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Abstract 

The European Court of Human Rights has in several decisions over the past 

fifteen years interpreted into Article 13 of the European Convention on 

Human Rights a right for persons whose human rights have been violated to 

claim compensation for non-pecuniary damage for national courts. This 

study seeks to answer when Article 13 of the Convention gives individuals a 

right to present claims for non-pecuniary damage for national courts, and 

whether Article 13 in such cases precludes national liability rules that make 

non-pecuniary damage conditional on the existence of culpability. Surveying 

the ECtHR’s case law, the study shows that the Court has not taken a 

principled approach to when the right to reparation in Article 13 also entails 

a right to claim compensation, whether Article 13 gives a right to claim 

compensation instead depends on which Convention right has been breached 

and the claimant seeks compensation. While the Court’s case law is not 

entirely clear, Article 13 can probably not be understood as precluding 

national liability rules that are conditional on the existence of culpability. 

Granted there are examples from national law showing that the claimant has 

a reasonable prospect of success in a suit for damages for violation of their 

Convention rights, liability rules based on culpa may be considered effective. 

The study also discuss what impact the Court’s case law on Article 13 and 

non-pecuniary damage has on Norwegian tort law. Existing Norwegian tort 

statutes provides limited opportunities for claimants seeking compensation 

for non-pecuniary damage. To avoid violating Article 13, the study suggests 

that Norwegian courts may use Article 13 as an independent basis for 

awarding non-pecuniary damage in cases where the claimant has a right to 

file for damages pursuant to the case law form the European Court on Human 

Rights. 
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En stor takk til min veileder Thomas Horn som aldri sluttet å gi meg 

motstand underveis. Uten hans evne til alltid å få meg til å strekke meg lenger 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I kraft av rettens internasjonalisering har menneskerettighetene i dag en 

selvfølgelig plass i norsk rett. Den europeiske menneskerettskonvensjon 

(EMK) er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven (mrl.).1 

Konvensjonen gir borgeren et sett materielle rettigheter som det påligger 

myndighetene å respektere. Krenker Norge konvensjonen, har borgerne krav 

på rettsfølger. 

Rettsfølgene av menneskerettighetskrenkelser kan være av både 

offentligrettslig og sivilrettslig art. Strider en norsk lov mot konvensjonen, 

kan norske domstoler sette loven til side i medhold av forrangsregelen i mrl. 

§ 3.2 Krenker et forvaltningsvedtak konvensjonen, kan vedtaket oppheves.3 

De sivilrettslige rettsfølgene i norsk rett er derimot betydelig mer uklare og 

underteoretiserte.4 Sivilrettslige rettfølger har en viktig funksjon i det 

menneskerettslige håndhevingsmaskineriet. Mens typiske offentligrettslige 

rettsfølger som forvaltningsrettslig ugyldighet eller stansing av rettsstridige 

handlinger kan bringe menneskerettighetskrenkelser til opphør, kan de ikke 

kompensere for eventuell skade krenkelsen påførte i mellomtiden.  

Blant ulike sivile rettsfølger borgerne har til rådighet, står erstatning i en 

særstilling. Naturalrestitusjon vil i noen tilfeller kunne kompensere for 

                                           
 
1  Foruten EMK, er menneskerettighetene i norsk rett beskyttet gjennom en rekke 

internasjonale konvensjoner samt Grunnloven kapittel E. Tema for avhandlingen er 

EMK, og de øvrige kildene vil kun bli trukket inn hvor det er relevant. Høyesterett 

har i Rt. 2014 s. 1105 og Rt. 2015 s. 461 U gitt uttrykk for at Grunnloven § 92, som 

pålegger statens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene», gir en 

rett til «effective remedy» tilsvarende artikkel 13. Synspunktet har ikke direkte støtte 

i ordlyden i § 92, og går i mot forarbeidende der det ble lagt til grunn at det ikke var 

ønskelig å innta en rett til botemidler i Grunnloven jf. Dokument 16 (2011–2012) s. 

85-86. 
2  F. eks. Rt. 2005 s. 833. 
3  F. eks. Rt. 2015 s. 93. 
4  Tilsvarende: Thorson (2015) s. 260. 
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krenkelser, men som hovedregel vil naturalrestitusjon være uaktuelt fordi de 

fleste konvensjonskrenkelser forårsaker irreversibel skade.5 Erstatningskrav 

kan derimot i prinsippet tilkjennes selv om det ikke er mulig å gjenopprette 

skaden fullt ut.  

Høyesterett har i et fåtall saker vært forelagt spørsmålet om når skadelidte 

har krav på erstatning for konvensjonskrenkelser, uten at spørsmålet kan sies 

å ha fått en endelig avklaring. Den begrensede behandlingen av 

problemstillingen står i sterk kontrast til rettstilstanden i Sverige. Gjennom 

de siste elleve årene har Högsta domstolen utviklet et ulovfestet 

erstatningsansvar for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.6 

Utviklingen har vært omtvistet, og har vært løftet frem som et eksempel i 

diskusjonen om domstolsaktivisme i Sverige.7 I 2009 nedsatte svenske 

myndigheter et utvalg for å utrede om erstatningsansvaret burde lovfestes. I 

SOU 2010:87 fremmet utvalget forslag om en ny regel i skadeståndslagen. 

Forslaget har per våren 2016 ikke blitt fulgt opp av lovgiver.8  

Erfaringen fra Sverige viser at forholdet mellom EMK og erstatning reiser 

juridisk vanskelige og praktisk viktige spørsmål. Det er betydelige 

likhetstrekk mellom norsk og svensk rett hva angår både reguleringen av 

erstatning for ikke-økonomisk tap og EMKs stilling i intern rett. Rettspraksis 

fra tingrettene og lagmannsrettene bekrefter også at norske saksøkere i et 

økende antall saker krever erstatning på EMK-rettslig grunnlag.9 Gode 

grunner taler derfor for at det foretas en rettsvitenskapelig analyse av når 

                                           
 
5  Ichim (2015) s. 36. 
6  NJA 2005 s. 462 og NJA 2009 s. 295. 
7  F. eks. Bengtsson (2014) og Josefsson (2015). 
8  Svensk rett omtales nærmere i kapittel 7.2.1. 
9  EMK artikkel 13 og 41 ble påberopt som erstatningsgrunnlag i fire underrettssaker i 

2015. Per mars 2016 var artikkel 13 og 41 påberopt i én sak. I perioden før 2014 

ligger antall påberopelser gjennomsnittlig på under én per år. Basert på søk på 

Lovdata. 
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konvensjonen krever at skadelidte skal ha adgang på erstatning, og hvorvidt 

norsk rett oppfyller konvensjonens krav.10 

Nærmere om ikke-økonomisk tap 

Avhandlingen er begrenset til å omhandle erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Ikke-økonomisk tap fremstår av to grunner som særlig aktuelt for en videre 

studie. De to begrunnelsene vil bli presentert her. Den nærmere 

grensedragningen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap vil bli foretatt 

i kapittel 1.3.2. 

For det første er ikke-økonomisk tap ofte fremtredende ved krenkelser av 

konvensjonens rettigheter. På grunn av menneskerettighetenes karakter vil 

mange konvensjonskrenkelser ikke medføre særlig økonomisk tap utover 

saksomkostninger.11 I stedet domineres skadebildet ofte av den ikke-

økonomiske belastningen i form av angst, frustrasjon, sorg og følelsen av 

håpløshet. Saksforholdet i Glattcelle (TOSLO-2013-103468) gir et eksempel 

på ikke-økonomisk taps betydning. En mann hadde ved to tilfeller blitt holdt 

fengslet på glattcelle over lengre tid. Tingretten fant at isolasjonen medførte 

en krenkelse av artikkel 8. Retten fant det bevist at krenkelsene bare hadde 

forårsaket 540 kroner i økonomisk tap. Isolasjonen hadde hovedsakelig 

påført mannen lidelse og frustrasjon, og han utviklet alvorlige helseplager 

under soningen. Retten tilkjente derfor 25 000 kroner i erstatning for ikke-

økonomisk tap. 

For det andre har man i norsk rett tradisjonelt vært tilbakeholden med å 

erstatte ikke-økonomisk skade. Hovedregelen er at skadelidte kun kan kreve 

erstatning for økonomisk tap.12 For at skadelidte skal kunne kreve erstatning 

for ikke-økonomisk tap, har det sedvanemessig blitt oppstilt et krav om 

                                           
 
10  Gjennom avhandlingen vil jeg bruke begrepene «klager» og «skadelidte» synonymt 

om personer som har vært utsatt for en menneskerettighetskrenkelse og søker 

erstatning. 
11  Oliphant og Ludwichowska (2011) s. 408. Et viktig unntak er krenkelser av retten til 

privat eiendom i P1-1 hvor økonomisk tap ofte vil foreligge. 
12  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 47 og Nygaard (2007) s. 66. 
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særskilt rettsgrunnlag.13 Mens økonomisk tap kan idømmes med grunnlag i 

alminnelige rettsgrunnsetninger utviklet gjennom rettspraksis, kan 

domstolen kun tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap hvor det 

foreligger avtalegrunnlag eller hjemmel i lov. 

Hvor lovgiver har gitt hjemmel for å erstatte ikke-økonomisk tap, oppstiller 

bestemmelsene ofte strenge vilkår for å tilkjenne erstatning. Illustrerende er 

oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (skl.) § 3-5 første ledd, 

som krever at skadevolder har utvist forsett eller grov uaktsomhet. I 

motsetning til det alminnelige skyldansvaret for økonomisk tap, er simpel 

uaktsomhet ikke tilstrekkelig til å begrunne et oppreisningskrav. 

I kontrast til den relativt begrensede adgangen til å kreve erstatning for ikke-

økonomisk tap i norsk rett, oppstiller EMK de samme erstatningsvilkårene 

for økonomisk og ikke-økonomisk tap for så vidt gjelder saker for Den 

europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Foreligger det en 

konvensjonskrenkelse og en skade som står i årsakssammenheng med 

krenkelsen, kan EMD i medhold av artikkel 41 tilkjenne «just satisfaction», 

dersom det er «necessary». Det gjelder uavhengig av om tapet er av 

økonomisk eller ikke-økonomisk karakter.  

1.2 Avhandlingens tema 

EMK oppstiller ingen bestemmelse som gir borgerne en generell rett til 

erstatning på nasjonalt nivå ved krenkelser av konvensjonen. Konvensjonen 

inneholder kun én bestemmelse som stiller generelle krav til rettsfølgene ved 

konvensjonskrenkelser. Artikkel 13 gir borgerne rett til en «effective 

remedy» i tilfeller hvor en av rettighetene inntatt i konvensjonens del I eller 

tilleggsprotokollene er krenket. Artikkel 13 gir etter sin ordlyd ikke krav på 

spesifikke rettsfølger. Gjennom rettspraksis har EMD likevel tolket 

bestemmelsen slik at den i noen tilfeller gir klager rett til en «remedy» som 

                                           
 
13  Øvergaard (1951) s. 289, Lødrup og Kjelland (2009) s. 451, Nygaard (2007) s. 164 

og Rt. 2013 s. 805 avsnitt 24. Bakgrunnen for hjemmelskravet er ikke helt fastlagt. 

Scheel viser til utviklinger i tysk erstatningsrett – Scheel (1893) s. 433-434. 
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kan tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap.14 Fraværet av en «remedy» 

i nasjonal rett som kan yte erstatning vil da medføre en krenkelse av artikkel 

13. 

Avhandlingens tre problemstillinger 

Temaet for avhandlingen er artikkel 13 som hjemmel for erstatning for ikke-

økonomisk tap. Temaet kan spaltes ned til tre underproblemstillinger som vil 

bli behandlet gjennom avhandlingens del II, III og IV.  

Når gir artikkel 13 krav på erstatning for ikke-økonomisk tap? 

Kan artikkel 13 anvendes direkte som hjemmel for erstatning for ikke-

økonomisk tap i norsk rett? 

Bør det lovfestes en rett til erstatning for krenkelser av EMK i norsk rett? 

De tre ulike underproblemstillingene søker til sammen å fange inn de ulike 

sidene av det konvensjonsrettslige håndhevelsesmaskineriet. Artikkel 13 

oppstiller visse krav til når erstatning skal være tilgjengelig i nasjonal rett. 

For å oppfylle kravene må norsk rett tilby erstatningshjemler som kan gi 

skadelidte reparasjon i de tilfellene hvor EMDs praksis krever det. EMK 

sikrer samtidig kun menneskerettighetene et minste-beskyttelsesnivå, og 

Norge er ikke forhindret fra å åpne for erstatning i flere tilfeller enn hva 

konvensjonen krever.15 Et formål med artikkel 13 er nettopp å sikre at flest 

mulig krenkelser blir reparert på nasjonalt nivå.16 For å realisere dette 

formålet kan det problematiseres om norsk lovgiver bør gå lenger i å 

tilkjenne erstatning for konvensjonskrenkelser enn hva som følger av EMDs 

praksis.  

                                           
 
14  F. eks. Kudla mot Polen (2000), Z. mfl. mot Storbritannia  (2001) og Balogh mot 

Ungarn (2004). 
15  Jf. EMK artikkel 53. 
16  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 152. 
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Den videre fremstillingen 

I del II vil jeg redegjøre for når artikkel 13 gir skadelidte krav på erstatning 

for ikke-økonomisk tap. Spørsmålet har i liten grad blitt behandlet i juridisk 

teori, og EMDs praksis gir få generelle retningslinjer. En relativt omfattende 

analyse av rettspraksis hvor EMD har tolket et krav om erstatning inn i 

artikkel 13 er derfor nødvendig. Ved å systematisere rettspraksis vil jeg både 

forsøke å fastlegge hvilke minstekrav konvensjonen stiller til norsk rett, og 

påpeke hvor det ut fra foreliggende rettspraksis er uklart hvilke 

begrensninger konvensjonen setter. 

I kapittel 0 vil jeg redegjøre generelt for når artikkel 13 gir krav på en 

«effective remedy» og hva det betyr at en «remedy» er effektiv. I kapittel 3 

og 4 rettes oppmerksomheten mot erstatning for ikke-økonomisk tap. I 

kapittel 3 vil jeg avklare i hvilke tilfeller artikkel 13 gir krav på erstatning 

for ikke-økonomisk tap. I kapittel 4 går jeg nærmere inn på de kravene 

konvensjonen stiller til utformingen av det nasjonale erstatningsgrunnlaget i 

tilfeller hvor artikkel 13 krever at erstatning skal være tilgjengelig.  

Med bakgrunn i EMK-retten, går jeg i del III over til den andre 

underproblemstillingen. I kapittel 5 undersøker jeg om norsk rett oppfyller 

kravene til erstatning som kan utledes av artikkel 13. Jeg vil vurdere om 

eksisterende hjemler for erstatning for ikke-økonomisk tap tilbyr 

kompensasjon i de tilfellene konvensjonen krever det, eller om det er behov 

for å anvende artikkel 13 jf. mrl. § 2 direkte som erstatningshjemmel dersom 

norsk rett skal unngå å krenke artikkel 13. 

I kapittel 6 vil jeg vurdere statenes forpliktelse til å tilby erstatning for EMK-

krenkelser fra et noe bredere perspektiv. Foruten artikkel 13, har det i norsk 

rettspraksis og juridisk teori tidvis blitt argumentert for at krav om erstatning 

for ikke-økonomisk tap kan hjemles i konvensjonens artikkel 41. Artikkel 41 

gir i motsetning til artikkel 13 ikke borgerne en rettighet, men gir EMD 

kompetanse til å tilkjenne erstatning hvor konvensjonen er krenket. 

Avhandlingen ser i utgangspunktet kun på hvilke krav EMK stiller til 

nasjonal erstatningsrett, og statens folkerettslige ansvar ved fellende 

avgjørelser i EMD faller utenfor avhandlingens tema. Ettersom artikkel 41 
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potensielt rekker videre enn artikkel 13, og har blitt påberopt direkte som 

erstatningshjemmel i flere saker for Høyesterett, er det likevel nødvendig å 

ta stilling til om artikkel 41 gir en hjemmel for erstatning i norsk rett. 

Avhandlingens del IV omhandler den tredje underproblemstillingen. I 

kapittel 7 går jeg vekk fra å fremstille gjeldende rett. I stedet spør jeg om 

EMDs praksis etter artikkel 13 gir en tilfredsstillende regulering av 

erstatningsansvaret ved menneskerettighetskrenkelser, eller om norsk 

lovgiver bør gå lenger i å åpne for erstatning for ikke-økonomisk tap. Jeg vil 

redegjøre for rettstilstanden i utvalgte europeiske land, og peke på noen 

relevante momenter som lovgiver bør ta i betraktning dersom man i 

fremtiden ønsker å vurdere om rettstilstanden bør endres.  

De metodiske spørsmål avhandlingen reiser vil bli behandlet underveis. I 

kapittel 1.4 vil jeg presentere noen overordnede utgangspunkter ved bruk av 

EMK og rettspraksis fra EMD som rettskilder. Ved tolkningen av norske 

rettskilder vil jeg anvende alminnelig rettsdogmatisk metode. Jeg anser det 

ikke som nødvendig å gi en generell redegjørelse for hva som ligger i en slik 

metode, men vil i stedet knytte kommentarer til de enkelte rettskildene der 

det er relevant.  

1.3 Avhandlingens rammer 

Før jeg går over til å drøfte når artikkel 13 gir hjemmel for krav om erstatning 

for ikke-økonomisk tap, er det nødvendig å foreta noen ytterligere 

presiseringer av avhandlingens tema. 

Ved å begrense fremstillingen til artikkel 13 og ikke-økonomisk tap faller en 

rekke konvensjonsbestemmelser som har betydning for skadelidtes 

erstatningsrettslige stilling utenfor. Artikkel 13 bør likevel forstås i 

perspektiv av det mer omfattende samspillet mellom EMK og nasjonal 

erstatningsrett. I kapittel 1.3.1 vil jeg kort redegjøre for de øvrige 

bestemmelsene i konvensjonen som kan begrunne krav på erstatning. I 

kapittel 1.3.2 vil jeg nærmere definere hvilke tap som betraktes som ikke-

økonomiske ved å trekke en grense mot økonomisk tap. I kapittel 1.3.3 vil 
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jeg avgrense mot reglene om årsakssammenheng og utmåling som ikke vil 

bli behandlet. 

1.3.1 Det større bildet – EMK og nasjonal erstatningsrett 

Spørsmålet om når artikkel 13 hjemler et krav om erstatning for ikke-

økonomisk tap må sees i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i 

konvensjonen som gir krav på erstatning på nasjonalt nivå.  

Lex specialis erstatningsbestemmelser 

Selv om konvensjonen stort sett er stum med hensyn til erstatning, gir to av 

EMKs materielle rettigheter en særskilt rett til erstatning. EMK artikkel 5 

femte ledd og P7-3 gir en rett til erstatning for ikke-økonomisk tap ved 

henholdsvis ulovlig frihetsberøvelse og uriktig domfellelse. Manglende 

adgang til å kreve erstatning vil her utgjøre en selvstendig krenkelse av 

konvensjonen.  

Artikkel 5 femte ledd og P7-3 er lex specialis i forhold til artikkel 13. Kravet 

på «effective remedy» konsumeres fullt ut.17 

I likhet med den erstatningsrettslige særbehandlingen av artikkel 5 og P7-3 i 

EMK, oppstiller straffeprosessloven kapittel 31 egne regler om erstatning for 

ikke-økonomisk tap ved frihetsberøvelse som strider mot artikkel 5 og ved 

uriktig domfellelse.18 Hvor den konvensjonsstridige frihetsberøvelsen ikke 

skjer som ledd i straffeforfølgning, gir norsk rett ingen særskilte 

                                           
 
17  Tsirlis og Kouloumpas mot Hellas (1997) avsnitt 73. 
18  Strpl. § 444 første ledd bokstav c gir en særskilt rett på erstatning for økonomisk tap 

for personer som har vært pågrepet eller fengslet i strid med artikkel 5. 

Straffeprosessloven gir ikke en tilsvarende regel for ikke-økonomisk tap, men det 

følger av høyesterettspraksis at strpl. § 447 andre ledd som gir domstolen mulighet 

til å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk dersom det er «rimelig», skal tolkes i 

lys av artikkel 5 femte ledd slik at bestemmelsen «i det minste» gir siktede «rett til 

oppreisning i den mon konvensjonsregelen krev det» jf. Rt. 2014 s. 373 avsnitt 13. 

Hvor en person blir frifunnet etter fullbyrdet frihetsstraff er staten ansvarlig for ikke-

økonomisk tap etter strpl. § 447 tredje ledd. 
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erstatningsregler. Ikke-økonomisk tap må i tilfelle erstattes etter skl. § 3-5, 

eventuelt direkte med grunnlag i artikkel 5 femte ledd.19 

Private parters erstatningsansvar  

EMK er en folkerettslig traktat. Det innebærer at det kun er stater som kan 

opptre som pliktsubjekt for EMD.20 Høyesterett har også lagt til grunn at det 

kun er staten som kan være søksmålsobjekt for krenkelser av EMK i norsk 

rett.21 Det er derfor utelukkende staten som kan være erstatningsansvarlig på 

grunnlag av artikkel 13.  

Selv om private parter ikke kan påberope artikkel 13 som ansvarsgrunnlag i 

erstatningssøksmål mot andre private parter, kan EMK ha indirekte 

betydning. For det første kan menneskerettighetene legge føringer for 

culpavurderingen.22 For de andre vil staten tidvis ha en positiv forpliktelse til 

å opprette og håndheve erstatningsordninger som private kan anvende mot 

andre private.23  

Erstatning for økonomisk tap 

Foruten å gi krav på erstatning for ikke-økonomisk tap kan artikkel 13 hjemle 

et krav om erstatning for økonomisk tap.24 I rettspraksis om artikkel 13 har 

ikke EMD trukket noe prinsipielt skille mellom erstatning for økonomisk og 

                                           
 
19  Ofoten tingretts dom av 29.3.2016 (Tvangsinnleggelse), Bårdsen (2002) s. 52 og 

Aall (1994) s. 655 tar alle til orde for at artikkel 5 femte ledd kan anvendes direkte 

som erstatningshjemmel i norsk rett. 
20  Jf. «De høye Kontraherende Parter» i EMK artikkel 1. 
21  Rt. 2011 s. 1666 avsnitt 33. 
22  F. eks Rt. 2014 s. 152. Se nærmere om dette i kapittel 4.3.2. 
23  F.eks. Söderman mot Sverige (2013) avsnitt 85 og Calvelli og Ciglio mot Italia 

(2002) avsnitt 51. 
24  T.P. og K.M. mot Storbritannia (2001) avsnitt 107. P1-1 vil også kunne gi en 

hjemmel for erstatning for økonomisk tap som ledd i den materielle vurderingen av 

om et inngrep i eiendomsretten traff en «fair balance» mellom grunneier og 

allmennhetens interesser – Allen (2007) s. 288. 
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ikke-økonomisk tap, og en rekke av betraktningene jeg gjør rundt artikkel 13 

vil også ha gyldighet for økonomisk tap. 25 

1.3.2 Grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap 

Ikke-økonomisk tap er en restkategori som omfatter skader som ikke er 

økonomisk tap. For å definere ikke-økonomisk tap må en først definere hva 

som er økonomisk tap, for deretter trekke en grense. Grensen er ikke 

nødvendigvis den samme i EMK og norsk rett.  

Grensedragningen i norsk rett 

For at skadelidte skal kunne kreve erstatning for økonomisk og ikke-

økonomisk tap, må vedkommende ha lidt en skade som nyter 

erstatningsrettslig vern.26 Hva som utgjør en skade er omdiskutert, og lar seg 

neppe definere mer presist enn at den skadevoldende handlingen må ha 

resultert i et «negativt faktum, eller som ein ugunstig effekt».27 

Menneskerettighetskrenkelser vil typisk medføre en skade.28 

Hvilke skadefølger som anses som økonomiske har vært grunnlag for til dels 

betydelig debatt i norsk erstatningsrettslig teori de siste 100 årene.29 Det er 

ikke nødvendig å gå videre inn i diskusjonen her. Det er klart at «økonomisk 

                                           
 
25  I praksis tilkjenner EMD betraktelig oftere erstatning for ikke-økonomisk tap enn for 

økonomisk tap etter artikkel 41 (med unntak av saksomkostninger). Domstolen 

legger ofte til grunn at krenkelsen har påført skadelidte ikke-økonomisk tap uten en 

nærmere vurdering av hva tapet består i eller av årsakssammenheng. Hvor det kreves 

erstatning for økonomisk tap vil EMD derimot foreta en inngående vurdering av om 

det foreligger årsakssammenheng mellom tapet og krenkelsen – Ichim (2015) s. 25. 

EMD virker også å operere med et strengere beviskrav for at det foreligger tap ved 

krav om erstatning for økonomisk tap enn ved ikke-økonomisk tap – Oliphant og 

Ludwichowska (2011) s. 402. 
26  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 47. 
27  Nygaard (2007) s. 59. I noen teoretiske fremstillinger oppstilles ikke realskade som 

et separat vilkår, men som en del av vilkåret økonomisk skade – Friberg (2010) s. 

348. 
28  Thorson (2015) s. 266. 
29  Tradisjonelt har debatten stått mellom pengeteorien og verditeorien. Eksempler på 

de ulike teoriene gir Scheel (1893) s. 447 og Bull (1920) s. 205. 
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tap» skal forstås som et vidt begrep.30 I kjernen av begrepet ligger et vilkår 

om at skaden har forårsaket en formuesreduksjon hos skadelidte.31 Hvorvidt 

det foreligger et økonomisk tap beror på en differansevurdering av 

skadelidtes formuesstilling før og etter skaden.32  

Ikke-økonomisk tap er skader som etter en differansevurdering ikke gir 

utslag i en formuesreduksjon. Begrepet «ikke-økonomisk tap» setter selv få 

begrensninger på hvilke typer skader som kan være omfattet, men 

begrensninger kan følge av den enkelte lovhjemmel. Etter skl. § 3-5, som vil 

bli omtalt nærmere i kapittel 5.4, kan skadelidte for eksempel bare kreve 

oppreisning for «voldte tort og smerte, og […] annen krenking eller skade 

av ikke økonomisk art». Dette omfatter blant annet «fysiske smerter, angst 

og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, 

hindring i normal livsførsel».33 I realiteten stiller skl. § 3-5 få begrensninger 

av normativ eller kvalitativ karakter på formene for skade som kan kreves 

kompensert.34  

Grensedragningen i EMDs praksis 

Gjennom rettspraksis om artikkel 13 har EMD ikke tatt stilling til hvor 

grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap skal trekkes. I mangel 

av andre holdepunkter er det nærliggende å ta utgangspunkt i EMDs praksis 

etter artikkel 41.35 

For å kreve erstatning etter artikkel 41, må den skadelidte bevise at 

krenkelsen har medført en skade. Konvensjonens skadebegrep er autonomt, 

                                           
 
30  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 47. 
31  Monsen (2010) s. 10. 
32  Ibid. (2010) s. 10. 
33  Ot.prp. nr. 20 (1991–1992) s. 41. 
34  Lødrup (2006) s. 220. 
35  EMD har ikke uttrykkelig uttalt seg om spørsmålet, men virker i praksis å legge til 

grunn at ikke-økonomisk tap har samme innhold etter artikkel 13 og 41 jf. Scordino 

mot Italia (Nr 1) (2006) avsnitt 269. Forholdet mellom artikkel 13 og 41 diskuteres 

nærmere i kapittel 3.3.2 og 5.1. 
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men i liten grad teoretisert. I rettspraksis virker det sentrale vurderingstemaet 

å være om en beskyttet interesse har blitt krenket.36  

Hvor det foreligger en skade, skiller EMD ved utmåling av erstatning etter 

artikkel 41 mellom «pecuniary» og «non-pecuniary loss». Rettspraksis gir i 

liten grad prinsipielle føringer for hvor grensen mellom tapspostene skal 

trekkes. Tilsvarende økonomisk tap i norsk rett, er det klart at «pecuniary 

loss» omfatter «compensation for both loss actually suffered (damnum 

emergens) and loss, or diminished gain, to be expected in the future (lucrum 

cessans)».37 EMD gir også tidvis kompensasjon for «loss of opportunities», 

som trolig bør anses som en form for økonomisk tap.38  

«Non-pecuniary loss» er en restkategori som fanger opp «non-material harm, 

for example mental or physical suffering».39 EMD har uttalt at definisjonen 

er bred.40 I praksis har skadelidte blitt tilkjent erstatning for blant annet 

følelser av uro, angst, frustrasjon, usikkerhet, ubeleilighet, trakassering, 

fysiske lidelser, maktesløshet, følelse av urettferdighet, tap av omdømme og 

krenkelser av privatlivet.41 I praksis virker det ikke å være noen prinsipielle 

begrensninger på hvilke former for tap som kan tas i betraktning.42 

På et teoretisk nivå gir skillet mellom «pecuniary» og «non-pecuniary loss» 

uttrykk for en tilsvarende grensedragning og definisjon av ikke-økonomisk 

tap som etter norsk rett.43 I praksis er EMD ikke like konsekvent. Ofte vil 

EMD erstatte skader som i norsk rett ville vært økonomisk tap som ikke-

økonomisk tap.44 Årsaken er at EMD stiller strenge beviskrav til 

årsakssammenheng for økonomisk tap, samtidig som prinsippene for 

                                           
 
36  Oliphant og Ludwichowska (2011) s. 442. 
37  Smith (1957) s. 30; President of the Court (2007) avsnitt 10. 
38  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 493 og Pellonpää (2007) s. 199. 
39  President of the Court (2007) avsnitt 13. 
40  Podkolzina mot Latvia (2002) avsnitt 52. 
41  Varnava mfl. mot Tyrkia (2009) avsnitt 224 og Oliphant og Ludwichowska (2011) 

s. 414. 
42  The Law Commission og The Scottish Law Commission (2000) s. 23. 
43  Tilsvarende, SOU 2010:87 s. 280 som konkluderer at synet på ikke-økonomisk skade 

i svensk rett kan forenes med EMDs definisjon. 
44  Cameron (2014) s. 205 (om svensk rett). 
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utmåling av ikke-økonomisk tap er mindre firkantede.45 For eksempel vil 

EMD tidvis regne psykologiske senvirkninger av seksuelle overgrep, en 

skade som etter norsk rett er en personskade, som «non-pecuniary 

damage».46 

EMDs pragmatiske tilnærming må forstås på bakgrunn av at 

grensedragningen har mindre praktisk betydning enn i norsk rett. EMD 

oppstiller de samme vilkårene for å tilkjenne erstatning for økonomisk og 

ikke-økonomisk tap. EMD har heller ikke praktisk mulighet til fullt ut å 

prøve bevisene for tap. Der en av formene for tap ikke lar seg utmåle presist, 

eller det er vanskelig å trekke grensen mellom økonomisk og ikke-

økonomisk tap, kan domstolen utmåle erstatning under ett.47 

1.3.3 Avgrensning mot årsakssammenheng og erstatningsutmåling 

I tillegg til vilkåret om skade, oppstiller norsk rett og artikkel 41 to 

grunnvilkår for erstatning. For at skadelidte skal kunne kreve erstatning, må 

det foreligge et ansvarsgrunnlag, og skaden må stå i årsakssammenheng med 

den ansvarsbetingende handlingen.48 Hvor grunnvilkårene er oppfylt, 

oppstår problemstillinger knyttet til hvordan erstatningen skal utmåles.  

