beskyttelse mot terrorisme. I utgangspunktet må 

aktivitetsforpliktelsene myndighetene iverksetter med bakgrunn i artikkel 2 foregå innenfor 

rammen av de øvrige menneskerettigheter. I Ramzy har myndighetene problematisert om 

en slik begrensning skal gjelde i alle henseender. Uavhengig av resultatet i saken har det 

vært fremhevet at myndighetenes anførsler vil kunne ha implikasjoner for en rett til 

sikkerhet forankret i artikkel 2. Hovedsakelig fordi anførslene gjenspeiler en felles 

europeisk norm som kan ha betydning for Domstolens tolkning av artikkel 2 i senere saker. 

I tillegg vil avgjørelsen bidra til å skape et rettslig klima der beskyttelsestiltak mot 

terrorisme sees på som noe en rettmessig kan kreve etter bestemmelsen.  

 

Redegjørelsen har dokumentert at det tilkommer statene klare forpliktelser overfor ofre for 

terrorangrep. I den forbindelse er det nevnt at visse materielle og prosessuelle 

helseforpliktelser kan forankres i artikkel 2. Videre at offentlige myndigheter er forpliktet 

til å sørge for at private helseinstitusjoner bidrar med basale nødhjelpsoppgaver i etterkant 

av et terrorangrep. Avslutnings ble det antydet muligheten for at konvensjonsstatene plikter 

å pålegge private individer en generell hjelpeplikt.    

 

Avhandlingen fremsatte innledningsvis spørsmålet om det i artikkel 2 kunne forankres en 

implisert rett til sikkerhet mot terrorisme. Som det har fremgått, pålegger Konvensjonen 
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statene en rekke positive forpliktelser med implikasjoner for en slik rettighet. 

Konvensjonsstatene kan dermed ikke lenger forholde seg passive til trusselen terrorisme 

representerer, og staten er således menneskerettslig forpliktet til å beskytte befolkningen 

mot en av vår tids største utfordringer. Forpliktelsene statene er pålagt er imidlertid av en 

slik karakter at det er tvilsomt om en kan tale om en fullt utviklet rett til sikkerhet mot 

terrorisme. Primært skyldes dette at statens beskyttelsesplikter på en rekke områder bare gir 

statens innbyggere et begrenset vern. Redegjørelsen har imidlertid dokumentert at 

Domstolen siden midten av 1990-tallet har inntatt en stadig mer velvillig holdning til å 

påføre staten aktivitetsplikter med implikasjoner for en rett til sikkerhet.368 Retten til 

sikkerhet mot terrorisme er således et rettsområde i utvikling, og det er naturlig å anta at 

statene i fremtiden vil bli pålagt enda flere forpliktelser med implikasjoner for en slik 

rettighet. På sikt vil det kunne resultere i en klarere rett til sikkerhet mot terrorisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
368 Slik også Mowbray (2004) s. 40-41 som omtaler EMDs avgjørelser siden 1990-tallet som eksempler på 

”judicial creativity”.  
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9 En vurdering av rettstilstanden og veien videre  

9.1 Innledning 

 

Ovenfor er det beskrevet hvordan Domstolen med bakgrunn i artikkel 2 har pålagt staten en 

rekke positive forpliktelser i mellomprivate forhold og hvilke implikasjoner dette vil kunne 

ha for retten til sikkerhet mot terrorisme. Fremstillingen så langt har imidlertid vært 

utpreget kasuistisk; fokuset har vært rettet mot konkrete situasjoner og myndighetenes 

korresponderende handlingsplikter. I det forestående kapittelet vil utgangspunktet tas i 

utviklingen de enkeltstående avgjørelsene tilsammen gir uttrykk for. Som nevnt i kapittel 8 

har Domstolen i stadig større grad pålagt myndighetene å ivareta befolkningens rett til 

sikkerhet mot ikke-statlige aktører. I det følgende vil det bli belyst enkelte fordeler og 

ulemper ved dagens rettstilstand, og på denne bakgrunn vil det bli foretatt en nærmere 

vurdering av hensiktsmessigheten av en videreføring av Domstolens linje. En slik 

redegjørelse kan best beskrives som en de lege ferenda drøftelse av en implisert 

menneskerett til sikkerhet mot terrorisme.  

