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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema 

Temaet for denne oppgaven er om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
1
 er 

bindende i internasjonale fredsoperasjoner, avgrenset til norske styrkers menneskerettslige 

forpliktelser ved fangebehandling og -overføring av sivile i Afghanistan.  

 

Verken Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen
2
 eller den norske stat har avklart 

menneskerettighetenes rolle i fredsoperasjonen i Afghanistan. Dette er juridisk problema-

tisk, ettersom det er kjent at fanger de norske styrkene har overført til afghanske myndighe-

ter i flere tilfeller er blitt utsatt for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdi-

gende behandling. Internasjonale organisasjoner og juridisk litteratur har i en årrekke stilt 

seg kritisk til at verken domstoler eller stater har kommet til en slutning rundt hvilke retts-

regler som skal anvendes på fangebehandling og -overføring i fredsoperasjoner. Det er 

nødvendig med en felles utøvelse av de menneskerettslige rettsreglene, slik at staters prak-

sis i fredsoperasjoner blir samstemt og kan skape et mønster for etterfølgelse.  Spørsmålene 

som må stilles når en skal forsøke å nå en konklusjon på temaet er komplekse og vanskeli-

ge. Jeg mener at dette kan være årsaken til at stater og domstoler har unngått å komme frem 

til en klar regel som svar på den overnevnte problemstilling. Jeg vil i det følgende presente-

re noen av de spørsmålsstillinger som vil reises i oppgaven.  

 

Jeg vil ta opp ulike temaer relatert til hvem som er ansvarlig for eventuelle menneskerettig-

hetsbrudd begått av soldater på fremmed territorium i fredsoperasjoner. Svaret jeg søker i 

den sammenheng er om Norge kan bli holdt ansvarlig for eventuelle menneskerettighets-

brudd i Afghanistan. Videre utgår soldatenes handlinger, funksjoner og ansvar fra manda-

tet, og ikke fra nasjonal lovgivning eller internasjonale forpliktelser. Dette skaper normkon-

                                                 

 

1
 Heretter ”EMK” 

2
 Heretter ”EMD” 
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flikter og spørsmål om ekstraterritorialitet. Jeg vil vurdere disse og andre temaer relatert til 

folkerettslig jurisdiksjon, og forsøke å komme til en konklusjon om hvilke menneskerettig-

hetsregler som gjelder ved fangebehandling og -overføring av sivile for norske styrker i 

Afghanistan. 

 

Fredsoperasjoner skal i hovedsak opprettholde, fremme eller skape fred, sikkerhet og stabi-

litet. Selv om beskyttelse av menneskerettigheter ofte er en del av mandatet, er det selvfor-

klarende at det vil være vanskelig å fremme menneskerettighetene i den grad en kunne 

ønske seg.
3
 Det regelverket og de avtaler norske soldater opererer ut i fra ved fangebehand-

ling- og overføring av sivile i Afghanistan vil være avgjørende for å kunne fastslå om Nor-

ge bryter folkerettslige forpliktelser i Afghanistan.  

1.2 Faktisk bakgrunn 

De Forente Nasjoners
4
 iverksettelse av fredsoperasjoner startet i 1948, da Sikkerhetsrådet 

autoriserte militære observatørers inntog i Midtøsten. Disse skulle overvåke ”the Armistice 

Agreement”  mellom Israel og nabolandene Egypt, Libanon, Jordan og Syria. Siden da har 

FN iverksatt 67 fredsoperasjoner, 54 av dem siden 1988. Opprinnelig var fredsoperasjone-

ne satt i gang for å opprettholde fredsavtaler og bidra med politisk hjelp for å løse konflik-

ter. Personellet som deltok var i hovedsak uvæpnet. Etter den Kalde Krigen endret den stra-

tegiske konteksten seg dramatisk.
5
  

 

Dette innebar at FNs fredsoperasjoner endret og utviklet seg fra å være tradisjonelle operas-

joner der militærpersonellet i all hovedsak drev med observering, til multidimensjonale 

entrepriser hvor fokuset ble rettet mot implementering av fredsavtaler og hjelp til å bygge 

opp et system for varig fred og stabilitet. Konfliktenes natur endret seg også i tiden etter 

den Kalde Krigen. Opprinnelig ble fredsoperasjoner utviklet for å assistere konflikter mel-

                                                 

 

3
 Larsen (2012) s. 70 

4
 Heretter ”FN” 

5
 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml 
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lom stater, mens de i dag i stor grad er til stede i borgerkriger og andre konflikter innad i 

stater.
6
 

 

Tallet på fredsoperasjoner synker stadig. Dette betyr imidlertid ikke at behovet for ulike 

former for spesialisert assistanse fra FN blir mindre. Alt tyder på at også i årene som kom-

mer vil fredsoperasjoner forbli en av FNs mest komplekse operasjonelle utfordringer.
7
 

1.2.1 Organisering av operasjonen i Afghanistan 

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
8
 ble etablert av FNs Sikkerhetsråd i 

2002 etter ønske fra den afghanske regjering. Målet for den politiske etableringen er å ska-

pe fred og demokratisk utvikling i Afghanistan, og som et ledd i denne prosessen samar-

beider UNAMA tett med the Afghanistan Independent Human Rights Commission.
9
 Man-

datet er foreløpig satt til å løpe frem til og med mars 2013.
10

 The North Atlantic Treaty 

Organization
11

 leder fredsoperasjonen i Afghanistan, og skal med sine 28 medlemsstater 

bidra til at Afghanistans evne til motstand mot terrorister styrkes. NATO skal også effekti-

visere og hjelpe The Afghan National Security Force
12

 til å nå sitt mål om å lede Afghani-

stan mot å bli et stabilt og fredelig land.  

 

Bakgrunnen for tilstedeværelsen i Afghanistan er Bonn-avtalen
13

 av 05.12.01, som innebæ-

rer at FN stiller til disposisjon en sikkerhetsstyrke til å opprettholde sikkerheten i Kabul og 

                                                 

 

6
 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml 

7
 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/present.shtml 

8
 Heretter ”UNAMA” 

9
 Heretter ”AIHRC” 

10
 http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12255&language=en-US 

11
 Heretter ”NATO”  

12
 Heretter ”ANSF” 

13
 http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Bonn-agreement.pdf 
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nærliggende områder. Noen uker etter at Bonn-avtalen var opprettet ble Resolusjon 1386
14

 

godkjent av Sikkerhetsrådet. Med vedtakelsen av denne ble the International Security As-

sistance Force
15

 opprettet. NATO overtok kontrollen over ISAF-styrkene 11.08.03,
16

 og 

13.10.03 ble området ekspandert til å gjelde hele Afghanistan.
17

 

 

ISAFs oppdrag går ut på følgende: ”In support of the Government of the Islamic Republic 

of Afghanistan, ISAF conducts operations in Afghanistan to reduce the capability and will 

of the insurgency, support the growth in capacity and capability of the Afghan National 

Security Forces (ANSF), and facilitate improvements in governance and socio-economic 

development in order to provide a secure environment for sustainable stability that is ob-

servable to the population.”
18

 ISAF-styrkene skal etter planen avslutte sitt arbeid i 2014.
19

 

1.3 Avgrensning 

Det foregår i dag to væpnede konflikter i Afghanistan. Den ene er USAs krigføring mot 

Taliban og Al Qaida, bedre kjent som ”Operation Enduring Freedom.”
20

 Denne vil jeg ikke 

gå nærmere inn på. Drøftelsen min vil kun dreie seg om den væpnede konflikten mellom 

den afghanske regjering og opprørstyrker i Afghanistan. Jeg vil ikke vurdere grunnlaget for 

den aktuelle konflikten mellom afghanske myndigheter og opprørere. 

 

Jeg vil ikke vurdere EMKs rolle i internasjonale væpnede konflikter, og jeg vil kun vurdere 

de av konvensjonens artikler jeg finner relevant for oppgavens tema, hovedsaklig forbudet 

                                                 

 

14
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement 

15
 Heretter ”ISAF” 

16
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/011/2007/en/c0abadf1-d36f-11dd-a329-

2f46302a8cc6/asa110112007en.pdf 
17

 FNs Sikkerhetsråds Resolusjon 1510 

18
 http://www.isaf.nato.int/mission.html 

19
 http://forsvaret.no/operasjoner/internasjonalt/afghanistan/oppdraget/Sider/de-norske-styrkene.aspx 

20
 Heretter ”OEF” 
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mot tortur, retten til frihet og sikkerhet og forbudet mot vilkårlig arrestasjon og frihetsberø-

velse. Dersom soldatene bryter EMK vil det være den norske stat som er ansvarlig ved et 

eventuelt søksmål, ettersom det er Norge som er bundet av og er part i EMK. Jeg vil for 

øvrig ikke vurdere krav som kunne oppstå som en følge av menneskerettighetsbrudd, for 

eksempel i form av oppreisningskrav.  

 

Videre vil jeg kun vurdere de norske militærstyrkers handlinger i Afghanistan, under ISAFs 

kommando. Med handlinger refererer jeg til utøvelse av militærmakt, og andre parters opp-

treden, som politi, vil ikke vurderes. Det rettslige grunnlaget rundt ISAFs tilstedeværelse i 

Afghanistan vil ikke problematiseres, og heller ikke situasjoner der overføring av fanger 

foregår til andre styrker/stater. Spørsmål av etisk eller moralsk relevans vil heller ikke tas 

opp. Jeg vil i denne oppgaven ikke vurdere forholdet mellom menneskerettighetsbestem-

melser og humanitærretten. 

1.4 Rettskildebildet 

EMK er utgangspunktet for vurderingen rundt de menneskerettslige forpliktelser Norge kan 

være bundet av under operasjonen i Afghanistan, og ble inkorporert i norsk rett ved men-

neskerettsloven av 21.mai 1999 nr. 30. 

1.4.1 Rettskildebruken 

Wien-konvensjonen om traktatrett
21

 fra 1969 artikkel 31 gir utgangspunktet for tolkning av 

traktater og konvensjoner. Norge er ikke bundet av Wien-konvensjonen, men den er regnet 

som sedvanerett, da det er klart at  reglene er uttrykk for alminnelig folkerett. EMD har i en 

rekke dommer uttalt at også den anser Wien-konvensjonen som sedvanerett. I Golder
22

 

uttrykte EMD at ”…Articles 31 to 33 enunciate in essence generally accepted principles of 

international law…”
23

 og gav med dette uttrykk for at den anvender prinsipper fra traktaten 

                                                 

 

21
 Heretter ”Wien-konvensjonen” 

22
 Golder EMD (1975) 

23
 ibid avsnitt 29 
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ved tolkning av sine artikler. Av Wien-konvensjonens artikkel 31 følger det, som ved van-

lig norsk rettskildelære, at ordlyden skal tolkes i samsvar med ordets alminnelige 

betydning, også sett i sin kontekst og med sitt formål i mente, ”…in the light of its object 

and purpose.” Dette gir uttrykk for den objektive tolkningsteori, og i lys av denne skal en 

finne frem til partenes vilje, slik den er kommet til uttrykk i teksten.
24

 På tross av at prin-

sippene i Wien-konvensjonen gir et utgangspunkt for å forstå EMDs metode, har domstolen 

selv utviklet sin egen metode for traktattolkning. Ettersom EMK er en rettssettende kon-

vensjon, begrenser denne staters suverenitet. EMD har satt standarden for dette ved sin 

tolkning, ved at den ikke nødvendigvis velger det tolkningsalternativ som i høyest grad 

verner om statens suverenitet.  

 

Konvensjonen skal beskytte borgerne mot overgrep fra staten, men den gir ikke gjensidig 

bebyrdende forpliktelser for stater. En kan si at menneskerettskonvensjonene i seg selv 

representerer en voldsom utvikling av folkeretten, ettersom individer ikke lenger kun er 

folkerettsobjekter, men subjekter, med egne rettigheter.
25

 Flere av EMKs artikler innehol-

der ord og uttrykk som må tolkes for å komme frem til deres mening. ”Umenneskelig og 

nedverdigende behandling eller straff” i artikkel 3 er et eksempel på dette, og EMD har 

gjort det klart at det er rettsoppfatningen i dagens samfunn som skal være avgjørende ved 

tolkningen.
26

 I Tyrer
27

 uttalte domstolen følgende om dette; ”…that the Convention is a 

living instrument…must be interpreted in the light of present-day conditions…”
28

  

 

For å forsøke å komme frem til de svarene jeg søker i oppgaven vil jeg i tillegg til EMDs 

rettspraksis også anvende praksis fra nasjonale domstoler og the International Court of Jus-

                                                 

 

24
 Elgesem (2003) s. 3-25 

25
 ibid s. 6 

26
 ibid 

27
 Tyrer EMD (1978) 

28
 ibid avsnitt 31 
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tice.
29

 Ulike nasjonale og internasjonale regelverk, juridisk litteratur, resolusjoner og kom-

mentarer vil i denne sammenheng spille en viktig rolle. Internasjonale organisasjoners rap-

porter om de menneskerettslige forholdene i Afghanistan vil nødvendigvis være en viktig 

kilde i drøftelsen av realitetene rundt fangebehandling og -overføring. Dokumenter som 

opplyser om Norges handlinger og folkerettslige vurderinger rundt situasjonen i Afghani-

stan vil kunne bidra til å nå en konklusjon rundt de faktiske forhold og juridiske utfordring-

er Norge, sammen med store deler av verdenssamfunnet, står ovenfor når det kommer til 

fangeproblematikken i fredsoperasjoner.  

1.5 Struktur 

Problemstillingene oppgaven reiser må nødvendigvis settes i et system, ettersom det er slik 

at vurderingen av et bestemt tema ofte er avhengig av at bestemte temaer er drøftet i for-

kant eller etterkant av dette. Jeg har derfor delt oppgaven inn i fem kapitler, hvorav det 

første er innledende. Kapittel 2 omhandler ansvarsdelegering. Jeg vil i dette kapittelet for-

søke å komme frem til en konklusjon på om Norge kan holdes ansvarlig for våre styrkers 

handlinger i Afghanistan. Når dette er fastslått kan jeg gå videre til ekstraterritorialitet. Jeg 

vil ved drøftelsen av prinsippet om ekstraterritorialitet forsøke å fastslå om EMK er gjel-

dende rett for eventuelle menneskerettighetsbrudd fra norske styrker på afghansk territo-

rium. Når jurisdiksjon så er ferdig behandlet vil jeg i kapittel 4 ta for meg det overordnede 

temaet fangeoverføring. Mye av fokuset vil rettes mot handlinger og praksis fra den norske 

stat og det internasjonale samfunnet i Afghanistan. Formålet  vil være å komme frem til om 

Norge bryter folkeretten i Afghanistan. I kapittel 5 vil jeg forsøke å komme til en sammen-

fattende konklusjon om hvilke regler som skal anvendes ved norske styrkers fangebehand-

ling og -overføring i Afghanistan. 

                                                 

 

29
 Heretter ”ICJ” 
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2 Ansvarsdelegering 

2.1 Menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan 

Jeg vil i det følgende gi en kortfattet oversikt over menneskerettighetssituasjonen i Afgha-

nistan, basert på afghansk rett og UNAMAs menneskerettighetsrapport. En forståelse av 

menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan vil kunne belyse noe av bakgrunnen for den 

uavklarte situasjonen ISAF-styrkene opplever, herunder de dilemmaer styrkene blir stilt 

ovenfor i situasjoner med tilfangetakelse og fangeoverføring. 

 

Tortur og utenrettslig fengsling er to av flere meget presserende menneskerettstemaer Af-

ghanistan står ovenfor i sitt arbeide for å nå sitt mål om å etablere en fungerende rettsstat. 

Arbeidet mot langvarig fred og stabilitet, og overføringen av ansvar fra internasjonale mili-

tærstyrker til afghanske militærstyrker, vil forhåpentligvis bidra til en styrking av mennes-

kerettighetssituasjonen i landet, som fortsatt er meget svak.  