Foruten det som til nå er sagt om skadevilkåret, vil jeg kun behandle vilkåret 

om ansvarsgrunnlag. Det vil si når artikkel 13 gir et ansvarsgrunnlag for 

erstatning, og hvordan dette ansvarsgrunnlaget er utformet. Av hensyn til 

prosjektets rammer vil jeg ikke behandle spørsmålet om artikkel 13 stiller 

                                           
 
45  Wildhaber (2003) s. 10-12. 
46  M.C. mot Bulgaria (2012) avsnitt 194 sml. Rt. 1997 s. 852. 
47  Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church mot Bulgaria mfl. (2010) avsnitt 23. 
48  Lødrup og Kjelland (2009) s. 54; President of the Court (2007) avsnitt 7-9. 
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krav til reguleringen av årsakssammenheng i nasjonal rett, eller reglene om 

utmåling av erstatning ved konvensjonskrenkelser.49 50 

1.4 EMK og EMDs praksis som rettskilder 

Metoden for tolkning av EMK og rettspraksis fra EMD forutsettes kjent. Jeg 

vil derfor begrense meg til å påpeke noen utgangspunkter.  

EMK er en folkerettslig traktat, og tolkning må foretas med utgangpunkt i 

folkerettslig metode. Wien-konvensjonen om traktatretten artikkel 31-33 gir 

generelle regler for tolkning av traktater. Norge har ikke ratifisert Wien-

konvensjonen, men bestemmelsene antas i all hovedsak å være utrykk for 

folkerettslig sedvanerett.51 EMD anvender selv prinsippene i Wien-

konvensjonen ved tolkningen av EMK, også overfor stater som ikke har 

ratifisert konvensjonen.52 EMK er samtidig et «living instrument», og dens 

innhold skal tolkes dynamisk i tråd med dagens forhold.53 

EMD er en internasjonal domstol. Vedtektene for Den internasjonale 

domstol artikkel 38 første ledd litra d anerkjenner rettsavgjørelser fra 

internasjonale domstoler som en «subsidiary means for the determination of 

rules of law». Formelt er konvensjonsstaten kun bundet av EMDs avgjørelser 

                                           
 
49  Selv om det spørsmålet er uavklart, må det anses som tvilsomt at artikkel 13 skal ha 

betydning for hvordan reglene om årsakssammenheng anvendes av nasjonale 

domstoler hvor skadelidte krever erstatning for konvensjonskrenkelser. Tilsvarende: 

SOU 2010:87 s. 384. EMD har i liten grad berørt spørsmålet i rettspraksis, og 

domstolen har heller ikke utviklet en årsakslære etter artikkel 41 som en i tolkningen 

av artikkel 13 i tilfelle kunne bygge på – Bydlinski (2011) s. 72. Kjelland (2016b) s. 

71 flg. åpner for at artikkel 13 vil kunne modifisere den norske betingelseslæren ved 

konvensjonskrenkelser, dog er standpunktet ikke underbygget med henvisninger til 

EMDs praksis. 
50  Rammene artikkel 13 stiller ved utmåling av erstatning for konvensjonskrenkelser er 

utfyllende beskrevet i SOU 2010:87 s. 411 flg. 
51  Ruud og Ulfstein (2011) s. 81 med henvisning til Case concerning the Gabcíkovo-

Nagymaros Project (1997). 
52  F. eks. Loizidou mot Tyrkia (1995) avsnitt 73. 
53  Tyrer mot Storbritannia (1978) avsnitt 31 og Skoghøy (2016b) s. 2. 
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i saker der staten opptrer som part.54 EMD opererer heller ikke med en 

formell prejudikatslære.55 I praksis legger EMD stor vekt på sine tidligere 

avgjørelser.56 Når innholdet i Norges folkerettslige forpliktelser skal 

fastlegges, er det derfor liten grunn til å skille mellom dommer mot Norge 

og mot øvrige konvensjonsstater.57 Omfattende høyesterettspraksis bekrefter 

også at EMD-avgjørelser mot andre konvensjonsstater er en relevant 

rettskilde i norsk rett.58 

EMDs rettspraksis om artikkel 13 er omfattende. Bare på engelsk har 

kammer og storkammer per starten av 2016 avsagt over 2000 dommer og 

nærmere 3000 avgjørelser som omtaler artikkel 13.59 Gjennom arbeidet med 

avhandlingen har jeg gjennomgått et betydelig domsmateriale, men 

rammene for prosjektet har ikke tillat meg å lese alt. For å opparbeide meg 

et representativt bilde av gjeldende rett, har jeg forsøkt å identifisere sentrale 

dommer gjennom å følge henvisninger i rettspraksis og juridisk teori. 

Samtidig har jeg prioritert å lese nyere rettspraksis som ikke gjengis i 

litteraturen. Med bakgrunn i rettskildesøkene jeg har foretatt mener jeg å ha 

god forankring for de konklusjonene avhandlingen trekker. Jeg tar samtidig 

høyde for at det kan finnes utfyllende rettspraksis jeg ikke har kommet over. 

                                           
 
54  Jf. EMK artikkel 46 første ledd. 
55  Christine Goodwin mot Storbritannia (2002) avsnitt 74. 
56  Wildhaber (2000) s. 1532. 
57  Innst. O. nr. 51 (1998–1999) punkt 8. Motsatt: Ot.prp. nr. 3 (1998–1999) s. 69. 
58  F. eks Rt. 1999 s. 961 og Rt. 2000 s. 996. 
59  Basert på treff i HUDOC. 
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2 Retten til en «effective remedy» 

Fra EMDs praksis er det klart at personer som har blitt utsatt for 

konvensjonskrenkelser i noen tilfeller har krav på erstatning for ikke-

økonomisk tap etter artikkel 13. Målet med de neste tre kapitlene er å 

fastlegge nærmere når artikkel 13 gir krav på erstatning, og hvilke følger 

dette får for utformingen av erstatningsgrunnlaget i nasjonal rett. I dette 

kapittelet vil jeg redegjøre for innholdet i artikkel 13 mer generelt, og legge 

grunnlaget for den mer spissede drøftelsen av erstatning for ikke-økonomisk 

tap i kapittel 3 og 4.  

I kapittel 2.1 og 2.2 vil jeg presentere artikkel 13, og avklare hvilken norsk 

terminologi som vil bli brukt. I kapittel 2.3 trekker jeg opp grensene for når 

artikkel 13 kommer til anvendelse. I kapittel 2.4 går jeg nærmere inn i på hva 

det innebærer at en «remedy» er «effective».  

2.1 Ordlyden i artikkel 13 

De autorative, engelske og franske, versjonene av konvensjonen lyder: 

«Right to an effective remedy 

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated 

shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the 

violation has been committed by persons acting in an official capacity.» 

 «Droit à un recours effectif  

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont 

été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans 

l’exercice de leurs fonctions officielles.» 60 

                                           
 
60  I avhandlingen vil jeg i hovedsak anvende den engelske versjonen. 
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Artikkel 13 gir borgerne rett til en «effective remedy», en «recours effectif», 

ved krenkelser av konvensjonens artikkel 2–12, 14, samt rettighetene i 

tilleggsprotokollene.61 

Retten til en «effective remedy» gjenfinnes i flere 

menneskerettighetskonvensjoner.62 I common law viser man gjerne til 

rettssetningen «for every right, there is a remedy; where there is no remedy, 

there is no right».63 Artikkel 13 er med andre ord en sentral bestemmelse for 

at konvensjonens øvrige rettigheter skal virke som rettigheter. 

2.2 Hva er en «remedy»? 

En «remedy» kan defineres som «fremgangsmåter eller prosedyrer som kan 

anvendes for å oppnå beskyttelse av konvensjonsrettigheter, eller reparasjon 

av allerede inntrådte krenkelser».64 Retten til en «remedy» innebærer i 

realiteten to rettigheter – en rett til «access to justice» og en rett til 

«substantive redress».65 

 «Remedy» har i norsk rett blitt oversatt på en rekke ulike måter. I 

oversettelsen av EMK inntatt i menneskerettsloven er «effective remedy» 

oversatt til «effektiv prøvingsrett». Bestemmelsens tittel omtaler derimot 

«Retten til effektivt rettsmiddel». Ingen av oversettelsene er i mine øyne 

tilfredsstillende.  

Begrepet «rettsmiddel» har allerede en innarbeidet definisjon i norsk 

prosessrett, hvor begrepet betegner mulighetene partene har til å begjære 

                                           
 
61  Jf. første tilleggsprotokoll artikkel 5, fjerde tilleggsprotokoll artikkel 6, sjette 

tilleggsprotokoll artikkel 6, syvende tilleggsprotokoll artikkel 7 og trettende 

tilleggsprotokoll artikkel 5. 
62  Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 2 nr. 3, 

Rasediskrimineringskonvensjonen artikkel 6, Kvinnekonvensjonen artikkel 2 c, 

Torturkonvensjonen artikkel 13 og 14, og Konvensjon om rettighetene til personer 

med nedsatt funksjonsevne artikkel 13. 
63  Omskriving av Blackstone (1772) s. 109. 
64  Bårdsen (1999) s. 322. 
65  Shelton (2015) s. 16. 
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dommer og kjennelser overprøvd. «Remedy»-begrepet i EMK er langt 

videre.66 Alternativet «prøvingsrett» fremstår samtidig ikke som mindre 

flertydig. Begrepet «prøving» har en noe ubestemt karakter, og kan lett lede 

tanken dithen at artikkel 13 først og fremst hjemler en rett til adgang til et 

prøvingsorgan, til fortrengsel for det sideordnede kravet til reparasjon.  

Høyesterett har tidvis anvendt en tredje mulig oversettelse i form av «retten 

til et effektivt botemiddel».67 Begrepet «botemiddel» legger muligens for 

mye vekt på reparasjonsaspektet med den følge at prøvingselementet stilles 

noe i bakgrunnen.68 Jeg mener likefullt at botemiddel er den beste 

oversettelsen da det i mindre grad enn de andre begrepene gir assosiasjoner 

til eksisterende prosessordninger. Begrepet vil derfor bli brukt i det følgende. 

2.3 Når gir artikkel 13 rett til et effektivt botemiddel? 

2.3.1 Det må foreligge et «arguable claim» om konvensjonskrenkelse 

Artikkel 13 er en aksessorisk rettighet; retten til et effektivt botemiddel 

gjelder ikke generelt, men trer kun i kraft dersom en av konvensjonens 

materielle rettigheter er aktualisert.69 Etter ordlyden i artikkel 13 fremstår det 

tilsynelatende som om klager kun vil ha en rett til et effektivt botemiddel 

hvor det foreligger en konvensjonskrenkelse. Etter fast EMD-praksis skal 

artikkel 13 her ikke forstås etter sin ordlyd. Det er tilstrekkelig at parten har 

et «arguable claim» om at en konvensjonskrenkelse har funnet sted.70 

Artikkel 13 kan derfor være krenket selv om det ikke foreligger en krenkelse 

av en materiell konvensjonsrettighet.71 Hvor mye som kreves før en anførsel 

                                           
 
66  Møse (2002) s. 94. 
67  Bla. Rt. 2012 s. 1182 U avsnitt 16 og Rt. 2014 s. 373 avsnitt 23. 
68  Dokument 16 (2011-2012) s. 84. 
69  Frowein og Peukert (2009) s. 391. 
70  Silver mfl. mot Storbritannia (1983) avsnitt 113. 
71  Leander mot Sverige (1987) avsnitt 79. 
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anses som «arguable» må tolkes i lys av praksis om når en klage er 

«manifestly ill-founded» etter artikkel 35 annet ledd.72 

Vilkåret om at det må foreligge et «arguable claim» innebærer at det ikke er 

tilstrekkelig for klager å påstå at en konvensjonsrettighet er krenket for å 

påberope seg artikkel 13 som grunnlag for en erstatningsforpliktelse.73 For at 

et krav om erstatning skal aktualiseres, må skadelidte først underbygge at en 

materiell krenkelse har funnet sted.74 

2.3.2 Artikkel 13 gir ikke en rett til legalitetskontroll 

Av ordlyden i artikkel 13 følger det at retten til et effektivt botemiddel 

gjelder uavhengig av om krenkelsen har blitt foretatt av en person som 

handler i «official capacity». Nasjonale immunitetsregler kan ikke begrunne 

begrensninger på adgangen til botemidler.75 Retten til prøving omfatter 

derimot ikke handlinger foretatt av lovgiver. Artikkel 13 gir ikke en rett til 

prøving av om nasjonal lovgivning som sådan strider mot konvensjonen.76 

Etter inkorporasjonen av EMK gjennom menneskerettsloven har norske 

domstoler imidlertid internrettslig kompetanse til å sette lovbestemmelser 

som strider mot EMK til side etter mrl. § 3. 

                                           
 
72  Boyle og Rice mot Storbritannia (1988) avsnitt 54. EMD har eksplisitt tatt avstand 

fra å definere nærmere hva «arguability» innebærer. Hvorvidt påstanden om 

krenkelse er «arguable» må i stedet fastlegges konkret jf. Boyle og Rice mot 

Storbritannia (1988) avsnitt 55. Se videre, Thune (1993) s. 85. 
73  Zavoloka mot Latvia (2009) avsnitt 39 og Vrabel mot Slovakia (2010). 
74  Tilnærmingen kritiseres av dommer Ziemele i et dissenterende votum i Zavoloka 

mot Latvia (2009). I saken hevdet en kvinne at artikkel 13 var krenket fordi latvisk 

rett ikke ga henne mulighet til å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap fra 

privatpersonen som var ansvarlig for hennes datters død. Flertallet i EMD avviste 

kravet fordi kvinnen ikke hadde et «arguable claim» om at staten hadde krenket 

artikkel 2. Ziemele mente at artikkel 13 gir krav på erstatning for ikke-økonomisk 

tap for personskader forårsaket av tredjeparter. Det var tilstrekkelig at saksforholdet 

falt inn under virkeområdet til en av rettighetene i konvensjonen for at spørsmålet 

om artikkel 13 var krenket kunne prøves. 
75  Dijk mfl. (2006) s. 1024. 
76  A. mot Storbritannia (2002) avsnitt 112-113. 
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2.3.3 Forholdet mellom artikkel 13 og artikkel 6 

Artikkel 13 må avgrenses mot andre konvensjonsrettigheter som gir rett til 

botemidler. Relevante bestemmelser er retten til domstolsprøving i artikkel 

6 første ledd og artikkel 5 fjerde ledd. Artikkel 5 er omtalt i kapittel 1.3.1, og 

vil ikke omtales nærmere her. Forholdet mellom artikkel 13 og artikkel 6 

nødvendiggjør imidlertid noen videre grensedragninger.  

I et større antall dommer hvor klager har påstått at både artikkel 6 og 13 er 

krenket, har EMD funnet at påstanden om krenkelse av artikkel 13 har blitt 

konsumert av artikkel 6. Fra rettspraksis er det likefullt ikke klart når et krav 

om botemidler skal prøves etter artikkel 6 og ikke artikkel 13, og samspillet 

mellom bestemmelsene er komplisert.77 Jeg vil først redegjøre for hvilket 

virkeområde artikkel 13 har i tilfeller hvor klager har en rett på «access to 

court» etter artikkel 6 første ledd. Jeg vil deretter ta stilling til når artikkel 13 

gir en rett til et effektivt botemiddel ved krenkelser av artikkel 6. 

Retten til effektivt botemiddel hvor klager har en rett til domstolsadgang 

etter artikkel 6 første ledd 

Artikkel 6 første ledd gir rett til en «fair trial», som inkluderer en rett til 

«access to court».78 Retten til domstolsprøving omfatter alle saker som angår 

en «determination» av en «civil right or obligation» eller en «criminal 

charge». Begrepene «civil» og «criminal charge» er konvensjonsautonome.79 

Hva som utgjør en «right» beror på en tolkning av nasjonal rett.80 Andre 

konvensjonsrettigheter kan være en «civil right». Klager vil for eksempel 

kunne ha en rett til domstolsprøving etter artikkel 6 ved krenkelser av retten 

til privat eiendom.81 

For krenkelser av EMK-rettigheter som er en «civil right», vil klagere i 

utgangspunktet ha en rett til botemiddel etter både artikkel 6 og artikkel 13. 

                                           
 
77  Christoffersen (2009) s. 370 og Lorenzen mfl. (2011) s. 958. 
78  Golder mot Storbritannia (1975) avsnitt 36. 
79  Leach (2011) s. 264. 
80  Posti og Rahko mot Finland (2002) avsnitt 50. 
81  F.eks Sporrong og Lönnroth mot Sverige (1982) avsnitt 88. 
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I motsetning til artikkel 6, gir artikkel 13 kun rett til prøving for en «national 

authority». Dette trenger ikke å være en domstol.82 Kravene til prøving etter 

artikkel 13 er derfor mindre omfattende, og EMD har gjentatte ganger uttalt 

at artikkel 6 første ledd utgjør lex specialis i forhold til artikkel 13.83 Hvor en 

klager har rett til å få spørsmålet om konvensjonskrenkelse prøvet for en 

domstol etter artikkel 6 første ledd, oppstår det i utgangspunktet ingen videre 

spørsmål under artikkel 13.84  

Trolig vil artikkel 13 likevel ikke alltid konsumeres av retten til 

domstolsbehandling i artikkel 6 første ledd. I en rekke saker hvor klager har 

anført at både artikkel 6 første ledd og artikkel 13 har vært krenket har EMD 

behandlet påstanden om manglende botemidler etter «the more general 

obligation» i artikkel 13.85 Artikkel 13 har derfor et separat virkeområde ved 

siden av artikkel 6. Rettspraksis er derimot ikke klar på når et saksforhold 

skal behandles etter artikkel 6 første ledd og når forholdet skal subsumeres 

under artikkel 13.  

Når retten til «access to court» og artikkel 13 skal koordineres, bør det sees 

hen til at bestemmelsen har ulikt formål og delvis ulikt innhold.86 Artikkel 

13 skal sikre at konvensjonskrenkelser blir reparert. Retten til 

domstolsadgang etter artikkel 6 er derimot begrunnet i at domstolsprøving 

har en verdi i seg selv.87 Foruten å kreve at domstolsprosessen skal munne ut 

i en bindende dom, gir ikke artikkel 6 en rett til «remedies».88  

Det bør derfor trekkes et skille mellom tilfeller hvor klager anfører at artikkel 

13 var krenket fordi vedkommende ikke hadde adgang til å prøve spørsmålet 

om konvensjonen var krenket, og hvor klager hevder at artikkel 13 var 

krenket fordi det ikke var mulig å få krenkelsen reparert. I det første tilfellet 

                                           
 
82  Frowein og Peukert (2009) s. 396; Silver mfl. mot Storbritannia (1983) avsnitt 113. 
83  Danelius (2015) s. 543. 
84  Frowein (2000) s. 548. 
85  Aydin mot Tyrkia (1997) avsnitt 102 og Kontrova mot Slovakia (2007) avsnitt 68. 
86  Golder mot Storbritannia (1975) avsnitt 33. 
87  Dommer Fitzmaurices dissenterende votum i Golder mot Storbritannia (1975) 

avsnitt 47. 
88  Multiplex mot Kroatia (2003) avsnitt 45. 
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vil artikkel 13 konsumeres av artikkel 6 dersom konvensjonskrenkelsen 

utgjør en «civil right». Hvis den underliggende materielle 

konvensjonsrettigheten ikke er en «civil right», må retten til prøving 

forankres i artikkel 13. Hvor klager anfører at artikkel 13 er krenket fordi det 

ikke eksisterte et nasjonalt botemiddel som kunne reparere den materielle 

krenkelsen, vil EMD trolig behandle kravet etter artikkel 13 selv om 

vedkommende hadde rett til domstolsadgang etter artikkel 6. 

Spørsmålet om når klager har krav på erstatning knytter seg til retten til 

reparasjon. Klager vil derfor trolig kunne påberope seg artikkel 13 for å 

begrunne et krav om erstatning, uavhengig av om vedkommende har en rett 

til å få konvensjonsspørsmålet prøvet for en domstol etter artikkel 6 første 

ledd. 

Retten til effektivt botemiddel ved krenkelser av de prosessuelle garantiene i 

artikkel 6 

Hvor klager anfører at en av de prosessuelle garantiene i artikkel 6 første, 

andre eller tredje ledd har blitt krenket, har EMD tradisjonelt funnet at retten 

til et botemiddel etter artikkel 13 konsumeres av de mer spesielle garantiene 

i artikkel 6.89 EMD tar derfor som hovedregel ikke stilling til om klager 

hadde adgang til et effektivt botemiddel for krenkelsen av artikkel 6.90  

EMD har gjennom rettspraksis oppstilt enkelte unntak fra hovedregelen. I 

saken Kudla mot Polen fant domstolen at artikkel 13 gir rett til et botemiddel 

som kan prøve om retten til rettergang innen rimelig tid har blitt overskredet. 

Senere har EMD også funnet at artikkel 13 er anvendelig ved krenkelser av 

retten til å få rettskraftige dommer fullbyrdet.91 Unntakene vil bli omtalt 

nærmere i kapittel 3.6 og 3.7. 

                                           
 
89  Kamasinski mot Østerrike (1989) avsnitt 110 og E.H. mot Finland (2004) avsnitt 4. 
90  F. eks. Ziliberberg mot Moldova (2004) avsnitt 3. 
91  Burdov mot Russland (Nr. 2) (2009). 
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Ved andre krenkelser av artikkel 6 er hovedregelen fortsatt at artikkel 13 

konsumeres.92 Skadelidte vil da ikke kunne bruke artikkel 13 for å 

underbygge et krav om erstatning for ikke-økonomisk tap. 

2.4 Hva gjør et botemiddel effektivt? 

Etter sin ordlyd pålegger ikke artikkel 13 statene å gjøre konkrete botemidler 

tilgjengelige i nasjonal rett.93 Konvensjonen krever bare at det botemidlet 

som finnes må være effektivt. Effektivitetskravet trekker en nedre grense for 

kvaliteten og tilgjengeligheten på nasjonale botemidler. Avgjørende er om 

botemidlet er «effective in theory as well as in law».94  

I praksis vil EMD vurdere om de enkelte nasjonale botemidler klager hadde 

tilgjengelig var effektive. I noen tilfeller vil flere ikke-effektive botemidler 

kunne kumuleres.95 Bevisbyrden for at botemidlet er effektivt ligger på 

staten. Hvor det er tvil om botemidlets effektivitet, må myndighetene kunne 

vise til tilsvarende saksforhold hvor botemidlet har sikret prøving og 

reparasjon.96 

Retten til effektive botemidler har to komponenter. For det første må den 

som mener at konvensjonen er krenket ha tilgang på et prøvingsorgan som 

kan ta stilling til realiteten i anførselen. For det andre må organet hvor 

nødvendig kunne tilkjenne «relief».97 Artikkel 13 har således en prosessuell 

og en materiell side. Jeg vil først se nærmere på den prosessuelle og deretter 

den materielle siden.  

                                           
 
92  Kjølbro (2010) s. 873 og Rainey, Wicks og Ovey (2014) s. 139. 
93  Shamayev mot Russland og Georgia (2005) avsnitt 446. 
94  Mifsud mot Frankrike (2002) avsnitt 15. 
95  Jabari mot Tyrkia (2000) avsnitt 48. 
96  Dijk mfl. (2006) s. 1009-1010. 
97  Avanesyan mot Russland (2014) avsnitt 27. 
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2.4.1 Artikkel 13s prosessuelle side – kravet til prøving 

Artikkel 13 gir klager rett til adgang til en «national authority» som kan 

stilling til om konvensjonen er krenket. 

En «national authority» trenger ikke å være en domstol. Hvor 

prøvingsorganet ikke er en domstol, vil imidlertid organets 

beslutningsmyndighet og de prosessuelle garantiene ved prøvingen inngå i 

vurderingen av om botemidlet var effektivt.98 Prøvingsorganet må uansett 

være tilstrekkelig uavhengig, og ha kompetanse til å fatte bindende 

avgjørelser som bygger på rettsregler.99 Statene er ikke forpliktet til å 

inkorporere konvensjonen i nasjonal rett, men organets prøvingskompetanse 

må være så bredt anlagt at «the substance of the complaint» kan prøves.100   

Forutsatt at de øvrige prosessforutsetningene er oppfylt, kan private parter 

etter norske prosessregler bringe ethvert rettskrav inn for domstolen.101 

Retten til domstolsprøving etter nasjonale regler går derfor gjennomgående 

lenger enn retten som kan utledes av artikkel 13.102 Den prosessuelle siden 

av artikkel 13 er ikke direkte relevant for spørsmålet om når artikkel 13 gir 

et krav om erstatning, og vil ikke omtales videre. 

2.4.2 Artikkel 13s materielle side – kravet til «relief» 

For at botemidlet skal være effektivt, må prøvingen kunne munne ut i 

rettsfølger. Rettsfølgen kan enten være preventiv, hvor krenkelsen avverges 

eller opphører, eller kompenserende ved at følgene av en allerede inntruffet 

krenkelse avhjelpes.103 Erstatning er en form for kompenserende botemiddel, 

og avhandlingen vil i hovedsak omhandle disse. Preventive botemidler vil 

                                           
 
98  Čonka mot Belgia (2002) avsnitt 75. 
99  Silver mot Storbritannia (1983) avsnitt 115-116. 
100  Swedish Engine Driver’s Union mot Sverige (1976) avsnitt 50; M.S.S. mot Belgia 

og Hellas (2011) avsnitt 387. 
101  Jf. tvisteloven § 1-3 første ledd. 
102  Aall (1998) s. 16. Unntak kan imidlertid tenkes f. eks Rt. 2003 s. 301. 
103  Khayletdinov mot Russland (2016) avsnitt 105. 
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bli omtalt hvor det er relevant for å avgrense rekkevidden av forpliktelsen til 

å tilby kompenserende botemidler. 

Begrepet «relief» 

I rettspraksis bruker EMD begrepet «relief» for å betegne retten til 

rettsfølger. I norsk rettspraksis og teori har begrepet tidvis blitt feilaktig 

oversatt til «erstatning».104  

Hvilke rettsfølger som kan gi «relief» må sees i lys av folkerettens regler om 

statsansvar. Reglene om statsansvar er kodifisert i The International Law 

Commission’s Draft Articles on Responsibility of State for Internationally 

Wrongful Acts, heretter omtalt som «ILC-artiklene». Artiklene er ikke en 

traktat, men er antatt i stor grad å gi uttrykk for gjeldende sedvanerett.105 FNs 

generalforsamling har også «acknowledge[d] the importance of the 

articles».106 Jeg vil i det følgende legge til grunn at ILC-artiklene gir uttrykk 

for gjeldende sedvanerett.  

Etter ILC-artiklene kan «reparation» for folkerettsbrudd enten skje gjennom 

naturalrestitusjon, erstatning eller satisfaksjon, eller en kombinasjon av 

disse.107 Hvor det er mulig, skal folkerettsbrudd primært repareres gjennom 

naturalrestitusjon.108  

En rett til «relief» omfatter derfor flere botemidler enn erstatning. I SOU 

2010:87 oversatte utvalget begrepet til «adekvat lindring eller 

avhjelpände».109 Jeg vil bruke begrepet «reparasjon». 

                                           
 
104  Herunder Rt. 2001 s. 428 på s. 445 og Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 270. 
105  Ruud og Ulfstein (2011) s. 302. 
106  Generalforsamlingsresolusjon 65/19 (2010) med referanse til 

Generalforsamlingsresolusjon 56/83 (2002). 
107  ILC-artiklene artikkel 35-37. En rett til «relief» kan også innebære en rett til å få 

krenkelsen brakt til opphør jf. Khayletdinov mot Russland (2016) avsnitt 106. 
108  Factory at Chorzów (1928) s. 47. 
109  SOU 2010:87 s. 156. 



 - 28-  

 

 

 

Artikkel 13 gir kun en rett til prosess  

Selv om artikkel 13 gir en rett til reparasjon, gir ikke bestemmelsen klager 

en rett til medhold i reparasjonskravet.110 Artikkel 13 gir kun rett til adgang 

til et prøvingsorgan som kan tilkjenne reparasjon.111 Hvorvidt reparasjon 

faktisk skal tilkjennes beror på en vurdering av om vilkårene for at 

rettsfølgen skal inntre er oppfylt. Det vil primært være opp til nasjonale 

domstoler å vurdere bevisene for dette. 