 

En normativ stillingtagen til dagens rettstilstand synes viktig av flere grunner. For det 

første på grunn av Konvensjonens egenart. EMK bærer preg av en særegen dynamikk der 

rettighetene befinner seg i kontinuerlig utvikling.369 En drøftelse av hva som er en 

hensiktsmessig utvikling vil således være vesentlig å foreta. For det andre grunnet 

problemstillingens karakteristika. Det er nevnt ovenfor at en implisert rett til sikkerhet mot 

terrorisme i liten grad kan forankres i ordlyden i artikkel 2.370 Det er således tale om en 

rettighet som er utviklet gjennom rettspraksis.371 I slike situasjoner vil rettighetenes innhold 

i stor grad baseres på Domstolens egne vurderinger. Dette taler for en kritisk stillingtagen 

                                                 
369 Dette er så vidt berørt i kapittel 3.4 ovenfor. Se Njål Høstmælingen. Hva er menneskerettigheter. Oslo, 

2005, s. 16-18, for mer om dette.  
370 Se mer kapittel 3.4 ovenfor.  
371 Ibid.    
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til Domstolens inntatte standpunkter.  

 

Den forestående redegjørelsen kan sees på som en del av det større problemområde knyttet 

til mellomprivate konflikter og statens menneskerettslige ansvar i så henseende. Enkelte av 

argumentene som presenteres vil dermed ha et videre nedslagsfelt enn avhandlingens tema. 

Det vil imidlertid også bli belyst argumenter spesifikt tilknyttet retten til sikkerhet mot 

terrorisme etter artikkel 2. Drøftelsen som foretas nedenfor er således ikke direkte 

overførbar til diskusjonen om anvendelsen av EMK i mellomprivate konflikter.  

 

Den følgende redegjørelsen vil ta utgangspunkt i menneskerettighetenes ulike ideologiske 

opphav, og deres normative føringer på artikkel 2 som grunnlag for retten til sikkerhet.372 

Innledningsvis gis det en kortfattet redegjørelse for noen av de viktigste argumentene for en 

omfattende menneskerett til sikkerhet mot terrorisme (kap. 9.2). I tråd med det som ble 

nevnt i kapittel 2 vil slike synspunkter hovedsakelig ha et naturrettslig eller 

kommunitaristisk opphav. Deretter følger en liberal kritikk av dette synet (kap. 9.3). 

Avslutningsvis følger en oppsummering av kapittelets viktigste momenter og en 

konklusjon (kap. 9.4).  

 

9.2 Naturrettslige og kommunitaristiske argumenter for en rett til sikkerhet mot 

terrorisme 

 

Retten til liv er en forutsetning for å nye godt av Konvensjonens øvrige rettighetskatalog og 

således av de mest grunnleggende rettigheter i EMK. Det naturrettslige argumentet til 

fordel for en menneskerett til sikkerhet mot terrorisme er nært knyttet til denne 

bestemmelsens fundamentale karakter. Uansett om det er offentlige myndigheter eller ikke-

statlig terrorisme som rammer individets rett til liv, vil det i alle tilfelle være tale om et 

angrep på individets verdighet og fysiske integritet. Etter naturrettslig tenkning vil følgelig 
                                                 
372 Se nærmere kapittel 2 ovenfor.   
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ikke-statlig terrorisme utgjøre en menneskerettighetstrussel. Selv om det etter EMK ikke er 

grunnlag for å holde ikke-statlige terrorister direkte ansvarlig for brudd på artikkel 2, vil 

statens bekjempelse av terrorisme nødvendigvis bli en opprettholdelse og beskyttelse av 

menneskerettighetene. En rett til sikkerhet mot ikke-statlig terrorisme vil således være i 

tråd med et naturrettslig syn på menneskerettighetenes funksjon.  