 

Utbredt praksis med mishandling av fanger, og en fast tendens til ikke å respektere nasjona-

le juridiske prosessbestemmelser i denne relasjon, har ført til en utbredt misnøye mot regje-

ringen og afghanske sikkerhetsstyrker blant den afghanske befolkningen.
30

 Afghanistans 

Straffeprosesslov
31

 gir regler for prosessen i en straffesak. Ut i fra denne gis det foreløpig 

ikke rett til å prøve lovligheten av en anholdelse. I realiteten gis de fleste anholdte ikke 

anledning til å møte en dommer eller aktor før selve rettssaken er i gang.
32

 Afghanistans 

                                                 

 

30
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&langua

ge=en-US 

31
http://www.icrc.org/ihl-

nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/2ee7715e48bfca37c1257114003633af/$FILE/Criminal%20Pro

cedure%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf  
32

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&langua

ge=en-US  
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grunnlov,
33

 andre nasjonale lover og internasjonale forpliktelser, i denne sammenheng sær-

lig SP, danner et sterkt rettslig rammeverk mot tortur og annen nedverdigende og umen-

neskelig behandling, jf. artikkel 7, men en effektiv implementering lar vente på seg. Det er 

sikker rett at internasjonale menneskerettigheter er aktive i alle situasjoner, i fred som i 

krig,
34

 og kan hindre at de mest alvorlige overgrepene finner sted.  

 

UNAMAs rapport
35

 ”Mistreatment of conflict-related detainees in Afghan facilities” fra 

2011 bekrefter menneskerettighetssituasjonen i landet. Rapporten dokumenterer om tortur 

og mishandling av fanger i afghanske fengselsfasiliteter, i regi av the National Directorate 

of Security
36

 og the Afghan National Police
37

. Rapporten er basert på intervjuer med 379 

fanger fra 46 fasiliteter i 22 forskjellige provinser i Afghanistan. Det ble avdekket, på bak-

grunn av sterke bevis, at 46 % av fangene hadde opplevd tortur eller torturlignende behand-

ling. Mer enn 1/3 hadde vært utsatt for annen mishandling. Torturen tok blant annet form 

av elektrisk sjokk, slag og mishandling av kjønnsorganer. UNAMA fant sterke bevis for at 

torturen ble foretatt for å fremprovosere forklaringer og tilståelser. Rapporten viser også at 

kun 1 av 324 fanger intervjuet i rapporten hadde hatt tilgang til forsvarsadvokat i løpet av 

rettsprosessen.
38

 Situasjonen i seg selv bryter Afghanistans forpliktelser under FNs konven-

                                                 

 

33
 http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html 

34
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/011/2007/en/c0abadf1-d36f-11dd-a329-

2f46302a8cc6/asa110112007en.pdf 
35

ibid 

36
 Heretter ”NDS” 

37
 Heretter ”ANP” 

38
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&langua

ge=en-US 
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sjon om sivile og politiske rettigheter,
3940

 og er også inkonsistent med Afghanistans grunn-

lov som forbyr utenrettslig fengsling.
41

  

2.2 Når foreligger internasjonalt ansvar etter folkeretten? 

I forhold til dette kapittelet er dilemmaet om det er de styrkebidragsytende statene, herun-

der Norge, som er ansvarlig for styrkenes handlinger i fredsoperasjoner vedrørende til-

fangetakelse og fangeoverføring. EMD har over tid utviklet flere teorier for hvordan de 

delegerer ansvar, og noen av de aktuelle dommene som angår tildeling av ansvar vil senere 

bli presentert. Jeg vil i det følgende ta for meg aktuelle ansvarssubjekter. 

 

Det er klart at juridisk personlighet må være etablert for å ha evne til å inneha rettigheter, 

plikter, makt og ansvar. For troppebidragsytende stater er ikke kravet til juridisk person 

omstridt i denne konteksten, da eksisterende stater per definisjon er juridiske personer. For 

staters vedkommende er ikke begrepet internasjonal juridisk person kun et formelt konsept, 

”…but entails precise legal consequences which may be summed up as enabling the person 

to operate on an international plane, manifesting itself as a distinct entity and entering into 

relationships with other international persons.” Ettersom det er stater som skaper interna-

sjonale organisasjoner er det opp til disse å kunne begrense noen av de rettighetene organi-

sasjonen oppnår som juridisk person. Dette viser staters karakter som subjekter under fol-

keretten, særlig med tanke på deres funksjonelle rolle. 
42

 Rettssystemet var i sin tid utviklet 

for å beskytte individet mot overgrep fra staten, som i dag blir regnet for å inneha det størs-

te rettslige ansvaret for beskyttelse av internasjonale menneskerettigheter. I EMK vises det 

til statsansvaret allerede i artikkel 1, som plasserer ansvaret hos the ”High Contracting Par-

ties.” 
43

  

                                                 

 

39
 Heretter ”SP” 

40
http://www.un.org/depts/dhl/training/pdf/ccpr.pdf  

41
http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html  
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Når det kommer til organisasjoner gir definisjonen i artikkel 2 i Folkerettskommisjonens 

Draft Articles on Responsibilities of International Organizations
44

 internasjonale organisa-

sjoner automatisk rollen som juridisk person: ”an organization established by a treaty or 

other instrument governed by international law and possessing its own international legal 

personality.”
45

 Rama-Montaldo har stilt opp visse objektive forutsetninger for at internas-

jonale organisasjoner skal inneha en internasjonal juridisk personlighet; ”…an international 

agreement creating an association of States endowed with at least one organ which ex-

presses a will detached from that of the member States and possessing defined aims or pur-

poses to be attained through the fulfillment of functions or powers.”
46

 At FN som sådan er 

en juridisk person er ikke omstrid i juridisk litteratur. Dette igjen er basert på praksis fra the 

International Court of Justice
47

 i Reparations saken.
48

 The Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations
49

 fra 1946 del 2 slår fast at FN ”shall enjoy immunity 

from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly 

waived its immunity.”
50

 Det kan i denne sammenheng legges til grunn at også NATO har 

juridisk personlighet og kan stilles til ansvar. 

 

Før jeg tar fatt på EMD praksis på området vil jeg gi en oversikt over FN-sanksjonerte 

fredsoperasjoner. Disse kan deles inn i FN-autoriserte og FN-delegerte fredsoperasjoner. I 

det første tilfellet gir Sikkerhetsrådet autorisasjon til en rekke medlemsstater eller regionale 

organisasjoner til å bruke ”all necessary means” for å gjeninnføre eller opprettholde fred, 

uavhengig av et eventuelt samtykke fra lokale myndigheter. De NATO-ledede KFOR-

                                                 

 

44
 Heretter ”RIO” 

45
 Larsen (2012)  s. 90 

46
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styrkene er et eksempel på en slik fredsskapende operasjon. I det andre tilfellet gir sikker-

hetsrådet generalsekretæren mandat til å opprette en militær operasjon, med eller uten sam-

tykke fra lokale myndigheter. Disse er kjent som ”FNs fredsbevarende styrker”, og United 

Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
51

 er et eksempel på 

en slik FN-delegert operasjon. For å avgjøre om en operasjon er FN-autorisert eller FN-

delegert må man vurdere hvem som utøver ”operational command and control over the 

force. If it is the (Security) Council or a UN organ that exercises these powers then it is a 

UN force. If, however, it is a Member State or a regional organization then it is a UN au-

thorized force.” 
52

 I Al-Jedda konkluderte Lord Bingham med at Sikkerhetsrådets kontroll 

over MNF i form av at MNF måtte rapportere til rådet ikke var tilstrekkelig for å kategori-

seres som “effective control.”
53

   

 

I 1999 lanserte Dan Sarooshi
54

 tanken om at skillet mellom FN-delegerte og FN-autoriserte 

fredsoperasjoner er irrelevant i henhold til spørsmålet om tildeling av ansvar. Han mener at 

spørsmålet om hvem som utøver operasjonell kommando og kontroll over styrkene ikke 

har noen betydning når det kommer til spørsmålet om ansvar, og anser det mer avgjørende 

hvem som utøver den ”overall” autoritet og kontroll over styrkene. Han mener at sikker-

hetsrådet kun kan delegere en viss grad av ansvar, det ansvaret de selv sitter med i utgangs-

punktet, men ikke det de selv hadde fått delegert for å utøve.
55

  

 

Sarooshis syn kan virke problematisk på flere områder. Synet hans subsidierer ”er” med 

”burde”, slik at FN alltid blir ansvarlig fordi FNs sikkerhetsråd alltid skal ha en ”overall 

control.”
56

 Men en slik kontroll vil i realiteten kunne være manglende. En kan stille spørs-
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mål ved hvorvidt FN i seg selv i det hele tatt noen gang kan ha effektiv kontroll over trop-

pene. Videre er det slik at det teoretiske rammeverket rundt delegering ikke er fullstendig 

akseptert uten videre. Mange ser på det som et viktig tilskudd til Sikkerhetsrådets hand-

linger, men teorien rundt ”delegering” er noe adskilt fra praksis, den er mer de lege ferenda 

enn de lege lata. I praksis er skillet mellom FN-delegerte og FN-autoriserte fredsoperasjo-

ner utviklet i over 60 år.
57

  

 

Jeg vil nå ta for meg relevante EMD dommer som diskuterer ansvarsdelegering, for på 

denne måten å forsøke å komme frem til om det gjelder andre regler vedrørende ansvarsde-

legering på menneskerettighetenes område enn i folkeretten.  

2.3 EMD praksis på ansvarsdelegering 

2.3.1 Behrami/Saramati
58

 

Behrami saken dreier seg om familien Behrami, albanere bosatt i Kosovo. Bakgrunnen for 

saken var konflikten mellom serbiske og kosovo-albanske styrker, under the Kosovo For-

ce
59

 og The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.
60

 Under lek fant 

flere barn udetonerte bomber som hadde blitt sluppet fra luften under en NATO bombing i 

1999. Blant barna var Gadaf og Bekim Behrami. En av bombene eksploderte og drepte 

Gadaf, mens Bekim ble alvorlig skadet og permanent blind. Behrami baserte sitt krav på 

EMK Artikkel 2 om retten til liv, og anså franske KFOR-styrker for å brutt denne bestem-

melsen da de ikke hadde markert eller fjernet de udetonerte bombene, som troppene var 

klar over at eksisterte. 
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Saramati saken dreier seg om Ruzhdi Saramati, albaner bosatt i Kosovo. Han ble pågrepet i 

2001 for mistanke om forsøk på drap og ulovlig våpenbesettelse. Etter å ha blitt løslatt 

samme år ble han på ny arrestert. Kommandøren av KFOR forlenget gjentatte ganger vare-

tektsperioden til Saramati, frem til han ble dømt i 2002. Saksøker baserte sitt krav på Ar-

tikkel 5 og Artikkel 6 i EMK, og påsto seg utsatt for utenrettslig fengsling uten tilgang på 

rettergang. Kravet var rettet mot Norge og Frankrike da det var norske og franske offiserer 

som hadde beordret fengslingen. 

 

EMD tok først fatt i forholdet mellom UNMIK og KFOR, og kom til at de aktuelle hand-

lingene var KFORs ansvar, men at UNMIK hadde ansvaret for overvåkning av disse. Vide-

re vurderte retten hvorvidt FN kunne holdes ansvarlig for de påklagede handlinger. KFOR 

og UNMIK handlet etter mandat fra Sikkerhetsrådet, og når det kom til KFOR opererte 

styrkene og relevante internasjonale organisasjoner i Kosovo på bakgrunn av FNs autorisa-

sjon til å etablere fredsstyrker i landet.
61

 UNMIK ble ansett for å være et organ under FN, 

og dens handlinger kunne dermed ledes tilbake til FN. Dette stemte overens med FNs eget 

syn på ansvar i fredsoperasjoner av subsidiære organer, og internasjonale organisasjoners 

ansvar for organer i organisasjonen. FN anså seg likevel ikke for ansvarlig i saken, da de 

mente at KFOR sto ansvarlig for handlingene som FN mente at UNMIK ikke hadde ansvar 

for.
62

 

 

Spørsmålet retten dermed stilte seg var hvorvidt Sikkerhetsrådet beholdt ”ultimate authori-

ty and control so that operational command only was delegated.” EMD svarte positivt på 

dette, og viste til kravet om rapportering til Sikkerhetsrådet, og de klare grenser som var 

satt for utøvelse av autoritet. Den autoriteten de troppebidragsytende stater hadde var i 

samsvar med NATOs mønster av effektivitet i operasjoner, slik at NATOS operasjonsvirk-

somhet var “effective”. Retten slo til sist fast at den ikke var kompetent ratione personae til 
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å vurdere FNs ansvar, da dette ville innebære å stå i veien for oppfyllelsen av FNs mandat 

til å sikre internasjonal fred og sikkerhet.
63

  

2.3.2 Al-Jedda v. The United Kingdom
64

 

Noen få måneder etter Behrami kom Al-Jedda saken opp i the House of Lords. Saken om-

handler en Irakisk borger med britisk statsborgerskap. Mannen, Al-Jedda, hadde blitt holdt 

i varetekt av britiske tropper i Irak grunnet mistanke om deltakelse i terrorplanlegging. Al-

Jedda mente at EMK Artikkel 5.1 var blitt brutt, da han aldri ble siktet eller fikk saken sin 

vurdert av en domstol. 

 

The House of Lords avgjorde at Al-Jeddas fengsling var Storbritannias ansvar, på tross av 

konklusjonen vedrørende Saramati. Fengslingen av Saramati var foretatt av KFOR-styrker, 

og EMD anså at den ikke hadde jurisdiksjon fordi styrkene var under FNs ”ultimate autho-

rity and control.”
65

 Tre år senere fulgte EMD opp House of Lords’ avgjørelse, i saken Al-

Saadoon.
66

 Også i denne saken ble Storbritannia holdt ansvarlig for britiske styrkers pågri-

pelse og varetekt av to irakere.  

 

For å nå konklusjonen i House of Lords skilte dommerne mellom fakta i Behrami/Saramati 

og Al-Jedda, for slik å unngå å måtte angripe EMDs delegasjonstest som uriktig rettskilde-

bruk. Ledende dommer Lord Bingham påpekte at troppene, the Multi National Forces,
67

 

ikke hadde blitt sendt til Irak av FN, og at the Coalition Provisional Authority ikke hadde 

blitt opprettet under Sikkerhetsrådet. MNF hadde ikke FN-mandat da de startet den militæ-

re okkupasjonen. Slik sett kunne ikke de relevante sikkerhetsrådsresolusjoner anses som 

delegering av makt, men en autorisasjon til Storbritannia om å utøve funksjoner Sikkerhets-
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rådet selv ikke kunne utøve. Videre slo dommeren fast at de britiske styrkene ikke var un-

der ”effective command and control of the UN”,
68

 heller ikke da de anholdt Al-Jedda. En 

slik test var det avgjørende, og hadde sitt grunnlag i RIO.
69

 

 

Lord Rodger, på sin side, mente at den rettslige siden av fengslingen foretatt av henholds-

vis KFOR og MNF var lik. Han mente at en måtte se på tidspunktet for fengslingene ved 

sammenlikningen, slik at ulikhetene ved etableringen av de to operasjonene var irrelevant. 

Han mente videre at MNF ble en FN-autorisert operasjon, som KFOR, i det den fikk man-

datet fra Sikkerhetsrådet. FN hadde heller ikke i større grad effektiv kontroll over Sarama-

tis fengsling, enn over Al-Jeddas. Lord Rodger mente også at autorisasjonen til å ”take all 

necessary measures to contribute to the maintenance of security and stability in Iraq” i 

UNSCR 1546 var ”essentially similar to the authorisation given to KFOR in Resolution 

1244.”
70

 Han konkluderte med at han i lys av sammenlikningen av de to sakene ikke kunne 

se det som sannsynlig at EMD ville se annerledes på saken.
71

 Som en ser nedenfor var det 

nettopp det EMD gjorde.  