EMD har i noen tilfeller tolket artikkel 13 slik at bestemmelsen krever at 

erstatning for ikke-økonomisk tap skal være tilgjengelig. Det er likevel ikke 

korrekt å si at artikkel 13 gir en rett til erstatning. Artikkel 13 gir kun 

skadelidte en rett til adgang på et botemiddel som gir vedkommende 

muligheten til å få tilkjent erstatning. Avhandlingens problemstilling er 

derfor ikke når artikkel 13 gir en «rett til erstatning», men når artikkel 13 gir 

et «krav om erstatning for ikke-økonomisk tap».  

Selv om artikkel 13 ikke gir en rett til et positivt resultat, er ikke utfallet av 

den nasjonale prosessen irrelevant. For å være effektivt må det nasjonale 

botemidlet gi klager en «reasonable prospects of success».112 Artikkel 13 

setter derfor visse rammer for hvordan botemidlet praktiseres ved krenkelser 

av konvensjonen. Dette vil omtales nærmere i kapittel 4. 

Utgangspunktet – artikkel 13 gir ikke rett til bestemte botemidler 

Artikkel 13 gir som hovedregel ikke hjemmel for erstatning eller andre 

spesifikke botemidler.113 Staten har som utgangspunkt frihet til å avgjøre 

hvilke botemidler som skal være tilgjengelige på nasjonalt nivå, og kan 

                                           
 
110  Amann mot Sveits (2000) avsnitt 89. 
111  N.B. mot Slovakia (2002) avsnitt 108. 
112  Ivko mot Russland (2015) avsnitt 81. 
113  Zavoloka mot Latvia (2009) avsnitt 40; Vilvarajah mfl. mot Storbritannia (1991) 

avsnitt 122. 
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tilpasse håndhevelsessystemet både til sin statsrettslige tradisjon og 

nasjonale forhold.114  

Kravet til effektivitet setter imidlertid en grense for statens frihet. Hvor 

botemidlet ikke kan forhindre krenkelsen, må det kunne gi «adquate 

redress».115 Hva som skal til for å gi «adequate redress» vil kunne variere 

avhengig av hvilken underliggende rettighet klager påberoper seg et effektivt 

botemiddel for.116 I noen tilfeller må bestemte botemidler være tilgjengelige 

for at krenkelsen skal bli reparert.117 Spørsmålet som skal utforskes i det 

videre er når effektivitetsvilkåret må tolkes slik at artikkel 13 gir klager krav 

på erstatning for ikke-økonomisk tap. 

  

                                           
 
114  Recommendation (2004)6 avsnitt 11; El-Masri mot Makedonia (2012) avsnitt 255. 
115  Sürmeli mot Tyskland (2006) avsnitt 99. 
116  A. mot Nederland (2010) avsnitt 157. 
117  Carabulea mot Romania (2010) avsnitt 165. 
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3 I hvilke tilfeller gir artikkel 13 krav på 

erstatning for ikke-økonomisk tap? 

Spørsmålet om når artikkel 13 gir skadelidte krav på erstatning for ikke-

økonomisk tap, kan hensiktsmessig brytes ned i to underspørsmål. Det må 

først avgjøres i hvilke tilfeller artikkel 13 gir et krav på erstatning på 

nasjonalt nivå. Deretter må det undersøkes hvilke krav konvensjonen i slike 

tilfeller stiller til utformingen av det nasjonale erstatningsansvaret. Kapittel 

3 vil behandle det første underspørsmålet. Det andre omtales i kapittel 4. 

Innledningsvis i kapittel 3.1 vil jeg redegjøre for noen metodiske 

utfordringer ved tolkningen av erstatningsforpliktelsen i artikkel 13. I 

kapittel 3.2 går jeg over i den materielle drøftelsen, og presenterer kort 

inngangsvilkåret for at det skal foreligge et krav om erstatning. Gjennom 

kapittel 3.3 vil jeg forsøke å oppstille et utgangspunkt for vurderingen av om 

artikkel 13 gir krav på erstatning for ikke-økonomisk tap. I kapittel 3.4 – 3.8 

vil jeg se nærmere på de fem materielle konvensjonsrettighetene hvor EMD 

har innfortolket et krav om erstatning i artikkel 13. I kapittel 3.9 vil jeg 

vurdere rettstilstanden for de øvrige konvensjonsrettighetene. Felles for 

rettighetene er at EMD hittil ikke har innfortolket et krav om erstatning i 

artikkel 13. I mangel på avklarende rettspraksis vil jeg søke å vurdere om, 

og i tilfelle når, artikkel 13 da gir krav på erstatning for ikke-økonomisk tap. 

3.1 Utfordringer ved tolkningen av 

erstatningsforpliktelsen i artikkel 13 

Kravet til nasjonal erstatning er i liten grad utviklet på et prinsipielt nivå 

På tross av at det foreligger et større antall saker hvor artikkel 13 har vært 

krenket på grunn av manglende adgang til erstatning for ikke-økonomisk tap, 

er det relativt få rettskilder som sier noe mer generelt om hvilke krav artikkel 

13 stiller til erstatning på nasjonalt nivå. Ordlyden i artikkel 13 nevner ikke 

erstatning, og EMD har i liten grad uttalt seg prinsipielt om innholdet i og 

grensene for erstatningsforpliktelsen. 
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Mangelen på prinsipiell avklaring må forstås i lys av artikkel 13s spesielle 

stilling i konvensjonssystemet. Til forskjell fra de øvrige rettighetene i 

EMKs del I gir ikke artikkel 13 en materiell rettighet, men et aksessorisk 

krav på at de materielle rettighetene kan håndheves. 47 stater har ratifisert 

EMK, og rettssystemene som skal håndheve konvensjonen varierer betydelig 

konvensjonsstatene imellom.118 Fremfor å utvikle en bredere teori om hvilke 

rettsvirkninger den nasjonale prøvingen skal munne ut i, har EMD valgt en 

konkret tilnærmingsmåte til artikkel 13. Domspremissene begrenser seg 

derfor ofte til å ta vurdere om det enkelte botemiddel den enkelte klager 

hadde tilgjengelig var effektivt.119  

I mangel på prinsipielle føringer i rettspraksis, må kravene til erstatning 

utledes gjennom slutninger fra enkeltsaker hvor EMD har behandlet artikkel 

13. En slik metode kan påvise når EMD i praksis innfortolker et krav på 

erstatning, men er i mindre grad egnet til å utvikle en helhetlig teori for når 

retten til et effektivt botemiddel innebærer krav om erstatning. 

EMDs praksis kan ikke nødvendigvis generaliseres 

Som hovedregel avgjør EMD konkrete tvister som angår én stat, eller en 

begrenset krets stater.120 Når en dom skal tolkes må det derfor alltid 

fastlegges hvilke uttalelser som er prejudikater, og hvilke deler av dommen 

som kun knytter seg til forhold ved den enkelte innklagde stat.121 Spørsmålet 

om uttalelser i domspremissene kan generaliseres kommer særlig på spissen 

ved tolkning av praksis om artikkel 13. EMDs uttalelser vil her gjerne knytte 

seg til et spesielt botemiddel som er tilgjengelig i én enkelt konvensjonsstat. 

Selv der tilsynelatende like botemidler eksisterer i flere konvensjonsstater, 

vil ikke EMDs vurdering av botemidlet i den ene staten nødvendigvis være 

avgjørende for om botemidlene i de andre statene er effektive. Vurderingen 

                                           
 
118  Council of Europe (2016) "Our member states". 
119  Lorenzen mfl. (2011) s. 951; Berka (2011) s. 258. 
120  Sml. EMK artikkel 47. 
121  Tilsvarende: Frøberg (2007) s.187. 
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av om et botemiddel er effektivt beror ikke bare på hvordan hjemmelen er 

utformet, men også på hvordan botemidlet praktiseres.122 

Gjennom avhandlingen vil jeg vise til rettspraksis som retter seg mot et større 

antall konvensjonsstater. Der en doms overføringsverdi kan være svekket på 

grunn av særlige forhold ved den innklagde stat, vil dette bli særskilt 

kommentert.  

3.2 Inngangsvilkår: det foreligger en krenkelse av 

konvensjonen 

Artikkel 13 gir som nevnt rett til adgang på et botemiddel hvor det foreligger 

et «arguable claim» om at konvensjonen har blitt krenket. 

«[W]here an arguable breach of one or more of the rights under the Convention is 

in issue, there should be available to the victim a mechanism for establishing 

any liability of State officials or bodies for that breach.»123 

Når det foreligger et «arguable claim», gir artikkel 13 krav på adgang til en 

prøvingsmekanisme som kan avklare om det offentlige er ansvarlig for 

krenkelsen. Hvor påstanden om krenkelse knytter seg til en rettighet som gir 

krav på erstatning, må botemidlet også ha kompetanse til å tilkjenne 

erstatning.124 At klager har et «arguable claim» om at konvensjonen er 

krenket, er likevel ikke tilstrekkelig til å gi vedkommende krav på erstatning. 

Behovet for reparasjon melder seg først når prøvingen viser at en 

konvensjonsrettighet faktisk har blitt krenket.125  

                                           
 
122  Mifsud mot Frankrike (2002) avsnitt 15. 
123  Maksimov mot Russland (2010) avsnitt 62. 
124  Bubbins mot Storbritannia (2005) avsnitt 172. 
125  I Bubbins mot Storbritannia (2005) avsnitt 171 påpeker EMD at klager har krav på 

erstatning «in the case of a breach of Articles 2 and 3» (min uthevning). 
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3.3 Mulige utgangspunkter for vurderingen av om 

artikkel 13 hjemler krav på erstatning 

Selv om EMD relativt ofte forelegges spørsmålet om artikkel 13 hjemler 

krav om erstatning for ikke-økonomisk tap, har domstolen ikke oppstilt et 

klart utgangspunkt for vurderingen. 

Gjennom praksis har EMD hentydet til flere ulike vurderingsnormer, og i en 

rekke tilfeller har EMD henvist til alternative normer innenfor én og samme 

sak. Uttalelsen i Kontrova mot Slovakia er illustrerende: 

«It is the applicant's contention that she had no possibility of obtaining 

compensation for non-pecuniary damage. The question therefore arises whether 

Article 13 in this context requires that such compensation be made available. The 

Court itself will in appropriate cases award just satisfaction, […]. It has previously 

found that, in the event of a breach of Articles 2 and 3 […], which rank as the most 

fundamental provisions of the Convention, compensation for the non-pecuniary 

damage flowing from the breach should in principle be available» (mine 

uthevninger).126 

Fra sitatet er det mulig å utlede fire ulike vurderingsnormer. Hvorvidt 

artikkel 13 hjemler et krav om erstatning kan bero på (1) en konkret 

vurdering av om erstatning er påkrevd i det enkelte tilfellet, (2) om EMD 

ville tilkjent erstatning i et tilsvarende sakstilfelle, (3) hvilken underliggende 

materiell rettighet som har blitt krenket eller (4) om det er en grunnleggende 

rettighet som har blitt krenket.  

Selv om det ikke kan utelukkes, finner jeg det vanskelig å se hvordan de fire 

vurderingsnormene kan forenes. For eksempel henspiller det ene 

vurderingstemaet på en konkret vurdering, men et annet hentyder at det skal 

foretas en overordnet vurdering på bakgrunn av hvilken materiell rettighet 

som har blitt krenket. Jeg vil derfor drøfte de ulike vurderingsnormene 

                                           
 
126  Kontrova mot Slovakia (2007) avsnitt 64, Keenan mot Storbritannia (2001) avsnitt 

130 og Poghosyan og Baghdasayran mot Armenia (2012) avsnitt 46. 
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separat med sikte på å finne ut om ett av dem kan anvendes som 

utgangspunkt.  

Ettersom EMDs praksis er begrenset, vil jeg særlig trekke veksler på 

rettspraksis og juridisk teori fra Sverige og Norge. Nordisk rettsvitenskap 

kan ikke tillegges vekt når konvensjonen skal tolkes, men kan gi bidrag til 

hvordan konvensjonen skal forstås. Ved nærmere ettergåelse viser det seg at 

flere av synspunktene som løftes frem i nordisk teori og praksis har svak 

forankring i EMDs praksis. Gjennomgangen av teori og rettspraksis er derfor 

også ment som et korrektiv til den nordiske debatten. 

3.3.1 Alternativ 1: Klager har krav på erstatning «where 

appropriate» 

I Kontrova ga EMD uttrykk for at det kan bero på «the context» om artikkel 

13 krever at erstatning skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå. Synspunktet 

gjenfinnes i mer generell form i storkammer-dommen T.P. og K.M. mot 

Storbritannia: 

«[I]n appropriate cases, compensation for the pecuniary and non-pecuniary 

damage flowing from the breach should in principle be available as part of the 

range of redress.»127 

Uttalelsen er det nærmeste EMD har kommet et generelt standpunkt for når 

erstatning for ikke-økonomisk tap er nødvendig for å gi reparasjon. Det 

avgjørende kriteriet er tilsynelatende om erstatning er «appropriate». Ut ifra 

en ordlydsfortolkning kan kriteriet forstås på minst to ulike måter. 

«Appropriate» kan enten bety at det beror på en konkret helhetsvurdering om 

artikkel 13 krever erstatning, eller så kan uttalelsen tolkes slik at det er opp 

til konvensjonsstatene å bestemme når erstatning er et egnet botemiddel. Ut 

ifra uttalelsens sammenheng er det ikke mulig å si med sikkerhet hvilken 

forståelse EMD legger til grunn, eller hvilke momenter som eventuelt er 

relevante for å avgjøre om erstatning er «appropriate». Etterfølgende praksis 

                                           
 
127  T.P. og K.M. mot Storbritannia (2001) avsnitt 107. 
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gir liten hjelp til tolkningen. EMD har kun gjengitt uttalelsen i én senere 

dom.128  

Selv om EMD i liten grad har utpenslet hva som ligger i «appropriate»-

kriteriet, har norsk rettspraksis og juridisk teori i et par tilfeller lagt til grunn 

at det beror på en helhetlig vurdering om artikkel 13 hjemler et krav om 

erstatning. Jeg vil først se nærmere på synspunktene i nordisk rett, for 

deretter redegjøre for hvorfor jeg finner «appropriate»-kriteriet mindre 

hjelpsomt som utgangspunkt. 

 «Appropriate»-kriteriet i nordisk rett 

Uttalelsen i T.P. og K.M. er hyppig referert i svensk rett. På tross av 

tolkningstvilen har både Högsta domstolen og juridisk teori tatt uttalelsen til 

støtte for at skadelidte skal ha tilgang på erstatning for ikke-økonomisk tap i 

«lämpliga fall».129 

Også i norsk rett har flere av de relativt få kildene som drøfter når artikkel 

13 gir krav på erstatning tatt til orde for at det må foretas en konkret 

helhetsvurdering om erstatning er «appropriate». Til støtte for synspunktet 

henviser imidlertid ikke kildene til T.P. og K.M., men den eldre avgjørelsen 

Leander mot Sverige.130 EMD uttalte der at artikkel 13 gir en rett til «redress, 

if appropriate».131 Som nevnt har begrepet «redress» feilaktig blitt oversatt 

til «erstatning». Hadde man i stedet henvist til T.P. og K.M. ville 

oversettelsen vært korrekt.  

I Strafferegister (Rt. 2001 s. 428) krevde en mann erstatning for ikke-

økonomisk tap etter at det uten lovhjemmel var innhentet opplysninger om 

ham fra strafferegisteret i forbindelse med en ansettelsesprosess. Høyesterett 

fant at retten til privatliv etter artikkel 8 var krenket. I vurderingen av om det 

                                           
 
128  Anguelova mot Bulgaria (2002) avsnitt 161. 
129  NJA 2007 s. 584 (s. 596), Mielnicki (2008) s. 359 og Crafoord (2014) s. 76 note 14. 
130  Et unntak er Kjelland (2016b) s. 66. Han tar derimot avstand fra å anlegge en 

helhetlig vurdering. 
131  Leander mot Sverige (1987) avsnitt 77. 
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skulle tilkjennes erstatning viste førstvoterende til Leander, og uttalte at 

skadelidte vil ha et «krav på erstatning eller oppreisning» etter artikkel 13 

«dersom det finnes nødvendig for at prøvingen skal anses effektiv». Etter en 

konkret vurdering fant førstvoterende at det ikke var «nødvendig» å tilkjenne 

erstatning for ikke-økonomisk tap, og viste til at det var konstatert at 

konvensjonen var krenket og at arbeidsgiveren hadde gått frem på en så 

skånsom måte som mulig under innhenting av opplysningene.132  

I en artikkel i Tidsskift for erstatningsrett tiltrer Stenvik synspunktet i 

Strafferegister. I en uttalelse som har blitt gjengitt i to nyere dommer fra Oslo 

tingrett133 sier Stenvik: 

 «Om erstatning skal tilkjennes i et konkret tilfelle, avhenger av en 

skjønnsvurdering, hvor det bl.a. vil ha betydning hvor alvorlig konvensjonsbruddet 

har vært, hvilke følger det har fått for skadelidte, og om skadelidte kan bebreides 

for å ha medvirket til skaden.»134 

Det er ikke helt klart om Stenvik kun mener å uttale seg om erstatning for 

økonomisk tap, eller om vurderingsmomentene han trekker frem er antatt å 

gjelde også for ikke-økonomisk tap.  

Hva innebærer det at erstatning er «appropriate»? 

På tross av gjentatte uttalelser i nordisk rettspraksis og teori om at artikkel 

13 hjemler et krav om erstatning når det er «nødvendig» eller etter en 

«skjønnsvurdering», forblir det uklart hva som ligger i en slik vurdering. 

Uttalelsen i T.P. og K.M. mot Storbritannia er åpent formulert, og det er 

uklart om EMD mente å oppstille en generell rettssetning for når artikkel 13 

hjemler krav om erstatning for ikke-økonomisk tap. Uten nærmere avklaring 

gjennom praksis kan uttalelsen neppe alene tas til inntekt for at artikkel 13 

gir krav på erstatning på et helt skjønnsmessig grunnlag.135 Om en legger til 

grunn at det er konvensjonsrettslig forankring for å ta utgangspunkt i en 

                                           
 
132  Rt. 2001 s. 428 (s. 445). 
133  TOSLO-2014-125062 (Dommerfullmektig) og TOSLO-2013-103468 (Glattcelle). 
134  Stenvik (2005) s. 39. Synspunktet gjentas i Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 270. 
135  Tilsvarende: SOU 2010:87 s. 336. 
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«appropriate»-vurdering, gir EMD heller ingen føringer for hvilke momenter 

en slik vurdering skal bygge på. Uten videre avklaring i rettspraksis vil 

rettsanvenderen, for å avgjøre om erstatning er «appropriate», måtte ta 

utgangspunkt i enten praksis etter artikkel 41 eller egne overveielser. I begge 

tilfeller er det vanskelig å se at selve utgangspunktet tilfører vurderingen noe 

nevneverdig.  

3.3.2 Alternativ 2: Klager har krav på erstatning dersom EMD ville 

tilkjent erstatning etter artikkel 41 

Artikkel 41 gir EMD kompetanse til å tilkjenne «just satisfaction» dersom 

konvensjonen er krenket og erstatning er «necessary».136 I norsk rett har det 

hersket en viss uklarhet om artikkel 41 krever at nasjonale domstoler må 

tilkjenne erstatning i samme tilfeller som EMD. Problemstillingen behandles 

i kapittel 6. I tråd med de konklusjoner jeg trekker der, vil jeg her forutsette 

at artikkel 41 kun retter seg mot EMD og ikke stiller direkte krav til nasjonal 

rett. Det oppstår da et spørsmål om hvilken relevans EMDs praksis etter 

artikkel 41 har ved tolkning av artikkel 13.  

Forholdet mellom artikkel 13 og artikkel 41 i EMDs praksis 

Ved vurderingen av om artikkel 13 hjemler et krav om erstatning har EMD 

i noen tilfeller vist til sin egen praksis etter artikkel 41. EMD har ikke tatt 

direkte stilling til hvilken vekt praksis etter artikkel 41 har ved tolkningen av 

artikkel 13. Det er likefullt klart at praksis etter artikkel 41 ikke i seg selv er 

tilstrekkelig til å avgjøre når artikkel 13 gir krav på erstatning.137 

Sammenligner man tilfellene hvor EMD har tilkjent erstatning for ikke-

økonomisk tap etter artikkel 41 med sakene der EMD har tolket et krav om 

erstatning inn i artikkel 13, er det tydelig at EMD tilkjenner erstatning for 

krenkelser av et betydelig større antall rettigheter enn de få rettighetene hvor 

et krav om erstatning har blitt tolket inn i artikkel 13.138 Bestemmelsene har 

også ulikt innhold. Artikkel 13 gir krav på en «remedy» mens artikkel 41 gir 

                                           
 
136  Ichim (2015) s. 76. 
137  SOU 2010:87 s. 334 og Cameron (2006a) s. 567. 
138  Frowein og Peukert (2009) s. 567-586 sml. drøftelsen i kap. 3.3.3–3.3.7. 
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krav på «satisfaction». «Remedies» henviser til ulike nasjonale botemidler. 

«Satisfaction» viser til den særskilte folkerettslige kompetansen EMD har til 

å tilkjenne kompensasjon.  

I deler av nordisk juridisk teori og i noe norsk rettspraksis har det likevel 

vært lagt til grunn at innholdet i artikkel 13 må fastlegges med utgangspunkt 

i EMDs praksis etter artikkel 41. Jeg vil først redegjøre nærmere for 

synspunktene som har blitt løftet frem i den nordiske debatten, og deretter 

forklare hvorfor jeg mener de bygger på en feilaktig forståelse av 

sammenhengen mellom det nasjonale og det internasjonale 

håndhevingssystemet. 

Forståelsen av forholdet mellom artikkel 13 og artikkel 41 i nordisk rett 

I nordisk juridisk teori har en rekke forfattere tolket søksmålsvilkårene i 

konvensjonen til støtte for at artikkel 13 pålegger nasjonale domstoler å 

tilkjenne erstatning i de tilfeller hvor EMD ville tilkjent erstatning etter 

artikkel 41.139 For at en person skal kunne fremme sak for EMD, må 

vedkommende være «victim» for en konvensjonskrenkelse jf. artikkel 34. 

Dersom krenkelsen repareres under den nasjonale rettsprosessen, vil 

personen ikke lenger være «victim». De nevnte forfatterne i nordisk teori har 

tolket effektivitetskravet i artikkel 13 slik at de nasjonale botemidlene må gi 

samme erstatning som klager ville fått fra EMD. Kun da vil klager miste sin 

status som «victim». Selv om artikkel 41 ikke stiller direkte krav til nasjonal 

rett, er EMDs praksis i realiteten førende for når skadelidte har krav på 

erstatning.140  

Forholdet mellom artikkel 13 og artikkel 41 har også vært tematisert i norsk 

rettspraksis. I Dobbeltstraff (Rt. 2004 s. 1868) krevde to menn erstatning 

etter dobbel straffeforfølgning i strid med P7-4. Høyesterett delte seg i flere 

fraksjoner.141 Femtevoterende, som ga en egen begrunnelse, uttrykte at 

                                           
 
139  Crafoord (2001) s. 529, Södergren (2005-2006) s. 770 og Christoffersen (2005) s. 

134. Jeg forstår Torp (2010) s. 620 på samme måte. 
140  Södergren (2007) s. 21-23. 
141  Dommen kommenteres nærmere i kapittel 5.2.1. 
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utgangspunktet etter artikkel 41 er at skadelidte som har lidt «et ikke 

uvesentlig tap» skal ha full erstatning for det økonomiske tapet krenkelsen 

har påført. Tilsynelatende ut fra en tolkning av «artikkel 13 jf. artikkel 41» 

sluttet femtevoterende deretter at det samme utgangspunktet måtte legges til 

grunn når skadelidte krever erstatning på nasjonalt nivå.142 Erstatningansvar 

for økonomisk tap kunne derfor «lett […] bli følgen av en 

konvensjonskrenkelse».143 Ved ikke-økonomisk tap fant femtevoterende at 

en konstatering av krenkelse kunne gi tilstrekkelig reparasjon etter både 

artikkel 13 og 41.144  

Også en dom fra Oslo tingrett fra 2016 gir uttrykk for at artikkel 13 må tolkes 

i lys av artikkel 41. Tingretten påpekte først at artikkel 41 gir en rett til 

erstatning «om nødvendig». Under den etterfølgende drøftelsen av artikkel 

13 uttalte deretter tingretten, uten en videre henvisning til rettskilder, at 

«EMK art 13 kan gi rett til erstatning "om nødvendig"».145 

Forskjeller mellom artikkel 13 og artikkel 41 

Synspunktet som løftes frem i nordisk teori og rettspraksis kan ikke legges 

til grunn. Ikke bare mangler det støtte i EMDs praksis, en tolkningen av 

artikkel 13 med utgangspunkt i artikkel 41 overser også at det er forskjeller 

mellom artikkel 13 og artikkel 41 som tilsier at rekkevidden av 

erstatningsforpliktelsen i de to bestemmelsene har ulikt omfang.  

EMDs villighet til å tilkjenne erstatning ved krenkelser av et relativt stort 

antall ulike rettigheter må forstås på bakgrunn av at erstatning er den eneste 

formen for reparasjon som domstolen kan tilby, ved siden av å stadfeste at 

en krenkelse har funnet sted.146 I nasjonale rettsprosesser er erstatning kun én 

                                           
 
142  Rt. 2004 s. 1868 avsnitt 110. Fra sammenhengen er det ikke helt klart hvilket rettslig 

grunnlag femtevoterende bygger utgangspunktet for nasjonal rett på. 
143  Rt. 2004 s. 1868 avsnitt 117. 
144  Ibid. avsnitt 111. 
145  TOSLO-2013-174303. 
146  EMD har unntaksvis i noen nyere dommer pålagt konvensjonsstatene å foreta 

spesielle tiltak for å reparere krenkelsen. For en oversikt: Harris, Warbrick og 

O'Boyle (2014) s. 163. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
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av en rekke mulige former for reparasjon, som for eksempel 

forvaltningsrettslig ugyldighet, strafferabatt og opphevelse av 

hovedforhandling. Fordi det finnes flere måter å reparere krenkelser på i 

nasjonal rett, vil ikke forpliktelsen til å tilby akkurat erstatning nødvendigvis 

strekke seg like langt etter artikkel 13 som etter artikkel 41.147 

Når artikkel 41 og 13 sammenlignes, må det også tas høyde for at artikkel 41 

er en folkerettslig sanksjonsbestemmelse.148 EMD kan kun tilkjenne 

«satisfaction» hvor konvensjonen er krenket. Det er med andre ord en 

forutsetning for erstatningsansvar at staten har begått et folkerettsbrudd. 

Hvor krenkelsen repareres i løpet av den nasjonale behandlingen, vil det ikke 

foreligge et folkerettsbrudd. Det er ikke gitt av behovet for å reagere med 

erstatning da er like stort.149  

Artikkel 41 kan videre tenkes å gå lenger enn artikkel 13 i å kreve erstatning 

fordi klagere som først får medhold i EMD har vært pålagt å gjennomføre 

minst én ekstra domstolsbehandling sammenlignet med borgere som får 

reparasjon på nasjonalt nivå.150 Tatt i betraktningen den lange 

saksbehandlingstiden for EMD vil den ytterligere behandlingen ofte ha 

medført både en betydelig forlengelse av prosessen og økte omkostninger.  

Sett i lys av forskjellene mellom bestemmelsene gir artikkel 41 ikke et egnet 

utgangspunkt for vurderingen av om artikkel 13 hjemler et krav om 

erstatning.151 

                                           
 
147  Tilsvarende: SOU 2010:87 s. 271. 
148  I Varnava mfl. mot Tyrkia (2009) avsnitt 224 understreker EMD at domstolen har 

en annen rolle enn nasjonale domstoler ved utmåling av erstatning: «[It is not] the 

Court’s role to function akin to a domestic tort mechanism court in apportioning fault 

and compensatory damages between civil parties». Tolkningen av artikkel 13 må ta 

høyde for denne forskjellen. 
149  Cameron (2006b) s. 121. 
150  Cocchiarella mot Italia (2006) avsnitt 139. 
151  Tilsvarende: Bårdsen (2002) s. 59 som finner at artikkel 41 ikke kan anvendes for å 

tolke innholdet i artikkel 5 femte ledd. 
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3.3.3 Alternativ 3: Klager har kun rett til erstatning ved alvorlige 

krenkelser 

Et tredje mulig utgangspunkt som løftes frem i Kontrova er at artikkel 13 

hjemler et krav om erstatning ved krenkelser av grunnleggende rettigheter. 

Hvorvidt klager har et erstatningskrav vil da avhenge av krenkelsens 

alvorlighet. Heller ikke dette utgangspunktet finner i mine øyne støtte i de 

enkelte avgjørelser hvor EMD har oppstilt et krav om erstatning. Jeg vil først 

se nærmere på rettskildene som trekker i retning av en alvorlighetsvurdering, 

for deretter å se på motstridende praksis. 

Alvorlighet som kriterium for erstatning 

I EMDs praksis er henvisningene til krenkelsens alvorlighet under 

vurderingen av artikkel 13 tydeligst ved brudd på artikkel 2 og 3. EMD har 

i en rekke saker begrunnet behovet for erstatning med at bestemmelsene 

«rank as the most fundamental provisions of the Convention».152 Artikkel 2 

og 3 har til felles at det er tale om særs grove integritetskrenkelser som ikke 

kan repareres fullt ut gjennom verken naturalrestitusjon eller pengekrav. 