 

Fra et naturrettslig ståsted vil en slik rettighet i tillegg ha blitt stadig viktigere. Dette har 

sammenheng med den senere tids utvikling der makt har blitt forskjøvet fra staten til fordel 

for individer og ikke-statlige aktører (NGOer).373 Denne utviklingen utgjør et sentralt 

element i det som vanligvis omtales som globalisering. Som følge av denne utviklingen har 

intrastatlige konflikter økt i omfang sammenlignet med de konvensjonelle mellomstatlige 

konflikter.374 I tillegg fremstår internasjonal terrorisme i større grad som en høyaktuell 

trussel.375 Tilsammen har dette medført at ikke-statlige aktører i større grad enn tidligere 

representerer en betydelig fare for enkeltindividenes rett til liv. Dersom en legger an et 

naturrettslig syn på menneskerettighetene, bør nevnte strukturelle endringer i trusselbildet 

reflekteres i tolkningen av retten til liv for at denne skal ha reell verdi. Positive forpliktelser 

for staten til å verne innbyggernes liv mot privat terrorisme kan være en slik tilpasning.  

 

Ovennevnte argument forsterkes av at offentlige myndigheter gjennom utvikling av 

velferdsstaten, i stadig større grad har påtatt seg å sørge for grunnleggende goder. I 

motsetning til det liberale utgangspunktet der individuell frihet defineres som frihet fra 

staten, kan det dermed hevdes at veien til individuell autonomi i stedet går gjennom staten. 

Dersom en ser det slik, utgjør ikke lenger offentlige myndigheter den største trusselen mot 

individets frihet og sikkerhet. Dermed vil det være naturlig at det også tilkommer staten 

                                                 
373 Jagdish Bhagwati. In Defence of Globalization. Oxford, 2004, 36-48.  
374 Institutt for fredsforskning (PRIO), Senter for borgerkrigsstudier. Verden bli fredeligere. 1. september 

2006. PRIOs internettsider (prio.no). http://www.prio.no/files/file48260_pressemelding_-_prio-

uppsala_01092006.doc (mai 2007).  
375 Se nærmere kapittel 1.2 ovenfor.  
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menneskerettslige forpliktelser når det gjelder å ivareta innbyggernes sikkerhet mot ikke-

statlige aktører.  

 

Det har også vært tilløp til kommunitaristiske argumenter for en menneskerett til sikkerhet. 

Som nevnt i kapittel 2.2.4, følger det av kommunitarismen at verdier som flertallet av 

befolkningen anser for positive i størst mulig grad bør fremmes gjennom 

menneskerettighetene. Som regel vil ikke-statlig terrorisme kun ha oppslutning blant et lite 

segment i befolkningen.376 En kommunitaristisk begrunnelse for en rett til sikkerhet mot 

terrorisme er således basert på at denne rettigheten vil være i flertallet av befolkningens 

interesse. Dette forsterkes av at terrorister i mange tilfelle søker å ramme samfunnets 

grunnvoller og, etter kommunitaristisk ideologi, dermed bare i begrenset grad har krav på 

menneskerettslig vern. Fra et kommunitaristisk ståsted er det dermed mulig å argumentere 

for en rett til sikkerhet på bekostning av terroristenes menneskerettighetsvern. En 

vidtrekkende rett til sikkerhet vil dermed finne støtte i kommunitaristisk ideologi.  

 

Det har imidlertid vært få spor av kommunitaristisk argumentasjon i avgjørelsene behandlet 

så langt. I stedet har Domstolen lagt vekt på at den potensielle terroristens 

menneskerettigheter vil legge begrensninger på statens plikt til å beskytte egen befolkning. 

For de tilfelle der kommunitaristiske argumenter har vært fremført, har det hovedsakelig 

vært tale om ikke-rettslige arenaer.377 Det er derfor interessant å merke seg at 

myndighetenes argumentasjon i Ramzy har klare kommunitaristiske innslag. 