2.3.3 Al-Jedda i EMD
72

 

Da Al-Jedda kom opp for EMD var domstolen enig med flertallet i House of Lords, og re-

fererte til Lord Binghams bruk av RIOs ”effective control.” Domstolen sluttet seg til at i og 

med at USA og Storbritannia ikke opererte ut i fra et FN-mandat da de invaderte Irak, var 

FNs rolle i Al-Jedda mindre betydningsfull enn i Behrami.
73

 Gjennom the Coalition Provi-

sional Authority var det USA og Storbritannia som utførte myndighetsoppgavene til den 
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Irakiske stat. Retten mente at FN dermed ikke hadde noen form for myndighet over troppe-

ne eller ledelsen ellers.
74

 

 

Det tilfellet at United Nations Assistance Mission for Iraq
75

 og FNs generalsekretær ved 

gjentatte anledninger hadde satt spørsmålstegn ved antall fengslinger foretatt av MNF men-

te retten talte for at FN ikke hadde autoritet. Situasjonen i Kosovo var annerledes, da FN 

spilte en annen rolle der, også grunnet i innholdet i UNSCR 1244(1999). Retten mente at 

om en enten anvendte teorien om ”effective control” fra RIO, eller ”the ultimate authority 

and control” test fra Behrami, ville resultatet være det samme; Al-Jeddas fengsling var ikke 

FNs ansvar, men Storbritannias.
76

 Som tidligere nevnt viste også Lord Bingham i House of 

Lords til RIO artikkel 7,
77

 om at tropper som stilles til disposisjon under ”International 

Law” til en internasjonal organisasjon, regnes som organisasjonens handlinger hvis denne 

utøver effektiv kontroll over troppenes handlinger. EMDs konklusjon om at Storbritannia 

var ansvarlig aktør satte standarden for et klarere og utvidet virkeområde for domstolen, 

noe som vurderes nærmere nedenfor. 

2.4 Forholdet mellom Behrami/Saramati og Al-Jedda 

Etter at EMD avgjorde Al-Jedda
78

 i juli 2011, men også sett i lys av Al-Saadoon,
79

 og Al-

Skeini,
80

 kan det se ut til at fokuset hos EMD i høyere grad enn før er satt på å klargjøre og 

utvide domstolens virkeområde, på særlig to områder.
81

 Det som er interessant i denne 
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sammenheng er temaet fra Behrami
82

 om tildeling av ansvar ved militærpersonells opptre-

den i FN-sanksjonerte fredsoperasjoner. Behrami ble i ettertid kritisert i juridisk litteratur, 

og det praktiske resultatet av Al-Jedda bør være at Behrami ikke lenger anses å være ret-

ningsgivende når det kommer til ansvar ved FN-sanksjonerte fredsoperasjoner. 
83

  

2.4.1 Problematisering av EMDs vurderinger i Behrami og Al-Jedda 

EMDs skille mellom Saramati og Al-Jeddas fengsling er problematisk på flere områder. 

Jeg er enig med Breitegger i hans påstand om at EMD i Behrami feilet ved å ikke vurdere 

hvorvidt UNMIK i realiteten var kapabel til å utøve sitt mandat. Situasjonen kunne fått en 

endelig utgang ved en drøftelse av hvorvidt det var KFOR eller FN som hadde effektiv 

kontroll over området der de aktuelle hendelsene fant sted, i tråd med artikkel 5 i DARIO. 

Hadde denne vurderingen blitt gjort i stedet for “the ultimate authority and control test” 

kunne forholdet mellom KFOR og FN blitt klarlagt fra et bedre perspektiv. 
84

 

 

En kan gå så langt som å påstå at Behrami var en rettslig sett uriktig avgjørelse. En kan si 

at verken KFOR eller MNFs handlinger kunne vært FNs ansvar, noe som forsterkes av at 

FN har kunnet kritisere prosessen rundt tilfangetakelsen til begge styrker.
85

 The House of 

Lords kunne simpelthen slått fast at konklusjonen i Behrami på bakgrunn av ”the ultimate 

authority and control” testen var feil, og kunne i stedet anvendt ”effective control” testen. 

Når de valgte å ikke gjøre dette kan det ha sin forklaring i at retten ønsket å vise kollegial 

respekt for sine kolleger i Strasbourg.
86

 

 

Når det kommer til Al-Jedda gav EMD ingen drøftelse av rollen til UNSCR 1511(2003). 

Retten opprettholdt det faktum at kommandostrukturen ikke endret seg etter invasjonen. I 
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realiteten var det slik at en rekke nye stater tiltok etter 2003, og UNSCR 1511(2003) etab-

lerte ”this new international coalition as a UN-authorized mission.”
87

 På tross av en viss 

grad av operasjonell kontinuitet, var operasjonen under en annen operasjonell struktur etter 

2003, enn da invasjonen av Irak fant sted. Videre kan en høy grad av analogi trekkes mel-

lom KFOR og MNF. I både Kosovo og Irak fant det sted en meget kontroversiell bruk av 

makt fra noen staters side, samt fra deres allierte. Dette ble etterfulgt av en resolusjon fra 

Sikkerhetsrådet som instruerte statene til å følge opp etterdønningene av konfliktene de 

hadde startet opp. Rettslig sett var fengslingene av Saramati og Al-Jedda analogiske også 

sett fra dette perspektivet.
88

  

 

Som nevnt tidligere i oppgaven skaper FN og -stats praksis over de siste 60 årene et tydelig 

skille mellom FN-delegerte (slik som fredsskapende) operasjoner, og autorisasjoner til å 

bruke makt gitt av Sikkerhetsrådet til medlemsstater (som KFOR og MNF). En kan stille 

spørsmålstegn ved FNs ansvar for tropper fra medlemsstater i FN-delegerte fredsoperasjo-

ner, mens handlingene til FN-autoriserte tropper generelt ikke bør være FNs ansvar. Dette 

kan en utlede fra det faktum at FN som regel ikke har noen form for kontroll over troppene, 

slik House of Lords og EMD påpekte i Al-Jedda. Jeg mener at dette også må gjelde for de 

norske troppene i Afghanistan. Det faktum at det i autoriserte operasjoner må rapporteres 

til Sikkerhetsrådet skaper et politisk ansvar, men ikke i form av juridisk eierskap til FN.
89

   

 

En kan si det slik at handlingene til medlemsstater som er aktive i operasjonene ikke er 

handlinger av ”organs or agents” under FN, og heller ikke er det handlinger under ”state 

organs” som er ”put at the disposal” av FN.
90

 Lord Bingham illustrerte dette ved at dersom 

FN skulle være ansvarlig for disse handlingene, ville det være som om ”the treatment of 

detainees at Abu Ghraib was attributable to the UN rather than the US.” Dette handler ikke 
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om grad av kontroll over troppene. Som er ser i Al-Jeddas tilfelle var fengslerne knyttet til 

Storbritannias organer under definisjonen i The International Law Commission’s
91

 Draft 

articles on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts
92

 artikkel 4 om 

”Conduct of organs of a State”.
93

  

2.5 Rettsbildet etter Al-Jedda 

EMD dommer er bindende kun for partene, og det kreves ikke at domstolen forklarer hvor-

for den endrer presedens i lignende saker.
94

 I denne sammenheng kan en si at Behrami ikke 

ble ”overruled”, da domstolen kan velge å se hen til standpunktene den tok i Behrami der-

som en ny sak om ansvarsfordeling i internasjonale operasjoner kommer opp. En annen sak 

er at på tross av domstolens forsøk på å skille de to sakene på faktum, kan ikke Al-Jedda 

likestilles med Behrami. For det første anerkjente domstolen i Al-Jedda muligheten for at 

både FN og troppebidragsytende stater som deltar i en FN-autorisert operasjon kan stå an-

svarlig for handlinger. Nettopp dette spørsmålet ble EMD kritisert for i etterkant av Be-

hrami, da den slo fast at ansvarsspørsmålet er enten/eller. Retten sa i Al-Jedda at ”The 

Court does not consider that, as a result of the authorisation contained in Resolution 1511, 

the acts of soldiers within the Multi-National Force became attributable to the United Na-

tions – more importantly for the purpose of this case – ceased to be attributable to the 

troop-contributing nations.”
95

  

 

Prinsippet om at to eller flere kan stå ansvarlig i operasjoner har over lengre tid blitt aksep-

tert av ILC. Både ASR artikkel 47(1) og RIO artikkel 48 (1) anerkjenner denne muligheten. 

Dette kan forklares med at stater kan handle sammen. Det kan også internasjonale organi-

sasjoner, eller stater og internasjonale operasjoner. Artikkel 7 i RIO, som jeg tidligere har 
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vist til, er et viktig unntak. I henhold til den bestemmelsen kan ansvaret der stater eller or-

ganer som er satt til disposisjon av FN, og der avsenderstaten eller den internasjonale orga-

nisasjonen ikke lenger utøver kontroll, overføres til FN; ”The conduct of an organ of a Sta-

te or an organ of an international organization that is placed at the disposal of another in-

ternational organization shall be considered under international law an act of the latter or-

ganization if the organization exercises effective control over that conduct.”
96

 I Al-Jedda 

vurderte retten begge testene i forhold til FN, og konkluderte med at ingen av de var 

oppfylt; ”(T)he Court considers that the United Nations Security Council had neither effec-

tive control nor ultimate authority and control over the acts and omissions of troops within 

the Multi-National Force and that the applicant’s detention was not, therefore, attributable 

to the United Nations.”
97

  

 

Dette kan tolkes som et forsøk på å holde Behrami ”i live”, eller som en ”overruling” av 

dommen. Det kan påstås at både House of Lords og EMD hadde rett i at Al-Jeddas fengs-

ling var Storbritannias ansvar, men at deres vurderinger satt opp mot Behrami førte til 

overkomplekse temaer. Ser en fakta som det var, at britiske tropper, og dermed britiske 

organer, pågrep og holdt Al-Jedda fengslet i en britisk fengslingsinstitusjon i Irak, er ikke 

konklusjonen om Storbritannias ansvar under internasjonal rett det minste kompleks.  

 

Ut i fra de forskjellige konklusjonene EMD har kommet til i Behrami/Saramati og Al-Jedda 

kan en utlede at der Sikkerhetsrådet har effektiv kontroll er FN ansvarlig, og der de kun 

autoriserer er FN ikke ansvarlig. Det synes som om EMD ikke har kommet til enighet med 

seg selv om kriterier for hva som skal gå inn under en delegasjon eller autorisasjon, og Sik-

kerhetsrådet skiller selv ikke på dette.
98

 Situasjonen vil avhenge av hvilket tribunal som 

vurderer saken, hvilken autorisasjon som er gitt av Sikkerhetsrådet, og hvilken mennesker-
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ett som påstås krenket. Men det er klart ut i fra EMD praksis at stater kan holdes ansvarlig. 

Jeg vil nå se nærmere på operasjonene i Kosovo og Irak, og forsøke å sette disse opp mot 

operasjonen i Afghanistan. 

2.6 KFOR og MNF v. ISAF 

I Al-Jedda var hendelsesforløpet med hensyn til sikkerhetsregimet i Irak følgende; Den 

20.03.03 invaderte Storbritannia og USA Irak sammen med sine koalisjonspartnere. Målet 

var å fjerne det daværende Ba’ath regimet som satt med makten. På tidspunktet for inva-

sjonen forelå det ikke noen sikkerhetsrådsresolusjon vedrørende situasjonen.
99

 Denne kom 

med resolusjon 1511 16.10.03, der Sikkerhetsrådet under artikkel 13 og 14 autoriserte ”a 

multinational force under unified command to take all necessary measures to contribute to 

the maintenance of security and stability in Iraq.”
100

 Retten mente i Al-Jedda at på tross av 

autorisasjonen ble ikke handlingene til troppene under MNF FNs ansvar. Den mente at 

handlingene fortsatte å være de troppebidragsytende staters ansvar. Retten tok også i be-

traktning at MNF hadde vært tilstede i Irak siden invasjonen og hadde blitt akseptert i reso-

lusjon 1483, som hadde ønsket medlemsland velkommen til å stille med personell i Irak.  

 

Storbritannia og USA, gjennom ”the Coalition Provisional Authority” som de hadde etab-

lert da okkupasjonen startet, fortsatte etter dette å utøve Irakiske myndigheters ansvar. På 

tross av at USA var bedt om å rapportere periodevis til FN, gjorde ikke dette at FN fikk 

noen høyere grad av kontroll over troppene eller de utøvende funksjonene medlemslandene 

utøvde i Irak. I resolusjon 1546 ble MNFs autorisasjon til å handle bekreftet, og UNAMI 

og ”the Special Representativ of the Secretary General” skulle heretter assistere MNF. 

Begge er organer under FN, men i sine rapporter til FN kom det stadig klager på MNFs 

fengslingsrutiner. MNFs handlinger ble dermed av retten regnet for å være MNFs ansvar, 

og ikke FNs.
101
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I forhold til MNF slo retten videre fast at situasjon var en annen enn med tanke på KFOR. 

KFORs rolle i Kosovo var etablert ved Sikkerhetsrådets resolusjon 1244, 10.06.99. Målset-

ningen var å løse den graverende humanitære situasjonen i Kosovo. Sikkerhetsrådet autori-

serte dermed ”Member States and relevant international organizations to establish the in-

ternational security presence in Kosovo” og slo fast at NATO skulle delta. 12.06.99, to 

dager senere, rykket de første NATO-ledede KFOR-troppene inn i Kosovo.
102

  

 

ISAF-styrkene, som KFOR, opererer under et FN-mandat, men med NATO som ledende 

organ.
103

 I den forstand er situasjonen i Afghanistan sammenlignbar med situasjonen i Ko-

sovo, der EMD i Behrami kom til at FN var ansvarlig. Jeg mener at operasjonens struktur   

i dag ikke er det som vil være avgjørende for EMD i en eventuell avgjørelse av om statene 

har ansvar eller ikke. En sammenlikning av strukturen hos MNF og KFOR med ISAFs er 

dermed sannsynligvis ikke noe retten ville legge vekt på i en aktuell sak. Det er den faktiske 

kontrollen over troppene som EMD i dag lar være avgjørende. Dette var konklusjonen til 

flertallet i Al-Jedda, som slo fast at de britiske styrkene ikke var under ”effective command 

and control of the UN,”
104

 heller ikke da de anholdt Al-Jedda, og at Storbritannia dermed 

var ansvarlig. Som Lord Bingham påpekte var en slik test avgjørende.
105

 EMD sluttet seg 

til denne vurderingen.  

 

Slik jeg ser det, skulle det oppstå en situasjon der norske styrkers handlinger i Afghanistan 

relatert til pågripelse eller overføring blir tvist for et domsorgan, er det stor mulighet for at 

domstolen ville komme til at verken FN eller NATO hadde effektiv kontroll over styrkene. 
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2.7 Delkonklusjon 

Etter å ha drøftet rettspraksis og juridisk litteratur på området synes det klart at Norge som 

stat kan holdes ansvarlig for handlinger de norske troppene foretar i Afghanistan. Etter av-

gjørelsen i Al-Jedda kan det se ut til at EMD legger avgjørende vekt på en ”effective con-

trol” test når den skal plassere ansvar. I neste kapittel vil jurisdiksjonsspørsmålet drøftes, 

nærmere bestemt spørsmålet om ekstraterritoriell anvendelse av menneskerettighetene. 

3 Ekstraterritorialitet 

3.1 Utøvelse av ekstraterritoriell jurisdiksjon 

3.1.1 Generelle utgangspunkter  

I folkerettslig forstand kan jurisdiksjon defineres som ”the power of central authorities to 

exercise public functions over individuals located in a territory.”
106

 I EMK artikkel 1 de-

fineres ikke hvor denne jurisdiksjonen skal gjelde; “The High Contracting Parties shall 

secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of 

this Convention”, men det er klart at det tradisjonelle utgangspunktet er at stater har den 

totale suvereniteten over sitt territorium, kjent som suverenitetsprinsippet. Av rettspraksis 

kan en for menneskerettighetsorganer med domsmyndighet konstatere at jurisdiksjon ikke 

er relatert til stedet der menneskerettighetsbruddet fant sted. Forholdet mellom individet og 

staten i forhold til menneskerettighetsbruddet er det avgjørende, uavhengig av hvor dette 

fant sted.
107

 Dette setter standarden for ekstraterritorialitet, og med den økende globalise-

ringen i verden ser en at domsorganer stadig oftere blir stilt ovenfor problematikken et slikt 

jurisdiksjonsbegrep innebærer. I Al-Skeini konkluderte retten med følgende når det kom-

mer til jurisdiksjon, og hvilke kriterier som må være oppfylt for ekstraterritoriell anvendel-

se av denne; ”…the court considers that the United Kingdom, through its soldiers engaged 

in security operations in Basrah…exercised authority and control over individuals killed in 
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the course of such security operations…so as to establish a link between the deceased and 

the United Kingdom for the purposes of Article 1 of the Convention.”
108

 

 

Det vises i stadig flere regelverk til ansvar både ovenfor individer innenfor statens territo-

rium, og ovenfor personer som er underlagt statens jurisdiksjon. Ekstraterritorialitet åpner 

for at stater kan ha menneskerettighetsforpliktelser som følge av handlinger på andre staters 

territorium. Det må etter krav om “authority or control” kunne påvises at staten utøver ju-

risdiksjon. Dette omtales nærmere nedenfor.  