EMD har funnet at erstatning for ikke-økonomisk tap i slike tilfeller vil være 

et «essential element» for å anerkjenne lidelsen skadelidte har blitt påført.153 

Også i nordisk praksis og teori har det blitt vist til krenkelsens alvorlighet 

under erstatningsvurderingen. Högsta domstolen har uttalt at det avgjørende 

kriteriet for om erstatning skal tilkjennes er hvor alvorlig krenkelsen er.154 

Tilsvarende uttaler Menneskerettighetsutvalget, med henvisning til 

Strafferegister, at norsk rettstilstand «kanskje» kan oppsummeres slik at 

klager vil kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap ved «inngripende 

                                           
 
152  F. eks. Keenan mot Storbritannia (2001) avsnitt 130 og McGlinchey mfl. mot 

Storbritannia (2003) avsnitt 63. 
153  Öneryildiz mot Tyrkia (2004) avsnitt 152. 
154  NJA 2013 s. 842 (s. 859). 
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krenkelser».155 Stenvik viser også til «hvor alvorlig konvensjonsbruddet har 

vært» som et moment i vurderingen av om erstatning er «nødvendig».156  

Gir «alvorlighet» en dekkende forklaring for når skadelidte har krav på 

erstatning? 

En utfordring ved å ta utgangspunkt i krenkelsens alvorlighet er at det er 

vanskelig å avgjøre hvilke av konvensjonens rettigheter som er mer 

grunnleggende. EMK opererer ikke med et formelt hierarki av rettigheter, og 

utenfor artikkel 2, 3 og 4 gir rettspraksis få føringer.157 

Ser man på de ulike tilfellene hvor EMD har tolket et krav om erstatning inn 

i artikkel 13, fremstår ikke de underliggende materielle krenkelsene 

nødvendigvis som spesielt alvorlige. Blant annet har EMD oppstilt et krav 

om erstatning ved krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid. I 

motsetning til artikkel 2 og 3 påfører ikke overtredelser av retten til 

rettergang innen rimelig tid integritetskrenkelser. Rettigheten må i tilfelle 

anses som særlig grunnleggende av andre grunner. I premissene har EMD 

vist til den nære sammenhengen mellom effektiv rettergang og «the rule of 

law».158 EMD har imidlertid ikke innfortolket et krav om erstatning ved 

overtredelser av de fleste andre prosessgarantiene i artikkel 6. Dersom «the 

rule of law» er en særskilt grunnleggende rettighet, er det vanskelig å se 

hvorfor artikkel 13 gir krav på erstatning ved krenkelser av retten til 

rettergang innen rimelig tid, men ikke ved brudd på uskyldspresumpsjonen.  

Årsaken til at EMD har oppstilt et krav om erstatning ved krenkelser av 

retten til rettergang innen rimelig tid er at det er den rettigheten som oftest 

forelegges for EMD.159 Ved å gi klager et krav på erstatning, ønsker EMD å 

sikre at krenkelsen kan repareres på nasjonalt nivå slik at domstolen ikke 

trenger å belastes med sakskomplekset. Innfortolkningen av et krav om 

                                           
 
155  Dokument 16 (2011–2012) s. 85. 
156  Stenvik (2005) s. 39. 
157  Marauhn (2007) s. 98. 
158  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 148. 
159  Musci mot Italia (2006) avsnitt 68. 
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erstatning i artikkel 13 er derfor hovedsakelig praktisk begrunnet, og er ikke 

en konsekvens av at krenkelsen er spesielt alvorlig. Utenfor artikkel 2 og 3 

gir en vurderingsnorm som tar utgangspunkt i krenkelsens «alvorlighet» liten 

veiledning ved fastleggingen av når artikkel 13 hjemler et krav om 

erstatning. 

3.3.4 Alternativ 4: Hvorvidt klager har krav på erstatning avhenger 

av hvilken materiell konvensjonsrettighet som er krenket 

Et gjennomgående trekk ved de tilfellene hvor EMD har tolket et krav på 

erstatning for ikke-økonomisk tap inn i artikkel 13, er at domstolen har 

begrunnet tolkningen direkte i den eller de underliggende materielle 

rettighetene som har blitt krenket. Saken Maksimov mot Russland er 

illustrerende.  

«[I]n the case of a breach of Articles 2 and 3 of the Convention, compensation for 

the pecuniary and non-pecuniary damage flowing from the breach should in 

principle be available as part of the range of redress.»160 

Tidligere i premissene hadde EMD funnet at artikkel 3 var krenket. Artikkel 

13 krevde da som en direkte følge at skadelidte skulle ha adgang til et 

botemiddel som kunne tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap. Hvorvidt 

artikkel 13 hjemler et krav om erstatning for ikke-økonomisk tap beror derfor 

på hvilken materiell rettighet som har blitt krenket. Det kan derfor ikke 

oppstilles et generelt utgangspunkt for når artikkel 13 hjemler et krav om 

erstatning. En nasjonal rettsanvender som skal avgjøre om skadelidte har et 

erstatningskrav må i stedet se om EMD har tolket inn et krav om erstatning 

ved krenkelser av den aktuelle rettigheten. 

Den kasuistiske tilnærmingsmåten har fått tilslutning i deler av nordisk 

juridisk teori.161 I SOU 2010:87 tok utvalget utgangspunkt i den enkelte 

konvensjonsrettighet for å avgjøre når artikkel 13 gir krav på erstatning.162 

                                           
 
160  Maksimov mot Russland (2010) avsnitt 62. 
161  Cameron (2006a) s. 569, Reiertsen (2015) s. 426 og Kjelland (2016b) s. 66. 
162  SOU 2010:87 s. 336-340. 
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I tillegg til ved krenkelser av artikkel 2 og 3, har EMD funnet at artikkel 13 

hjemler et krav om erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av 

retten til rettergang innen rimelig tid, retten til fullbyrdelse av rettskraftige 

dommer samt noen overtredelser av artikkel 8. For å avklare nærme når 

artikkel 13 gir et krav om erstatning, må de enkelte materielle rettighetene 

vurderes hver for seg. 

3.4 Artikkel 2 – retten til liv 

EMD har i en rekke saker slått fast at nasjonal rett må tilby et botemiddel 

som kan tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av 

artikkel 2. I Mosendz mot Ukraina uttalte EMD at: 

«[T]o remedy a breach of Articles 2 and 3 of the Convention at national level. […] 

an award of compensation to the applicant is required where appropriate or, at 

least, the possibility of seeking and obtaining compensation for the damage 

sustained as a result of the ill-treatment or death.»163 

Kravet om erstatning gjelder både ved krenkelser av den negative og den 

positive forpliktelsen etter artikkel 2, og erstatningen må omfatte både 

økonomisk og ikke-økonomisk tap.164 En erstatningsordning som kun gir 

erstatning for økonomisk tap vil ikke være effektiv.165  

Når er erstatning «appropriate»? 

Den avdødes etterlatte har ikke en ubetinget rett til erstatning ved krenkelser 

av artikkel 2. Som EMD uttalte i Mosendz, er erstatning kun påkrevd «where 

appropriate».166 Formuleringen har tydelige paralleller til drøftelsen i kapittel 

3.3.1, hvor jeg tok avstand fra å anvende «appropriate»-vilkåret som 

utgangspunkt for vurderingen av om artikkel 13 hjemler et krav om 

                                           
 
163  Mosendz mot Ukraina (2013) avsnitt 121. 
164  F. eks. Kontrova mot Slovakia (2007) hvor den positive forpliktelsen etter artikkel 2 

var krenket. 
165  Mikalauskas mot Malta (2013) avsnitt 48. 
166  EMD har også formulert dette som at erstatning «in principle» skal være tilgjengelig 

– Esmukhambetov mfl. mot Russland (2011) avsnitt 107. 



 - 45-  

 

 

 

erstatning. I motsetning til den tidligere drøftelsen, henspiller «appropriate» 

i denne sammenhengen derimot på et etterfølgende ledd i 

erstatningsvurderingen. Vurderingen av om erstatning er «appropriate» vil 

først aktualiseres der det er konstatert en krenkelse av artikkel 2.  

Rettspraksis gir ikke noe entydig svar på når erstatning er «appropriate». 

EMD slår ofte fast at klager i den konkrete saken skulle ha hatt adgang til 

erstatning for ikke-økonomisk tap uten å gi en videre begrunnelse.167 

Forbeholdet om at erstatning må være «appropriate» henviser trolig til at 

artikkel 13 ikke gir rett på et positivt resultat og at EMD ikke prøver bevis. 

Hvor vilkårene for erstatning ikke er oppfylt, vil erstatning ikke være 

«appropriate».168 Det kan også tenkes tilfeller hvor omstendighetene rundt 

selve dødsfallet utelukker erstatning. I McCann mfl. mot Storbritannia var 

tre personer skutt og drept av britiske soldater i forbindelse med en 

antiterroroperasjon. EMD fant at artikkel 2 var krenket, men avviste de 

etterlattes erstatningskrav etter artikkel 41 (daværende artikkel 50). 

Domstolen viste til at de avdøde var mistenkte terrorister som planla å plante 

eksplosiver, og fant at erstatning ikke var «appropriate».169 Ettersom artikkel 

41 gjennomgående åpner for erstatning ved flere krenkelser enn artikkel 13, 

kan det trolig legges til grunn at løsningen ville vært den samme etter artikkel 

13. 

3.5 Artikkel 3 – frihet fra tortur, umenneskelig og 

nedverdigende behandling 

Hvor artikkel 3 er krenket, må erstatning for ikke-økonomisk tap være 

tilgjengelig dersom skadelidte skal få «adequate redress».170 Kravet om 

erstatning gjelder både der inngrepet overskrider terskelen for behandling 

                                           
 
167  F. eks. Keenan mot Storbritannia (2001) avsnitt 131. 
168  Bljakaj mfl. mot Kroatia (2014) avsnitt 142. 
169  McCann mfl. mot Storbritannia (1995) avsnitt 219. 
170  Y. mot Latvia (2014) avsnitt 69. 
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som utgjør tortur, og hvor inngrepet anses som umenneskelig eller 

nedverdigende behandling.171 

Når er erstatning påkrevd? 

Den klare hovedregelen er at erstatning for ikke-økonomisk tap er nødvendig 

for å reparere krenkelser av artikkel 3.172 Omfanget av 

erstatningsforpliktelsen etter artikkel 3 er generelt sett sammenfallende med 

den etter artikkel 2, og ofte uttaler domstolen seg felles om begge 

bestemmelsene.173 Også ved krenkelser av artikkel 3 skal erstatning kun 

tilkjennes hvor det er «appropriate», men om det gjelder et unntak for tilfeller 

som ligner McCann er usikkert.174 

Ved noen krenkelser av artikkel 3 vil erstatning ikke være nødvendig dersom 

andre former for reparasjon gis. Hvor klager har sonet under umenneskelige 

fengselsforhold, kan krenkelsen repareres både gjennom erstatning og ved 

reduksjon i utmålt straff. Hvor myndighetene velger den siste 

reparasjonsformen, og reparasjonen er tilstrekkelig, vil ikke klager ha krav 

på erstatning.175  

Hvor det kun foreligger en potensiell krenkelse av artikkel 3, for eksempel 

hvor et ikke iverksatt utesendelsesvedtak strider med non-refoulement-

prinsippet, vil klager ikke ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap. For 

å være effektivt er det tilstrekkelig at det nasjonale botemidlet kan prøve 

konvensjonsmessigheten av vedtaket og gi oppsettende virkning.176  

                                           
 
171  F. eks. Khayletdinov mot Russland (2016) hvor forbudet mot umenneskelig 

behandling var overtrådt. 
172  D.F. mot Latvia (2013) avsnitt 57. 
173  F. eks. Bazjaks mot Latvia (2010) avsnitt 131. 
174  Balajevs mot Latvia (2016) avsnitt 71. I Gäfgen mot Tyskland (2010) truet politiet 

en mann mistenkt for kidnapping av et barn med tortur for at mannen skulle oppgi 

guttens gjemmested. Gäfgen påsto ikke at artikkel 13 var krenket, men EMD uttalte 

på generelt plan at krenkelser av artikkel 3 gir krav på erstatning. 
175  Ananyev mfl. mot Russland (2012) avsnitt 224-226. 
176  Hirsi Jamaa mfl. mot Italia (2012) avsnitt 198. 
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3.6 Artikkel 6 første ledd – rett til rettergang innen 

rimelig tid 

Artikkel 6 gir den enkelte en rett til rettferdig rettergang. Retten omfatter et 

vidt spekter prosessuelle rettigheter.177  

Som omtalt i kapittel 2.3.3 er artikkel 6 som hovedregel lex specialis i 

forhold til artikkel 13. Artikkel 13 kommer derfor som utgangspunkt ikke til 

anvendelse ved krenkelser av retten til rettferdig rettergang. Hovedregelen 

gjelder dog ikke uten unntak. I saken Kudla mot Polen fravek EMD tidligere 

praksis, og uttalte at hvor en person har et «arguable claim» om at retten til 

rettergang innen rimelig tid har blitt krenket, vil artikkel 13 gi rett til et 

botemiddel som kan prøve konvensjonsspørsmålet.178 

Retten til rettergang innen rimelig tid innebærer at borgerne har en rett til å 

få rettsspørsmål som angår «civil rights and obligations» eller en «criminal 

charge» avgjort av en domstol innen rimelig tid. Hva som utgjør «rimelig 

tid» må avgjøres konkret.179 

Botemidler ved krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid 

Ved krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid foreligger det i 

EMDs øyne en «strong but rebuttable presumption» for at overtredelsen har 

forårsaket ikke-økonomisk tap.180 Presumpsjonen innebærer likevel ikke at 

krenkelsen alltid må repareres gjennom erstatning.  

Krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid kan enten repareres 

gjennom preventive botemidler som kan øke fremdriften i saksbehandlingen, 

eller kompenserende botemidler som kan gi kompensasjon for utsettelsen.181 

Preventive botemidler kan bestå av at konvensjonsstatene foretar generelle 

                                           
 
177  Dijk mfl. (2006) s. 511 flg. gir en oversikt. 
178  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 156. 
179  Dijk mfl. (2006) s. 606. 
180  Scordino mot Italia (Nr. 1) (2006) avsnitt 204. 
181  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 158. 
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tiltak for å organisere rettssystemet slik at krenkelser unngås, eller at det 

opprettes særskilte botemiddel som parter kan påberope for å akselerere 

saksbehandlingen.182 Kompenserende botemidler kan foruten erstatning 

være fradrag i utmålt straff, fritak for saksomkostningsansvar eller reduksjon 

av bøtestraff.183  

Hvor det foreligger et preventivt eller et annet kompenserende botemiddel 

som er effektivt, vil klager ikke ha krav på erstatning. For å fastlegge når en 

krenkelse av retten til rettergang innen rimelig tid gir krav på erstatning i 

norsk rett må det først redegjøres for når andre nasjonale botemidler kan gi 

reparasjon.  

I gjennomgangen av de ulike botemidlene må det skilles mellom sivile saker 

og straffesaker. I forarbeidene til tvisteloven la Justisdepartementet til grunn 

at tvistelovens bestemmelser om reaksjoner ved manglende saksstyring i § 

11-7 sammen med reglene om statens ansvar for partenes merutgifter til 

sakskostnader i § 20-12 første ledd ivaretok kravene til botemidler som 

følger av Kudla.184 I straffeprosessen gis det ikke på samme måte et generelt 

preventivt botemiddel.185 Lang saksbehandlingstid kan derimot kompenseres 

gjennom fradrag i utmålt straff.  

Forholdet mellom preventive og kompenserende botemidler  

Preventive og kompenserende botemidler er i utgangspunktet alternative, og 

hver for seg tilstrekkelige til å oppfylle konvensjonens krav.186 EMD og 

Europarådet har likefullt uttrykt en klar preferanse for preventive botemidler. 

Kun en akselerering av saksbehandlingen kan sikre at skaden fullt ut 

                                           
 
182  Scordino mot Italia (Nr. 1) (2006) avsnitt 183. 
183  Venice Commission (2007) s. 32. 
184  Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) s. 286. 
185  Jebens (2004) s. 399. Etter strpl. § 275 skal domstolen «så snart som mulig» 

beramme og avholde hovedforhandling. Det oppstilles særlige tidsfrister for 

avholdelse av hovedforhandling hvor tiltalte er under 18 år eller varetektsfengslet. 
186  Scordino mot Italia (Nr. 1) (2006) avsnitt 187. 
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repareres og forhindre gjentatte krenkelser av konvensjonen.187 I sin rapport 

om retten til rettergang innen rimelig tid tar Veneziakommisjonen et steg 

lenger, og bedyrer at det ikke kan betraktes som en tilstrekkelig lojal 

oppfyllelse av konvensjonen alene å tilby erstatning.188 

At nasjonal rett gir preventive botemidler, utelukker ikke at det også kan 

være behov for a posteriori kompenserende botemidler. Særlig vil erstatning 

kunne være nødvendig for å reparere krenkelser som inntrer i perioden frem 

til det preventive botemidlet fremskynder saksbehandlingen.189 

Preventive botemidler i sivile saker 

EMD har oppstilt en rekke krav som preventive botemidler må oppfylle for 

å anses som effektive. Botemidlet må for det første gi den enkelte en rett til 

å kreve at overordnede myndigheter griper inn for å fremskynde 

saksbehandlingen. En adgang til å klage til en høyere instans i 

domstolshierarkiet er ikke tilstrekkelig.190 Botemidlet må også kunne treffe 

konkrete tiltak for å påskynde saksbehandlingen, herunder stille tidsfrister 

for den videre saksgangen.191  

I Norge tilbyr tvisteloven (tvl.) § 11-7 et preventivt botemiddel i sivile saker. 

Tvl. § 11-7 gjelder ikke spesielt for krenkelser av retten til rettergang innen 

rimelig tid, men regulerer generelt hvilke reaksjoner som kan ilegges ved 

brudd på plikten til aktiv saksstyring.192 Bestemmelsen må tolkes i lys av tvl. 

                                           
 
187  Scordino mot Italia (Nr. 1) (2006) avsnitt 183, Recommendation (2010)3 og Venice 

Commission (2007) s. 36. 
188  Venice Commission (2007) s. 45. Tilsvarende, FNs Menneskerettskomité jf. Alfonso 

Ruiz Agudo mot Spania (2001) avsnitt 9.1. 
189  Scordino mot Italia (Nr. 1) (2006) avsnitt 185 og Venice Commission (2007) s. 46. 
190  Horvat mot Kroatia (2001) avsnitt 47. 
191  Venice Commission s. 34 og Recommendation (2004)6 avsnitt 22. 
192  Flere land har innført spesifikke botemidler for å ivareta retten til rettergang innen 

rimelig tid. Av særlig interesse er den svenske Lag om förtursförklaring i domstol 

(preventivt botemiddel) og den finske Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättergang 

(særskilt erstatningsbestemmelse). 
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§ 9-4 første ledd som pålegger dommeren en plikt til aktiv saksstyring, og 

tvl. § 9-4 annet ledd litra h om berammelse av hovedforhandling.  

Tvl. § 11-7 første ledd pålegger domstollederen å overse at plikten til aktiv 

saksstyring overholdes, og til å gi nødvendige pålegg om plikten blir 

tilsidesatt. Partene kan også kreve at domstollederen griper inn, og kan 

eventuelt påanke hans beslutning. Partene har med andre ord en personlig 

rett til å kreve at aktiv saksstyring finner sted for å forhindre at rettergangen 

blir urimelig lang. Etter ordlyden gir ikke bestemmelsen partene en rett til å 

kreve at det treffes angitte tiltak for å påskynde saksgangen.193 Høyesterett 

har imidlertid lagt til grunn at retten må gi «konkrete og tilstrekkelige pålegg 

for den videre behandling» for å oppfylle lovens krav til «nødvendig 

pålegg». Det er ikke tilstrekkelig å ta begjæringen om aktiv saksstyring til 

følge.194 Tvl. § 11-7 vil derfor etter omstendighetene kunne tilby et effektivt 

botemiddel mot krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid. 

Kompenserende botemidler i sivile saker 

Parter som mener saksbehandlingen tar for lang tid må primært anvende tvl. 

§ 11-7 for å påskynde prosessen. Dersom rettergangen likevel tar urimelig 

lang tid, vil partene etter artikkel 13 ha krav på et kompenserende 

botemiddel. Hvor motparten i saken er en offentlig myndighet, kan et 

botemiddel være at den private parten fritas for saksomkostningsansvar.195 

Hvor fritak for saksomkostningsansvar er uaktuelt, vil reparasjon måtte bestå 

i erstatning. Hvorvidt klager vil ha rett til erstatning for ikke-økonomisk tap, 

beror på om det finnes alternative erstatningsordninger i norsk rett som kan 

gi tilstrekkelig reparasjon.  

Tvl. § 20-12 gir parter som har blitt påført økte saksomkostninger som følge 

av feil ved domstolens behandling rett til å kreve de økte utgiftene erstattet 

                                           
 
193  Schei mfl. (2013) s. 430. 
194  Rt. 2009 s. 500 U avsnitt 20. 
195  Hansen mfl. mot Danmark (2006). 
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av staten.196 Ansvar er betinget av at retten er vesentlig å bebreide. Ved 

krenkelser av EMK skal imidlertid ansvarsterskelen avpasses til kravene i 

artikkel 13.197 Erstatningen omfatter kun saksomkostninger.198 I forarbeidene 

virker det ikke å ha vært vurdert om det skulle innføres egne regler om ikke-

økonomisk tap. 

I forarbeidene legger Justisdepartementet som sagt til grunn at tvl. § 20-12 

utgjør et effektivt botemiddel ved krenkelser av retten til rettergang innen 

rimelig tid. EMD har så langt ikke vurdert bestemmelsen, men har i saker 

mot andre konvensjonsstater funnet at nasjonale erstatningshjemler ikke har 

utgjort effektive botemidler utelukkende under henvisning til at det ikke 

kunne tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk tap.199 Dette trekker sterkt i 

retning av at tvl. § 20-12 ikke er et effektivt botemiddel. EMDs praksis kan 

likevel neppe forstås slik at nasjonale erstatningsordninger må omfatte ikke-

økonomisk tap for å være effektive ved krenkelser av retten til rettergang 

innen rimelig tid.200 Det avgjørende for EMD er om erstatning som ble 

tilkjent på nasjonalt nivå totalt sett fremstår som rimelig sammenlignet med 

EMDs praksis etter artikkel 41.201 Hvilke tapsposter som omfattes er derfor 

ikke avgjørende såfremt det nasjonale botemidlet kan gi kompensasjon for 

merbelastningen krenkelsen medførte, og erstatningsutmålingen ikke 

fremstår som urimelig sammenlignet med EMDs praksis.202 Tvl. § 20-12 gir 

kun erstatning for økte utgifter, og kompenserer ikke for belastningen selve 

krenkelsen av retten til rettergang innen rimelig tid medfører. Bestemmelsen 

kan derfor neppe anses som et effektivt botemiddel. 

                                           
 
196  I forarbeidene legges det til grunn at det beror på domstolens skjønn om erstatning 

skal tilkjennes. I Rt. 2008 s. 1716 fant ankeutvalget med henvisning til 

bestemmelsens ordlyd at parten vil ha en rett til erstatning dersom vilkårene er 

oppfylt. 
197  Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) s. 286. 
198  Øvrig økonomisk tap som følge av forsinkelsen vil kunne kreves erstattet etter 

domstolloven §§ 200 og 201 eller skl. § 2-1. 
199  Sürmeli mot Tyskland (2006) avsnitt 113. 
200  F. eks. Riis mot Norge (2004) hvor erstatning ble gitt gjennom forsinkelsesrenter. 
201  Ohlen mot Danmark (2005) avsnitt 31. 
202  Hvor staten også tilbyr preventive botemidler vil dette kunne hensyntas i 

erstatningsutmålingen – Scordino mot Italia (Nr 1) (2006) avsnitt 206. 
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Kompenserende botemidler i straffeprosessen 

I straffesaker kan henleggelse, avvisning, frifinnelse og straffereduksjon 

være effektive former for reparasjon ved krenkelser av retten til rettergang 

innen rimelig tid.203 I norsk rett står politiet i utgangspunktet fritt til å 

henlegge saker på grunn av lang saksbehandlingstid, men i likhet med de 

fleste andre konvensjonsstater vil som hovedregel verken henleggelse eller 

frifinnelse være aktuelle botemidler.204 Avvisning på grunn av lang 

saksbehandlingstid finnes det ikke hjemmel for.205 Det er derimot svært 

vanlig å foreta til dels betydelige reduksjoner i straffeutmålingen for å 

kompensere for lang saksbehandlingstid.206 Reduksjonen kan enten bestå i at 

en fengselsstraff reduseres, ubetinget straff omgjøres til betinget straff eller 

at en bøtestraff reduseres i omfang.207 I Beck mot Norge fant EMD at den 

norske praksisen med å gi reparasjon gjennom reduksjon i straffeutmålingen 

oppfylte kravet til reparasjon, forutsatt at reduksjonen ble gitt i en «express 

and measurable manner».208 

Der straffen har blitt satt ned, følger det av forarbeidene til 

straffeprosessloven at tiltalte i utgangspunkt ikke har rett til erstatning for 

økonomisk tap.209 Forarbeidene omtaler ikke ikke-økonomisk tap, men det 

er grunn for å tro at det samme utgangspunktet vil gjelde der. Lovavdelingen 

har i rundskriv åpnet for at den domfelte kan tilkjennes erstatning for ikke-

økonomisk tap hvor vedkommende har vært frihetsberøvet under deler av 

straffeforfølgningen eller hvor den lange forfølgingen har medført «alvorlig 

personlig påkjenning».210 Hvorvidt klager kan kreve erstatning hvor det 

allerede er gitt straffereduksjon, er ikke klart ut fra sammenhengen. 

                                           
 
203  Venice Commission (2007) s. 44. 
204  Påtaleinstruksen § 17-1 første ledd; Venice Commission (2007) s. 44. 
205  Rt. 1996 s. 173 (s. 178). 
206  Møse (2015) s. 334. 
207  Utgangspunktet er reduksjon i totalstraffen jf. HR-2016-225-S avsnitt 43. 
208  Beck mot Norge (2001) avsnitt 27. 
209  Ot.prp. nr. 77 (2001–2002) s. 81. 
210  Justisdepartementets rundskriv G-13/02 (2002). Hvor den siktede er frihetsberøvet i 

perioden frem til hovedforhandling vil vedkommende ha en rett til rettergang innen 

rimelig tid etter artikkel 5 tredje ledd. Ved krenkelser følger da krav om erstatning 
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Høyesterettspraksis underbygger at tiltalte som hovedregel ikke vil ha krav 

på erstatning for ikke-økonomisk tap hvor krenkelsen har blitt kompensert 

gjennom straffereduksjon. I Rt. 1998 s. 557 forkastet Kjæremålsutvalgets 

flertall på to dommere et krav om oppreisningserstatning etter 

straffeprosessloven (strpl.) § 446 (nåværende § 447 annet ledd) under 

henvisning til at den lange saksbehandlingstiden var blitt tilstrekkelig 

reparert ved at fengselsstraffen var gjort betinget. Et mindretall på én 

dommer ville tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap. Tiltalte klaget 

saksforholdet inn for EMD med påstand om krenkelse av artikkel 6 første 

ledd og artikkel 13. EMD avviste saken som «manifestly ill-founded» under 

henvising til at tiltalte hadde fått tilstrekkelig reparasjon.211 I Rt. 2006 s. 577 

ble erstatning for ikke-økonomisk tap tilkjent. Domstolene hadde ikke 

behandlet et krav om innstilling av sikring «promptly», i strid med EMK 

artikkel 5 fjerde ledd. Sikringen ble senere konvertert til forvaring. 

Reparasjon ble gitt i form av erstatning, da straffereduksjon ikke ville være 

av særlig betydning i en sak hvor parten sonet en forvaringsdom.  

Hvor straffesaken ender med frifinnelse, vil den siktede kunne kreve 

oppreisning etter strpl. § 447. Har vedkommende vært frihetsberøvet, gir 

strpl. § 447 første ledd en rett til erstatning for ikke-økonomisk tap 

uavhengig av om EMK er krenket. I saker der siktede ikke har vært 

frihetsberøvet skal ikke-økonomisk tap bare erstattes dersom det er 

«rimelig» jf. strpl. § 447 annet ledd.212 I lys av at krenkelsen ikke kan 

repareres gjennom en reduksjon i straff, og den sterke presumpsjonen for at 

lang rettergang medfører ikke-økonomisk tap, vil artikkel 13 trolig her kreve 

at erstatning for ikke-økonomisk tap tilkjennes.213 

                                           
 

av artikkel 5 femte ledd. Artikkel 5 tredje ledd gjelder ikke for perioden under en 

eventuell ankeforhandling. Retten til rettergang innen rimelig tid må da hjemles i 

artikkel 6 første ledd – Lorenzen mfl. (2003) s. 178-9. 
211  Lie og Berntsen mot Norge (1999). 
212  Hvor siktede frifinnes skal økonomisk tap som hovedregel erstattes – Ot.prp. nr. 77 

(2001-2002) s. 81. 
213  Tilsvarende: Bårdsen (1997) s. 348-349. Flertallets standpunkt i Rt. 2004 s. 1868 

(Dobbeltstraff) kan derfor trolig ikke opprettholdes. Under den konvensjonsstridige 

dobbeltforfølgingen hadde også retten til rettergang innen rimelig tid blitt krenket. 

Førstvoterende med tilslutning av flertallet fant at vilkåret om «særlige grunner» i 
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Deloppsummering 

Hvor det foreligger en krenkelse av retten til rettergang innen rimelig tid i en 

sivil sak, og den ikke har blitt reparert gjennom aktiv saksstyring, vil klager 

kunne ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap. I straffesaker vil 

krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid primært repareres 

gjennom reduksjon i utmålt straff eller de særskilte erstatningsreglene i 

straffeprosessloven. 