Myndighetenes hovedbegrunnelse for å ønske å redusere menneskerettighetsvernet til 

Ramzy var urettferdigheten i å opprettholde et enkeltindivids menneskerettigheter fullt ut 

ettersom dette kunne gå utover flertallets rettigheter.378 Flertallets behov for 

menneskerettighetsbeskyttelse måtte dermed prioriteres på bekostning av mindretallets 

                                                 
376 Mer om dette i kapittel 9.3 nedenfor.  
377 Se nærmere kapittel 1.2 ovenfor.  
378 Se nærmere kapittel 6.3 ovenfor.  
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vern. Gjennom Ramzy er således kommunitaristisk ideologi aktualisert som grunnlag for 

rettslige argumenter til fordel for en rett til sikkerhet mot terrorisme.   

9.3 Liberale motforestillinger mot en rett til sikkerhet mot terrorisme 

9.3.1 Innledning  

 

I det foregående kapittelet er det redegjort for noen av de viktigste naturrettslige og 

kommunitaristiske argumentene til fordel for en menneskerett til sikkerhet mot terrorisme. 

Her skal presenteres noen av de viktigste argumentene mot et slikt syn. I all hovedsak vil 

denne kritikken hente inspirasjon og næring fra liberalismen slik denne ble definert i 

kapittel 2. Det følgende kan dermed betegnes for liberal kritikk av en vidtrekkende 

menneskerettslig forankret rett til sikkerhet mot terrorisme. 

 

9.3.2 Kontroll av den private sfære og liberalt demokrati  

 

I følge liberal ideologi er menneskerettighetenes primære funksjon å begrense statsmakten 

for på den måten å ivareta individuell autonomi. Fra et liberalt ståsted vil omfattende 

forpliktelser for myndighetene til å beskytte mot terrorisme dermed i seg selv være 

problematisk. Slike plikter vil kunne bringe med seg krav om offentlig kontroll av det som 

i følge liberal ideologi tilhører den private sfære. Dette synspunktet forsterkes av at staten 

har monopol på legitim bruk av makt og følgelig representerer den største fare for den 

individuelle utfoldelse.379 Etter dette bør menneskerettighetenes primære oppgave være å 

begrense statsmakten og da særlig vilkårlig og inngripende myndighetsutøvelse.  

 

Få liberale vil imidlertid i dag portrettere staten utelukkende som en trussel mot individuell 

frihet.380 I tillegg vil det være liberal aksept for at også ikke-statlige aktører etter hvert 
                                                 
379 Se nærmere Max Weber. Makt og byråkrati. Oslo, 1982, s. 8, og hans klassiske definisjon av staten.   
380 Østerud (1996) s. 217.   
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representerer en betydelig trussel mot individuell sikkerhet. Av den grunn vil det i stor grad 

være liberal forståelse for at EMK stiller opp positive så vel som negative forpliktelser for 

offentlige myndigheter. Liberalismen er likevel preget av et prinsipielt syn på staten som en 

potensiell trussel mot den individuelle autonomi. Dette vil gi seg utslag i grunnleggende 

skepsis til omfattende positive menneskerettslige forpliktelser for staten og det især i 

mellomprivate forhold.381 Slik sett vil betydelige menneskerettslige forpliktelser for 

offentlige myndigheter til å bekjempe terrorisme i liten grad være forenelig med liberal 

ideologi.  

 

Det liberale synet på demokratiet vil også ha implikasjoner for en menneskerett til 

sikkerhet. I følge liberal ideologi vil demokrati i betydningen folkestyre raskt kunne bringe 

med seg uinnskrenket flertallsstyre, der mindretallets rettigheter risikerer å bli forsaket til 

fordel for flertallets behov.382 Det er derfor det liberale demokrati som er verdt å 

tilstrebe.383 Et liberalt demokrati treffer avgjørelser basert på folkestyre, men prinsipper om 

maktfordeling, rettsstat og individuelle rettigheter legger begrensinger på flertallets 

muligheter.384 Dermed bør menneskerettighetenes primære rolle være å fungere som en 

skranke for flertallet og således garantere for visse fundamentale individuelle rettigheter. 