 

Jeg vil i det følgende undersøke internasjonale og nasjonale domstolers tilnærming til 

problematikken, for så og forsøke å knytte temaet opp mot operasjonen i Afghanistan.  

3.2 Forholdet mellom ekstraterritoriell jurisdiksjon og vertsstatens jurisdiksjon 

3.2.1 Internasjonale domstoler 

Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner er tause på punktet om ekstraterritorialitet. 

SP og EMK beskriver begge medlemsstaters forpliktelser i form av statens jurisdiksjon, 

som i SP artikkel 2 om konvensjonens anvendelse vedrørende personer ”within (the state’s) 

territory and subject to its jurisdiction”. Ordlyden synes klar på at jurisdiksjonen kun angår 

statens territorium, men den omtaler ikke hva som skal til for at en person skal være “sub-

ject to its jurisdiction.” Ordlyden om statens territorium blir i stadig økende omfang frave-

ket for å imøtekomme såkalte godhetskrav. Staters praksis over de senere år har ført til en, 

om ikke ensrettet, praksis vedrørende ekstraterritorialitet. Denne går ut på at medlemsstater 

er forpliktet til å utøve ekstraterritorialitet i relasjon til de menneskerettighetsavtaler de har 

inngått.
109

 Jeg vil i det følgende ta for meg rettspraksis på området. 
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I The Palestinian Wall saken kom
110

 ICJ kom med en såkalt ”advisory opinion” vedrørende 

de juridiske konsekvenser av å sette opp muren som i dag skiller det okkuperte palestinske 

territorium fra Israel. Retten kom til at Israel hadde forpliktelser etter blant annet SP og at 

denne var “applicable in respect of acts done by a State in the exercise of its jurisdiction 

outside its own territory.”
111

   

 

I den senere saken Democratic Republic of the Congo
112

 fulgte ICJ opp standpunktet den 

tok i The Palestinian Wall. Retten gikk så enda lenger ved å slå fast at stater også utenfor 

sitt territorium har ansvar i henhold til alle internasjonale menneskerettighetsavtaler der den 

aktuelle stat har forpliktelser. Dette gjelder også i forhold til menneskerettigheter som 

gjennom sedvane er regnet som universelle. Det må deretter påvises jurisdiksjon i henhold 

til ”anyone within the power, effective control or authority of a state…does not depend on 

the acquiescence of the territorial state”
113

 for at ekstraterritorialitet skal komme kunne 

komme til anvendelse.  

 

EMD har behandlet temaet i en rekke avgjørelser fra tidlig 1990 tallet, noe som foreløpig 

har resultert i en lite konsistent praksis. I Issa
114

 og Solomou
115

 konkluderte EMD med at 

stater kan bli holdt ansvarlig for brudd på menneskerettighetsforpliktelser foretatt av statsa-

genter som er aktive i utenlandske operasjoner. Konklusjonen er betinget av at ”effektiv 

kontroll” kravet som også er oppstilt av ICJ foreligger. EMD viste også til dette i Al-

Jedda.
116

 Retten uttalte at ”effektiv kontroll” kravet også kom til anvendelse på midlertidige 

spesifikke områder. Det er på bakgrunn av EMDs praksis utviklet to teorier relatert til eks-
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traterritoriell ”jurisdiction” i EMK artikkel 1. Den første er “the spatial model”, som relate-

rer seg til at en stat har jurisdiksjon når den har effektiv kontroll over et område, utviklet i 

Loizidou.
117

 Den andre er “the personal model”, som innebærer at en stat har jurisdiksjon 

når den utøver autoritet eller kontroll over et individ. Denne modellen har blitt anvendt av 

EMD i en rekke saker, og også av HRC.
118

 På bakgrunn av Al-Jedda og Al-Skeini
119

 kan en 

si at EMD har ”lært en lekse” etter Bankovic
120

 og Behrami,
121

 da den rettet opp i en rekke 

usikre analyser og konklusjoner og utvidet jurisdiksjonsbegrepet. Den ekstraterritorielle 

anvendelsen av EMK er likevel fortsatt ikke på trygg grunn.
122

 Jeg vil nå gå over til å vur-

dere nasjonale domstolers praksis. 

3.2.2 Nasjonale domstoler 

For nasjonale domstoler vil utgangspunktet når de skal vurdere statens menneskerettighets-

forhold i utlandet være å finne frem til og anvende internasjonal rett vedrørende jurisdik-

sjon. En ser av praksis i slike rettsavgjørelser at statene fører en ulik praksis, og sakene 

reflekterer i høy grad den pågående fragmenteringen som pågår og som igjen leder til en 

splittelse i normer.
123

  

 

I saken Afghan Detainees
124

 reiste Amnesty International Canada og andre søksmål mot 

Canada. Bakgrunnen var situasjonen rundt canadiske soldaters overlevering av fanger til 

afghanske organer, som igjen ble mistenkt for tortur og annen mishandling. Dommeren fant 

ut fra fakta rundt operasjonen i Afghanistan at canadiske myndigheter hadde gitt klarsignal 
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til styrkene om å foreta visse aktiviteter. Hun påpekte imidlertid at myndighetene ikke reg-

net canadiske lover, her blant annet Canadian Charter of Rights, for å være gjeldende ved 

fangeoverføring. Hun pekte videre på at Canada og Afghanistan hadde blitt enige om at 

afghanske lover og internasjonal rett skulle anvendes på forholdet. På denne basis kunne 

ikke Canadian Charter of Rights anvendes, da dette ville krenke afghansk suverenitet.
125

 

 

Dommeren mente at å anvende en utvidelse av territorialitetsbegrepet som i flere tidligere 

tilfeller var benyttet i forhold til folkeretten, der det var snakk om “effective military con-

trol of the person”, ikke var helt og holdent internasjonalt akseptert. Hun fulgte likevel 

trenden fra Hape
126

 om å skille mellom ekstraterritorialitet i anvendelse av nasjonale lover 

og internasjonale forpliktelser. Dette gjorde hun ved til en viss grad å anerkjenne trenden 

om ekstraterritorialitet som er stadig voksende hos internasjonale domsorganer. Hun holdt 

likevel fast på at dette ikke gjaldt i forhold til nasjonale lover.
127

 

 

Currie og Kindred på sin side mener at i og med at i og med at FNs Menneskerettskomité 

viser at ekstraterritoriell jurisdiksjon er tillatt, om ikke obligatorisk, må også The Canadian 

Charter of Rights kunne anvendes ekstraterritorielt.
128

 Dette synet støttes også i Al-Skeini i 

House of Lords
129

 og Omar v. US.
130

 Britiske og amerikanske domstoler konkluderte her 

med at nasjonale menneskerettighetslover skal anvendes på individer som tas til fange av 

deres respektive styrker i Irak. De mente også at rettigheter sikret i de respektive grunnlo-

ver er anvendelige på statsutsendte operasjoner i fremmed territorium. Amnesty argument-
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erte i den canadiske saken med at disse avgjørelsene burde føre til at de samme prinsippene 

anvendes ovenfor individer som tas til fange av canadiske styrker i Afghanistan.
131

  

 

Som en ser av praksis fra ICJ og EMD ovenfor har verdenssamfunnet i de senere år hatt et 

stadig økende fokus på statsagenters handlinger i fremmede stater. Situasjonen overlapper 

med det tradisjonelle forbudet mot ekstraterritoriell bruk av jurisdiksjon. Menneskerettig-

hetskonvensjoner krever av stater at deres utsendte agenter respekterer menneskerettighets-

normer og som allerede vist til har internasjonale domsstoler utvidet påbudet om å anvende 

menneskerettighetene ekstraterritorielt, på bekostning av folkerettslige avtaler om jurisdik-

sjon. 

 

Dette synet går ikke overens med det konservative utgangspunktet nasjonale domstoler tar, 

som i den canadiske saken. Her var gjensidig respekt for staters suverenitet avgjørende, 

særlig fordi det var inngått en avtale om jurisdiksjon. Nasjonale domstoler vil sannsynligvis 

i økende grad måtte ta stilling til statlige agenters handlinger i utlandet, på bakgrunn av 

nasjonalitetsprinsippet. Hvorvidt nasjonale domstoler i større grad vil la seg påvirke av 

internasjonale organers syn på ekstraterritorialitet vil tiden vise.
132

  

3.3 Andre normkonflikter 

Et sentralt spørsmål vedrørende oppgavens tema er normkonflikter. Kan en autorisasjon i 

en sikkerhetsrådsresolusjon gå foran en motstridende forpliktelse i en menneskerettskon-

vensjon? Art. 103 i FN-pakten sier at FN-pakten skal gå foran; ”In the event of a conflict 

between the obligations of the members of the United Nations under the present Charter 

and their obligations under any other international agreement, their obligations under the 

present Charter shall prevail.”
133

 Artikkel 1 av FN pakten slår fast at et av målene til FN er 

”promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all”. 
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Fra et juridisk standpunkt er det likevel et kontroversielt spørsmål hvorvidt og i hvilken 

grad FN og dets organer er bundet av internasjonal rett, herunder internasjonale menneske-

rettighetsbestemmelser.
134

  

 

Det er allment akseptert at Sikkerhetsrådet under kapitel VII
135

 i bestemte situasjoner kan 

handle slik de finner det nødvendig for å forsøke å løse ekstreme situasjoner, ofte på be-

kostning av menneskerettighetene. Spørsmålet er hva denne retten innebærer. Det er mot-

stridende meninger om Sikkerhetsrådets rekkevidde her, men det er enighet om at rådet 

ikke kan vedta noe som strider mot jus cogens. I forhold til menneskerettighetene synes det 

å være allmen enighet om at visse normer regnes som jus cogens. For denne oppgaven er 

det interessant å se nærmere på de aktuelle menneskerettighetsnormer i internasjonale 

fredsoperasjoner. Det vil jeg komme tilbake til senere i dette kapittelet.
136

 Jeg vil nå ta for 

meg forholdet mellom FN og menneskerettigheter. Herunder spørsmålet om det eksisterer 

en generell konsensus om at Sikkerhetsrådets resolusjoner er i tråd med menneskerettighe-

tene, og om Sikkerhetsrådet ved eventuell unnvikelse må være tydelig på denne. 

 

I Behrami/Saramati
137

 saken slo retten fast at så lenge en stats handlinger dekkes av en av 

Sikkerhetsrådets vedtatt resolusjon, skal ikke statens handlinger utsettes for prøving av 

EMD. I en rekke saker viser retten at den helt og holdent slutter seg til Sikkerhetsrådet, noe 

som i juridisk litteratur er blitt stilt spørsmålstegn ved ettersom EMD vanligvis er på søken 

etter en stadig bredere beskyttelse av menneskerettighetene. Denne praksisen er blitt sett på 

fra en rekke vinkler. En av disse er at EMD må balansere respekten for menneskerettighe-

tene med verdien av fred og sikkerhet, og at disse ikke alltid kan likestilles, slik en ser i 

Behrami/Saramati ovenfor. Videre er det slik at EMD ikke kun skal vurdere EMK som sin 

eneste kilde for å tolke og forstå rettighetene som utspringer av konvensjonen. Med andre 
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ord, konvensjonen må tolkes i lys av andre relevante kilder, som FNs ulike organer, og da 

særlig Sikkerhetsrådet rolle.
138

 

 

Det er normalen at Sikkerhetsrådet i sine resolusjoner i FN-autoriserte fredsoperasjoner, 

som i Afghanistan, skriver at styrkene skal handle i samsvar med menneskerettighetene. 

Selv der det ikke er noen klar referanse til menneskerettigheter i slike resolusjoner, er det 

likevel forventet at statene vil handle i tråd med menneskerettighetsforpliktelser når den 

aktuelle resolusjon blir implementert. I forordet til resolusjonen fra 2009 som viderefører 

mandatet til ISAF-styrkene for enda et år er det nedskrevet; ”Expressing its serious concern 

with the high number of civilian casualties, and calling for compliance with the interna-

tional humanitarian and human rights law and for all appropriate measures to be taken to 

ensure the protection of civilians.”
139

 

 

Et klart eksempel på dette ser man i Al-Jedda
140

 hvor retten sier at dersom det skulle oppstå 

en konflikt mellom menneskerettigheter og resolusjonen, skal den forståelsen som i høyest 

grad vil samsvare med EMKs bestemmelser anvendes. Retten slår fast at dersom Sikker-

hetsrådet i en gitt situasjon skulle be stater om å gå til bestemte skritt i en operasjon, og 

dette kolliderer med statenes menneskerettighetsforpliktelser, må det anvendes et meget 

klart og tydelig språk i den aktuelle resolusjonen.
141

 Hvorvidt dette følges opp i praksis kan 

det settes spørsmålstegn ved, ettersom formuleringer i resolusjoner ofte innebærer at stater 

kan ta i bruk ”all necessary measures”.  

 

Formuleringen innebærer også retten til å tilfangeta individer. Hvordan dette stiller seg i 

forhold til å se bort i fra internasjonale forpliktelser etter menneskerettighetene er kraftig 

debattert. FN-paktens artikkel 103 sier at der det oppstår en slik konflikt som nevnt oven-
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for, skal paktens bestemmelser være gjeldende. Al-Jedda i House of Lords
142

 på sin side slo 

fast at rettighetene utsprunget av EMK artikkel 5 kunne være ”qualified but not displaced” 

av retten til å bruke ”all necessary measures.” Fire år senere konkluderte EMD i Al-Jedda 

med det motsatte, at retten til å bruke ”all necessary measures” kunne gå foran pågripelses-

standardene fra EMK artikkel 5. Konsekvensene av slik sprikende praksis er at FN-styrker 

ofte har vanskeligheter med å fastslå prosedyrer og regler for pågripelse, noe som igjen 

leder til en lite tilfredsstillende situasjon.
143

  

 

Milanovic beskriver også forholdet mellom EMK og sikkerhetsrådsresolusjoner slik at re-

solusjoner skal, så fremt dette er mulig, tolkes slik at de oppfyller menneskerettighetene. 

Dette gjelder også annen generell folkerett, med mindre Sikkerhetsrådet kommer med en 

klar uttalelse om at det motsatte skal gjelde.
144

 Videre poengterer han at dersom Sikkerhets-

rådet virkelig ønsker å derogere fra menneskerettighetene bør det også forklare bakgrunnen 

for dette i den aktuelle resolusjonen. På denne måten unngår en at potensielle derogasjoner 

ikke i ettertid må tolkes og forhandles seg i mellom av staters diplomater.
145

  

 

Av rettspraksis ser en at domstoler gjør sitt for å unngå at normkonflikter oppstår. Dette ser 

en eksempelvis i Al-Jedda der saksøker mente at artikkel 103 ikke skulle anvendes i sam-

menheng med Sikkerhetsrådets autorisasjoner, noe retten avfeide. Situasjonen kunne poten-

sielt ført til at resolusjonen og EMK var i strid. En må ha i mente at det ligger mye politikk, 

ideologi og institusjonelle interesser i normkonflikten, og domstolen vil i fremtiden kunne 

være fristet av å fastslå sin uavhengighet.
146

 Setter en dette opp mot situasjonen i Afghani-

stan kan en likevel regne med at ved en aktuell tvist vil EMD så langt som mulig forsøke å 
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unngå å stadfeste at det eksisterer en normkonflikt i den aktuelle situasjonen. Skulle den 

måtte erkjenne dette taler mye for at domstolen vil la EMK vike.  