3.7 Artikkel 6 første ledd – retten til å få rettskraftige 

dommer fullbyrdet 

Etter artikkel 6 første ledd og P1-1 har den enkelte krav på bistand fra staten 

for å få rettskraftige dommer håndhevet. Hvor rettigheten er krenket 

oppstiller artikkel 13 en sterk, men motbeviselig, presumpsjon for at klager 

har lidt ikke-økonomisk tap.214 Kravene til botemidler speiler de som gjelder 

ved krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid, og praksis om 

rimelig tid vil være av interesse for å fastlegge når klager har rett til 

erstatning for manglende fullbyrdelse.215 Da omfanget av 

erstatningsforpliktelsen i stor grad er drøftet i forbindelse med retten til 

rettergang innen rimelig tid, og retten til fullbyrdelse av rettskraftige dommer 

i praksis har vist seg lite aktuell i Norge, er det ikke nødvendig å gå nærmere 

inn i når krenkelser av rettigheten gir krav om erstatning.  

                                           
 

daværende strpl. § 446 ikke var oppfylt, og avslo kravet om oppreisning selv om 

straffeforfølgningen mot mennene var blitt avvist (avsnitt 87). Andrevoterende 

stemte for å tilkjenne et mindre beløp i oppreisning med henvisning til at krenkelsen 

ikke kunne repareres gjennom en reduksjon i straff (avsnitt 99). 
214  Burdov mot Russland (Nr. 2) (2009) avsnitt 100. 
215  F. eks. Liseytseva og Maslov mot Russland (2014) avsnitt 156-158. 
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3.8 Artikkel 8 – rett til respekt for familieliv, privatliv, 

hjem og korrespondanse 

Artikkel 8 omfatter et relativt bredt spekter av rettigheter. Det vil gå for langt 

å redegjøre fullstendig for bestemmelsen her. Det nærmere innholdet i 

rettighetene vil i stedet omtales i den grad det er relevant for å fastlegge 

omfanget av erstatningsforpliktelsen i artikkel 13. 

I en rekke saker som omhandler artikkel 8, har EMD tolket et krav om 

erstatning inn i artikkel 13. Samtidig har EMD slått fast at en krenkelse av 

artikkel 8 ikke nødvendigvis gir krav på økonomisk kompensasjon.216 At 

artikkel 8 er krenket er derfor ikke tilstrekkelig til å begrunne et krav om 

erstatning for ikke-økonomisk tap.  

EMD har ikke tatt prinsipiell stilling til når en krenkelse av artikkel 8 gir 

krav på erstatning, utover å slå fast at erstatning skal være tilgjengelig hvor 

det er «appropriate».217 For å fastlegge når artikkel 13 hjemler et krav om 

erstatning, må det derfor tas utgangspunkt i de ulike typetilfellene hvor EMD 

har funnet at erstatning er nødvendig for å reparere krenkelser av artikkel 8. 

3.8.1 Manglende informasjon om risiko mot liv og helse 

Retten til privatliv og retten til hjem gir borgerne en rett til tilgang på 

informasjon om helsefarlig aktivitet, slik at den enkelte kan vurdere risikoen 

mot liv og helse.218 Hvor risikoen forårsakes av «dangerous activities», og da 

særlig «industrial activities», vil innholdet i rettigheten i stor grad overlappe 

med statens positive forpliktelse etter artikkel 2 til å gi informasjon om 

aktivitet som truer retten til liv.219 Artikkel 8 strekker seg samtidig lenger, og 

omfatter også risiko som ikke medfører dødsfall eller livstruende skader.220  

                                           
 
216  Klaedes mot Kypros (2015) avsnitt 34. 
217  T.P. og K.M. mot Storbritannia (2001) avsnitt 107. 
218  Guerra mfl. mot Italia (1998), Öneryildiz mot Tyrkia (2004) og Vilnes mfl. mot 

Norge (2013). 
219  Kolyadenko mfl. mot Russland (2012) avsnitt 157-159. 
220  Brincat mfl. mot Malta (2014) avsnitt 84-85. 
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I saken Brincat mfl. mot Malta hadde klagerne over lengre tid vært eksponert 

for asbest under arbeid på et skipsverft. Som følge av eksponeringen hadde 

en av klagerne dødd av malignt mesoteliom, og de øvrige hadde utviklet 

ulike helseplager. EMD fant at staten hadde krenket den positive 

forpliktelsen etter artikkel 2 overfor klageren som hadde dødd, og artikkel 8 

overfor de gjenlevende. Alle klagerne hadde hatt tilgang på et effektivt 

botemiddel, og artikkel 13 var ikke krenket. Under vurderingen av om klagen 

skulle avvises på grunnlag av manglende uttømming av nasjonale botemidler 

kom EMD imidlertid med relevante uttalelser om hvilke krav som stilles til 

botemidler ved manglende informasjon om helsefare. EMD påpekte 

innledningsvis at klager vil ha krav på erstatning hvor retten til informasjon 

kan hjemles i artikkel 2. Domstolen gikk imidlertid videre, og påpekte at i 

tilfeller hvor saken behandles utelukkende etter artikkel 8 «the Court may 

still consider that» erstatning for ikke-økonomisk tap «in principle» skal 

være tilgjengelig.221 Uttalelsen er generell, og EMD tar ikke direkte stilling 

til om krenkelser av retten til informasjon er et slikt tilfelle. Ut fra 

sammenhengen er en slik konklusjon likefullt nærliggende. 

3.8.2 Grove integritetskrenkelser 

I tillegg til å ha kontaktflater med artikkel 2, vil artikkel 8 i noen saker 

overlappe med artikkel 3. Etter artikkel 8 har staten en positiv forpliktelse til 

å opprettholde et effektivt juridisk rammeverk for å beskytte borgerne mot 

integritetskrenkelser utøvd av andre private.222 Forpliktelsen er særlig sterk 

overfor barn og andre sårbare grupper.223 Etter artikkel 3 har staten en positiv 

forpliktelse til å beskytte den enkelte mot umenneskelig og nedverdigende 

behandling.224 Hvor en person har blitt utsatt for grove integritetskrenkelser, 

vil begge bestemmelsene kunne komme til anvendelse. Vernet etter artikkel 

8 strekker seg samtidig lenger, og omfatter også tilfeller hvor 

minsteterskelen i artikkel 3 ikke er overtrådt.225  

                                           
 
221  Brincat mfl. mot Malta (2014) avsnitt 60. 
222  A. mot Kroatia (2010) avsnitt 60. 
223  Bevacqua og S. mot Bulgaria (2008) avsnitt 64. 
224  M.C. mot Bulgaria (2003) avsnitt 149. 
225  Söderman mot Sverige (2013) avsnitt 84-85. 
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For å klargjøre når integritetskrenkelser gir krav på erstatning, må det skilles 

mellom inngrep som omfattes av både artikkel 3 og 8, og handlinger som 

kun aktualiserer retten til privatliv. 

Handlinger som faller inn under både artikkel 3 og 8 

Hvor klager har blitt utsatt for behandling som utløser en positiv forpliktelse 

etter både artikkel 3 og 8, vil EMD enten subsumere forholdet under én 

bestemmelse eller behandle begge bestemmelsene samlet. Hvor klager har 

blitt utsatt for seksuell vold og staten ikke har utformet straffelovgivningen 

slik at forholdet kan straffeforfølges, har EMD behandlet artikkel 3 og 8 

under ett.226 Hvor staten har brutt forpliktelsen til effektivt å etterforske 

seksuell vold, behandles derimot utelukkende artikkel 3.227 I saker hvor 

staten har brutt den positive forpliktelsen til å beskytte barn mot seksuelle 

overgrep eller familiemedlemmer fra vold i nære relasjoner, subsumerer 

EMD tidvis forholdet under artikkel 8 og tidvis under artikkel 3.228 Sett under 

ett fremstår EMDs valg av innfallsvinkel som lite konsistent.229 Foruten å 

hentyde at forholdet vil subsumeres under artikkel 8 når det er utfordrende å 

bevise at terskelen for anvendelse av artikkel 3 er overtrådt, har EMD ikke 

gitt noen klare retningslinjer for når den enkelte bestemmelse skal 

anvendes.230  

Hvor saksforholdet subsumeres under artikkel 3, er det klart at klager vil ha 

krav på erstatning for ikke-økonomisk tap.231 Hvor forholdet behandles under 

artikkel 8, foreligger det ikke tydelige prejudikater som avgjør hvorvidt 

artikkel 13 krever erstatning. Ettersom det på bakgrunn av EMDs praksis kan 

være vanskelig å trekke en grense mellom sakstilfeller som skal behandles 

etter artikkel 3 og tilfeller som skal behandles etter artikkel 8, kan hensynet 

                                           
 
226  C.A.S og C.S mot Romania (2012) avsnitt 68-71. 
227  P.M. mot Bulgaria (2012) avsnitt 58. 
228  A. mot Kroatia (2010), Opuz mot Tyrkia (2009), X. og Y. mot Nederland (1985) og 

Z. mfl. mot Storbritannia (2001). Familievold kan også aktualisere den positive 

forpliktelsen etter artikkel 2 jf. Kontrova mot Slovakia (2006). 
229  McQuigg (2014) s. 764. 
230  A. mot Kroatia (2010) avsnitt 57. 
231  O’Keeffe mot Irland (2014) og Z mfl. mot Storbritannia (2001). 
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til likhet tilsi at klager også bør ha krav på erstatning hvor saken behandles 

under artikkel 8 dersom forholdet kunne vært subsumert under artikkel 3.232  

I den sistnevnte kategorien kan man plassere Forfølgelse (Rt. 2013 s. 588). 

En kvinne var over lengre tid utsatt for truende adferd fra en tidligere partner. 

Høyesterett fant at staten hadde brutt den positive forpliktelsen etter artikkel 

8 til å beskytte kvinnen. Retten tok ikke stilling til om artikkel 3 var krenket, 

men uttalte at det neppe vil ha nevneverdig innflytelse på 

erstatningsnivået.233 

Handlinger som kun omfattes av artikkel 8 

Selv om det legges til grunn at artikkel 13 kan hjemle et krav om erstatning 

ved noen integritetskrenkelser som behandles etter artikkel 8, må det trolig 

trekkes en nedre grense.  

Den nedre grensen kan kanskje illustreres av to avgjørelser, selv om EMD 

ikke tar uttrykkelig stilling til spørsmålet i noen av avgjørelsene. I August 

mot Storbritannia hadde en eldre mann hatt seksuell omgang med en 

mindreårig gutt. Mannen ble senere dømt for forholdet, og gutten krevde 

voldsoffererstatning. Nasjonale domstoler avviste erstatningskravet fordi 

den seksuelle omgangen ble ansett som frivillig. Saken ble klagd inn til 

EMD, som avviste klagen som «manifestly ill-founded». EMD uttalte at 

retten til et effektivt lovverk mot overgrep etter artikkel 8 ikke gir en rett til 

ex gratia erstatning, og avviste uten realitetsdrøftelse klagers anførsel om at 

artikkel 13 ga en rett til å søke erstatning.234 Dommens premisser er 

kortfattede, men EMDs uttalelser tilsier at artikkel 8 ikke pålegger 

konvensjonsstatene en generell forpliktelse til å tilby erstatning ved 

integritetskrenkelser foretatt av private. I Wainwright mot Storbritannia var 

to personer blitt kroppsvisitert under et fengselsbesøk. EMD fant at 

                                           
 
232 Særlig aktuelt fra et norsk perspektiv er saker om kommuners erstatningansvar for 

manglende barnevernsvedtak, f. eks. Rt. 2003 s. 1468 (forholdet til EMK ble ikke 

problematisert). 
233  Rt. 2013 s. 588 avsnitt 36. 
234  August mot Storbritannia (2003) avsnitt 4. 
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minimumsterskelen for nedverdigende behandling etter artikkel 3 ikke var 

overskredet, men at staten hadde krenket retten til privatliv. Krenkelsen 

utgjorde ikke en ansvarsgrunn etter nasjonal rett, og det var ikke mulig for 

klagerne å få erstatning eller annen form for reparasjon. EMD fant derfor at 

artikkel 13 var krenket.235 Dommen indikerer at artikkel 13 kan gi krav på 

erstatning ved integritetskrenkelser som faller utenfor anvendelsesområdet 

for artikkel 3. I motsetning til måten EMD gjerne formulerer 

domspremissene på ved krenkelser av artikkel 3, tok domstolen derimot ikke 

stilling til om erstatning burde vært tilkjent.  

August viser at konvensjonsstatene ikke har en generell forpliktelse til å tilby 

erstatning ved integritetskrenkelser. Samtidig viser Wainwright at terskelen 

for umenneskelig behandling i artikkel 3 ikke nødvendigvis er fullt ut 

bestemmende for når artikkel 13 hjemler krav om erstatning. I mangel på 

mer rettspraksis fra EMD lar den nedre grensen seg ikke fastsette eksakt.  

3.8.3 Ødeleggelse av hjem 

Når nasjonale myndigheter med overlegg har krenket retten til hjem gjennom 

ødeleggelse av eiendom eller ved å nekte klager å returnere til sitt hjem, vil 

klager ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap der det er 

«appropriate».236 Foruten å medføre en krenkelse av artikkel 8, har 

krenkelsen her en side mot både P1-1 og artikkel 3.237 

3.8.4 Urimelig lang saksbehandlingstid i familiesaker 

Krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid i artikkel 6 kan også 

oppstå i saker som har betydning for klagers familieliv, som for eksempel 

samværsaker. Hvor lengden på saksbehandlingen har hatt en «clear impact» 

på klagerens familieliv, skal krenkelsen behandles etter artikkel 8, og ikke 

                                           
 
235  Wainwright mot Storbritannia (2006) avsnitt 55. Den manglende adgangen til 

prøving beror på særegenheter ved britisk rett, som diskuteres nærmere i kapittel 

3.8.5. 
236  Menteş mfl. mot Tyrkia (1997) avsnitt 89. 
237  F. eks. Bilgin mot Tyrkia (2000). 
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artikkel 6 første ledd.238 Mens konvensjonsstatene ved krenkelser av retten 

til rettergang innen rimelig tid som hovedregel kan velge mellom å tilby 

kompenserende og preventive botemidler, har klager i tilfeller hvor 

saksbehandlingen har stor betydning for vedkommendes familieliv krav på 

begge.239 

3.8.5 Vedtak som hindrer samvær mellom barn og foreldre 

I kjernen av retten til familieliv ligger en rett for foreldre og barn til å være 

sammen.240 Et barnevernsvedtak som begrenser kontakten mellom foreldre 

og barn utgjør et inngrep i artikkel 8. Dersom inngrepet ikke er tillatelig etter 

artikkel 8 annet ledd, vil konvensjonen være krenket. 

EMD har i fire saker hvor et barnevernsvedtak har krenket artikkel 8 tolket 

et krav om erstatning inn i artikkel 13.241 Fire EMD-avgjørelser med samme 

resultat gir isolert sett sterke holdepunkter for hva som er gjeldende rett.242 

Alle fire avgjørelsene retter seg imidlertid mot Storbritannia. For å avgjøre 

om artikkel 13 hjemler et generelt krav på erstatning ved 

omsorgsovertagelser, må det vurderes nærmere om dommene mot 

Storbritannia gir uttrykk for rettssetninger av generell rekkevidde, eller om 

de er avgjort på et grunnlag som gjør dommene vanskelig å generalisere.  

Alle de fire dommene ble avgjort i en periode hvor foreldre og barn hadde 

svært begrenset tilgang på botemidler for konvensjonsstridige 

barnevernsvedtak i britisk rett. I 1995 fastslo the House of Lords at offentlige 

myndigheter ikke kunne holdes erstatningsansvarlig for uaktsom 

                                           
 
238  Kuppinger mot Tyskland (2015) avsnitt 137. 
239  Macready mot Tsjekkia (2010) avsnitt 48. 
240  K. og T. mot Finland (2001) avsnitt 151. 
241  T.P. og K.M. mot Storbritannia (2001), R.K og A.K mot Storbritannia (2008), A.D. 

og O.D. mot Storbritannia (2010) og M.A.K. og R.K. mot Storbritannia (2010). I de 

tre sistnevnte sakene vedgikk britiske myndigheter at artikkel 13 ga krav på 

erstatning. 
242  Cameron (2006a) s. 577 tar på bakgrunn av dommene til orde for at artikkel 13 gir 

krav på erstatning ved langvarige konvensjonsstridige omsorgsovertagelser. 
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myndighetsutøvelse i barnevernssaker.243 Tolkningen medførte at partene i 

de fire sakene EMD behandlet ikke hadde tilgang på et nasjonalt botemiddel 

som kunne prøve om konvensjonen var krenket eller gi etterfølgende 

reparasjon. Det siste av de aktuelle vedtakene ble truffet i 1999. I 2000 trådde 

the Human Rights Act i kraft. Personer som mente sine menneskerettigheter 

krenket fikk da en særskilt rett til domstolsprøving og kompensasjon.244  

Den totale mangelen på botemidler som kunne prøve konvensjonsspørsmålet 

og gi reparasjon stiller britisk rett i en særstilling. Henvisningene til 

erstatning gjenfinnes heller ikke i rettspraksis mot andre konvensjonsstater. 

I saken K. og T. mot Finland hadde barnevernsmyndighetene fattet en rekke 

vedtak som begrenset kontakten mellom to barn og deres primære 

omsorgspersoner. Dommen er avsagt i storkammer kort tid etter at EMD 

behandlet den første av de fire sakene mot Storbritannia. EMD fant at 

artikkel 8 var krenket, men konkluderte med at klagerne hadde hatt adgang 

på et effektivt botemiddel ettersom de kunne påklage vedtakene til 

forvaltningsdomstolen. EMD viste også til at klagerne kunne fremme 

erstatningskrav etter skadeståndslagen. Erstatning for ikke-økonomisk tap 

ble ikke omtalt.  

På bakgrunn av foreliggende rettspraksis er det ikke mulig de lege lata å 

konstatere med sikkerhet om artikkel 13 hjemler et generelt krav om 

erstatning for ikke-økonomisk tap hvor barn og foreldres rett til felles 

familieliv har blitt krenket. En avklaring må i stedet søkes gjennom fremtidig 

rettspraksis. 

3.8.6 Andre krenkelser av artikkel 8 

Et fellestrekk ved alle typetilfellene der EMD har tolket et krav om erstatning 

inn i artikkel 13 er at artikkel 8-rettigheten ligger i grenselandet mot artikkel 

                                           
 
243  X (Minors) v. Bedfordshire County Council [1995] 2 AC 633 (HL). Dommen er 

senere delvis fraveket. Barn kan nå anlegge søksmål mot det offentlige på grunnlag 

av «negligence» jf. Barrett v. Enfield London Borough Council [2001] 2 A.C. 550 

(HL). Foreldrene har derimot fortsatt ikke adgang til å kreve erstatning jf. JD. v. East 

Berkshire Community Health NHS Trust and others [2005] UKHL 23. 
244  Se nærmere om erstatning på grunnlag av the Human Rights Act i kapittel 7.2.3. 
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2 eller 3.245 Det følger som tidligere vist av omfattende rettspraksis at 

krenkelser av artikkel 2 eller 3 gir krav på erstatning. Fra EMDs side fremstår 

det da kanskje som både logisk og mindre kontroversielt å utvide 

erstatningsvernet til å omfatte tilgrensende tilfeller, for eksempel hvor det er 

tvil om minimumsterskelen i artikkel 3 er overtrådt eller den som berøres av 

en fare ennå ikke har dødd. Det nære forholdet til artikkel 2 og 3 tilsier at det 

må vises tilbakeholdenhet med å tolke inn krav om erstatning ved andre 

krenkelser av artikkel 8. 

Det er samtidig ikke sikkert at praksis gjennomgått ovenfor gir en 

uttømmende redegjørelse for når krenkelser av artikkel 8 kan gi krav på 

erstatning.246 Også i andre tilfeller har EMD kommet med uttalelser som kan 

tyde på at klager etter omstendighetene kan ha krav på erstatning, men uten 

at det kommer tydelig frem om erstatning for ikke-økonomisk tap er 

nødvendig for å gi tilstrekkelig reparasjon. I Peck mot Storbritannia fant 

EMD at artikkel 8 og 13 var krenket etter at en TV-kanal, uten forutgående 

samtykke, hadde avspilt videoovervåkningsmateriale av en mann som 

prøvde å ta sitt eget liv. EMD fant at den britiske mediekommisjonen ikke 

utgjorde et effektivt botemiddel fordi den ikke kunne tilkjenne erstatning.247 

Begrunnelsen kan tyde på at EMD mente at erstatning var nødvendig for å 

reparere krenkelsen.  

3.9 Konvensjonens øvrige rettigheter 

Foruten ved overtredelser av artikkel 2, 3 og de overnevnte krenkelsene av 

artikkel 6 og 8, har EMD ikke uttalt om retten til et effektivt botemiddel 

innebærer krav på erstatning for ikke-økonomisk tap.248 Utgangspunktet er 

da at konvensjonsstatene står fritt til å avgjøre hvilke botemidler som skal 

være tilgjengelige i nasjonal rett. Fraværet av EMD-praksis innebærer 

                                           
 
245  Tilsvarende: SOU 2010:87 s. 341. 
246  Tilsvarende: Shelton (2015) s. 322 og Cameron (2006a) s. 577. Motsetningsvis: 

Berka (2011) s. 264. 
247  Peck mot Storbritannia (2003) avsnitt 109. 
248  Det kan ikke utelukkes at listen over krenkelser hvor erstatning er nødvendig kan 

øke i fremtiden. 
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likevel ikke at det antitetisk kan sluttes at erstatning aldri er nødvendig for å 

reparere andre krenkelser av konvensjonen. For å fastlegge om, og i tilfellet 

når, artikkel 13 gir et krav om erstatning for ikke-økonomisk tap ved 

krenkelser av konvensjonens øvrige materielle rettigheter må det sees hen til 

et bredere rettskildegrunnlag.  

I kapittel 3.9.1 vil jeg først se på EMDs praksis om artikkel 34, og deretter 

vurdere det øvrige rettskildebildet i kapittel 3.9.2. Selv om EMD ikke har 

oppstilt et krav om erstatning ved andre krenkelser av konvensjonen, stiller 

kravet til reparasjon også her begrensninger. Hvilke føringer 

reparasjonskravet legger for adgangen til å kreve erstatning vil bli behandlet 

i kapittel 3.9.3. Retten til reparasjon kan samtidig ikke forstås med referanse 

til erstatning alene. I kapittel 3.9.4 vil avhandlingen sette kravet om 

erstatning i relieff ved å se på noen alternative botemidler. 

3.9.1 Praksis etter artikkel 34 

Artikkel 34 oppstiller som tidligere nevnt et krav om at klager må være 

«victim» for å ha klageadgang for EMD. Dersom klageren får reparasjon på 

nasjonalt nivå, skal klagen til EMD avvises. Vurderingen av om skadelidte 

fortsatt er «victim» er ikke fullt ut sammenfallende med vurderingen etter 

artikkel 13. Etter artikkel 34 er spørsmålet om den enkelte klager har fått 

reparasjon, mens det etter artikkel 13 spørres mer generelt om nasjonal rett 

tilbød botemidler som kunne gitt reparasjon. I begge tilfellene må imidlertid 

EMD ta stilling til hvilke botemidler som er nødvendige for å gi reparasjon, 

og domstolen henviser relativt ofte til praksis om artikkel 34 under drøftelsen 

av artikkel 13.249 Praksis etter artikkel 34 vil derfor være relevant ved 

tolkningen av artikkel 13. Av særlig interesse er sakstilfeller hvor klager 

gjennom den nasjonale prosessen har fått en form for reparasjon, men ikke 

erstatning, og EMD har måttet ta stilling til om klager har mistet sin status 

som «victim».  

I Wolfmeyer mot Østerrike var en mann blitt tiltalt for seksuell omgang med 

en mindreårig gutt. På gjerningstidspunktet var den seksuelle lavalderen i 

                                           
 
249  F. eks. De Souza Ribeiro mot Frankrike (2012) avsnitt 76 flg. 
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Østerrike høyere for menn-som-har-sex-med-menn enn for heterofilt 

samleie. EMD hadde tidligere funnet at rettstilstanden stred mot 

diskrimineringsforbudet i artikkel 14.250 På bakgrunn av rettsutviklingen 

frikjente konstitusjonsdomstolen Wolfmeyer og tilkjente ham delvis 

saksomkostninger. EMD fant at de nasjonale botemidlene ikke var 

tilstrekkelige til å oppheve Wolfmeyers status som «victim». EMD fant at 

det var «inconceivable how an acquittal without any compensation for 

damages and accompanied by the reimbursement of a minor part of the 

necessary defence costs could have provided adequate redress». EMD la 

betydelig vekt på at straffesaken hadde rettet søkelys mot svært private 

forhold, og at EMD hadde tilkjent høy erstatning for ikke-økonomisk tap 

etter artikkel 41 i tilsvarende saker. Den diskriminerende 

straffebestemmelsen var heller ikke endret, noe som medført en vedvarende 

krenkelse av Wolfmeyers rettigheter.251 

I Kurić mfl. mot Slovenia hadde en rekke ikke-slovenere bosatt på slovensk 

territorium blitt gjort statsløse etter oppløsningen av Jugoslavia. Slovenia 

hadde gjort det vanskelig for klagerne å få permanent oppholdstillatelse, og 

klagerne anførte at artikkel 8 var krenket. Slovenia påsto at en rekke av 

klagene måtte avvises fordi klagerne nylig hadde fått permanent 

oppholdstillatelse. EMD avviste anførselen under henvisning til at 

krenkelsene hadde vært langvarige og rammet en større personkrets. EMD 

viste til at ingen av klagerne på domstidspunktet hadde blitt tilkjent 

erstatning, men tok ikke endelig stilling til om erstatning var nødvendig for 

å frata klagerne status som «victim».252 Under henvisning til drøftelsen av 

artikkel 34, fant EMD at artikkel 13 var krenket.253 

Selv om kravene til erstatning etter artikkel 13 ikke nødvendigvis vil være 

sammenfallende med vurderingen etter artikkel 34, indikerer Kurić og 

Wolfmeyer at erstatning for ikke-økonomisk tap kan være nødvendig for å 

                                           
 
250  L. og V. mot Østerrike (2003). 
251  Wolfmeyer mot Østerrike (2005) avsnitt 33. 
252  Kurić mfl. mot Slovenia (2012) avsnitt 267-268. 
253  Ibid. avsnitt 371. 
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reparere krenkelser av flere rettigheter enn de som har blitt behandlet i 

praksis om artikkel 13.  

3.9.2 Andre rettskilder 

I fraværet av en avklaring gjennom ordlyden i artikkel 13 eller EMDs 

praksis, kan andre rettskilder som rettsystematiske hensyn og juridisk teori 

bidra til å belyse spørsmålet om når artikkel 13 hjemler erstatning ved 

krenkelser av konvensjonens øvrige rettigheter. 

At EMD har oppstilt et krav om erstatning ved visse materielle krenkelser 

og ikke ved andre, underbygger at en bør være tilbakeholden med å 

innfortolke et krav om erstatning ved krenkelser av andre rettigheter uten 

klare holdepunkter i EMDs praksis. Dersom domstolen ikke har sagt noe 

annet, er utgangspunktet at staten har en valgfrihet til å bestemme hvilke 

botemidler som skal tilbys. At EMD i domspremissene eksplisitt har 

avgrenset kravet om erstatning til å omfatte særskilte krenkelser, tydeliggjør 

at erstatning forblir unntaket. 

Også konvensjonen tolket som helhet underbygger at artikkel 13 kun 

unntaksvis vil hjemle et krav om erstatning. Etter Wien-konvensjonen 

artikkel 31 første ledd skal traktater tolkes etter sin ordlyd. Ved tolkningen 

av ordlyden er det relevant å se til andre bestemmelser i traktaten.254 At det 

er inntatt særlige bestemmelser om erstatning i artikkel 5 femte ledd og P7-

3 tilsier at en rett til erstatning ikke følger av EMKs øvrige bestemmelser. 

EMK skal tolkes dynamisk, og den originale fortolkningen av konvensjonen 

er ikke avgjørende for hvordan artikkel 13 skal forstås i dag. 

Erstatningshjemlene i artikkel 5 og P7-3 vil imidlertid bli gradvis mer 

overflødige jo mer vidtrekkende erstatningsforpliktelsen i artikkel 13 

tolkes.255 Konvensjonen tolket som helhet taler derfor for at adgangen til å 

kreve erstatning i medhold av artikkel 13 forblir begrenset. 

                                           
 
254  Ruud og Ulfstein (2011) s. 90. 
255  Tilsvarende: Berka (2011) s. 262. 
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I teorien har synspunktene på når artikkel 13 hjemler et krav om erstatning 

vært delte. Christoffersen argumenterer for at EMDs rettspraksis om 

erstatning sammenholdt med statenes primære forpliktelse til å håndheve 

konvensjonen tilsier at artikkel 13 gir rett til erstatning på nasjonalt nivå 

uavhengig av hvilken materiell rettighet som har blitt krenket.256 Med 

bakgrunn i rimelighetsbetraktninger uttrykker Berka tilsvarende at det er 

liten grunn til å skille mellom rettigheter hvor EMD eksplisitt har anerkjent 

en rett til erstatning for ikke-økonomisk tap og øvrige 

konvensjonskrenkelser.257 Lorenzen mfl. og Kjølbro holder spørsmålet om 

når artikkel 13 gir krav på erstatning mer åpent, og uttaler at det beror på en 

konkret vurdering.258 Jeg forstår Jacobs mfl. slik at kravet om erstatning er 

begrenset til krenkelser av artikkel 2, 3 og retten til rettergang innen rimelig 

tid.259 Cameron gir tilsvarende uttrykk for at plikten til å yte erstatning etter 

artikkel 13 er begrenset til de tilfellene som er gjennomgått over.260 Aall gir 

uttrykk for at artikkel 13 de lege lata ikke kan tolkes slik at den gir rett til 

erstatning, og slår noe upresist fast at det kun er artikkel 5 femte ledd som 

gir en rett til erstatning på nasjonalt nivå.261  

Selv om synspunktene i teorien er delte, tilsier rettssystematiske hensyn at 

man uten klarere forankring i EMDs praksis bør være tilbakeholden med de 

lege lata å tolke et krav om erstatning inn i artikkel 13. Det er imidlertid ikke 

utelukket at det de lege ferenda kan finnes grunner for nasjonale domstoler 

til å tilkjenne erstatning i flere tilfeller. Slike betraktninger vil omtales 

nærmere i kapittel 7. 