Denne klare funksjonsfordeling mellom demokrati og menneskerettigheter, der sistnevnte 

hovedsakelig er til for å begrense førstnevnte, vil ha klare konsekvenser for 

menneskerettighetenes rolle hva angår sikkerhet mot terror. Ikke-statlig terrorisme vil i all 

hovedsak stå i opposisjon til staten og dermed, i et demokrati, i opposisjon til i alle fall 

flertallet av befolkningen. Som følge av dette, kan det hevdes at befolkningens krav på 

beskyttelse mot terrorisme prinsipielt sett er ivaretatt gjennom demokratiet; staten vil 

holdes ansvarlig gjennom valg dersom den ikke på adekvat vis evner å ivareta 

                                                 
381 Nørregaard (2004) s. 77.  
382 Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York og London, 

2003.   
383 Zakaria (2003). 
384 Zakaria (2003) s. 17.  
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befolkningens sikkerhet.385 Dermed vil en kommunitaristisk inspirert rett til sikkerhet, der 

flertallets behov for beskyttelse prioriteres på bekostning av mindretallets 

menneskerettighetsvern, stå fjernt fra det liberale synet på hva som bør være 

menneskerettighetenes funksjon. 

 

Demokratiske press- og kontrollmekanismer gir klarligvis ingen fullgod garanti for statlige 

tiltak. Det vil således kunne være vektige liberale argumenter for en menneskerettslig 

forankret plikt til å bekjempe terrorisme. Et iøynefallende eksempel er situasjoner der den 

private terrorismen retter seg mot visse segmenter av befolkningen, som dermed ikke evner 

å ivareta sitt behov for sikkerhet gjennom demokratiske kanaler. Kurdernes 

mindretallssituasjon i Tyrkia og myndighetenes unnlatelser av å sørge for tilstrekkelige 

beskyttelsestiltak i Kaya og Akkoc, er to eksempler i så henseende.386 I den type situasjoner 

vil en menneskerettslig forankret plikt til å iverksette sikkerhetstiltak være nødvendig. Det 

er således liberal forankret aksept for visse grunnleggende plikter for staten til å gripe inn 

mot terrorisme.  

 

9.3.3 En vidtrekkende rett til sikkerhet som legitimeringsgrunnlag for illiberale  

anti-terrortiltak  

  

Domstolen har hittil tolket artikkel 2 slik at myndighetenes aktivitetsforpliktelser begrenses 

av Konvensjonens øvrige rettigheter. En kommunitaristisk forståelse av en rett til sikkerhet 

er således utelukket etter dagens rettstilstand. Dermed er de viktigste liberale 

motforestillinger mot en rett til sikkerhet tatt hensyn til. En omfattende menneskerettslig 

plikt til å iverksette sikkerhetstiltak vil likevel medføre at antatte terrorister og 

utenforstående tredjepersoner kan bli pålagt en rekke illiberale overvåkings- og 

kontrolltiltak. Dette skyldes at EMKs rettighetskatalog bare gir et begrenset vern mot 

                                                 
385 Emberland (2006) s. 18.  
386 Se nærmere kapittel 5.6 ovenfor. 
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myndighetenes anti-terrortiltak. Særlig gjelder dette for de relative menneskerettighetene – 

rettighetene som eksplisitt åpner for å gjøre unntak i menneskerettighetsvernet.387 Anti-

terrortiltak vil da også i mange tilfelle stå i motsetning til respekten for privatliv og 

familieliv (artikkel 8), tanke- samvittighets- og religionsfrihet (artikkel 9), ytringsfriheten 

(artikkel 10) samt forsamlings og foreningsfriheten (artikkel 11).388 For slike relative 

rettigheter har Domstolen tradisjonelt innrømmet statene en vid skjønnsmargin dersom 

innskrenkingene i menneskerettighetsvernet er begrunnet i nasjonal sikkerhet eller offentlig 

trygghet.389 Det er en rekke eksempler på at Europarådets medlemsstater har benyttet seg 

av denne vide skjønnsmarginen og gjennomført anti-terrortiltak som i betydelig grad 

innskrenker personlig frihet.390 Grunnet statenes betydelige skjønnsfrihet vil bare et fåtall 

av de iverksatte tiltakene stride med EMK.391 Dermed vil det innenfor EMK være et 

betydelig handlingsrom når det gjelder å gjennomføre vidtgående anti-terrortiltak.  