 

Sett i forhold til internasjonale fredsoperasjoner kan deltakende staters forpliktelser til å 

respektere menneskerettighetsnormer se ut til å få en god balanse ved at autorisasjoner om 

å ta ”all necessary measures,” eller lignende, autoriserer troppene til å i den konkrete situa-

sjon vurdere hvorvidt en derogasjon fra menneskerettighetsnormer er nødvendig. Dette så 

lenge disse ikke går inn under jus cogens. Problematikken relatert til at ISAF-styrker utøver 

varierende praksis ved regelanvendelse løses likevel ikke av dette. Årsaken finner en i spri-

kende rettsavgjørelser nasjonalt og internasjonalt, vedrørende fangebehandling og -

overføring av sivile i Afghanistan. 

 

En annen konflikt i forhold til oppgavens tema er at staters utøvelse av ekstraterritoriell 

jurisdiksjon alltid vil risikere å komme i konflikt med andre staters interesser. Disse kan 

være territorielle eller andre, og slik kan flere kolliderende krav oppstå. Som et resultat av 

at statsagenter i stadig økende grad befinner seg på fremmed territorium, ser man at et 

økende antall individer søker hjelp hos menneskerettighetsbaserte organer når de mener at 

menneskerettighetene deres er overtrådt av disse individene.
147

 I Steamship Lotus
148

 saken 

ble prinsippet om at stater kan utøve jurisdiksjon i fravær av en regel som sier det motsatte 

slått fast. Det følger av dette at dersom situasjoner oppstår hvor et nasjonalt rettssystem 

angår en stat eksklusivt, og de aktuelle individene er innenfor dennes territorielle eller na-

sjonale kontroll, kan staten utøve ekstraterritoriell jurisdiksjon.
149

  

 

Når det kommer til de ulike avtalene mellom de troppebidragsytende statene og den af-

ghanske stat om fangeoverføring, er avtalene regulert slik at det er afghansk jurisdiksjon 
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som skal være  gjeldende. For oppgavens tema er det MoU’en mellom Norge og Afghani-

stan seksjon 3 som er av størst relevans.
150

 Afghanske myndigheter har forbeholdt seg ret-

ten til å få overført til seg individer for ”…investigation and possible legal proceedings…in 

accordance with its national and international law.” Norge har med dette pådratt seg en 

forpliktelse ovenfor Afghanistan ved inngåelsen av avtalen som innebærer at troppene må 

overføre individer de tar til fange til den afghanske stat. Denne overføringsplikten har vist 

seg å komme i konflikt med Norges menneskerettslige forpliktelser, herunder særlig EMK 

artikkel 3 om frihet fra tortur. Detaljer rundt den konkrete konflikten vil jeg komme tilbake 

til senere i oppgaven. 

 

Det er for de aktuelle stater et dilemma mellom å oppfylle menneskerettighetsforpliktelser, 

og å holde folkerettslige avtaler med andre stater, noe som i en rekke tilfeller fører til en 

konflikt mellom forpliktelsene. Dette kom på spissen for Storbritannia i Al-Saadoon.
151

  

 

Bakgrunnen for saken er invasjonen av Irak. Saksøkerne er sunni muslimer fra Irak som 

begge var del av en irakisk militær gruppe. De to ble anklaget for å ha drept to britiske mi-

litære og ble følgelig arresterte. Handlingene ble betegnet som krigsforbrytelser og saken 

ble overført til Iraqi High Tribunal.
152

 Saksøkerne mente at deres overføring til IHT satt 

dem i reell fare for dødsstraff.  

 

Storbritannia oppretthold i EMD at de var under en folkerettslig forpliktelse ovenfor Irak til 

å overføre fangene til irakiske myndigheter. Retten på sin side innledet med å påpeke at 

EMK må tolkes i harmoni med andre prinsipper i folkeretten. EMKs spesielle rolle som en 

kollektiv utøver av menneskerettigheter og fundamentale friheter gjør at bestemmelsene må 

brukes slik at de i høyeste grad mulig beskytter konvensjonens hensikt, og slik at dens ut-
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øvelse blir så praktisk og nyttig som mulig.
153

 Videre slo retten fast at konvensjonen ikke 

kan fravikes for å oppfylle forpliktelser ovenfor andre stater.
154

  

 

Retten viste så til Soering,
155

 der den fant den at Storbritannias forpliktelser etter artikkel 3, 

forbudet mot non refoulement, måtte gå foran landets utleveringsavtale med USA. Dette 

fulgte den opp i Al-Saadoon ved også å påpeke at stater ikke kan inngå avtaler med andre 

stater dersom avtalen kan føre til dødsstraff er i strid med forpliktelser etter konvensjonen, 

jf. artikkel 2 EMK og artikkel1 i protokoll nr. 13.  

 

I sin videre drøftelse gikk retten nærmere inn på detaljer rundt at Storbritannia burde ha 

forsøkt å inngå en avtale med Irak om å ikke anvende dødsstraff i den konkrete saken. Ret-

ten ser likevel ikke ut til å problematisere den virkelige kjernen i saken; Storbritannias fol-

kerettslige ansvar ovenfor Irak på bakgrunn av avtale om irakisk jurisdiksjon. Det ser ut til 

at retten rettferdiggjør å ikke behandle konflikten mellom den bindende overføringsavtalen 

mellom statene og Storbritannias menneskerettighetsforpliktelser, ved å simpelthen slå fast 

at menneskerettighetene alltid vil ha juridisk forrang i den type saker på bakgrunn av eks-

traterritorialitet.  

3.4 Tilfangetakelse 

EMK artikkel 5 og SP artikkel 9 omhandler retten til frihet og sikkerhet, og innebærer at 

ingen skal bli fratatt sin frihet med mindre det følger av loven. SP forbyr i artikkel 9 vilkår-

lig arrestasjon og frihetsberøvelse. Ettersom styrkene åpenbart har ”authority or control” 

over de individer de tilfangetar, legges det i lys av tidligere vurderinger rundt ekstraterrito-

riell jurisdiksjon til grunn for drøftelsen at de arresterende styrkene har jurisdiksjon over 

fangene. 
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Preventiv frihetsberøvelse er ikke omtalt i konvensjonene. Det går frem av praksis fra FNs 

menneskeretskomité at frihetsberøvelse er vilkårlig dersom den er ”indefinite and pro-

longed” og fortsetter ”beyond the period for which the State can provide appropriate justi-

fication”. Etter SP er det altså mulig å arrestere individer på grunn av sikkerhetsrisiko. 

EMD på sin side, i samsvar med EMK artikkel 5, godtar ikke preventiv frihetsberøvelse i 

forbindelse med sikkerhetsrisiko, og har i flere tilfeller vist til at de alternative vilkårene for 

tilfangetakelse er uttømmende. Retten uttalte i A and others v. United Kingdom
156

 at 

”…paragraphs (a) to (f) amount to an exhaustive list of exceptions…only a narrow inter-

pretation …compatible with the aims of Article 5.” Dette virker problematisk på flere om-

råder i relasjon til fredsoperasjoner. Det synes å være en viss ubalanse i at etter artikkel 5 

nr. 1 e kan narkomane bli lovlig pågrepet under en fredsoperasjon, men ikke personer som 

representerer en sikkerhetsrisiko. Dette må en også se opp mot situasjonen i sammenheng 

med mandatet til soldatene i fredsoperasjoner; å bidra til etablering og opprettholdelse av 

sikkerhet i områder som ofte er svekket når det kommer til lov og orden.
157

  

 

En kan spørre seg hvorvidt EMK artikkel 5 er anvendelig på internasjonale fredsoperasjo-

ner. Det synes ikke å være utenrettslig å tilfangeta og sette i varetekt individer som er en 

sikkerhetsrisiko, så lenge styrkene er gitt tillatelse til å anvende alle nødvendige midler for 

å etablere et trygt miljø. Heller ikke synes det å være misforhold mellom denne retten og 

bestemmelsens beskyttelse av retten til frihet og sikkerhet.
158

 FNs menneskerettskomité har 

i denne sammenheng pekt på at arrestasjonen må være basert på rettsregler, vedkommende 

må bli opplyst om årsaken til arrestasjonen, og en domstol må godkjenne arrestasjonen. 

Militære domstoler er blitt godkjent som rett organ.
159

 EMD har gjennomgående stått fast 

på at ”law” refererer til en lovtekst av en viss kvalitet, i form av å være ”sufficiently acces-
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sible, precise and foreseeable.”
160

 I fredsoperasjoner er slike tekster gjerne nedskrevet i 

resolusjoner, MoU’er og lignende. Når den typiske autorisasjonen er å ta i bruk alle nød-

vendige midler, kan dette synes å ikke tilfredsstille EMDs krav. Dette vitner om at en me-

get generell og lite tilgjengelig tekst ikke bør godtas som lovlig hjemmel for å kunne sette 

individer i varetekt.
161

  

 

Det er her hensiktsmessig å se nærmere på avtalen mellom Norge og Afghanistan, og av-

klare om den kan bidra til å klarne opp i forhold til pågripelse på bakgrunn av sikkerhetsri-

siko. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapittelet.  

 

Å anvende EMKs standarder på situasjonen i Afghanistan innebærer også en rekke andre 

problemstillinger. Den første er hvorvidt det er mulig å få stilt en person for en domstol 

innen et døgn, et krav ISAF-styrkene opererer under, både tidsmessig og viljemessig. For 

det andre binder menneskerettighetsstandarder kun statlige aktører. En anvendelse av EMK 

og lignende ville kunne føre til at arrestasjon fra ikke-statlige aktører ville være uregulert 

og situasjonen som et hele ville bli ubalansert.
162

 

 

I Sikkerhetsrådets mandat til ISAF-styrkene står det at styrkene skal ”assist the Afghan 

Interim Authority in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas, so that 

the Afghan Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can operate in 

a secure environment…take all necessary measures to fulfill its mandate.”
163

 MoU’en mel-

lom Norge og Afghanistan omhandler innholdet i mandatet relatert til tilfangetakelse i sek-

sjon 2. I seksjonen står det at de norske styrkene skal sørge for fangers sikkerhet etter de 

lover staten er bundet av nasjonalt og internasjonalt. I seksjon 3 gis det samme ansvaret 
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afghanske myndigheter i forhold til deres nasjonale og internasjonale forpliktelser, etter at 

fangene overføres dem. 

 

Avtalen mellom Norge og Afghanistan regulerer likevel ikke kjernen av spørsmålsstilling-

en som ofte reises, nemlig under hvilke forhold styrker kan tilfangeta individer. I Kosovo 

stilte the Organization for Security and Cooperation in Europe
164

 spørsmål ved NATOs 

holdning til at den ikke var bundet av de internasjonale menneskerettighetene ved utøvelse 

av sitt mandat. En etablering av klare spilleregler i internasjonal rett vedrørende hvilke reg-

ler som skal gjelde for tilfangetakelse i internasjonale fredsoperasjoner, jus post bellum, 

kunne bidra til en styrking av rettssikkerheten til fangene. En slik tilpasning til regelverk 

måtte i tilfelle skje individuelt, ettersom for eksempel EMKs regelverk om arrestasjon er 

mer detaljert enn SP sitt. Det som uansett er klart er at kjernen i regelen om utenrettslig 

arrestasjon under begge konvensjonene er ikke-derogerbar.
165

  

 

For ISAF-styrkene er det utviklet et sett med prosessuelle regler. Dette innebærer blant 

annet at styrkene skal ha som mål å overføre fanger til afghanske myndigheter innen 96 

timer, og, som i MoU’en mellom Norge og Afghanistan, at ISAF skal respektere anvendbar 

folkerett under varetekten.
166

 På tross av at de overnevnte reglene eksisterer, er selve over-

føringen til afghanske myndigheter problematisk. Dette fordi det er kjent at Afghanistan i 

praksis i høy grad ikke respekterer de internasjonale menneskerettighetene.
167

 Så lenge 

lokale afghanske myndigheter ikke fungerer i tråd med påkrevne menneskerettighetsstan-

darder vil tilfangetakelsesprosessen i visse situasjoner kunne lede til at styrkene unngår 

tilfangetakelse. Dette vil kunne være tilfellet også der individer ut ifra et militært og opera-

sjonelt synspunkt skulle vært tatt til fange.
168

  

                                                 

 

164
 Heretter ”OSCE” 

165
 Naert (2006) s. 60 

166
 ibid s. 61 

167
 Nærmere drøftet i kapittel 2 og kapittel 4 

168
 ibid kapittel 4 



 39 

 

Etter som militære styrker ikke er juridiske personer blir  avgjørelsene deres som regel ikke 

prøvet for en domstol. Pågripelser og etterfølgende arrestasjoner de foretar vil dermed kun-

ne regnes som utenrettslig, og det ekstraterritorielle aspektet kommer inn med full styrke. 

Ettersom Sikkerhetsrådet i sine resolusjoner ikke gir direkte tillatelse til tilfangetakelse, er 

det oppdragets målsetning som brukes som rettsliggjøring. Dette vil typisk være retten til å 

bruke ”all necessary means” dersom det eksisterer en sikkerhetsrisiko. Amnesty Internatio-

nal har, med hensyn til KFOR, påpekt at det ikke finnes noe rettslig grunnlag for arresta-

sjonene.
169

 I lys av usikkerheten som eksisterer rundt dette ble det i 2007 introdusert et 

samarbeidsprosjekt kalt ”The Copenhagen Process,” med målsetning om å skape et sett 

med felles pågripelsesregler. 

3.5 ”The Copenhagen process” 

Da det danske Utenriksdepartementet introduserte ”The Copenhagen Process on the Han-

dling of Detainees in International Military Operations” i 2007 skjedde dette i samband 

med en rekke stater og internasjonale organisasjoner med en målsetning om å etablere fel-

les pågripelsesregler for FN-baserte militæroperasjoner.
170

  

 

Thomas Winkler skrev i en artikkel i 2010 om viktigheten av etableringen av slike regler. 

Han påpekte innledningsvis at frihetstap på bakgrunn av militære operasjoner er en av de 

mest alvorlige inngrep i individets universelle menneskerettigheter.
171

 Han peker på at det 

verken rettslig, politisk eller operasjonelt er ønskelig at håndteringen av pågrepne individer 

i stor grad er overlatt til ad hoc løsninger fremsatt av de individuelle troppebidragsytende 

statene. Slik vil behandlingen av den fangede ofte avhenge av hvilken stat som pågrep 

ham.
172

 Bakgrunnen for ”The Copenhagen Process” er MoU opprettet mellom danske styr-
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ker (ISAF) og den afghanske regjering i 2005. Ettersom praksisen hos de forskjellige state-

ne varierer har den danske regjeringen sett nødvendigheten av å angripe denne rettslige 

utfordringen horisontalt. Målet er at alle operasjoner med FN-mandat skal operere ut i fra et 

felles regelverk ved tilfangetakelse, varetekt og overføring. Det har de siste årene blitt ar-

rangert tre konferanser for å vurdere utfordringene rundt fangeproblematikken.
173

  

 

Den tredje konferansen gikk av stabelen i København i oktober 2012, med 22 deltakende 

stater, Norge inkludert. Resultatet av konferansen er et dokument som inneholder 16 ”Prin-

ciples and Guidelines on the handling of detainees in international military operations.” 

Hartmann, i Blog of the European Journal of International Law,
174

 anklager deler av prin-

sippene for kun å ”state the obvious,” og mener flere er meget vage. For eksempel avklares 

ikke usikkerheten rundt ekstraterritoriell anvendelse av menneskerettighetskonvensjoner. 

Blant de av klausulene som er mer detaljerte gir klausul 9 og 10 klare prosessregler for 

hvordan myndigheter med individer i varetekt skal behandle disse. For eksempel skal det 

sørges for tilgang til ”open air” og ”protection against the rigours of the climate and the 

dangers of military activities.” Som tidligere omtalt anerkjenner ikke EMK pågripelse ba-

sert på sikkerhetsrisiko. Dokumentet skiller mellom denne og pågripelser basert på mistan-

ke om straffbar aktivitet. For individer tilfangetatt på bakgrunn av sikkerhetsrisiko skal 

pågripelsesgrunnlaget bli ”…reviewed periodically by an impartial and objective authori-

ty”, jf. klausul 13. Hvorvidt et slikt system vil aksepteres under EMK vil avhenge av detal-

jene rundt prosessen. I Dokumentets ”Commentary” er det forslått en vurdering hver 

6.måned, noe som klart ikke vil bli akseptert av EMD, på bakgrunn av Medvedyev v. 