3.9.3 Hvilke begrensninger oppstiller kravet til reparasjon? 

EMDs praksis om artikkel 34 viser at artikkel 13 trolig vil kunne gi krav på 

erstatning også ved andre krenkelser av konvensjonen. I mangel på et klart 

                                           
 
256  Christoffersen (2009) s. 443. 
257  Berka (2011) s. 264. 
258  Lorenzen mfl. (2011) s. 951-952 og Kjølbro (2010) s. 879. 
259  Rainey, Wicks og Ovey (2014) s. 140. 
260  Cameron (2006a) s. 567. 
261  Aall (2015) s. 406. De lege ferenda kritiserer Aall den erstatningsrettslige 

særbehandlingen av artikkel 5 som lite velbegrunnet. 
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utgangspunkt for erstatningsvurderingen, bør en imidlertid være 

tilbakeholden med å tolke et krav om erstatning inn i nye rettigheter uten 

holdepunkter i rettspraksis. Retten til reparasjon kan likevel tilsi at erstatning 

i noen tilfeller tilkjennes, selv uten prejudikater fra EMD. 

Artikkel 13 gir en rett til reparasjon uavhengig av hvilken underliggende 

materiell rettighet som er krenket. Det finnes som sagt en rekke ulike 

botemidler som kan gi reparasjon. I motsetning til rettighetene hvor EMD 

har tolket et krav om erstatning inn i artikkel 13, må ikke reparasjon ved 

krenkelser av andre rettigheter nødvendigvis omfatte erstatning for ikke-

økonomisk tap. Hvor det ikke finnes andre tilgjengelige botemidler som kan 

gi tilstrekkelig reparasjon, kan erstatning likevel være nødvendig.262  

Hvorvidt klager har krav på erstatning for ikke-økonomisk tap ved andre 

krenkelser av konvensjonen beror derfor på om den enkelte klager har 

adgang på andre materielle eller prosessuelle botemidler som kumulert sett 

gir tilstrekkelig muligheter for reparasjon.263  

3.9.4 Alternative botemidler 

I norsk rett er alternative botemidler til erstatning blant annet 

domstolsprøving av forvaltningsvedtak, ankebehandling, opphevelse av 

hovedforhandling, reduksjon av utmålt straff, forvaltningsmessig 

ugyldighet, midlertidig forføyning, vedtak om oppsettende virkning og i 

noen tilfeller ekstraordinære botemidler som gjenopptagelse. Det vil gå for 

langt å redegjøre for alle botemidlene her. I stedet vil noen særlig aktuelle 

botemidler bli omtalt nærmere. 

Domstolsprøving og ankebehandling 

Selv om det terminologisk kan virke noe fremmed å omtale domstolsprøving 

som en form for reparasjon, er det klart at muligheten til å angripe 

gyldigheten av et konvensjonsstridig vedtak eller en konvensjonsstridig 

                                           
 
262  SOU 2010:87 s. 335. 
263  Et eksempel på en slik vurdering gis i LB-2015-35426. 
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prosess gjennom domstolene kan utgjøre et effektivt botemiddel.264 I noen 

tilfeller vil adgangen til å anlegge erstatningssøksmål etter omstendighetene 

kunne være et tilstrekkelig botemiddel.265 I to avvisningsavgjørelser mot 

Norge har EMD lagt til grunn at muligheten til å reise erstatningssøksmål 

med grunnlag i skl. § 2-1 utgjorde et effektivt botemiddel.266 

Tilsvarende kan adgangen til å påanke avgjørelser være et botemiddel. Der 

en av konvensjonens prosessuelle rettigheter har blitt krenket under 

underinstansens behandling, er det nærliggende at krenkelsen repareres 

gjennom ankebehandling eller ved at saken henvises til fornyet behandling. 

Hvor det er adgang til å få saken prøvd på nytt, er det vanskelig å se at 

erstatning for ikke-økonomisk tap er nødvendig for å gi tilstrekkelig 

reparasjon.267 Spørsmålet kan imidlertid stille seg annerledes hvor et 

konvensjonsstridig vedtak blir effektuert før saken tas opp til fornyet 

vurdering, og klager ikke har mulighet til å begjære oppsettende virkning. 

Fastsettelsesdom 

EMD har i et stort antall tilfeller avslått krav om erstatning for ikke-

økonomisk tap etter artikkel 41 under henvisning til at en konstatering av at 

konvensjonen var krenket ga tilstrekkelig reparasjon.268 Muligheten til å få 

fastsettelsesdom for en konvensjonskrenkelse må tilsvarende antas å kunne 

gi et effektivt botemiddel etter artikkel 13.269  

EMDs praksis er ikke entydig på når en konstatering av krenkelse gir 

tilstrekkelig reparasjon, utover at erstatning er nødvendig hvor skaden er 

omfattende.270 I praksis gir EMD fortrinnsvis fastsettelsesdom ved 

                                           
 
264  Herunder K. og T. mot Finland (2002) avsnitt 198 og Österreichische Vereinigung 

zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung mot Østerrike (2013) avsnitt 56. 
265  Keegan mot Storbritannia (2006) avsnitt 42. 
266  Thiermann mfl. mot Norge (2007) og Hellum mot Norge (2000). 
267  Tilsvarende: SOU 2010:87 s. 343. 
268  F.eks. Folgerø mfl. mot Norge (2007) avsnitt 109. 
269  I K.T. mot Norge (2008) avsnitt 101 fant EMD det ikke nødvendig å uttale seg om 

adgangen til å kreve fastsettelsesdom oppfylte kravet til «access to court» i artikkel 

6 første ledd, men mente statens anførsel om dette var «arguable». 
270  Varnava mfl. mot Tyrkia (2009) avsnitt 224 og Jozon (2011) s. 763. 
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krenkelser av artikkel 6 første ledd, artikkel 6 tredje ledd, artikkel 5 tredje 

ledd, samt visse overtredelser av artikkel 5 første ledd og fjerde ledd, P1-1 

og artikkel 8.271  

Adgangen til å kreve fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelser i norsk rett 

vil omtales nærmere i kapittel 7.3. I denne omgang vil det kun nevnes at den 

nasjonale rettstilstanden per i dag neppe er tilstrekkelig klar til at muligheten 

til å kreve fastsettelsesdom kan anses som et tilgjengelig botemiddel etter 

artikkel 13.272 Det er imidlertid ikke utlukket at fastsettelsesdom kumulert 

med andre botemidler vil kunne oppfylle effektivitetskravet i artikkel 13.  

Erstatningskrav mot tredjeperson 

Det er klart at adgangen til å anlegge erstatningssøksmål mot det offentlige 

kan utgjøre et effektivt botemiddel. Det kan spørres om også muligheten til 

å anlegge erstatningskrav mot en privat skadevolder kan utgjør et effektivt 

botemiddel.  

I O’Keeffe mot Irland hadde en lærer på en katolsk skole forgrepet seg en 

rekke ganger på en elev. EMD fant at irske myndigheter hadde brutt den 

positive forpliktelsen etter artikkel 3 til å beskytte eleven. Under vurderingen 

av artikkel 13 anførte myndighetene at skadelidte kunne anlegge 

erstatningskrav mot overgriperens arbeidsgiver. EMD fant at klageren hadde 

rett til et botemiddel som kunne etablere om offentlige myndigheter hadde 

opptrådt ansvarsbetingende, og muligheten til å anlegge søksmål mot en 

privat eller ikke-statlig aktør utgjorde derfor ikke et effektivt botemiddel.273  

EMDs uttalelser i O’Keeffe er begrenset til det konkrete saksforholdet. Ved 

krenkelser av konvensjonen gir imidlertid artikkel 13 helt generelt den 

                                           
 
271  Jozon (2011) s. 754-758. 
272  I Kristiansen og Tyvik AS mot Norge (2013) avsnitt 44 fant EMD at i mangel på 

nasjonal rettspraksis som viste at det var mulig for skadelidte å kreve 

fastsettelsesdom for krenkelsen av retten til «access to court», kunne ikke saken 

avvises etter artikkel 35 på grunn av manglende uttømming av nasjonale botemidler. 
273  O’Keeffe mot Irland (2014) avsnitt 179. 
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enkelte en rett til å få fastlagt om det offentlige er ansvarlig.274 Muligheten 

til å reise erstatningskrav mot en privat part vil derfor neppe alene være et 

tilstrekkelig effektivt botemiddel.275 

3.10 Oppsummering 

Artikkel 13 er ikke en erstatningsbestemmelse, og som hovedregel vil ikke 

klager ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av 

konvensjonen. Ved krenkelser av artikkel 2, 3, retten til rettergang innen 

rimelig tid, retten til fullbyrdelse av dommer samt noen krenkelser av 

artikkel 8, må retten til et effektivt botemiddel imidlertid forstås slik at 

erstatning for ikke-økonomisk tap kan være nødvendig for at skadelidte skal 

få tilstrekkelig reparasjon. Den frihet konvensjonsstatene i utgangspunktet 

har til å bestemme hvilke botemidler som skal være tilgjengelig i nasjonal 

rett er tilsvarende innskrenket.  

Kravene artikkel 13 stiller til erstatning vil variere mellom de ulike 

rettighetene. Mens erstatning i prinsippet skal være tilgjengelig ved 

krenkelser av artikkel 2 og 3, er erstatning kun ett av flere ulike preventive 

og kompenserende botemidler som kan gi reparasjon for overtredelser av 

retten til rettergang innen rimelig tid og retten til fullbyrdelse av dommer.  

For andre krenkelser av konvensjonen krever ikke artikkel 13 at erstatning 

skal være tilgjengelig som et primært botemiddel.276 Artikkel 13s krav om at 

botemidlene må være effektive setter imidlertid en skranke. Hvor ingen 

andre botemidler kan gi tilstrekkelig reparasjon for krenkelsen kan det være 

aktuelt å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap. 

                                           
 
274  Jf. kapittel 3.2. 
275  Tilsvarende: Jørgensen og Gøtze (2008) s. 344 og Søvig (2005) s. 70. Hvor 

skadelidte kan velge mellom å rette et erstatningskrav mot det offentlige eller en 

privat skadevolder, og velger å saksøke den private parten vil det kunne være et 

effektivt botemiddel – Maksimov mot Russland (2010) avsnitt 69. 
276  Terminologien er hentet fra SOU 2010:87 s. 336. 
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4 Hvilke krav stiller artikkel 13 til utformingen 

av det nasjonale erstatningsgrunnlaget? 

Skal konvensjonsstaten unngå å bli felt i EMD, må nasjonal rett tilby 

erstatning for ikke-økonomisk tap i de tilfellene hvor artikkel 13 gir krav på 

erstatning.  

Konvensjonsstatene står i utgangspunktet fritt til å bestemme hvordan 

konvensjonens krav til erstatning skal gjennomføres i nasjonal rett. Statene 

er ikke folkerettslig forpliktet til å inkorporere EMK, og konvensjonen 

krever derfor heller ikke at artikkel 13 skal kunne anvendes direkte som 

hjemmel for erstatning på nasjonalt nivå.277 Vilkåret om at botemidlet skal 

være effektivt setter likefullt rammer for hvordan den nasjonale 

erstatningsordningen kan utformes. 

I kapittel 4.1 vil jeg oppstille utgangspunktene for vurderingen av de krav 

artikkel 13 stiller til det nasjonale erstatningsansvaret. I kapittel 4.2 vil jeg 

kort presentere hvilke krav konvensjonen stiller til prøvingsorganet som 

tilkjenner erstatning. Hovedvekten av drøftelsen vil ligge i kapittel 4.3, hvor 

jeg vil se nærmere på hvilke krav artikkel 13 stiller til det nasjonale 

ansvarsgrunnlaget. I tråd med det tradisjonelle skillet mellom objektivt og 

subjektivt ansvar i norsk erstatningsrett, vil det særlig legges vekt på om 

artikkel 13 krever at statene etablerer et objektivt ansvar ved 

konvensjonskrenkelser, eller om et ansvar betinget av det offentlige har 

utvist skyld kan utgjøre et effektivt botemiddel.  

                                           
 
277  At konvensjonsstaten ikke er forpliktet til å inkorporere konvensjonen bygger på 

langvarig praksis. I sitt særvotum i saken Söderman mot Sverige (2013), 

argumenterer derimot dommer Pinto de Albuquerque for at EMK i dag har direkte 

effekt i konvensjonsstatene. Hvor det ikke foreligger nasjonale hjemler som kan 

tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap, kan klager da kreve erstatning direkte 

med grunnlag i konvensjonen, forutsatt at praksis etter artikkel 41 viser at erstatning 

skal tilkjennes. 
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4.1 Utgangspunkter 

De konvensjonsrettslige kravene til utformingen av den nasjonale 

erstatningsordningen må forstås i lys av samspillet mellom EMD og nasjonal 

rett.  

Det er primært opp til nasjonale domstoler å vurdere bevis og tolke nasjonal 

rett. Det ligger derfor først og fremst til den nasjonale rettsanvenderen å 

avgjøre om vilkårene for erstatning er oppfylt. EMD vil ikke overprøve de 

nasjonale domstolenes faktiske vurderinger av om det foreligger en skade 

eller årsakssammenheng.278 Nasjonale domstoler og EMD kan også komme 

til ulik konklusjon i spørsmålet om det foreligger en krenkelse av en materiell 

rettighet, uten at artikkel 13 av den grunn er krenket.279  

EMDs praksis oppstiller samtidig visse overordnede kvalitetskrav som den 

nasjonale erstatningsordningen må overholde. Skjønnstemaet er om 

erstatningsordningen utgjorde et «effective, adequate and accessible» 

botemiddel.280 Herunder må botemidlet gi klager rimelig muligheter til å 

vinne frem med erstatningskravet.281 

4.2 Krav til prøvingsorganet som tilkjenner erstatning 

For at erstatningsordningen skal utgjøre et effektivt botemiddel etter artikkel 

13, må den nasjonale behandlingen av erstatningskravet oppfylle kravene til 

rettferdig rettergang i artikkel 6.282 Dette innebærer at prosessen må være 

tilstrekkelig rask, og erstatningen må bli utbetalt «promptly».283 

                                           
 
278  Nocha mot Polen (2011) (årsakssammenheng); Bljakaj mfl. mot Kroatia (2014) 

avsnitt 142 (årsakssammenheng) og A.D. og O.D. mot Storbritannia (2010) avsnitt 

103 (skade). 
279  F. eks. M.S. mot Storbritannia (2012) avsnitt 51. 
280  Gäfgen mot Tyskland (2010) avsnitt 127 og Recommendation (2010)3 avsnitt 8. 
281  McFarlane mot Irland (2010) avsnitt 114. 
282  Burdov mot Russland (Nr. 2) (2009) avsnitt 99; Edel (2007) s. 90. 
283 Doran mot Irland (2003) avsnitt 64 og Gäfgen mot Tyskland (2010) avsnitt 127. 

«Promptly» innebærer generelt at erstatningen må utbetales innen seks måneder etter 

at dommen i erstatningssaken ble rettskraftig. 
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Saksomkostningene kan heller ikke være så store at de utgjør en urimelig 

begrensing på adgangen til botemidlet.284  

4.3 Krav til ansvarsgrunnlaget 

Ordlyden i artikkel 13 gir ikke et svar på hvordan ansvarsgrunnlaget i 

nasjonal rett må være utformet for å være effektivt. Løsningen må i stedet 

søkes i EMDs praksis. Ettersom EMDs praksis om erstatning er lite utviklet 

på et prinsipielt nivå, kan det være hensiktsmessig å se problemstillingen i et 

bredere lys. I kapittel 4.3.1 vil jeg først se på reguleringen av 

ansvarsgrunnlaget i folkeretten mer generelt. I kapittel 4.3.2 vil jeg deretter 

se på hvilken betydning skyld har i vurderingen av om konvensjonens 

materielle rettigheter er krenket. I kapittel 4.3.3 vil jeg til slutt gå over til 

EMDs praksis om artikkel 13, og undersøke hvilke nasjonale 

ansvarsgrunnlag som kan være effektive. 

4.3.1 Ansvarsgrunnlag i folkeretten 

For at en stat skal bli erstatningsansvarlig for brudd på en folkerettsregel, må 

vilkårene for statsansvar være oppfylt. Statsansvar oppstår ved enhver 

«internationally wrongful act».285 En internasjonal forpliktelse må da være 

brutt, og handlingen eller unnlatelsen må kunne tilskrives noen som handler 

på vegne av staten.286 Når vilkårene er oppfylt, oppstår statsansvar som en 

objektiv følge.287 Hvilket ansvarsgrunnlag handlingen er underlagt beror 

derfor på den folkerettslige primærnormen.288 I noen tilfeller vil skyld være 

et vilkår for folkerettsbrudd. For eksempel vil angrep på en folkegruppe kun 

klassifiseres som folkemord dersom handlingene gjennomføres med hensikt, 

                                           
 
284  McFarlane mot Irland (2010) avsnitt 123-124 og Burdov mot Russland (Nr. 2) 

(2009) avsnitt 99. 
285  ILC-artiklene artikkel 1. 
286  Ibid. artikkel 2. 
287  Stern (2010) s. 209. 
288  Crawford (2002) s. 84. ILC-artiklene tar ikke stilling til om det generelt gjelder et 

subjektivt eller objektivt ansvar i folkeretten – International Law Commission (2001) 

s. 34. 
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og derfor forsett, om å ødelegge gruppen.289 Hvor det først foreligger et 

folkerettsbrudd, oppstilles det imidlertid ikke et alminnelig vilkår om skyld 

for at staten skal bli erstatningsansvarlig.290 

Reglene om statsansvar regulerer kun statenes folkerettslige ansvar, og er 

ikke bestemmende for hvordan ansvaret for krenkelser av folkeretten skal 

reguleres på nasjonalt plan. Reglene kan likefullt gi inspirasjon i tolkningen 

av artikkel 13. Christoffersen anvender ILC-artiklene for å underbygge at 

artikkel 13 gir rett til erstatning på nasjonalt nivå uavhengig av skyld.291  

Systemet i folkeretten viser at i tolkningen av ansvarsgrunnlaget for brudd 

på folkerettsregler, som omfatter EMK, må reparasjonshjemlene forstås i 

samspill med primærnormene. For å vurdere om artikkel 13 stiller krav til 

det nasjonale ansvarsgrunnlaget, bør det først undersøkes hvilke føringer 

EMKs materielle rettigheter legger for ansvarsvurderingen. 

4.3.2 Culpa som moment i vurderingen av om konvensjonen er 

krenket 

Ingen av EMKs materielle bestemmelser oppstiller etter sin ordlyd et vilkår 

om at konvensjonsstaten må har utvist skyld for at det skal foreligge en 

krenkelse. Det objektive faktum at en rettighet har blitt krenket er 

tilstrekkelig for at staten kan holdes ansvarlig.292 I vurderingen av om den 

enkelte rettighet har blitt krenket, vil likevel elementer som går igjen i 

culpavurderinger kunne spille inn.293  

I noen tilfeller vil det følge prima facie av konstateringen av krenkelse at en 

offentlig tjenestemann har opptrådt forsettlig. Særlig aktuelt er overtredelser 

                                           
 
289  Roma-vedtektene artikkel 6. 
290  Ansvarsmodellen i folkeretten har likhetstrekk med erstatningsregelen i EMK 

artikkel 41. I medhold av bestemmelsen kan EMD tilkjenne «just satisfaction» når 

domstolen finner at en av konvensjonens rettigheter har blitt krenket. Ansvar er 

betinget av at staten har krenket konvensjonen, men det oppstilles ikke et ytterligere 

vilkår om at konvensjonsstaten har utvist skyld. Se kapittel 6.1. 
291  Christoffersen (2009) s. 443. 
292  Ribitsch mot Østerrike (1994) avsnitt 110. 
293  Steininger og Wallner-Friedl (2011) s. 506. 
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av torturforbudet. I vurderingen av om behandling anses som tortur etter 

artikkel 3, har EMD vist til legaldefinisjonen i torturkonvensjon artikkel 1.294 

Etter artikkel 1 er det et vilkår for at behandling skal anses som tortur at 

alvorlig smerte eller lidelse har blitt påført med intensjon om å skaffe 

opplysninger, straffe eller true en person. Ved å oppstille et krav om hensikt, 

ligger en stillingtagen til forsett innbakt i vurderingen av om konvensjonen 

er krenket.295 

Også hvor forsett ikke implisitt er et vilkår for krenkelse, vil skyld kunne 

være et moment i vurderingen. Noen rettigheter oppstiller 

konvensjonsbruddsterskeler som minner om de objektive 

risikobetraktningsmomentene i en culpavurdering.296 Et eksempel er 

rimelighetsvilkåret i retten til rettergang innen rimelig tid. Vilkåret gir 

anvisning på en bred vurdering hvor det blant annet er relevant om 

forsinkelsen i saksbehandlingen kan tilskrives inaktivitet fra myndighetenes 

side.297  

Hvor det er spørsmål om staten har krenket en positiv forpliktelse gjennom 

unnlatelser, vil skyldbetraktninger være særlig fremtredende. Staten er ikke 

forpliktet til å avverge enhver fare eller forebygge alle krenkelser private 

foretar overfor andre. For at staten skal holdes ansvarlig, må personer den 

hefter for ha hatt en foranledning til å handle. Et ansvar for unnlatelser er 

kun aktuelt hvor myndighetene «knew or ought to have known» at en 

privatperson sto i akutt fare for å bli utsatt for en krenkelse, og likevel ikke 

tok rimelige skritt for å avverge risikoen.298 Vurderingen er i stor grad 

sammenfallende med en culpavurdering. 

Skyldbetraktninger gjør seg ikke gjeldende i like stor grad ved alle 

krenkelser av konvensjonen. Ved krenkelser av konvensjonens prosessuelle 

                                           
 
294  Gäfgen mot Tyskland (2010) avsnitt 90. I vurderingen av om behandling er 

umenneskelig eller nedverdigende i strid med artikkel 3 er hensikt et moment, men 

ikke et vilkår for ansvar – Kalashnikov mot Russland (2002) avsnitt 95. 
295  Eskeland (2013) s. 295. 
296  Andersson (2013) s. 562. 
297  Kjølbro (2010) s. 565. 
298  Osman mot Storbritannia (1998) avsnitt 116. 
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rettigheter, foruten retten til rettergang innen rimelig tid, er innslaget av 

interesseavveininger mer begrenset. Skyldbetraktninger kan fortsatt ha 

betydning, men deres gjennomslag er mindre entydig.299 

4.3.3 Ansvarsgrunnlaget i artikkel 13 

Hvor det først foreligger en krenkelse av en konvensjonsrettighet som gir 

krav på erstatning, og de øvrige grunnvilkårene for erstatning er oppfylt, blir 

spørsmålet om artikkel 13 oppstiller ytterligere vilkår for erstatningsansvar. 

I likhet med reglen om statsansvar oppstiller verken ordlyden i artikkel 13 

eller EMDs praksis vilkår om at det offentlige har utvist skyld for at 

skadelidte skal ha et krav om reparasjon. I teorien har det også blitt tatt til 

orde for at et subjektivt ansvar er uforenlig med konvensjonen når det først 

er konstatert en krenkelse.300 I motsetning til reglene om statsansvar gir 

imidlertid artikkel 13 ikke rett på erstatning, men kun rett til en effektiv 

erstatningsordning. At EMD ikke har oppstilt et vilkår om skyld utelukker 

derfor ikke at nasjonale erstatningsordninger bygget på subjektivt ansvar kan 

anses som effektive. 

EMD har i liten grad uttalt seg generelt om hvilke rammer 

effektivtetsvilkåret setter for reguleringen av ansvarsgrunnlaget i nasjonal 

rett. Det må i stedet tas utgangspunkt i de enkeltsakene hvor EMD har 

vurdert om konkrete nasjonale erstatningsordninger har utgjort effektive 

botemidler. Særlig relevant er rettspraksis hvor EMD har vurdert om 

erstatningshjemler betinget av culpa har oppfylt kravene i artikkel 13. 

Er et culpaansvar forenlig med artikkel 13? 

I en rekke saker mot Russland har EMD kommet med uttalelser som trekker 

i retning av at et ansvar betinget av skyld ikke er forenlig med artikkel 13. 

                                           
 
299  Steininger og Wallner-Friedl (2011) s. 508. 
300  NJA 2013 s. 842 (s. 850), Reiertsen (2015) s. 426, Bengtsson og Strömbäck (2014) 

s. 105, Christoffersen (2005) s. 134 og Venice Commission (2007) s. 41. 



 - 78-  

 

 

 

I Burdov mot Russland (Nr. 2) forelå det en krenkelse av retten til å få 

rettskraftige dommer fullbyrdet. I russisk rett var erstatning for ikke-

økonomisk tap betinget av at det offentlige hadde utvist skyld. EMD viste til 

skyldvilkåret, og konkluderte kort at botemidlet ikke var effektivt fordi det 

ikke ga klager en rimelig mulighet til å vinne frem med kravet. EMD påpekte 

at det er en sterk presumpsjon for at manglende fullbyrdelse av dommer fører 

til ikke-økonomisk tap, og at et vilkår om skyld vanskelig lar seg forene med 

presumpsjonen. Dommen som ikke var fullbyrdet ga klager et pengekrav 

mot et statlig direktorat. EMD uttalte at på tross av at staten var debitor, så 

var det ikke sikkert at ansvaret for den manglende fullbyrdelsen kunne 

tilskrives direktoratet.301 Selv når det var på det rene at konvensjonen var 

krenket, var det ikke sikkert at skyldvilkåret ville være oppfylt. Burdov ble 

senere fulgt opp av Ananyev mfl. mot Russland, hvor EMD fant at det 

subjektive ansvarsgrunnlaget heller ikke ga et effektivt botemiddel ved 

krenkelser av artikkel 3.302 

Lest isolert gir dommene sterke holdepunkter for at erstatningshjemler 

betinget av skyld ikke er effektive botemidler etter artikkel 13. Dommene lar 

seg imidlertid ikke nødvendigvis generalisere. Fra domspremissene er det 

klart at EMDs kontante avvisning av at skyldansvaret kunne være effektivt i 

hvert fall delvis er begrunnet av særegne forhold ved rettstilstanden i 

Russland. Ananyev er illustrerende. I saken klagde to innsatte på 

umenneskelige fengselsforhold. EMD hadde i en rekke tidligere saker mot 

Russland funnet krenkelser av artikkel 3 i lignede saker. Rettspraksis fra 

russiske domstoler viste likevel at erstatningskrav mot 

fengselsmyndighetene sjelden førte frem. Selv hvor forholdene ble ansett for 

å være i strid med nasjonal rett, ble fengselsmyndighetene ofte frifunnet fordi 

nasjonale domstoler fant at de ikke var ansvarlige for overtredelsen.303 I 

realiteten ble skyldkravet praktisert på en måte som gjorde at klagerne i 

Ananyev ikke hadde noen utsikter til å vinne frem med et erstatningskrav.304  

                                           
 
301  Burdov mot Russland (Nr. 2) (2009) avsnitt 110-111. 
302  Ananyev mfl. mot Russland (2012) avsnitt 229. 
303  Ananyev mfl. mot Russland (2012) avsnitt 116. 
304  Skorobogatykh mot Russland (2009) avsnitt 32. 
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I rettspraksis mot andre konvensjonsstater har EMD uttalt seg mindre 

kategorisk i spørsmålet om subjektivt ansvar kan utgjøre et effektivt 

botemiddel.  

I Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB mot Sverige fant EMD 

at regelen om det offentliges arbeidsgiveransvar i skadeståndslagen 3 kap. 2 

§ første ledd ikke utgjorde et effektivt botemiddel i en sak hvor P1-1 var blitt 

krenket under de nasjonale domstolenes behandling av en konkurssak. EMD 

viste til at ansvarsterskelen for rettsanvendelsesfeil i svensk rett var høy, og 

det var ingen holdepunkter for at de nasjonale domstolene hadde handlet på 

en måte som overtrådte terskelen. Arbeidsgiveransvaret ga derfor ikke 

mulighet for reparasjon, og kunne ikke anses som effektivt.305  

Spørsmålet om det offentliges arbeidsgiveransvar ga et effektivt botemiddel 

var også tema i Kangasluoma mot Finland. Retten til rettergang innen 

rimelig tid var krenket, og arbeidsgiveransvaret i skadeståndslagen 3 kap. 2 

§ første ledd ga den eneste mulige hjemmelen for kompensasjon. EMD viste 

til at forsinkelser i rettergangen ikke ble ansett som culpøse i finsk rett, og 

fant at arbeidsgiveransvaret derfor ikke utgjorde et effektivt botemiddel.306  

Selv om arbeidsgiveransvaret ikke ble ansett å utgjøre et effektivt botemiddel 

i de to sakstilfellene, kan man ikke lese premissene slik at EMD utelukker at 

et skyldansvar kan være effektivt ved krenkelser av konvensjonen. I begge 

sakene var det ikke selve skyldvilkåret, men måten skyldvilkåret ble 

praktisert på i tilsvarende saker, som gjorde at erstatningsansvaret ikke var 

effektivt. 