 

Dersom EMD pålegger statene omfattende forpliktelser til å beskytte befolkningen mot 

terrorisme, vil dette kunne bidra til at offentlige myndigheter utnytter det vide 

menneskerettslige handlingsrommet fullt ut og det utover de tiltak de av Domstolen har 

blitt pålagt å gjennomføre. Dette vil kunne forekomme på hovedsakelig to måter:  

 

For det første ved å legitimere nye anti-terrortiltak. Det politiske klimaet i en stat rammet 

eller truet av terror vil i mange tilfelle være preget av et ønske om å veksle inn personlig 

                                                 
387 Se nærmere om relative menneskerettigheter i Møse (2002) s. 99-101. 
388 Dirk Haubrich. September 11, Anti-Terror Laws and Civil Liberties: Britain, France and Germany 

Compared. I: Government and Opposition. 2003, s. 3–28  
389 Weber og Saravia mot Tyskland, application number 54934/00, 29. juni 2006 (upublisert) som eksempel.  
390 En oversikt i så henseende er å finne i Lee A. Bygrave. Personvern etter 11. september. Oslo, 2007.  
391 Det er verdt å nevne at av samtlige av Europarådets medlemsstater har kun Storbritannia funnet det 

nødvendig å derogere fra Konvensjonen for å kunne gjennomføre anti-terrortiltak etter 11. september 2001 

(Haubrich (2003) s. 19). Dette til tross for at det etter nevnte tidspunkt er vedtatt ny og omfattende anti-

terrorlovgivning i de fleste av Europarådets medlemsstater (Haubrich (2003)).    
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frihet til fordel for større sikkerhet.392 Det å agitere for opprettholdelse av 

menneskerettighetene vil i slike tilfelle være vanskelig. Det er flere kontemporære 

eksempler på at personer som har satt spørsmålstegn ved myndighetenes innskrenking av 

sivile og politiske rettigheter har blitt beskyldt for uvitenhet eller i ytterste konsekvens å 

spille på lag med terroristene.393 Deres trumfkort har i slike tilfelle vært selve 

menneskerettighetsbegrepet og anførselen om at myndighetenes jag etter nasjonal sikkerhet 

innskrenker grunnleggende sivile og politiske rettigheter.394 Dersom myndighetene med 

troverdighet kan hevde at anti-terrortiltakene representerer menneskerettighetstiltak 

myndighetene er rettslig forpliktet til å gjennomføre, vil dette kunne styrke myndighetenes 

i utgangspunktet fordelaktige situasjon ytterligere. Dermed vil demokratiske og 

menneskerettslige drivkrefter i favør av sikkerhetstiltak virke sammen med en slik kraft at 

andre menneskerettigheter risikerer å bli tøyet til det ytterste. Dette argumentet forsterkes 

av at mindretallets rettigheter ikke på noe vis blir ivaretatt av demokratiet, men tvert i mot 

kan møte demokratisk forankret motstand.395  
 

For det andre vil offentlige myndigheters frykt for å krenke artikkel 2 kunne føre til at det 

relativt vide handlingsrommet innenfor de øvrige menneskerettighetene benyttes fullt ut. 

Ettersom det i mange tilfelle vil være demokratisk oppslutning om gjennomføring av 

vidtrekkende anti-terrortiltak, vil det for beslutningstagere være skjebnesvangert dersom 

eventuelle menneskerettslige forpliktelser på området ble misligholdt. For å unngå dette vil 

myndighetene kunne bygge inn ”sikkerhetsmarginer” ved å iversette tilstrekkelige 

omfattende beskyttelsestiltak og dermed gardere seg mot krenkelse. Risikoen for et slikt 

utfall forsterkes av at aktivitetspliktene etter artikkel 2 er fastslått gjennom rettspraksis og 

dermed eksisterer i form av vage retningslinjer tilknyttet komplekse saksforhold. Dette gjør 

det vanskelig å forutse nøyaktig hvilke plikter statene har etter bestemmelsen, noe som kan 

                                                 
392 Bygrave (2007) s. 5-7. 
393 Haubrich (2003) s. 1.  
394 Se nærmere Emberland (2006) s. 11 for mer om menneskerettighetsbegrepet som honnørord.   
395 Se nærmere Zakaria (2003) s. 105 flg.  
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gjøre det fristende å gardere seg mot krenkelse ved å iverksette vidtrekkende 

sikkerhetstiltak.  