France.
175176
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Videre er konseptet “international military operation” ikke definert i dokumentet, og an-

vendelsesområdet er dermed ikke avklart.
177

 Amnesty, på sin side, mener anvendelsen er 

ment å være meget vid, og skriver følgende i sitt notat vedrørende “the Principles and 

Guidelines”; “It appears the intention that the Rules and Principles now being proposed 

would apply a common set of standards to a very wide range of situations: everything from 

raging battlefield hostilities in a situation of non-international armed conflict such as has 

been the case in Iraq or Afghanistan; through to peacekeeping missions under the United 

Nations or regional organisations such as in the Democratic Republic of Congo…”
178

  

 

I notatet omtalt ovenfor anklager Amnesty ”The Copenhagen Process” for å ha vært hem-

meligholdt og lite åpen. De peker på at referatene fra konferansene som ble holdt i 2007 og 

2009 ikke ble offentliggjort før i oktober 2012, på tross av gjentatte henvendelser fra Am-

nesty og andre til Danmark om å skape en mer transparent prosess.
179

 Winkler forklarer 

dette med at de involverte statene er lite interessert i at deres påståtte menneskerettighets-

brudd i fredsoperasjoner skal brettes ut for verdenssamfunnet, slik en så i den tidligere om-

talte saken i Canada med Amnesty som saksøker. Prosessen fremstår dermed som statsret-

tet, og det er tydelig at det eksisterer en frykt for “legal encirclement” som kan forstyrre 

operasjonell effektivitet.
180

 På tross av å være en lukket prosess, mener Brannagan at det 

har vært forsøkt å skape en balanse mellom den operasjonelle effektiviteten og menneske-

rettigheter. Han uttrykker håp om at resultatet av samarbeidet blir et åpent og menneskeret-

tighetsrettet dokument som stater i fremtidige militæroperasjoner vil anvende.
181
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Til hvilken grad menneskerettighetenes konkrete bestemmelser er anvendelige på fredsope-

rasjonen i Afghanistan er et interessant aspekt av situasjonen, som vil drøftes  

nedenfor. 

3.6 Negative og positive forpliktelser 

En forutsetning for vurderingene i oppgaven av bestemmelsene i EMK er at de er anvende-

lige i internasjonale fredsoperasjoner. Ser en den komplekse situasjonen rundt menneske-

rettighetenes rolle i internasjonale fredsoperasjoner som et hele, kan en likevel spørre seg 

om EMDs tilnærming til spørsmålet i rettspraksis gjør det såpass problematisk å anvende 

bestemmelsene, at en annen form for tilnærming til deres innhold kunne vært ønskelig. En 

kan med andre ord stille spørsmål om situasjonen lex lata er holdbar.
182

 

 

I Ocalan,
183

 der et individ som var tatt til fange av Kenyanske soldater og senere overført til 

tyrkiske myndigheter ble ansett for å være under tyrkisk autoritet, slår retten fast at i situa-

sjoner hvor en stat utøver autoritet og kontroll over et individ, og dermed har jurisdiksjon, 

”…the State is under an obligation to under Article 1 to secure to that individual the rights 

and freedoms under Section 1 of the Convention that are relevant to the situation of that 

individual. In this sense, therefore, the Convention rights can be “divided and tailored...” 

184
 Med dette viser EMD at den tar avstand fra Bankovic. Der omtalte retten ekstraterritori-

ell jurisdiksjon på bakgrunn av autoritet som anvendbar kun i spesielle tilfeller, og at det 

ikke eksisterte noen generell rettssetning om jurisdiksjon basert på autoritet.
185

 Videre åp-

ner domstolen for at rettighetene i EMK kan deles opp og anvendes ulikt i forskjellige si-

tuasjoner. 
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På bakgrunn av Al-Skeini kan det dermed diskuteres hvorvidt et skille mellom positive og 

negative forpliktelser ville kunne lede til et mer realistisk rettsbilde for soldatene under 

fredsoperasjoner. Slik ville de faktiske bestemmelser i EMK som soldater kan risikere å 

bryte binde soldatene. De resterende bestemmelsene som ikke regnes som aktuelle vil da 

kunne bli sett bort ifra. Milanovic har foreslått en tredeling, i form av negative forpliktelser, 

prosessuelle positive forpliktelser og avledede positive forpliktelser. Han mener et skille 

mellom de positive forpliktelser som krever kontroll over et territorium for å være anvende-

lige, som forpliktelsen til å generelt sikre at menneskerettigheter ikke blir brutt, og de som 

er avhengig av statens kontroll av egne agenter for å få virkning, bør foretas. I forhold til 

for eksempel artikkel 2, ville dette innebære at stater er forpliktet til å foreta en offentlig 

etterforskning dersom det oppstår et dødsfall der det kan se ut til at en forpliktelse er eller 

kan være brutt og det kan se ut til at statsagenter er innblandet. Denne forpliktelsen er ikke 

den samme som det andre positive aspektet av artikkel 2, om generelt å sikre menneskeret-

tighetene og hindre menneskerettighetsbrudd. Den forpliktelsen er langt mer omfattende. 

Milanovic mener at resultatet er at den første omtalte kategorien av positive forpliktelser 

bør gjelde i samsvar med de negative, slik at de på denne måten bidrar til å gjøre statens 

negative forpliktelser virkelig effektive.
186

  

 

Et eksempel på dette er drap begått av en stats militære styrker, men utenfor vedkommende 

stats jurisdiksjon. Statens styrker ville da på bakgrunn av tredelingen være negativt forplik-

tet til å ikke bare avstå fra drap, men staten ville også ha en positiv forpliktelse til å etter-

forske saken. Hadde drapet vært utført av en fremmed stats militære styrker, ville denne 

forpliktelsen ikke oppstått, da det ville være opp mot umulig for staten å utføre en effektiv 

etterforskning uten jurisdiksjon over det aktuelle territorium. På denne måten ville myn-

dighetene ha mulighet til å måle sine begrensninger i forhold til hva de kan oppfylle av 

ansvar.
187

 EMD slo dette fast i Opuz;
188

”…the scope of the positive obligation must be in-

                                                 

 

186
 Milanovic (2011) s. 215-217 

187
 ibid 



 44 

terpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the 

authorities.”
189

  

 

En opprettholdelse av både negative og positive forpliktelser ville i verste fall kunne føre til 

at en rekke bestemmelser blir sett bort i fra, hvis en, slik det ofte er blitt gjort, ser forplik-

telsene som et udelelig hele. Som tidligere omtalt i oppgaven har dette også ført til at 

mange stater ikke vurderer menneskerettighetene i det hele tatt, ettersom de har vanskelig-

heter med å anvende reglene uten muligheter for situasjonstilpasning. 

3.7 Delkonklusjon 

Ut ifra internasjonal og nasjonal rettspraksis som er drøftet i dette kapittelet kan en konklu-

dere med at det ikke er en krenkelse ovenfor Afghanistans suverenitet å anvende EMK på 

forhold som oppstår som en følge av norsk tilfangetakelse og fangeoverføring. Videre er 

det klart at menneskerettighetskonvensjoner kan komme til anvendelse når militære styrker 

tar fanger utenfor sitt territorium. Jeg vil i det neste kapittelet vurdere den konkrete situa-

sjonen rundt fangeoverføring i Afghanistan, med fokus på hvorvidt Norge i denne sam-

menheng bryter folkeretten. 

4 Fangeoverføring 

4.1 Bakgrunn 

De to internasjonale avtalene som omhandler Afghanistans fremtid, Bonn avtalen av 

2001
190

 og the Afghanistan Compact av 2006,
191

 inneholder klare menneskerettslige for-

pliktelser for Afghanistan. I the Afghanistan Compact anerkjenner for eksempel medlems-

landene og Afghanistan viktigheten av at den afghanske regjering må arbeide for sterkere 
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menneskerettighetsvern.
192

 ISAF-styrkene begynte i 2005 å overføre fanger direkte til af-

ghanske myndigheter. Før den tid, mellom 2002 og 2005, ble fanger overført til OEFs 

fengslingsfasiliteter. Praksisen støtter afghansk suverenitet, men som tidligere omtalt settes 

det stadig spørsmålstegn ved om overføringen er i strid med statenes internasjonale men-

neskerettighetsforpliktelser.
193

 Jeg vil i dette kapittelet vurdere til hvilken grad Afghanistan  

respekterer menneskerettighetene de er forpliktet til å beskytte, og om Norge bryter sine 

forpliktelser etter EMK ved fangebehandling og -overføring i Afghanistan. Jeg vil i første 

omgang vurdere staters forpliktelser etter non refoulement prinsippet. 

4.2 Non refoulement  

Prinsippet regnes som grunnsteinen i internasjonal flyktning og -asylrett, og  innebærer at 

stater ikke kan overlevere en flyktning eller asylsøker til et territorium der vedkommendes 

liv eller frihet står i fare på bakgrunn av vedkommendes rase, religion, nasjonalitet, som del 

i en spesifikk sosial gruppe, eller på bakgrunn av politisk syn.
194

 Det har utviklet seg til en 

fast praksis at det må foreligge ”substantial grounds” for å kunne slå fast at individer utset-

tes for ”a real risk.” Retten innfortolker dermed et ansvar for stater etter EMK artikkel 3 til 

ikke å utlevere vedkommende person til det aktuelle landet om det finnes at en slik risiko 

foreligger. Dette ser en i Al-Saadoon,
195

 hvor staters ansvar for utlevering der vedkommen-

de person står i fare for å bli utsatt for behandling som strider mot EMK artikkel 3 blir vur-

dert. Retten viser til EMK artikkel 2, og artikkel 1 av Protokoll No.13
196

 som på lignende 

vis forbyr utlevering der det etter de samme vilkårene foreligger fare for å bli dømt til dø-

den.  
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Det må vurderes om det foreligger forhold i mottakerlandet, som kan lede til at utleverings-

landet kan bli ansvarlig for menneskerettighetsbrudd. Det er den aktuelle situasjonen i mot-

takerlandet som må vurderes. Det er den utleverende, kontraktsbunnede staten, som vil stå 

som ansvarlig, ikke mottakerlandet.
197

 Den utleverende staten må vurdere mottakerlandets 

forhold opp mot personlige forhold hos den aktuelle personen. I utgangspunktet er det den 

informasjonen staten sitter med på tidspunkt for utlevering som vil være den avgjørende. 

Retten viser likevel til at i de tilfeller der en person på det tidspunkt retten vurderer saken 

allerede er utlevert, vil det være aktuelt å se på informasjon som har kommet til senere. 
198

 

 

Når det kommer til temaet for denne oppgaven er det interessant å se på rettens videre vur-

dering i avsnitt 126. Her vurderes situasjonen der flere internasjonale forpliktelser kollide-

rer, og om og i hvilken grad dette påvirker ansvaret etter EMK. 

 

Det vises til at på tross av at en stat er bundet av en avtale med en annen stat om å gi fra seg 

fanger, må EMK vurderes i lys av Wien-konvensjonens artikkel 31 § 3 c. Denne viser til at 

internasjonale forpliktelser mellom landene må bli tatt med i en vurdering, og at EMK må 

tolkes i harmoni med generelle prinsipper i internasjonal rett. I Behrami/Saramati
199

 viste 

retten også til dette, ved å slå fast at EMK må tolkes i samsvar med andre relevante kilder. 

Når EMK skal vurderes i forhold til andre forpliktelser staten har, er EMD klar på at ”a 

Contracting Party is responsible under Article 1 of the Convention for all acts and omis-

sions of its organs regardless of whether the act or omission in question was a consequence 

of domestic law or the necessity to comply with international legal obligations.”
200

 Retten 

sier videre i avsnitt 128 at ingen del av konvensjonen kan fravikes når det kommer til juris-

diksjon. Jeg vil i det følgende ta for meg innholdet i torturforbudet etter EMK og SP. 

                                                 

 

197
 EMD Al-Saadoon (2010) avsnitt 124 

198
 ibid avsnitt 125 

199
 Behrami/Saramati EMD (2007) (se også kapittel 1.7 og 3.3) 

200
 ibid avsnitt 128 



 47 

4.3 Forbudet mor tortur  

Torturforbudet er regnet som den mest presserende menneskerettigheten ved vurderingen 

av staters menneskerettighetsansvar ved fangeoverføring.  

 

EMK artikkel 3 omhandler forbud mot tortur og lyder: “No one shall be subjected to torture 

or to inhuman or degrading treatment or punishment.” SP artikkel 7 utøver det samme for-

budet, tillagt at “cruel treatment or punishment” også er forbudt. Torturforbudet i tortur-

konvensjonen binder også afghanske myndigheter, og det er klart at ingen ekstraordinære 

omstendigheter som krig, politisk ustabilitet eller offentlig krisesituasjon vil rettferdiggjøre 

tortur.
201

 

 

Torturforbudet i EMK og SP har en rekkevidde utover andre klassiske torturdefinisjoner, 

som må vurderes nærmere i relasjon til internasjonale fredsoperasjoner. Det er fra EMD 

praksis klart at minstekravet for tortur etter EMK artikkel 3 er relativt, og må vurderes på 

en sak til sak basis; ”assessment of this minimum is relative; it depends on all the circum-

stances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental effects 

and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim”.
202

 EMD praksis viser at 

de tre alternativene i EMKs torturforbud, ”torture”, ”inhuman” og ”degrading” behandling, 

åpner for en meget vid anvendelse av artikkel 3. Domstolen har eksempelvis konstatert 

brudd på bestemmelsen i saker vedrørende dårlig behandling i varetekt, varetekt av perso-

ner med dårlig helsetilstand uten tilgang på medisinske fasiliteter og isolasjon i varetekt. 
203

 

4.3.1 Tortur ved overføring 

For militærpersonell i fredsoperasjoner oppstår det en rekke situasjoner som kan lede til 

brudd på de omtalte normer. Det kan være situasjoner der en blir nødt til å håndtere lokal-
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befolkningen med fysisk makt. Dette kan bli definert som politivold. Det finnes to saker 

som har fått stor oppmerksomhet, og som viser at i situasjoner som kan oppfattes som me-

get krevende og stressende av soldatene, kan resultatet bli fatalt. Det første eksempelet er 

fra Somalia, der en ung gutt tok seg inn i en Canadisk leir, og senere døde som følge av 

tortur.
204

 En rekke soldater ble fengslet som en følge av ugjerningen. Det andre eksempelet 

er en sak fra Irak, der en ung mann døde som et resultat av mishandling på en britisk mili-

tærbase. Saken er en del av Al-Skeini.
205

 Sakene er eksempler på at styrker i fredsoperasjo-

ner i mange tilfeller ikke håndterer det brede omfanget de omtalte torturbestemmelsene har. 

Likesom stater må følge torturforbud, må de også sørge for å handle slik at mennesker ikke 

blir utsatt for tortur. Dette omtalte jeg nærmere under punkt 3.6.
206

 Denne positive forplik-

telsen er særlig aktuell for oppgavens tema i forhold til fangeoverføringsproblematikken.
207

  

4.4 Derogasjon 

Internasjonale organisasjoner, som Amnesty, har mottatt en rekke rapporter som skildrer 

tortur og annen inhuman og nedverdigende behandling foretatt av NDS mot fanger i Af-

ghanistan. Ved å overføre individer til slike potensielle situasjoner risikerer de involverte 

statene å bli stilt til ansvar for brudd på sine internasjonale menneskerettighetsforpliktel-

ser.
208

 Det er derfor nødvendig å se nærmere på staters mulighet til å derogere fra slike for-

pliktelser.  

 

Afghanistan og ISAF-statene er bundet opp til både torturkonvensjonen og SP. Mens noen 

rettigheter er derogerbare, er retten til frihet fra tortur og annen mishandling ikke-
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derogerbar.
209

 Artikkel 4 i SP slår fast at selv ”(I)n time of public emergency which threat-

ens the life of the nation” kan ikke stater derogere fra forbudet mot tortur og annen mis-

handling i konvensjonens Artikkel 7.
210

 FNs Menneskerettighetskomité uttalte i en kom-

mentar
211

 til Amnestys rapport at også retten etter Artikkel 10 til å bli behandlet menneske-

lig og med verdighet under en tilfangetakelse, forbudet mot gisseltaking, bortføring og ik-

ke-lovfestet arrestasjon etter Artikkel 12, og retten til effektiv rettergang og prosessuelle 

garantier ved utøvelse av ikke-derogerbare rettigheter etter Artikkel 2 (3) aldri skal fravi-

kes, selv i en akutt situasjon. 