Saken Y. mot Latvia illustrerer hvordan EMD foretar en konkret vurdering 

av om skadelidte hadde en tilstrekkelig mulighet til å vinne frem med 

erstatningskravet. En kvinne var blitt holdt i et hardt grep av to politifolk, og 

påsto at artikkel 3 var krenket. EMD fant at behandlingen ikke overskred 

minsteterskelen for umenneskelig behandling, men konkluderte med at 

klager hadde en «arguable claim» om krenkelse, og at artikkel 13 derfor ga 

                                           
 
305  Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB mot Sverige (2003) avsnitt 71. 
306  Kangasluoma mot Finland (2004) avsnitt 48. 
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rett til et effektivt botemiddel. Partene var uenige om muligheten til å 

anlegge sivilt erstatningssøksmål mot politidistriktet eller de enkelte 

politifolkene oppfylte kravet i artikkel 13. Ansvaret var underlagt et vilkår 

om skyld, og kvinnen anførte at det ikke fantes praksis fra nasjonale 

domstoler som underbygget at søksmål kunne føre frem. EMD påpekte at 

nasjonale domstoler i en lignende sak hadde funnet at vilkåret om skyld var 

oppfylt, og tilkjent erstatning. Muligheten for å reise et sivilt søksmål 

eksisterte derfor både i teori og praksis, og klager hadde tilgang til et effektivt 

botemiddel.307  

EMDs praksis viser at ansvarsgrunnlaget ikke er avgjørende for hvorvidt den 

nasjonale erstatningsordningen er effektiv. Det sentrale vurderingstemaet i 

effektivtetsvurderingen er hvordan erstatningsreglene praktiseres. Både et 

ansvar som kun er betinget av at det foreligger en konvensjonskrenkelse, og 

et ansvar som er betinget av at det offentlige har utvist skyld, kan være 

effektivt. Det avgjørende er om skyldvilkåret praktiseres slik at skadelidte 

har en rimelig mulighet til å få medhold i erstatningskravet. Herunder må 

nasjonale myndigheter kunne vise til tilsvarende saksforhold hvor krav om 

erstatning har ført frem. 

Hvilke begrensninger stiller kravet til effektivitet på tolkningen av 

skyldvilkåret? 

Et subjektivt erstatningsansvar er ikke de facto i strid med artikkel 13. 

Effektivitetskravet setter imidlertid begrensninger for hvordan skyldvilkåret 

tolkes i saker hvor det kreves erstatning for konvensjonskrenkelser.  

I saken Kochetkov mot Estland hadde en mann vært underlagt soningsforhold 

som stred mot artikkel 3. Mannen gikk i etterkant til søksmål med krav om 

erstatning for ikke-økonomisk tap. Nasjonale domstoler fant at 

soningsforholdene stred mot nasjonale regler, men avviste erstatningskravet 

                                           
 
307  Y. mot Latvia (2014) avsnitt 71. I Roman Karasev mot Russland (2010) avsnitt 83-

84 fant EMD at skyldvilkåret ikke ble praktisert tilstrekkelig effektivt. 



 - 81-  

 

 

 

fordi det ikke var bevist at myndighetspersoner hadde utvist skyld. EMD fant 

at artikkel 13 var krenket og uttalte at:  

«[T]he Court considers that the domestic courts, interpreting and applying the law 

as they did in the present case, put themselves in a position where they were not 

capable of providing an effective remedy for the applicant. […] [T]hey found that 

no redress could be afforded to the applicant in the absence of any fault or intention 

to degrade him on the part of specific officials. The Court considers such an 

approach too restrictive. It reiterates in this context that although the question 

whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a 

factor to be taken into account, the absence of any such purpose cannot exclude a 

finding of a violation of Article 3.»308 

Uttalelsen viser at skyld kan være et moment i vurderingen av om en 

materiell konvensjonsrettighet er krenket. Der det først foreligger en 

krenkelse, kan erstatning derimot ikke nektes under henvisning til at det 

offentlige ikke har utvist skyld. Dersom skyldansvaret i nasjonal rett 

praktiseres slik at staten frifinnes i saker hvor artikkel 13 gir krav på 

erstatning, vil det nasjonale erstatningansvaret ikke være effektivt. Det er 

neppe tilstrekkelig at skyldvilkåret praktiseres slik at det tilkjennes erstatning 

ved de fleste krenkelser. I Kochetkov fant EMD at det var uten betydning at 

estiske domstoler i en rekke tilsvarende saker hadde funnet at skyldvilkåret 

var oppfylt, når tolkningen av skyldvilkåret i den forliggende saken hadde 

ført til at skadelidte ikke hadde fått erstatning309 

Ved krenkelser av konvensjonsrettigheter hvor artikkel 13 ikke gir krav på 

erstatning, vil effektivitetskravet neppe trekke opp like klare rammer for 

ansvarsgrunnlaget. Skadelidte har ikke et krav på erstatning, og et ansvar 

betinget av skyld kan etter omstendighetene være effektivt selv om 

skyldvilkåret praktiseres strengt.310 

                                           
 
308  Kochetkov mot Estland (2009) avsnitt 58. 
309  Kochetkov mot Estland (2009) avsnitt 59. 
310  I Albertsson og Carina Ahlstrøm Forvaltning AB mot Sverige (2009) fant EMD at 

skadeståndslagen 3 kap. 2 § ga klagerne et effektivt botemiddel for en anført 

krenkelse av P1-1, selv om det for rettsanvendelsesfeil gjaldt et krav om kvalifisert 

skyld. 
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4.4 Oppsummering 

I likhet med reglene om statsansvar i folkeretten, må kravene artikkel 13 

stiller til ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett forstås som et samspill mellom 

primærreglene og reparasjonshjemmelen. 

I EMK er konvensjonens materielle rettigheter primærreglene. I 

fastleggingen av om de materielle rettighetene er krenket, kan skyld være et 

moment i vurderingen, dog sjelden et vilkår for krenkelse. 

Hvor en materiell rettighet er krenket, gir artikkel 13 krav på reparasjon. 

Dersom erstatning for ikke-økonomisk tap er nødvendig for å gi reparasjon, 

oppstiller ikke artikkel 13 noe ytterligere vilkår om skyld. 

Konvensjonskrenkelsen utgjør et tilstrekkelig ansvarsgrunnlag. Et ansvar 

betinget av at det offentlige har utvist skyld kan likevel utgjøre et effektivt 

botemiddel, forutsatt at culpanormen tolkes slik at krenkelser av 

konvensjonen anses som culpøse. 

Selv om ansvaret etter konvensjonen ikke er betinget av skyld, er det ikke 

riktig å karakterisere ansvaret som objektivt. I motsetning til det ulovfestede 

objektive ansvaret i norsk rett bygger ansvaret ikke på 

risikofordelingsbetraktninger, men er en følge av at konvensjonen er 

krenket.311 I vurderingen av om konvensjonen er krenket vil skyld kunne 

være et moment.  

  

                                           
 
311  Hinghofer-Szalkay og Koch (2011) s. 575. 
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5 Artikkel 13 som hjemmel for erstatning for 

ikke-økonomisk tap 

Gjennomgangen av EMDs praksis har vist at konvensjonsstatene i noen 

tilfeller er forpliktet til å tilby erstatning for ikke-økonomisk tap. Med 

bakgrunn i de konvensjonsrettslige forpliktelsene vil jeg i dette kapittelet gå 

over til å vurdere om norsk rett oppfyller minimumskravene. 

Norsk rett oppstiller en rekke lovhjemler for erstatning for ikke-økonomisk 

tap. Vilkårene for å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap er imidlertid 

gjennomgående strenge, og hjemlenes anvendelsesområde er ofte smalt. Det 

kan derfor være grunn til først å forutsette at de eksisterende nasjonale 

erstatningshjemlene ikke oppfyller konvensjonens krav. Et spørsmål som har 

blitt reist i norsk rettspraksis og teori er om norske domstoler i et slikt 

scenario kan anvende artikkel 13 direkte som hjemmel for erstatning for 

ikke-økonomisk tap. Etter først å ha redegjort for noen metodiske 

problemstillinger i kapittel 5.1, vil jeg i kapittel 5.2 vurdere om artikkel 13 

jf. mrl. § 2 kan anvendes direkte som grunnlag for erstatning for ikke-

økonomisk tap i norsk rett. 

Med bakgrunn i drøftelsen av om artikkel 13 kan anvendes direkte som 

erstatningshjemmel vil jeg gå over til å vurdere om eksisterende nasjonale 

hjemler for ikke-økonomisk tap oppfyller konvensjonens krav, eller om det 

er lakuner i erstatningsvernet som artikkel 13 kan fylle. I kapittel 5.3 vil jeg 

presentere de mest relevante hjemlene for erstatning for ikke-økonomisk tap 

i norsk rett. I kapittel 5.4 vil jeg gå over til å vurdere om hjemlene oppfyller 

kravene som kan utledes av artikkel 13. Prosjektets rammer gjør at det ikke 

er mulig å måle alle erstatningshjemlene opp mot konvensjonen. For å gi et 

mest mulig dekkende bilde, vil jeg fokusere på den mest generelle 

hjemmelen for erstatning for ikke-økonomisk tap i norsk rett, skl. § 3-5. 

Gjennom en sammenligning av skl. § 3-5 og artikkel 13 vil jeg vurdere om 

skl. § 3-5 kan tilby skadelidte erstatning i alle de tilfeller og på de vilkår som 

konvensjonen krever. 
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5.1 Metodiske utfordringer når artikkel 13 anvendes som 

nasjonal erstatningshjemmel 

Artikkel 13 er en folkerettsregel, og bestemmelsen er i utgangspunktet ikke 

utformet med sikte på å anvendes som erstatningshjemmel i nasjonal rett. 

Dersom artikkel 13 skal anvendes direkte som erstatningsgrunnlag i norsk 

rett, oppstår det derfor noen særskilte tolkningsproblemer. 

EMDs praksis gir begrenset rettledning 

Når EMD tar stilling til om artikkel 13 er krenket, vurderer domstolen kun 

om nasjonale botemidler var effektive. Domstolen tillemper ikke selv 

artikkel 13 for å gi botemidler, og vil ikke overprøve nasjonale domstolers 

tolkning av intern rett. Hvor artikkel 13 kan anvendes direkte som 

erstatningsgrunnlag på nasjonalt nivå, gir derfor EMDs praksis begrenset 

rettledning for å fastlegge innholdet i det konvensjonsbaserte 

erstatningsansvaret. Ut fra EMDs praksis kan man kun utlede en yttergrense 

for hvordan ansvaret må være utformet og praktiseres for at kravet til 

effektivitet skal være oppfylt. Innenfor rammene trukket opp av EMD, og på 

felt hvor EMDs praksis er taus, må innholdet i erstatningsansvaret utfylles 

gjennom nasjonal rett. Når jeg vurderer om artikkel 13 gir et selvstendig 

erstatningsgrunnlag i norsk rett, så innebærer det derfor ikke at 

bestemmelsen tilbyr en fullt utviklet erstatningslære som norske 

rettsanvendere kan absorbere. Forutsatt at artikkel 13 kan anvendes direkte 

som erstatningsgrunnlag i norsk rett, må ansvarets nærmere innhold utvikles 

av norske rettsanvendere i tråd med norske erstatningsrettslige tradisjoner.312  

Artikkel 41 som tolkningsmoment 

I vurderingen av om eksisterende norske hjemler for erstatning for ikke-

økonomisk tap oppfyller kravene i artikkel 13, vil jeg gå nærmere inn på de 

                                           
 
312  Tilsvarende: NJA 2013 s. 842 hvor Högsta domstolen med henvisning til det 

domstolsskapte erstatningsansvaret for EMK-krenkelser uttalte at «Bestämningen av 

skadeståndet såsom kompensatoriskt rättsmedel ska således ske i harmoni med den 

inhemska skadeståndsrätten.» (s. 850-851). 
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krav EMK stiller til utformingen av det nasjonale erstatningsansvaret. 

Ettersom det foreligger lite rettspraksis som utbroderer innholdet i 

erstatningsforpliktelsen i artikkel 13, er det nærliggende å se hen til EMDs 

praksis om artikkel 41.  

Som omtalt i kapittel 3.3.2, er det betydelige forskjeller mellom artikkel 13 

og 41, og praksis om artikkel 41 kan ikke uten videre legges til grunn når 

artikkel 13 skal tolkes. Dette gjelder særlig når det skal fastlegges om 

konvensjonsstatene har en plikt til å gjøre erstatning tilgjengelig. Det 

utelukker samtidig ikke at artikkel 41 kan ha større betydning som 

tolkningsmoment i andre sammenhenger, noe EMD også har anerkjent 

gjennom rettspraksis. For eksempel har EMD lagt til grunn at 

erstatningsnivåene etter artikkel 41 skal være retningsgivende når nasjonale 

domstoler utmåler erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av 

retten til rettergang innen rimelig tid og artikkel 3.313 Generelt kan det være 

grunn til å se nærmere på praksis om artikkel 41, hvor hensynene som taler 

for tilbakeholdenhet med å tolke artikkel 13 i lys av bestemmelsen er mindre 

fremtredende. Med Lorenzen mfl. kan man si at artikkel 41 i noen tilfeller 

kan «tjene som inspiration» ved tolkning av artikkel 13.314 

5.2 Kan artikkel 13 jf. mrl. § 2 anvendes direkte som 

hjemmel for erstatning? 

Selv om konvensjonsstatene ikke folkerettslig er forpliktet til å inkorporere 

konvensjonen og gjøre artikkel 13 til en nasjonal erstatningsregel, er det ikke 

utelukket at parter i saker for norske domstoler kan påberope seg artikkel 13 

direkte som erstatningshjemmel. Gjennom menneskerettsloven er EMK 

inkorporert i norsk rett, og høyesterettspraksis stadfester at artikkel 13 

gjelder som norsk lov. 315 Hjemmelskravet for erstatning for ikke-økonomisk 

                                           
 
313  Bako mot Slovakia (2005) avsnitt 1 og Shilbergs mot Russland (2009) avsnitt 72. 
314  Lorenzen mfl. (2011) s. 1152. Tilsvarende: Christoffersen (2009) s. 442. 
315  Rt. 2003 s. 301 og Rt. 2009 s. 1456. I NOU 1993:18 s. 119 fant utvalget etter en 

særskilt vurdering at artikkel 13 var egnet for inkorporasjon. 
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tap må derfor antas å være oppfylt. Hvorvidt artikkel 13 kan anvendes som 

et direkte erstatningsgrunnlag i norsk rett, er likevel ikke helt klart.316 

5.2.1 Høyesterettspraksis 

Foruten saker om krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid, hvor 

erstatning har blitt tilkjent etter straffeprosessloven, har Høyesterett 

behandlet spørsmålet om et krav om erstatning kan hjemles direkte i artikkel 

13 i fire saker.317 

Strafferegister 

I Rt. 2001 s. 428 krevde en mann erstatning for ikke-økonomisk tap i 

medhold av artikkel 13 for krenkelser av retten til privatliv etter at det var 

hentet ut opplysninger fra strafferegisteret uten hjemmel i lov. Høyesterett 

fant etter en konkret vurdering at det ikke var nødvendig å tilkjenne 

erstatning for ikke-økonomisk tap for at spørsmålet om 

konvensjonskrenkelse skulle bli «tilstrekkelig effektivt prøvd». Klager ble 

tilkjent saksomkostninger. Selv om saksøker ikke fikk erstatning, virker 

Høyesterett å legge til grunn at artikkel 13 kan brukes som hjemmel for 

erstatning. 

Dobbeltstraff 

I Rt. 2004 s. 1868 krevde to menn erstatning for økonomisk og ikke-

økonomisk tap som følge av konvensjonsstridig dobbeltforfølgning i en sak 

om tilleggsskatt. Som hjemmel for erstatning for ikke-økonomisk tap 

påberopte mennene seg strpl. § 446 [avløst av strpl. § 447 annet ledd] og 

subsidiært menneskerettsloven § 2 jf. artikkel 13 jf. artikkel 41. 

                                           
 
316  Tilsvarende: Thorson (2014) s. 11. 
317  I Rt. 2009 s. 1237 fant Høyesterett det ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet da 

konvensjonen ikke var krenket. Sak nr. 2015/1777 der en grunneier krevde erstatning 

fra staten på grunn av en anført krenkelse av P1-1 ventet på behandling i storkammer 

i det avhandlingen gikk i trykken. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a41
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Et flertall på tre dommere, representert ved førstvoterende, fant at det verken 

var grunnlag for å tilkjenne erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk 

tap. I spørsmålet om artikkel 13 ga en hjemmel for erstatning for økonomisk 

tap pekte førstvoterende på at strpl. §§ 444 og 445 ga «tilstrekkelig rom for 

å tilkjenne den erstatning som [saksøkte] måtte ha krav på etter EMK artikkel 

13 jf. artikkel 41.»318 Fordi det ikke var grunnlag for å tilkjenne erstatning 

for økonomisk tap, var det heller ikke aktuelt å tilkjenne oppreisning etter 

strpl. § 446. Førstvoterende fant at løsningen ikke støtte an mot EMK, og det 

var derfor ikke «nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om 

menneskerettsloven § 2, jf. EMK artikkel 13, jf. artikkel 41 kan danne et 

selvstendig grunnlag for å tilkjenne oppreisning».319 Flertallet tilkjente 

deretter erstatning for økonomisk tap for en parallell krenkelse av retten til 

rettergang innen rimelig tid. Staten hadde ikke bestridt ansvarsgrunnlaget. 

Krav om erstatning for ikke-økonomisk tap for krenkelsen av artikkel 6 ble 

avvist. 

Andrevoterende, dommer Tjomsland, ville tilkjenne erstatning etter strpl. § 

444 for det økonomiske tapet dobbeltforfølgningen hadde medført. 

Andrevoterende avgjorde spørsmålet om erstatning for ikke-økonomisk tap 

på grunnlag av nasjonal rett, men påpekte at strpl. § 446 måtte «anvendes 

slik at det tilkjennes oppreisning i de tilfeller hvor dette er nødvendig for å 

oppfylle kravet til "an effective remedy" i EMK artikkel 13.»320 Etter en 

konkret vurdering fant andrevoterende at det ikke var nødvendig å tilkjenne 

erstatning for ikke-økonomisk tap for krenkelsen av P7-4, men gikk inn for 

å tilkjenne et mindre beløp i oppreisning for krenkelsen av artikkel 6.  

Femtevoterende, dommer Lund, var i resultatet enig med Tjomsland, men ga 

en separat begrunnelse. Femtevoterende fant at skadelidte burde tilkjennes 

erstatning for økonomisk tap etter rimelighetsregelen i strpl. § 445, og uttalte 

at strpl. § 445 må «tolkes i lys av de regler i konvensjonen som anviser 

sanksjoner for krenkelse av konvensjonsbestemmelsene».321 I likhet med 

                                           
 
318  Rt. 2004 s. 1868 avsnitt 38. 
319  Ibid. avsnitt 74. 
320  Ibid. avsnitt 97. 
321  Ibid. avsnitt 104. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a41
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
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flertallet fant femtevoterende det ikke nødvendig å tilkjenne erstatning for 

ikke-økonomisk tap for krenkelsen av P7-4 eller artikkel 6. 

Ettersom flertallet uttrykkelig tok avstand fra å ta stilling til spørsmålet, er 

det ut ifra dommen ikke mulig å stadfeste om artikkel 13 kan anvendes 

direkte som erstatningshjemmel. Premissene gir likefullt indikasjoner på at 

førstvoterende mente at artikkel 13 ikke gir en selvstendig hjemmel for krav 

om erstatning. Etter en kort redegjørelse for innholdet i artikkel 13 

konstaterte førstvoterende at: «Artikkel 13 holder det åpent hvilke 

botemidler en stat skal ta i bruk; det avgjørende er om midlet er effektivt.» 

Førstvoterende gikk deretter over til å diskutere artikkel 41.322 Høyesteretts 

tolkning av artikkel 41 vil kommenteres nærmere i kapittel 6.2.  

Vangen Eiendom 

I Rt. 2010 s. 291 hadde en utbygger lidt økonomisk tap etter at Trondheim 

kommune hadde truffet et ulovhjemlet plan- og bygningsvedtak. Utbyggeren 

rettet erstatningskrav mot kommunen, og anførte at det gjaldt et objektivt 

ansvar etter nasjonal rett, subsidiært at kommunen var ansvarlig på objektivt 

grunnlag for ulovhjemlede inngrep i den private eiendomsretten jf. artikkel 

41.  

Høyesterett avviste kort anførselen om krenkelse av P1-1 og erstatning etter 

artikkel 41 fordi kommunen var feil søksmålsobjekt, og konstaterte deretter 

at artikkel 13 var overholdt. Førstvoterende viste til at artikkel 13 gir en rett 

til reparasjon og at utbyggeren allerede hadde fått dom på at vedtaket var 

ugyldig. Han uttalte deretter: 

 «På de vilkår som fremgår av skadeserstatningsloven § 2-1, kan Vangen Eiendom 

AS også kreve erstatning. Dette er åpenbart tilstrekkelig for å tilfredsstille artikkel 

13. Statene er ikke forpliktet til å etablere ordninger med objektivt 

erstatningsansvar for krenkelse av konvensjonsrettigheter.»323  

                                           
 
322  Rt. 2004 s. 1868 avsnitt 64. 
323  Rt. 2010 s. 291 avsnitt 39. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A72-1
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Uttalelsen gir den hittil klareste stillingtagen fra Høyesterett i spørsmålet om 

artikkel 13 kan anvendes som hjemmel for erstatning. Førstvoterende går 

tilsynelatende langt i å avkrefte at artikkel 13 kan brukes som hjemmel for 

erstatning ved krenkelser av EMK, i hvert fall hvor kravet kan behandles 

etter nasjonale erstatningsregler.  

Uttalelsen kan likevel ikke tolkes dithen at det er utelukket at artikkel 13 kan 

anvendes som hjemmel for erstatning for ikke-økonomisk tap. For det første 

er rekkevidden av dommen ikke klar. I premissene henviser førstvoterende 

til skl. § 2-1. Arbeidsgiveransvaret omfatter kun økonomisk tap, og slik det 

vil fremgå i den videre drøftelsen er vilkårene for erstatning etter 

arbeidsgiveransvaret betraktelig mindre strenge enn vilkårene for ikke-

økonomisk tap etter skl. § 3-5. For det andre svekkes vekten av 

førstvoterendes uttalelse av at den neppe gir et fullstendig dekkende bilde av 

Norges EMK-forpliktelser, når den gir uttrykk for at artikkel 13 ikke 

forplikter statene til å etablere ordninger med objektivt erstatningsansvar. 

Dette vil omtales nærmere i kapittel 5.4.3. 

Forfølgelse 

Høyesteretts avvisende holdning i Vangen Eiendom til å anvende artikkel 13 

direkte står i en mulig kontrast til Rt. 2013 s. 588.  

En kvinne hadde vært utsatt for langvarig truende adferd fra en tidligere 

partner, og krevde erstatning fra det offentlige for krenkelse av den positive 

forpliktelsen etter artikkel 3 og 8. Under behandling i tingretten ble saken 

delt, og spørsmålet om erstatningsansvar ble utsatt i påvente av rettskraftig 

avgjørelse av om det forelå en konvensjonskrenkelse. For Høyesterett nedla 

saksøker påstand om fastsettelsesdom for krenkelse av artikkel 3 og 8. 

Premissene i dommen er begrenset til spørsmålet om det foreligger en 

krenkelse, men innledningsvis uttaler førstvoterende «jeg er kommet til at 

det foreligger ansvarsgrunnlag».324 En tilsvarende uttalelse gjenfinnes i 

tingrettens dom.325 Hvorvidt førstvoterende mente å slå fast at 

                                           
 
324  Rt. 2013 s. 588 avsnitt 22. 
325  Oslo tingretts dom av 15.2.2011. 
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konvensjonskrenkelsen utgjorde et tilstrekkelig ansvarsgrunnlag er ikke 

klart. Det fremgår heller ikke hvilken hjemmel et erstatningsansvar i tilfellet 

bygger på.326 

5.2.2 Underrettspraksis 

Underretten har i en rekke saker fått forelagt spørsmålet om artikkel 13 

hjemler et krav om erstatning for ikke-økonomisk tap. Lagmannsretten har 

flere ganger behandlet saker der saksøkte har påberopt artikkel 13 som 

erstatningsgrunnlag, men spørsmålet har sjeldent kommet på spissen fordi 

det enten ikke forelå en konvensjonskrenkelse eller erstatning uansett ikke 

var påkrevd.327 To dommer fra Oslo tingrett er derimot av interesse. I begge 

sakene fant retten at konvensjonen var krenket, og i premissene drøftes det 

inngående om artikkel 13 kan anvendes som erstatningsgrunnlag. En 

tingrettsdom har liten, om noe, rettskildevekt sammenlignet med 

Høyesterettspraksis, men kan illustrere hvordan norske domstoler bruker 

artikkel 13 i praksis.328 

I Glattcelle (TOSLO-2013-103468) var en mann i to omganger plassert på 

glattcelle over et lengre tidsrom. Tingretten fant at fengslingen medførte en 

krenkelse av artikkel 8. I vurderingen av om staten var erstatningsansvarlig 

fant retten, med henvisning Vangen Eiendom, at artikkel 13 ikke kan brukes 

som erstatningsgrunnlag for økonomisk tap «fordi erstatning kan tilkjennes 

etter nasjonale regler». Tingretten fant derimot at Vangen Eiendom ikke ga 

noen rettledning i spørsmålet om artikkel 13 kan brukes som hjemmel for 

erstatning for ikke-økonomisk tap. Tingretten viste til at vilkårene for 

oppreisningserstatning i skl. § 3-5 ikke var oppfylt. Under henvisning til 

Strafferegister og juridisk teori fant tingretten at erstatning for ikke-

økonomisk tap kunne tilkjennes direkte med hjemmel i artikkel 13.329  

                                           
 
326  Tilsvarende: Thorson (2015) s. 272. 
327  Bla. LB-2015-35246, LB-2014-116519 (sluppet inn til behandling av Høyesterett) 

og LB-2014-177018. 
328  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 162. 
329  Tingretten viser også til en dom fra Gulating lagmannsrett inntatt i UTV-2004-837. 

Tingretten nevner ikke at dommen ble anket til Høyesterett, som i Rt. 2004 s. 1868 
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I Dommerfullmektig (TOSLO-2014-125062) hadde en dommerfullmektig 

fått jobb hos en av partene i en verserende rettssak. Etter ansettelsen ble 

dommerfullmektigen tatt av saken, men mottok fortsatt kommunikasjon fra 

partene og traff noen prosessledende beslutninger. Tingretten fant at det 

forelå en krenkelse av retten til en uavhengig og upartisk domstol etter 

artikkel 6. Retten henviste til Glattcelle, og uttalte at «oppreisning under 

visse omstendigheter kan tilkjennes av norsk domstol direkte etter artikkel 

13 når det ikke er andre måter å få vurdert oppreisningskravet på».  Hvor 

vilkårene i skl. § 3-5 stenger for en «reell ivaretakelse» av 

oppreisningskravet, vil det være aktuelt å tilkjenne erstatning etter artikkel 

13. Tingretten fant at krenkelsen ikke hadde vært utslagsgivende for 

domsresultatet, og konkluderte etter en «samlet skjønnsmessig vurdering» 

med at det ikke var nødvendig å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap.  

Saksøkerne anket tingrettens dom. Lagmannsretten sluttet seg til tingrettens 

utgangspunkt om at oppreisningserstatning «etter omstendighetene kan 

tilkjennes av nasjonale domstoler i medhold av artikkel 13». I motsetning til 

tingretten fant lagmannsretten det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til 

om det forelå en konvensjonskrenkelse. Retten viste til Dobbeltstraff og 

uttalte at saksøkerne uansett ikke hadde et ubetinget krav på oppreisning. 

Hvorvidt oppreisning skulle tilkjennes beror på en «samlet skjønnsmessig 

vurdering». Saksøkerne hadde ikke lidt et tap som sto i årsakssammenheng 

med den anførte krenkelsen, og lagmannsretten fant at det utgjorde 

«tilstrekkelig reparasjon» at dommerfullmektigen hadde fått kritikk av 

Tilsynsutvalget for dommere.330 

5.2.3 Juridisk teori 

Spørsmålet om artikkel 13 kan anvendes direkte som erstatningshjemmel er 

omtalt i en rekke teoretiske fremstillinger. Konklusjonen er ikke entydig, 

men flertallet av forfatterne virker å ta til orde for at artikkel 13 kan anvendes 

direkte i norsk rett. Stenvik, Lødrup og Kjelland, og Stenvik og Hagstrøm 

                                           
 

(Dobbeltstraff) fant at det ikke var nødvendig å ta stilling til om artikkel 13 gir 

hjemmel for erstatning. 
330  LB-2015-145784. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
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gir alle uttrykk for at artikkel 13 kan anvendes av «nasjonale domstoler» hvor 

erstatning er «passende».331 Det presiseres ikke om «nasjonale domstoler» 

inkluderer norske domstoler, men en slik konklusjon er nærliggende 

ettersom alle forfatterne skriver om norsk erstatningsrett. Thorson finner 

Høyesteretts praksis uklar, men konstaterer i likhet med Reiertsen at artikkel 

13 kan anvendes som hjemmel dersom nasjonale erstatningsregler ikke gir 

et effektivt botemiddel.332 Også Kjelland og Menneskerettighetsutvalget 

uttrykker at skadelidte kan hjemle et krav om erstatning direkte i artikkel 

13.333 Menneskerettighetsutvalgets uttalelse er imidlertid begrenset til 

økonomisk tap og er ikke begrunnet. Søvig tar til orde for at skl. § 3-5 må 

leses innskrenkede i lys av EMDs praksis om artikkel 13.334 Selv om den 

rettslige konstruksjonen er en annen, er resultatet av Søvigs tilnærming trolig 

den samme som om artikkel 13 skulle anvendes direkte som hjemmel for 

oppreisning. Skoghøy, som var førstvoterende i Vangen Eiendom, mener 

derimot at erstatningskrav må bygge på arbeidsgiveransvaret. Hvorvidt 

Skoghøy også mener å uttale seg om ikke-økonomisk tap, er ikke klart.335 

5.2.4 Behovet for å reparere krenkelser på nasjonalt nivå 

En målsetning med inkorporasjonen av EMK gjennom menneskerettsloven 

var å sikre at enkeltpersoner i størst mulig grad kunne få 

konvensjonsrettighetene prøvd og beskyttet på nasjonalt nivå, uten å måtte 

påklage forholdet til EMD.336 Det må tilsvarende kunne legges til grunn at 

det er en målsetning for lovgiver at Norge i størst mulig grad unngår å bli 

                                           
 
331  Lødrup og Kjelland (2009) s. 75; Stenvik (2005) s. 39; Hagstrøm og Stenvik (2015) 

s. 270. 
332  Thorson (2015) s. 273; Reiertsen (2015) s. 426-427. 
333  Kjelland (2016b) s. 65; Dokument 16 (2011–2012) s. 84. 
334  Søvig (2005) s. 71. Søvig anser vernet etter skl. § 3-5 som utilstrekkelig for å 

oppfylle konvensjonens krav, og tar til orde for at «"grov uaktsomhet" [i skl. § 3-5] 

må leses som simpel uaktsomhet». Fremfor å si at skl. § 3-5 her må leses 

innskrenkede, er det etter min mening mer dekkende for Søvigs standpunkt å si at 

skl. § 3-5 må tolkes utvidende. 
335  Skoghøy (2011) s. 282. 
336  Innst.O. nr. 51 (1998–1999) punkt 5. 
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dømt i Strasbourg, i hvert fall i saker hvor rettstilstanden etter konvensjonen 

er klar.  