 

9.3.4 Sammenfatning 

 

Det følger av det som er nevnt ovenfor at en omfattende menneskerettighet til sikkerhet 

mot terrorisme er kontraproduktivt sett med liberale øyne. Dette gjelder selv om statens 

forpliktelser er forenelige med gjeldende menneskerettigheter. Fra et liberalt ståsted vil en 

slik menneskerettighet likevel kunne være ytterst betenkelig som følge av reduksjonen den 

risikerer å føre med seg for individuell autonomi. I stedet for å virke dempende på 

offentlige myndigheters ryggmargsrefleks om å iverksette anti-terrortiltak, vil en slik 

vidtrekkende rett til sikkerhet i stedet bidra til å forsterke denne tendensen. Visse 

grunnleggende menneskerettslige forpliktelser til å sørge for enkeltindividers sikkerhet mot 

private aktører vil imidlertid være nødvendig. Slike plikter bør imidlertid være helt basale 

slik at offentlige myndigheter i liten grad kan legitimere anti-terrortiltak som 

menneskerettighetsforpliktelser. I tillegg bør de utformes tilstrekkelig klart. På den måten 

vil statene være på det rene med sitt ansvar etter Konvensjonen og dermed unngå å ta i bruk 

sikkerhetsmarginer når beskyttelsestiltak mot terrorisme skal gjennomføres.  

 

9.4 Konklusjon 

 

I hvilken grad det bør foreligge en menneskerett til sikkerhet mot terrorisme går rett til 

kjernen av spørsmålet om menneskerettighetenes funksjon i et moderne demokrati. 

Redegjørelsen ovenfor har fremhevet både positive og negative sider ved en slik rettighet.  

 

Domstolenes tolkning av artikkel 2 på det nåværende tidspunkt synes å ivareta de 

ovennevnte kryssende hensyn på en hensiktsmessig måte. Offentlige myndigheter kan ikke 

lenger forholde seg passive til trusselen terrorisme representerer mot befolkningens rett til 

liv, og staten er således menneskerettslig forpliktet til å motvirke en av vår tids største 
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utfordringer. Dermed er de viktigste kommunitaristiske og naturrettslige argumenter til 

fordel for en rett til sikkerhet tatt hensyn til. Samtidig har Domstolen stilt få krav til 

offentlige myndigheter som bør påkalle omfattende liberale protester. Først og fremst 

skyldes dette at statene har blitt pålagt å handle innenfor rammene av de øvrige 

menneskerettighetene. Dernest kommer at statenes forpliktelser er utformet på en måte som 

gjør dem lite egnet for misbruk. Hovedsakelig skyldes dette at konvensjonsorganene bare 

unntaksvis har fremsatt krav om anti-terrorlovgivning, slik at myndighetene i all hovedsak 

er pålagt å handle innenfor gjeldende fullmakter. Dermed vil statene vanskelig kunne 

legitimere ny anti-terrorlovgivning som tiltak de er menneskerettslig forpliktet til å 

gjennomføre. Denne positive tendensen forsterkes av at momentet om at individualisering 

begrenser myndighetenes handlingsplikter til å gjelde enkelttilfelle. I tillegg reduserer 

kravet om reell og umiddelbar fare myndighetenes ansvarsområde til å gjelde helt prekære 

situasjoner.  

 

Som nevnt er det imidlertid tegn som tyder på at myndighetene i tiltagende grad pålegges å 

beskytte egne innbyggere mot terrorisme. Selv om ikke Domstolen ennå har fastslått tiltak 

som i seg selv er urovekkende, er tendensen klar nok.396 Ovennevnte diskurs har belyst en 

del liberale motforestillinger mot en slik utvikling. På denne bakgrunn er det avhandlingens 

konklusjon at Domstolen kun i begrenset grad bør videreutvikle retten til sikkerhet mot 

terrorisme og i stedet fastholde dagens rettstilstand.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396 Se kapittel 8.  
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