 

EMK åpner i artikkel 15 for derogasjon fra staters opprinnelige plikt til å følge EMKs re-

gelverk. Derogasjon kan i prinsippet utøves dersom det foreligger en ”krig eller annen of-

fentlig nødstilstand som truer nasjonens liv”, jf. EMK artikkel 15. Spørsmålet her er om 

dette også gjelder der en nødstilstand eksisterer utenfor statens territorium, og dermed ikke 

truer “the life of the nation” i den aktuelle staten. EMD har ikke avvist dette i sin rettsprak-

sis, og muligheten til å derogere i en fredsoperasjon for en troppebidragsytende stat ville 

øke EMKs praktiske anvendelighet i fredsoperasjoner. Videre ville en slik mulighet gjøre 

regelverket mer presist og realistisk å følge for statene som bidrar i en fredsoperasjon. 
212

  

 

For de EMK-artikler som er aktuelle for denne oppgaven er det kun artikkel 5 som en stat 

lovlig kan velge å derogere ekstraterritorielt fra. Det må understrekes at det i artikkel 15 

stilles krav om at derogasjon kun kan være aktuelt der dette er en nødvendighet som følge 

av den aktuelle situasjonen. En eventuell derogasjon skal ikke stå i misforhold til statens 

andre internasjonale forpliktelser. Norge har ikke benyttet seg av denne muligheten. Det 

ville uansett være ganske usannsynlig av politiske årsaker. Jeg regner med at dette ville 

føre til store reaksjoner fra verdenssamfunnet, så vel som fra norske politikere. 
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I det følgende vil jeg vurdere avtaler inngått mellom Afghanistan og ISAF-styrkers hjems-

tater, for så å knytte dette opp mot Norges utøvelse av menneskerettighetene i Afghanistan. 

4.5 Memorandum of Understanding
213

 og andre avtaler mellom Afghanistan og 

ISAF-styrkers hjemstater 

For å kunne iverksette mandatet fra FNs Sikkerhetsråd i Afghanistan etablerte NATO en 

operasjonsplan.
214

 Denne ble utarbeidet etter enighet mellom NATO og afghanske myndig-

heter i 2005. På bakgrunn av frykt for at individer vil bli utsatt for menneskerettighetsbrudd 

etter overføringen har en rekke stater opprettet egne MoU’er.
215

 Disse landene er Storbri-

tannia, Danmark, Canada og Nederland.
216

 Avtalene er individuelle, men de inneholder alle 

nærmere bestemmelser om troppenes plikt til å behandle de pågrepne etter visse normer, og 

pålegger alle Afghanistan å ta imot fanger fra ISAF. Videre oppstiller samtlige avtaler et 

forbud mot dødsstraff, og de pålegger afghanske myndigheter å behandle fangene etter uli-

ke normer, som varierer fra avtale til avtale. Statene har også sørget for at avtalene gir rett 

til ulike former for overvåkning for å forsikre seg om at Afghanistan oppfyller det de har 

forpliktet seg til.
217

 

 

Den 13.10.06 signerte Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen den bilaterale avtalen 

mellom Norge og Afghanistan vedrørende fangeoverføring.
218

 Essensen i avtalen er at 
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Norge og Afghanistan bekrefter  eksisterende menneskerettighetsforpliktelser, og at norske 

styrker/representanter skal få følge opp fangene de gir fra seg til afghanske myndigheter. 

Avtalen ble signert som en MoU mellom Forsvarsdepartementet og det afghanske For-

svarsministeriet.  

 

Det menneskerettslige aspektet av avtalen går klart frem som et fundament for forpliktelse-

ne statene påtar seg; ” The Participants undertake to establish all necessary contacts with 

the relevant respective national authorities with a view to fulfilling this Memorandum Of 

Understanding (MOU), bearing in mind the obligation to respect human rights and humani-

tarian law standards such as the right to life, to a fair trial and the protection against tor-

ture.”
219

 Som EMD beskrev det i Chalal er det imidlertid langt fra teori til virkelighet, og 

dette vil drøftes senere nedenfor. 

 

I det følgende vil jeg vurdere den konkrete situasjonen rundt fangeoverføring mellom Nor-

ge og Afghanistan. 

4.6 Norges utøvelse av Menneskerettighetene i Afghanistan 

Jeg vil i det følgende se nærmere på internasjonale organisasjoners rapporter om fange-

overføring og tortur i afghanske fengsel, for så og gi en oversikt over hvordan Norge har 

forholdt seg til de fakta som kom frem i rapportene. 

 

AI og Human Rights Watch
220

 har i to publikasjoner
221

 satt fokus på MoU’er og avtaler 

mellom Afghanistan og ISAF-styrkenes hjemstater. De mener at faren for tortur og annen 
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mishandling er så stor, at MoU’ene ikke kan frita statene for rettslige forpliktelser til å 

overholde non refoulement forbudet i folkeretten. Organisasjonene mener avtalene de har 

sett på i realiteten er diplomatiske forsikringer som brukes i en rekke andre internasjonale 

relasjoner, om at statene er fri fra juridisk ansvar i det fangene overføres til afghanske 

myndigheter. Diplomatiske forsikringer vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.7. 

 

I AIs rapport ”Afghanistan: Detainees transferred to torture: ISAF complicity?”
222

 konstan-

teres det at norske myndigheter i året som gikk etter signeringen av fangeutleveringsavtalen 

med Afghanistan ikke hadde kontroll over hvor mange fanger de hadde overført til af-

ghanske myndigheter. I oktober 2007 uttalte norske myndigheter at 5 fanger hadde blitt 

overført siden avtalen bli inngått. Det finnes ingen tall på hvor mange som ble overført i 

forkant av avtalen, og da heller ikke hvor disse personene befinner seg eller hvilke forhold 

de lever under. I etterkant av dette uttalte Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at 3 

av de 5 var løslatt etter å ha blitt kjøpt fri.
223

 Hun uttalte også at hun ikke hadde noen ga-

rantier for at fangene ikke var blitt torturert, og viste til signeringen av fangeutleveringsav-

talen. Amnesty mener dette viser at MoU’ene ikke har ført til noen ”transparency in the 

transfer process”, og at det ikke har økt sikkerheten til de berørte personer.  

 

I april 2007 sendte den norske ambassaden i Kabul en bekymringsmelding
224

 til Utenriks-

departementet
225

 om at NDS sannsynligvis torturerte fanger de fikk overført seg. Departe-

mentet svarte med at Norge ville undersøke hva som skjedde med fangene norske styrker 

overførte, og om MoU’en var blitt brutt.
226

 UD bekreftet at dersom fanger var blitt torturert, 
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skulle Norge stanse overføringen.
227

 Den 12.11.07 reiste norske representanter til Genève, 

for å svare til FNs torturkomité, på bakgrunn av at FN over en periode satte søkelys på 

Norges menneskerettslige forpliktelser i Afghanistan. I forkant av dette møtet skrev Amne-

sty, NOAS, Advokatforeningen, Den norske Helsingforskomiteen, Redd Barna samt andre 

en rapport, der de konkluderte med at Norge etter deres syn ville få kritikk på flere områ-

der.
228

  

 

Den tidligere omtalte rapporten fra UNAMA viser til hovedlinjene i den internasjonale 

definisjonen på tortur; ”Torture occurs when State officials, acting in their official capacity 

inflict or order, consent or acquiesce to the infliction of severe physical or mental pain or 

suffering against the individual.”
229

 Rapporten viser til det tidligere omtalte forbudet mot 

overføring av fanger der det er en overhengende fare for tortur. UNAMA påpekte at situa-

sjonen rapporten avdekker viser at behovet for overvåkning av overførte fanger er stort. FN 

ba også om at stater avsluttet overføring av fanger til fengsel der habile rapporter om tortur 

var påvist. Den 11.10.11 omtalte NRK rapporten, og meldte om at ISAF-styrken i Afghani-

stan hadde stoppet overføring av fanger til de berørte institusjonene, samtidig som NDS 

avviste anklagene i rapporten. Da det kom frem at to fanger norske styrker i mars 2011 

overleverte til afghanske myndigheter var blitt flyttet uten varsel, i strid med avtalen mel-

lom Norge og Afghanistan,
230

 kunngjorde daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen at 

norske styrker ville måtte slippe fri eventuelle fanger de tar i Afghanistan. Unntaket fra 

dette måtte være ekstraordinære situasjoner.
231
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Den 14.03.12 ble fangeavtalen mellom Norge og Afghanistan gjenopprettet.
232

 Forsvarsmi-

nister Espen Barth Eide (som 21.09.12 ble byttet ut med Anne-Grete Strøm-Erichsen) informerte om 

at de to fangene var blitt besøkt, og at ingen informasjon tydet på at de to var utsatt for tor-

tur.
233

 De siste offisielle tallene fra Forsvaret, viser at Norge per dags dato har overlevert 29 

fanger til Afghanske myndigheter.
234

  

4.7 Bryter Norge menneskerettighetene i Afghanistan? 

Den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen
235

 mener at Norge, ved 

overføring av fanger til Afghanistan, kan ha brutt folkeretten og har særlig vist til FNs tor-

turkonvensjon.
236

  

 

I brev datert 27.10.10
237

 uttrykte den norske avdelingen ved ICJ bekymring for at Norge 

bryter sine forpliktelse til non refoulement etter FNs torturkonvensjon artikkel 3. Det ble 

vist til uttalelse av pressetalskvinne og major Heidi Kristin Langvik-Hansen i en e-post til 

Aftenposten 24.10.10: ”- Dette er et rent Afghansk anliggende. Norge har ikke anledning til 

å kreve innsyn i afghanske rettsprosesser og er ikke kjent med hvordan det er gått med dem 

som ble anholdt.” ICJ Norge uttrykte uenighet i Forsvarsdepartementets lovforståelse, og 

videre en bekymring for om forbudet mot non refoulement er brutt og vil bli brutt i fremti-

den. Forsvarsdepartementet svarte på ICJ Norges brev den 28.10.10
238

 og viste til det folke-

rettslige grunnlaget for fredsoperasjonen i Afghanistan, ved å vise til FNs resolusjon av 
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13.10.10
239

 der grunnlaget for operasjonen i Afghanistan og dens målsetning utdypes. De-

partementet viste også til at Sikkerhetsrådet i sine resolusjoner har gjort det klart at det er 

afghanske myndigheter som sørger for og har ansvaret for lov og orden, og at pågripelser er 

afghanske myndigheters ansvar. Norske styrker er i denne forstand kun en medhjelper, og 

anholdelser vil følgelig foretas av afghanske styrker. 

 

ICJ Norge opplyser på sine hjemmesider
240

 at de ikke er enige i Forsvarsdepartementets 

rettslige vurderinger. De ga uttrykk for dette i svarbrev 03.10.10,
241

 der det blant annet an-

føres at norske ISAF-styrker har en selvstendig plikt til å sikre at det ikke skjer brudd på 

torturforbudet. ICJ Norge oppfatter Forsvarsdepartementet dit hen at vernet mot tortur og 

annen umenneskelig og nedverdigende behandling ikke vurderes. Dette på bakgrunn av at  

praksisen i Afghanistan følger av ISAF-regler og FNs sikkerhetsrådsresolusjon om ISAFs 

mandat. ICJ Norge mener at med dette brytes de internasjonale torturvernreglene Norge er 

bundet av. 

 

Som tidligere omtalt i oppgaven ser flere internasjonale organisasjoner på MoUene mellom 

Afghanistan og troppebidragsytende stater som diplomatiske forsikringer, der statene fra-

skriver seg ansvar etter fangeoverføring til afghanske myndigheter. I det følgende vil jeg se 

på praksis og forsøke å knytte denne opp mot kravene som EMD mener må foreligge for at 

en fangeavtale skal være i tråd med menneskerettighetene.  
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4.8 Diplomatiske forsikringer 

4.8.1 Abu Qatada v. Storbritannia
242

 

Jeg vil i første omgang ta for meg EMD saken Abu Qatada. Bakgrunnen for saken er den 

Palestinsk islamske lederen Othman Abu Qatada fra Jordan som siden 2005 har vært fengs-

let i Storbritannia. Abu Qatada er mistenkt for å ha forbindelser til al-Qaeda. Han fikk sta-

tus som flyktning i Storbritannia, og søkte senere om oppholdstillatelse. I 2002 ble han 

pågrepet i henhold til the Anti-Terrorism, Crime and Security Act, og ble i 2005 varslet om 

utsendelse til Jordan. Abu Qatada fryktet for tortur i hjemlandet, men søknaden om opp-

hold ble avslått av Storbritannias Special Immigration Appeals Commission. Denne viste 

til avtalen mellom Storbritannia og Jordan der Jordan forsikrer at de skal respektere men-

neskerettighetene.
243

  

 

Saken kom opp for EMD, som fant at EMK artikkel 6 var blitt brutt. Ved sin vurdering av 

saken stilte retten opp en rekke vilkår for å kunne anse diplomatiske forsikringer mellom to 

land for å være ”gode nok”, eller som retten selv skrev; ”the Court will assess first, the 

quality of assurances given and, second, whether, in light of the receiving State’s practices 

they can be relied upon.”
244

  

 

Det vil i denne sammenheng være hensiktsmessig og knytte faktorene opp mot avtalen mel-

lom Norge og Afghanistan, for så å vurdere hvorvidt denne ville blitt akseptert av EMD. 

 

Faktorene retten stiller opp er følgende: 

 Hvorvidt betingelsene i forsikringene i avtalen er blitt overlevert til retten 

 Hvorvidt forsikringene er spesifiserte eller er generelle og vage 
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 Hvem som har avgitt forsikringene og hvorvidt vedkommende kan binde mottaker-

staten 

 Dersom forsikringene er avgitt av de sentrale myndigheter, vil man kunne regne 

med at lokale myndigheter vil følge dem? 

 Hvorvidt forsikringene er avgitt av en stat som er bundet av menneskerettighetene 

 Tidsaspektet og styrken på det bilaterale forholdet mellom de to statene, og bak-

grunnen til mottakerlandet når det gjelder å holde lignende forpliktelser 

 Hvorvidt en eventuell overholdelse av forpliktelsene kan bli objektivt konstatert 

gjennom diplomatisk eller annen overvåkningsmekanisme, og hvorvidt mottaker-

landet gir adgang til saksøkers advokater 

 Hvorvidt det er et velfungerende system for beskyttelse mot tortur i mottakerlandet, 

inkludert hvorvidt det er villig til å samarbeide med internasjonale overvåknings-

mekanismer og hvorvidt der er villig til å etterforske påstander om tortur og til å 

straffeforfølge de ansvarlige 

 Hvorvidt saksøker tidligere har blitt utsatt for tortur eller dårlig behandling i motta-

kerlandet 

 Hvorvidt troverdigheten av forsikringene er blitt vurdert av avsenderstatens rettsap-

parat 

 

Når en skal vurdere avtalen mellom Norge og Afghanistan
245

 må en se på avtalen i seg selv, 

da den ikke skal knyttes opp mot en spesifikk saksøker eller sak.  

 

MoU’ens seksjon 3 gir afghanske myndigheter ansvaret for å sikre at personer overlevert 

dem fra norske styrker er sikret i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Etter seksjon 

4 vil representanter fra den afghanske menneskerettighetskommisjonen, norske styrker og 

eventuelle andre ha tilgang på personene som er overført og til fasilitetene de blir holdt i. 

Etter seksjon 5 skal afghanske myndigheter ha mapper på enkeltindivider, som er tilgjenge-
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lige etter forespørsel fra Norge. Videre vil en overføring til en tredje person kun finne sted 

dersom vedkommende institusjon har akseptert å overholde menneskerettighetene, og 

norske styrker vil bli varslet ved slike endringer vedrørende enkeltindivider. Etter seksjon 7 

forsikrer afghanske myndigheter at de ikke vil utsette personer overført fra norske styrker 

for dødsstraff. Knyttet opp mot EMDs krav til prøvelse om forsikringene i avtaler er spesi-

fikke eller vage og generelle synes det klart at kravene til afghanske myndigheter er spesi-

fikke, da en rekke potensielle situasjoner er listet opp i seksjonene i avtalen. 

 

Avtalen er gjeldende mellom Forsvarsdepartementet i Afghanistan og Forsvarsdepartemen-

tet i Norge, og signert av de to Forsvarsministrene. Jeg forutsetter at den afghanske for-

svarsministeren har myndighet til å binde landet folkerettslig, slik som i Norge jf. Grunnlo-

ven § 3 om utøvende makt. Dermed er avtalen gyldig i folkerettslig forstand. 

 

Hvorvidt det kan forventes at lokale myndigheter respekterer forsikringene i avtalen har en 

i tilfellet med Afghanistan allerede fått svar på. Det er avdekket flere tilfeller av tortur i 

fengsel etter at avtalen trådte i kraft. I hvilken grad norske myndigheter foretok tilstrekkeli-

ge undersøkelser om bruken av tortur i sammenheng med fengsling i forkant av avtalens 

inngåelse er ukjent, men at Afghanistan bruker og har brukt tortur i sine fengsel har over 

flere år vært allment kjent. 

 

Lovverket til mottakerlandet vedrørende tortur og menneskerettighetsforbud og -påbud er 

videre en av faktorene EMD oppstiller i sin vurdering. Afghanistan har signert FNs Univer-

selle deklarasjon om menneskerettighetene og FNs torturkonvensjon. Staten har også for-

bud mot tortur i sin grunnlov
246

 kapitel 2, artikkel 29; ”Persecution of human beings shall 

be forbidden. No one shall be allowed to or order torture, even for discovering the truth 

from another individual who is under investigation, arrest, detention or has been convicted 

to be punished. Punishment contrary to human dignity shall be prohibited.” Hvorvidt lover 
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etterleves eller ikke en annen side av saken. Muligheten for overvåkning som er gitt i sek-

sjon 4 bør tilfredsstille EMDs krav til overvåkning, men det er ikke gitt noen mulighet i 

avtalen for Norge til å ha tilgang til en eventuell overlevert fanges advokater. Norge har i 

seksjon 6 krav på varsling på forhånd av forestående rettslig prosess mot en overlevert 

fange.  

 

Domstolen vil i en konkret sak måtte foreta en vurdering av hvor sannsynlig det er at en 

overføring til Afghanistan ville kunne lede til tortur mot vedkommende person, og dermed 

hvorvidt det er nødvendig med diplomatiske forsikring. Dersom det ikke foreligger noen 

fare for krenkelse av artikkel 3, trengs det ingen diplomatisk forsikring. De tidligere omtal-

te rapportene om tortur som ble utgitt i 2011 av Amnesty og UNAMA, og lignende skild-

ringer, vitner om en praksis som EMD mest trolig var klar over også i årene før avtalen ble 

inngått. Avtalen ville på bakgrunn av sitt innhold mest trolig tilfredsstille EMDs vilkårsliste 

for faktorer ved en eventuell overlevering, ettersom den oppfyller hoveddelen av kravene 

EMD oppstiller. En annen sak er hvorvidt den ville blitt godkjent i lys av Afghanistans 

praksis rundt utøvelse og ivaretakelse av menneskerettigheter. 

4.9 Afghanistans utøvelse av nasjonale og internasjonale regler 

I det afghanske rettssystemet er en sak ofte basert på en tilståelse, som også gjerne fungerer 

som eneste bevis retten har å jobbe ut i fra. Under afghansk rett er en tilståelse basert på 

tvang ikke gyldig i en rettssak, men i følge  UNAMAs rapport vil i praksis retten som regel 

avfeie forsvarerens påstand om tvang. Tilståelsen vil således ofte brukes som bevis selv om 

det ikke er usannsynlig at den er fremkalt rettsstridig. Denne praksisen er i strid med loven, 

og også ekspertstudier har konkludert med at informasjon basert på tortur er upålitelig.
247

 

UNAMA har i sin rapport også avdekket at prosessuelle tidsfrister ikke blir overholdt, og at 

det ofte ikke er noe klart skille mellom arrestasjonsmyndigheter og påtalemyndighet. Retts-
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sikkerheten til fanger blir voldsomt svekket når grunnleggende rettssikkerhetskrav ikke blir 

ivaretatt. 

 

Afghanistans Straffeprosesslov
248

 gir politiet rett til å holde på en person i opp til 72 timer 

etter en pågripelse. Statsadvokaten har så maksimum 30 dager fra pågripelsen til siktelse 

må foreligge, og i denne tidsperioden overføres mistenkte til et arrestasjonssenter. Loven 

gir ikke den mistenkte rett til å prøve rettsgrunnlaget for pågripelsen. UNAMA rapporterer 

om at 93 % av fangene i NDS myndighet som ble intervjuet ble holdt lenger enn maksi-

mumsfristen på 72 timer, i snitt 20 dager. Statsadvokater i nasjonale sikkerhetssaker dele-

gerer ofte sin etterforskningsrolle til NDS personell, og siktelsen er ofte skrevet på bak-

grunn av NDS undersøkelser og avhør. Dermed opplever mange pågrepne at de ikke får 

møtt en dommer eller annet relevant juridisk personell før saken kommer opp i retten. Den-

ne tidsperioden er ofte på 3 måneder, og et brudd på Afghanistans forpliktelser etter SP og 

afghansk grunnlov. 

 

Retten til forsvarsadvokat er stadfestet i afghansk rett. I rapporten ble det, som tidligere 

nevnt, avdekket at kun 1 av 324 anholdte fikk denne retten. NDS selv forklarer dette med at 

de er redde for at anholdte skal bli påvirket av advokaten, og at advokaten skal hindre NDS 

etterforskning. Forsvarsadvokater rapporterte om at tilgang på anholdte er lettere i ANP 

fasiliteter. Etter afghansk rett har anholdte rett til familiebesøk. Kun 28 % av intervjuobjek-

tene fikk tilgang på besøk fra familie ved opphold i NDS sentre. Knytter en Afghanistans 

utøvelse av nasjonale og internasjonale regler opp mot grunnlovens artikkel 6 om at “the 

state shall be obliged to create a prosperous and progressive society based on social justice, 

protection of human rights…,” er det på bakgrunn av det overnevnte klart at det afghanske 

samfunn står ovenfor en rekke utfordringer for å nå sitt mål om rettssikkerhet og respekt for 

menneskerettighetene. 

                                                 

 

248
 Afghanistan’s Interim Criminal Procedure Code 



 61 

4.10 Delkonklusjon 

Med utgangspunkt i de drøftelser som er gjort i dette kapittelet kan det, særlig på bakgrunn 

av internasjonale organisasjoners rapporter om tortur i det afghanske rettssystemet og de 

reaksjoner den norske stat har hatt i forhold til dette, konkluderes med at Norge anser seg 

bundet av menneskerettskonvensjoner når staten utøver jurisdiksjon utenfor statens territo-

rium.  

5 Sammenfatning 

I denne oppgaven har jeg kommet frem til tre delkonklusjoner basert på vurderinger rundt 

temaet om norske styrkers menneskerettslige forpliktelser ved fangebehandling og -

overføring av sivile i Afghanistan. Målet med oppgaven har vært å finne frem til hvilke 

regler som er gjeldende for disse handlingene.  

 

Det jeg har kommet frem til kan oppsummeres slik; Den norske stat kan bli holdt ansvarlig 

for eventuelle menneskerettighetsbrudd i Afghanistan, dersom norske domstoler eller EMD 

i en konkret sak ville komme til at Norge utøver effektiv kontroll i den bestemte situasjo-

nen. Videre har jeg konkludert med at det eksisterer et prinsipp om ekstraterritorialitet. På 

bakgrunn av dette prinsippet kan EMK komme til anvendelse i Afghanistan. Dette medfø-

rer at det potensielt kan reises sak ved norske domstoler eller ved EMD, dersom det rettes 

et krav mot Norge med påstand om et bestemt menneskerettighetsbrudd fra en eller flere av 

Norges ISAF-soldater i Afghanistan.  

 

Slik jeg tolker de relevante kilder i oppgaven synes det klart at Norge anser seg bundet av 

EMK under fredsoperasjoner, men staten anerkjenner ikke ansvar for de påståtte mennes-

kerettighetsbrudd ved fangebehandling- og overføring. Slik situasjonen har vært til nå har 

EMD vært forsiktige med å fastslå hva som er gjeldende rett for fredsoperasjoner med FN-

mandat, og menneskerettighetenes rolle i slike fredsoperasjoner er fortsatt ikke juridisk 

avklart i form av en klar regel. Hvorvidt problemstillingen i fremtiden vil bli endelig av-

klart er uvisst, da det i hovedsak vil være opp til EMD å utvikle fremtidig rettspraksis på 

området. 
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http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml Sitert 02.11.12 

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml Sitert 20.11.12 

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/present.shtml Sitert 20.11.12 

http://www.un.org/depts/dhl/training/pdf/ccpr.pdf Sitert 28.08.12 

 Fra UNAMAs hjemmeside:  

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12255&language=en-US Sitert 15.10.12 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Bonn-agreement.pdf Sitert 13.10.12 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&

language=en-US Sitert 15.10.12 

 Fra ICJs hjemmeside: 

http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/BrevUCogFDoverleveringavfanger271010.pdf Sitert 

06.10.12 

http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/ICJ-svarbrev-fra-FD-281010-Tortur-Afghan-.pdf Sitert 

18.10.12 

http://icj.no/?p=260 Sitert 03.10.12 

http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/ICJ-brev-til-FD-031110.pdf Sitert 13.10.12 

http://www.jessupcanada.org/2011/Welcome_Back_Khadr_Darren_Vallentgoed.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/andre/anbud/2006/forsvarsministeren-signerte-fangeavtale.html?id=270488
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/andre/anbud/2006/forsvarsministeren-signerte-fangeavtale.html?id=270488
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/gjenopptar-fangeoverforing-til-afghanske.html?id=675053
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/gjenopptar-fangeoverforing-til-afghanske.html?id=675053
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-forsvarsminister-gr/2011/har-stanset-fangeoverforing-til-afghansk.html?id=661796
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-forsvarsminister-gr/2011/har-stanset-fangeoverforing-til-afghansk.html?id=661796
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/present.shtml
http://www.un.org/depts/dhl/training/pdf/ccpr.pdf
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12255&language=en-US
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Bonn-agreement.pdf
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&language=en-US
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12316&ctl=Details&mid=15873&ItemID=34426&language=en-US
http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/BrevUCogFDoverleveringavfanger271010.pdf
http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/ICJ-svarbrev-fra-FD-281010-Tortur-Afghan-.pdf
http://icj.no/?p=260
http://icj.no/wp-content/uploads/2010/10/ICJ-brev-til-FD-031110.pdf
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 Fra Afghanistan Online:  

http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html Sitert 28.08.12 

 Fra Amnestys hjemmeside: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/011/2007/en/c0abadf1-d36f-11dd-a329-

2f46302a8cc6/asa110112007en.pdf Sitert 02.11.12 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR50/002/2012/en/6418ef6e-39f3-449e-958c-

a80a7feb373e/ior500022012en.pdf Sitert 01.11.12 

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-nyheter/stans-fangeoverføringene Sitert 15.09.12 

 Fra ISAFs hjemmeside: http://www.isaf.nato.int/mission.html Sitert 17.10.12 

 Fra Forsvarets hjemmeside:  

http://forsvaret.no/operasjoner/internasjonalt/afghanistan/oppdraget/Sider/de-norske-styrkene.aspx 

Sitert 01.11.12 

 Fra Røde Kors hjemmeside:  

http://www.icrc.org/ihl-

nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/2ee7715e48bfca37c1257114003633af/$FILE/Crimin

al%20Procedure%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf Sitert 09.10.12 

 Fra EJIL blogg: 

http://www.ejiltalk.org/the-copenhagen-process-principles-and-guidelines/ Sitert 02.11.12 

 Fra NATOs hjemmeside: http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf Si-

tert 12.10.12 

 Fra NRKs hjemmeside:  

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.4012332 Sitert 04.09.12 

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7828319 Sitert 25.08.12 

 Fra Netherlands Institute of Human Rights hjemmeside: 

http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/21deb5cea72a58d6c

1257987003394a3?OpenDocument Sitert 21.10.12 

 

9. Nettsider (Alle OK per. 08.11.2012) 

 Regjeringens hjemmeside: 

www.regjeringen.no 

 FNs hjemmeside: 

www.un.org/en 

 UNAMAs hjemmeside: 

http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/011/2007/en/c0abadf1-d36f-11dd-a329-2f46302a8cc6/asa110112007en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/011/2007/en/c0abadf1-d36f-11dd-a329-2f46302a8cc6/asa110112007en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR50/002/2012/en/6418ef6e-39f3-449e-958c-a80a7feb373e/ior500022012en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR50/002/2012/en/6418ef6e-39f3-449e-958c-a80a7feb373e/ior500022012en.pdf
http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-nyheter/stans-fangeoverf%C3%B8ringene
http://www.isaf.nato.int/mission.html
http://forsvaret.no/operasjoner/internasjonalt/afghanistan/oppdraget/Sider/de-norske-styrkene.aspx
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/2ee7715e48bfca37c1257114003633af/$FILE/Criminal%20Procedure%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/2ee7715e48bfca37c1257114003633af/$FILE/Criminal%20Procedure%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/2ee7715e48bfca37c1257114003633af/$FILE/Criminal%20Procedure%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf
http://www.ejiltalk.org/the-copenhagen-process-principles-and-guidelines/
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.4012332
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7828319
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/21deb5cea72a58d6c1257987003394a3?OpenDocument
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/21deb5cea72a58d6c1257987003394a3?OpenDocument
http://www.regjeringen.no/
http://www.un.org/en
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http://unama.unmissions.org/default.aspx?/ 

 ICJ Norges hjemmeside: 

www.icj.no 

 Afghanistan onlines hjemmeside: 

www.afghan-web.com 

 Amnesty Internationals hjemmeside: 

www.amnesty.org 

 ISAFs hjemmeside: 

www.isaf.nato/int 

 Forsvarets hjemmeside: 

www.forsvaret.no 

 Røde Kors’ hjemmeside: 

www.icrc.org/eng/ 

 EGIL bloggs hjemmeside: 

www.ejiltalk.org/ 

 NATOs hjemmeside: 

www.nato.int/ 

 NRKs hjemmeside: 

www.nrk.no 

 Netherlands Institute of Human Rights hjemmeside: 

http://sim.law.uu.nl/SIM/Dochome.nsf?Open 

 

 

10. Avisartikler 

 Klassekampen: UD vil sjekke terrorpåstander, 28.07.2007 

 Dagsavisen: Norske spesialstyrker overleverte fem fanger, 13.10.2007 

 Aftenposten: Norske soldater må slippe løs Afghanistan-fanger, 13.10.2011 

 

11. Forkortelser 

 EMK = Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen 

 FN = De Forente Nasjoner 

 Verdenserklæringen = FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter 

http://unama.unmissions.org/default.aspx?/
http://www.icj.no/
http://www.afghan-web.com/
http://www.amnesty.org/
http://www.isaf.nato/int
http://www.forsvaret.no/
http://www.icrc.org/eng/
http://www.ejiltalk.org/
http://www.nato.int/
http://www.nrk.no/
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 SP = FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

 EMD = Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen 

 OEF =  Operation Enduring Freedom 

 ISAF = The International Security Assistance Force 

 UNAMA = United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

 AIHRC =  The Afghanistan Independent Human Rights Commission 

 NATO = The North Atlantic Treaty Organization  

 ANSF = The Afghan National Security Force  

 ICJ = The International Criminal Court 

 NDS = The National Directorate of Security 

 ANP =  The Afghan National Police 

 RIO = ILCs Draft Articles on Responsibilities of International Organizations 

 KFOR = The Kosovo Force 

 UNMIK = The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 

 MNF = The Multi National Forces  

 UNAMI = The United Nations Assistance Mission for Iraq 

 MONUC = The United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic 

of the Congo 

 ILC = The International Law Commission 

 ASR = Draft articles on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts 

 IHT = Iraqi High Tribunal 

 OSCE = The Organization for Security and Cooperation in Europe 

 UD = Utenriksdepartementet 

 EJIL = European Journal of International Law 

 HRW = Human Rights Watch 

 ICJ Norge = Den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen 
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