For at Norge skal kunne oppfylle forpliktelsene etter artikkel 13, må det 

foreligge hjemler i norsk rett som kan gi erstatning for ikke-økonomisk tap i 

de tilfellene konvensjonen krever det. I den grad eksisterende hjemler for 

ikke-økonomisk tap ikke oppfyller konvensjonens krav, tilsier behovet for 

nasjonal reparasjon at det bør utvikles et erstatningsgrunnlag som kan fylle 

lakunene. En direktetillempning av artikkel 13 er ikke den eneste måten 

norsk rett kan fylle lakunene på, men i lys av foreliggende rettspraksis 

fremstår det som det mest nærliggende alternativet.  

5.2.5 Deloppsummering 

Artikkel 13 er inkorporert i norsk rett og kan anvendes av norske domstoler. 

Høyesterettspraksis er dog ikke helt tydelig på om artikkel 13 kan anvendes 

direkte som hjemmel for erstatning for ikke-økonomisk tap. Sees 

Strafferegister, Forfølgelse, underrettspraksis og juridisk teori som en 

helhet, er det likevel i mine øyne nærliggende å konkludere at artikkel 13 gir 

et erstatningsgrunnlag. I lys av uttalelsene i Vangen Eiendom er det trolig en 

forutsetning for å anvende artikkel 13 at erstatning for ikke-økonomisk tap 

ikke kan tilkjennes etter eksisterende nasjonale hjemler. Det er også i slike 

tilfeller behovet for nasjonal reparasjon sterkest tilsier at norske 

rettsanvendere anvender artikkel 13 direkte for å unngå konvensjonsbrudd.  

Hvor skadelidte påberoper seg artikkel 13 som erstatningsgrunnlag for ikke-

økonomisk tap, må den norske rettsanvenderen først avgjøre om 

erstatningskravet kan gis en tilstrekkelig effektiv prøving etter 

erstatningshjemler som bygger på intern rett. Dersom hjemlene ikke er 

effektive, kan artikkel 13 tillempes som erstatningsgrunnlag. For å avgjøre 

når artikkel 13 kan anvendes direkte som erstatningsgrunnlag, er det derfor 

nødvendig å se nærmere på de øvrige hjemlene for ikke-økonomisk tap i 

norsk rett. 
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5.3 Andre hjemler for ikke-økonomisk tap 

Foruten de særlige erstatningsreglene i straffeprosessloven kapittel 31 og 

muligheten til å tillempe artikkel 13 og artikkel 5 femte ledd direkte, 

oppstiller norsk rett ingen spesielle erstatningsregler for EMK-krenkelser. 

Konvensjonskrenkelsers erstatningsvern må derfor vurderes med 

utgangspunkt i alminnelige regler.  

Som omtalt i kapittel 1.1, har det i norsk rett sedvanemessig blitt oppstilt et 

hjemmelskrav for erstatning for ikke-økonomisk tap. Av de eksisterende 

hjemlene for ikke-økonomisk tap i norsk rett er det et knippe som er spesielt 

relevante ved menneskerettighetskrenkelser.337  

5.3.1 Generelle hjemler 

De mest generelle hjemlene for ikke-økonomisk tap i norsk rett er gitt i 

skadeserstatningsloven. Loven hjemler to former for erstatning for ikke-

økonomisk tap; ménerstatning i skl. § 3-2 og oppreisningserstatning i skl. §§ 

3-5, 3-6 og 3-6a. Ménerstatning tilkjennes skadelidte som er utsatt for 

langvarig og betydelig medisinsk skade. Selv om noen 

konvensjonskrenkelser kan medføre betydelige mén, kompenserer ikke 

ménerstatningen for selve krenkelsen. Ménerstatningen vil derfor ikke 

omtales her. Oppreisningserstatning skal kompensere for ikke-økonomisk 

tap skadelidte er påført ved krenkelser av beskyttede interesser. Skl. § 3-5 

gir hjemmel for oppreisning ved ulike typer skader. Skl. §§ 3-6 og 3-6a 

regulerer retten til erstatning ved overtredelser av privatlivets fred og ved 

æreskrenkelser. De to sistnevnte bestemmelsene gir hjemmel for erstatning 

ved noen krenkelser av artikkel 8, men vil av plasshensyn ikke behandles 

videre.338 

                                           
 
337  Oppreisningsbestemmelsene i lover som åndsverksloven og helseregisterloven vil 

ikke bli omtalt. 
338  F. eks. Rt. 2007 s. 687. 
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5.3.2 Hjemler i spesiallovgivningen 

Foruten bestemmelsene i skadeserstatningsloven oppstiller 

spesiallovgivningen en rekke hjemler for ikke-økonomisk tap. Felles for 

hjemlene er at de regulerer adgangen til å kreve erstatning på særskilte 

rettsområder. Av særlig relevans fra et menneskerettighetsperspektiv er strpl. 

§§ 447 og 448, oppreisningshjemlene i diskrimineringslovgivningen og det 

foreslåtte oppreisningsansvaret ved mangelfull håndtering av mobbing i 

skolen.339  

Spesiallovgivningen vil kunne gi hjemmel for erstatning ved noen 

krenkelser, men det vil føre for langt å gi en fullstendig redegjørelse for 

mulige kontaktflater med artikkel 13. Den nærmere utleggingen i kapittel 5.4 

av de krav artikkel 13 stiller til nasjonale oppreisningshjemler kan likefullt 

også ha betydning for anvendelsen av spesiallovgivingen på 

konvensjonskrenkelser.  

5.3.3 Skadeserstatningsloven § 3-5 

Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd første punktum lyder: 

 «Den som forsettlig eller grovt aktløst har 

a) voldt skade på person eller 

b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, 

kan […] pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner 

rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen 

krenking eller skade av ikke-økonomisk art.» 

Bestemmelsen gir rett til erstatning for ikke-økonomisk tap hvor skadelidte 

har blitt utsatt for en personskade eller påført en krenkelse gjennom en av de 

straffbare handlingene angitt i skl. § 3-3. Med personskade menes både 

fysiske og psykiske skader.340 For at oppreisning skal idømmes, må 

                                           
 
339  NOU 2015:2 s. 280-281. 
340  Engstrøm (2010) s. 157. 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19690613z2D26z2EzA73z2D5#gL19690613z2D26z2EzA73z2D3
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skadevolder ha utvist grov uaktsomhet eller forsett under utøvelsen av den 

skadevoldende handlingen.341  

Selv om det etter ordlyden beror på en fakultativ vurdering om erstatning 

skal tilkjennes jf. «kan», tolkes bestemmelsen i dag slik at oppreisning 

normalt skal gis dersom vilkårene er oppfylt.342 Oppreisningen kan imidlertid 

utmåles til null dersom tungtveiende grunner taler for det.343 

Oppreisningsansvaret er strengt personlig jf. «Den som». Offentlige organer 

kan derfor ikke holdes ansvarlig på grunnlag av arbeidsgiveransvaret i skl. § 

2-1.344 Skal det offentlige svare oppreisningserstatning, må vilkårene for 

organansvar være oppfylt.345 

Hvor den direkte fornærmede er død som følge av den skadevoldende 

handlingen, kan vedkommendes etterlatte kreve oppreisning i medhold av 

skl. § 3-5 annet ledd. 

5.4 Utgjør skl. § 3-5 et effektivt botemiddel i saker der 

artikkel 13 gir krav på erstatning? 

En direktetillempning av artikkel 13 som erstatningsgrunnlag forutsetter som 

sagt at erstatningskravet ikke kan behandles tilstrekkelig etter andre 

nasjonale hjemler. Med mindre krenkelsen faller inn under et rettsområde 

underlagt oppreisningsbestemmelser i spesiallovgivningen, vil skl. § 3-5 

som hovedregel være den mest aktuelle hjemmelen. Hvorvidt artikkel 13 har 

et eget virkeområde som erstatningsregel, beror derfor i stor grad på om skl. 

                                           
 
341  Rt. 1999 s. 887. 
342  Rt. 2015 s. 1115 avsnitt 29 og Kjelland (2016a) s. 707. 
343  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 523. 
344  Nygaard (2007) s. 165. 
345  I Rt. 1995 s. 209 (s. 215-16) fant Høyesterett at det offentlige kan bli 

oppreisningsansvarlig etter skl. § 3-6 (nåværende § 3-6a). Det er i dag antatt at det 

offentlige også kan bli oppreisningsansvarlig etter skl. § 3-5. Herunder, Rt. 2012 s. 

770 avsnitt 50 (som gjaldt et foretak) og Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 249-250. 
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§ 3-5 utgjør et tilstrekkelig effektivt botemiddel i tilfeller hvor konvensjonen 

krever at erstatning skal være tilgjengelig.  

Det er flere sider ved skl. § 3-5 som kunne vært vurdert opp mot artikkel 13, 

men av hensyn til prosjektets rammer vil kun noen sentrale aspekter berøres. 

Herunder vil jeg vurdere om vilkårene i skl. § 3-5 gir klager en rimelig 

mulighet til å vinne frem med erstatningskrav i tilfeller hvor artikkel 13 

krever at erstatning skal være tilgjengelig. Videre vil jeg undersøke om 

kretsen av personer staten hefter for etter skl. § 3-5 samsvarer med kretsen 

av ansatte staten hefter for etter artikkel 13. En tilsvarende analyse vil foretas 

av kretsen av rettighetssubjekter etter de to regelsettene. Før jeg går over til 

å sammenligne bestemmelsene må det imidlertid vurderes om skl. § 3-5 

oppfyller artikkel 13s krav til «accessibility».  

5.4.1 Kravet til tilgjengelighet 

For at et botemiddel skal være effektivt, må det være tilgjengelig. Hvor 

klager har krav på erstatning, er det ikke tilstrekkelig for konvensjonsstaten 

å vise til at det finnes hjemler for erstatning på nasjonalt nivå. Staten må også 

kunne vise at hjemmelsgrunnlaget gir skadelidte en reell mulighet til å vinne 

frem med erstatningskravet.  

Gjennom rettskildesøk på Lovdata har jeg ikke funnet noen eksempler på at 

skl. § 3-5 har blitt brukt for å tilkjenne oppreisning for en EMK-krenkelse. I 

Strafferegister avslo retten krav om oppreisning etter skl. § 3-5 fordi 

skadelidte ikke kunne dokumentere å ha lidt en personskade som sto i 

årsakssammenheng med krenkelsen.346 Staten ble også frifunnet for kravet 

om oppreisning i Dommerfullmektig i både tingretten og lagmannsretten 

fordi krenkelsen ikke var omfattet av straffebudene i skl. § 3-3. Heller ikke i 

Glattcelle førte oppreisningskravet etter skl. § 3-5 frem under henvisning til 

at det offentlige ikke hadde utvist grov uaktsomhet. Spørsmålet om skl. § 3-

5 kunne gi en rett til oppreisning var også fremme i Tvangsinnleggelse 

(Ofoten tingretts dom av 29.3.2016). En mann krevde oppreisning etter at de 

prosessuelle vilkårene i artikkel 5 første ledd var krenket i forbindelse med 

                                           
 
346  Rt. 2001 s. 428 (s. 444). 
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et vedtak om tvunget psykisk helsevern. Tingretten avslo kravet 

tilsynelatende med den begrunnelse at verken vilkåret om 

årsakssammenheng eller skade var oppfylt. Det var da i tingrettens øyne ikke 

«rimelig» å tilkjenne oppreisning. 

I mangel på rettspraksis hvor krav om oppreisning for 

konvensjonskrenkelser har ført frem, er det tvilsomt om 

oppreisningserstatning etter skl. § 3-5 er tilstrekkelig tilgjengelig til å utgjøre 

et effektivt botemiddel etter artikkel 13. 

5.4.2 Oppreisningsansvarets saklige avgrensning 

Skadelidte kan kun kreve oppreisning etter skl. § 3-5 hvor vedkommende har 

vært utsatt for en personskade eller «krenking» i form av en straffbar 

handling opplistet i skl. § 3-3. Etter artikkel 13 er erstatning betinget av at 

det foreligger en materiell konvensjonskrenkelse. Hvor 

konvensjonskrenkelsen ikke medfører fysisk eller psykisk skade, og heller 

ikke utgjør en straffbar handling, vil skadelidte kunne ha krav på erstatning 

etter artikkel 13, men ikke etter skl. § 3-5. Mens vilkåret om personskade 

typisk vil være oppfylt ved krenkelser av artikkel 3 og 2, vil 

inngangsvilkårene i skl. § 3-5 sjelden være aktualisert ved krenkelser av for 

eksempel retten til rettergang innen rimelig tid eller hvor en 

omsorgsovertagelse er gjennomført i strid med artikkel 8. 

5.4.3 Ansvarsgrunnlaget 

For at skadelidte skal kunne kreve oppreisning i medhold av skl. § 3-5, må 

skadevolder ha handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Grov uaktsomhet 

forutsetter at skadevolders opptreden er «sterkt klanderverdig». Skadevolder 

må være «vesentlig mer» å bebreide enn ved simpel uaktsomhet.347 

Skyldkravet er med andre ord strengt. 

Forståelsen av ansvarsgrunnlaget ved EMK-krenkelser i norsk rett 

                                           
 
347  Rt. 1989 s. 1318 (s. 1322). 
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I de sakene hvor saksøker har påberopt seg artikkel 13 som 

erstatningshjemmel for norske domstoler har det tilnærmet utelukkende vært 

for å begrunne et objektivt ansvar for det offentlige.348 Rettspraksis viser at 

det har vært ulike oppfatninger av om artikkel 13 stiller krav til 

ansvarsgrunnlaget. I Tvangsinnleggelse fant tingretten at det kvalifiserte 

skyldvilkåret i skl. § 3-5 ikke var forenlig med artikkel 5 femte ledd, og 

konkluderte med henvisning til forrangsregelen i mrl. § 3 at det måtte ses 

bort fra skyldvilkåret for at skl. § 3-5 skulle harmonisere med EMK. I 

Glattcelle tematiserte ikke tingretten skyld, og tilkjente erstatning for ikke-

økonomisk tap direkte med grunnlag i artikkel 13. I Vangen Eiendom 

konkluderte derimot Høyesterett at «statene er ikke forpliktet til å etablere 

ordninger med objektivt erstatningsansvar for krenkelse av 

konvensjonsrettigheter».349  

Høyesteretts uttalelser i Vangen Eiendom er allikevel ikke avgjørende for 

tolkning av om skyldvilkåret i skl. § 3-5 er forenlig med artikkel 13. Som 

omtalt tidligere, omhandlet Vangen Eiendom økonomisk tap. Høyesteretts 

forståelse av de konvensjonsrettslige kravene til ansvarsgrunnlaget knytter 

seg derfor til den ordinære culpanormen, og ikke grov uaktsomhet slik 

vilkåret er for oppreisningserstatning. Det kan også problematiseres om 

Høyesteretts uttalelse reflekterer en korrekt oppfatning av Norges 

konvensjonsforpliktelser. Som omtalt i kapittel 4.3, setter kravet til 

effektivitet begrensninger på hvordan det nasjonale ansvarsgrunnlaget 

praktiseres ved krenkelser av rettigheter hvor artikkel 13 forplikter statene 

til å gjøre erstatning tilgjengelig. Et skyldansvar er ikke i seg selv uforenlig 

med artikkel 13, men ansvaret må praktiseres slik at skadelidte kan få 

erstatning hvor konvensjonen er krenket. Dersom staten frifinnes av hensyn 

til manglende skyld i saker hvor konvensjonen er krenket, vil 

erstatningsansvaret neppe være effektivt. Hvorvidt skl. § 3-5 gir et effektivt 

botemiddel, beror derfor på om skyldvilkåret i praksis tolkes 

konvensjonskonformt. Det vil være tilfellet hvis alle konvensjonskrenkelser 

anses som grovt uaktsomme. 

                                           
 
348  Bla. Rt. 2009 s. 1237, Rt. 2010 s. 291 og senest HR-2015-2238 (anke tillatt fremmet). 
349  Rt. 2010 s. 291 avsnitt 39. 
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Vil enhver konvensjonskrenkelse være grovt uaktsom etter norsk rett? 

Som omtalt i kapittel 4.3.2, vil det ved overtredelser av visse rettigheter følge 

direkte av konstateringen av krenkelse at skadevolder har opptrådt forsettlig. 

Slike rettigheter må imidlertid anses som unntakstilfeller. Ved krenkelser av 

konvensjonens øvrige rettigheter er ikke skyld et vilkår for at konvensjonen 

skal være krenket. Det beror derfor på en tolkning av norsk rett om enhver 

EMK-krenkelse er grovt uaktsom. 

I svensk teori har det vært diskutert om konvensjonskrenkelser uten videre 

vil være uaktsomme etter den nasjonale culpanormen. Andersson tolker 

regelen om det offentliges erstatningsansvar for myndighetsutøving i 

skadeståndslagen 3 kap. 2 § konvensjonskonformt til støtte for et slikt 

standpunkt.350 SOU 2010:87 er mindre kategorisk, men antar at de fleste 

konvensjonskrenkelser vil utgjøre en «fel eller försummelse» etter 

bestemmelsen.351 Lambertz mener derimot at selv om det de lege ferenda kan 

være gode grunner for å tolke culpanormen konvensjonskonformt, er neppe 

culpanormen og konvensjonsbruddsterskelen sammenfallende de lege 

lata.352  

Spørsmålet er i mindre grad drøftet i norsk juridisk teori. I norsk rett er det 

imidlertid vanlig å anse brudd på skrevne handlenormer som utgangspunktet 

for vurderingen av culpanormens objektive side.353 EMK gir skrevne 

handlenormer, og et brudd på menneskerettighetene gir sterke holdepunkter 

for at interessen nyter erstatningsrettslig vern.354  

Høyesterettspraksis gir ikke et entydig svar på hvor langt culpanormen skal 

tolkes konvensjonskonformt. Uttalelsen i Vangen Eiendom om at 

konvensjonsstatene ikke er forpliktet til å etablere et objektivt ansvar antyder 

at det skal foretas en culpavurdering selv om domstolen har funnet at 

                                           
 
350  Andersson (2013) s. 562. 
351  SOU 2010:87 s. 303. Tilsvarende: Bengtsson (2011) s. 609 og Mörk og Hermansson 

(2014) s. 509. 
352  Lambertz (2004/2005) s. 8-9. 
353  Hagstrøm (1983) s. 25-26. 
354  Thorson (2015) s. 268. 
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konvensjonen er krenket. I Forfølgelse fant førstvoterende at det forelå 

ansvarsgrunnlag uten at det ble tematisert om staten hadde utvist skyld.355 

Rekkevidden av uttalelsen er dog som tidligere nevnt ikke klar. Saken 

omhandlet også statens ansvar for krenkelser av positive forpliktelser 

gjennom unnlatelser. Krenkelsesvurderingen ligger da tett opp til en 

culpavurdering.  

Den klare obiter dictum-uttalelsen i Vangen Eiendom trekker i retning av at 

det neppe er riktig å anse enhver konvensjonskrenkelse som uaktsom etter 

norsk rett. Enn mindre er det grunn til å anta at enhver konvensjonskrenkelse 

vil overskride terskelen for grov uaktsomhet. Skyldkravet i skl. § 3-5 vil 

derfor ikke nødvendigvis være oppfylt, selv om nasjonale domstoler finner 

at konvensjonen er krenket.  

5.4.4 Kretsen av skadevoldere det offentlige hefter for 

Ettersom skl. § 3-5 er et personlig ansvar, kan det offentlige kun bli 

oppreisningsansvarlig på grunnlag av organansvaret. I norsk rett kan bare 

staten, og ikke den enkelte kommune eller fylkeskommune, ilegges 

erstatningansvar for konvensjonskrenkelser.356 Skal skadelidte kunne kreve 

oppreisning direkte fra det offentlige, må skadevolder derfor være en av 

statens egne organer.  

Organansvarets personelle rekkevidde 

Organansvaret er en form for ulovfestet direkte identifikasjon hvor en 

juridisk person holdes ansvarlig for skadevoldende handlinger foretatt av 

sine egne styrende organer.357  

                                           
 
355  Rt. 2013 s. 588 avsnitt 22. 
356  Rt. 2010 s. 291 avsnitt 38. Hvor en konvensjonskrenkelse utøves av kommunalt eller 

fylkeskommunalt ansatt, vil skadelidte derfor risikere å måtte anlegge to 

erstatningssøksmål. Ett mot kommunen med grunnlag i skl. §§ 2-1 og 3-5, og ett mot 

staten hjemlet i artikkel 13. 
357  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 250. 
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Det kan ikke fastlegges presist hvilken krets av personer som regnes blant 

statens styrende organer. Hvorvidt skadevolder anses som et organ, må 

avgjøres ut fra en konkret vurdering hvor erstatningsrettslige hensyn står 

sentralt.358 I forarbeidene til skadeserstatningsloven er det antatt at Kongen i 

statsråd, Stortinget og Høyesterett som statens øverste beslutningsorgan er 

omfattet av organansvaret.359 Det er også rimelig klart at statsråder, i det 

minste under utøvelsen av ledelsesfunksjoner, kan pådra staten ansvar.360 

Skoghøy tar til orde for at også personer lenger ned i tjenestehierarkiet, som 

ekspedisjonssjefer, vil være omfattet.361 Rt. 1995 s. 209, som omhandlet en 

kommune, åpner for at offentlige råd og styrer kan pådra organansvar. 

Avgjørende er om rådet utøver høyeste myndighet på sitt felt. Herunder vil 

det være relevant om rådets vedtak kan påklages eller om andre organer har 

instruksjonsrett.362  

Med sikte på avhandlingens tema er det ikke nødvendig å redegjøre nærmere 

for organansvarets personelle grenser. Det sentrale er at kun en svært 

begrenset gruppe personer vil kunne gjøre staten oppreisningsansvarlig på 

grunnlag av organansvaret. 

Organansvarets funksjonelle rekkevidde 

Organansvaret omfatter kun skadevoldende handlinger eller unnlatelser som 

står i sammenheng med skadevolders funksjon for den juridiske personen.363 

Det er vanskelig å se at en skadevolder som overtrer et av straffebudene 

inntatt i skl. § 3-3 kan sies å gjøre det mens vedkommende opptrer i en 

offentlig lederfunksjon.364 Et oppreisningsansvar for 

menneskerettighetskrenkelser vil derfor hovedsakelig være aktuelt hvor et 

                                           
 
358  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 250. 
359  Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 64. 
360  Eldøy (1997) sml. Nygaard (2007) s. 229 og Lødrup og Kjelland (2009) s. 204-205. 
361  Skoghøy (2016a) s. 482-483. 
362  Rt. 1995 s. 209 på s. 221 med henvisning til Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 64. 
363  Askeland (2002) s. 293. 
364  Den såkalte Vågå-saken (TSGUD-2012-57506-5), er et eksempel på et tilfelle hvor 

det forelå en straffbar handling som omfattes av skl. § 3-3, men hvor det ikke forelå 

en funksjonell tilknytning mellom skadehandlingen og skadevolders stilling som 

organ. En ordfører ble her funnet skyldig i seksuell omgang med en mindreårig. 
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statlig organ påfører skadelidte en personskade og det foreligger kvalifisert 

skyld. Situasjonen må anses som relativt upraktisk. Per starten av 2016 

foreligger det ingen saker fra Høyesterett hvor det offentlige har blitt pålagt 

oppreisningsansvar etter skl. § 3-5 på grunnlag av organansvaret.365 

Artikkel 13s personelle og funksjonelle rekkevidde 

EMD har ikke eksplisitt tatt stilling til hvilken personkrets staten hefter for 

etter artikkel 13. Ettersom ansvaret etter artikkel 13 er knyttet til 

konvensjonskrenkelser, vil trolig personkretsen være den samme som staten 

generelt hefter for etter konvensjonen. 

EMK er en folkerettslig traktat, og det er kun staten som er pliktsubjekt etter 

konvensjonen. EMK opererer samtidig med et vidt statsbegrep, og staten 

hefter for handlinger begått av alle offentlige organer, representanter og 

tilsatte.366 Staten er også ansvarlig for krenkelser foretatt av ansatte i 

kommuner og fylkeskommuner.367 Det utelukker heller ikke ansvar at staten 

har satt ut offentlige oppgaver på anbud til private aktører.368  

I tråd med alminnelige folkerettslige prinsipper om statsansvar, er den 

ansattes rang i forvaltningshierarkiet som utgangspunkt uten betydning for 

om staten er erstatningsansvarlig.369 I motsetning til organansvaret, er det 

ikke avgjørende om den ansatte har høyeste myndighet på sitt felt.  

Staten er ansvarlig uavhengig av om organet har handlet ultra vires eller i 

strid med instruks.370 Konvensjonsstaten er likevel kun ansvarlig for 

                                           
 
365  Basert på søk på Lovdata. Søket omfatter saker mot staten, fylkeskommuner og 

kommuner. 
366  Kjølbro (2010) s. 35. 
367  Reiertsen (2015) s. 418. 
368  Kjølbro (2010) s. 42. 
369  Manic mot Litauen (2015) avsnitt 104. Etter ILC-artiklene artikkel 4 første ledd 

hefter staten for alle individuelle og kollektive enheter som inngår i statens 

organisasjon og handler på dens vegne – Crawford (2002) s. 94. 
370  ILC-artiklene artikkel 7. 
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handlinger som står i funksjonell tilknytning til myndighetspersonens 

stilling.371 

Sammenligning av skl. § 3-5 og EMK 

Det strengt personlige ansvaret i skl. § 3-5 gjør at staten ikke kan holdes 

oppreisningsansvarlig for krenkelser forårsaket av det store flertallet 

offentlige ansatte staten er konvensjonsrettslig ansvarlig for. Trolig foretas 

en betydelig andel av menneskerettighetskrenkelsene som finner sted i 

Norge av ansatte lengre ned i det offentlige tjenestehierarkiet som utfører 

alminnelig saksbehandling, treffer enkeltvedtak og foretar faktiske 

handlinger som får virkinger for den enkelte. Blant annet kan nevnes ansatte 

i barnevernet, NAV, politiet og offentlige kontrollmyndigheter.  

Selv om det offentlige kun kan holdes oppreisningsansvarlig for krenkelser 

forårsaket av personer som identifiseres med statens organer, utelukker ikke 

det at den enkelte offentlige ansatte kan holdes personlig ansvarlig. Som 

omtalt i kapittel 3.9.4 vil et erstatningskrav mot en private skadevolder trolig 

ikke alene utgjøre et effektivt botemiddel hvor staten har krenket 

konvensjonen. 

5.4.5 Kretsen av rettighetssubjekter 

Generelt om rettighetssubjekt etter EMK 

Fra EMDs praksis om erstatning etter artikkel 13 er det er ikke mulig å utlede 

en klar yttergrense for hvem som kan være erstatningsberettiget. For å 

kartlegge kretsen av rettighetssubjekter er det naturlig å ta utgangspunkt i de 

prosessuelle reglene i artikkel 34 om hvem som kan være «victim» og 

fremme klage for EMD. Rekkevidden av erstatningsberettigede etter artikkel 

13 vil dog ikke nødvendigvis være sammenfallende.372  

                                           
 

371  International Law Commission (2001) s. 45-46. 
372  Tilsvarende: SOU 2010:87 s. 375. 
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 «Victim» er et konvensjonsautonomt begrep, og skal forstås uavhengig av 

norske regler om søksmålsinteresse.373 I rettspraksis skilles det mellom 

«direct, indirect og potential victims». «Direct victim» er den eller de som er 

«directly affected» av et inngrep i konvensjonsrettighetene.374 Hvor personen 

som er «direct victim» ikke selv har mulighet til å forfølge kravet, for 

eksempel der vedkommende er død, vil personens etterlatte kunne ha rettslig 

interesse som «indirect victim».375 «Potential victim» er den som personlig 

risikerer å bli utsatt for en krenkelse.376 

For «direct victims» vil det avgjørende kriteriet for om vedkommende kan 

søke oppreising etter skl. § 3-5 være om personen også anses som 

fornærmede. Det vil si om vedkommende er påført en personskade eller 

direkte utsatt for en straffbar handling.377 Oppreisningsansvarets saklige 

avgrensning er allerede omtalt i kapittel 5.4.2, og jeg vil derfor ikke drøfte 

nærmere situasjonen hvor personen som direkte påvirkes av krenkelsen 

lever. Heller ikke «potential victims» vil jeg si noe mer om.378 To 

situasjonstyper det derimot er grunn til å undersøke nærmere er tilfellene 

hvor fornærmede er død som følge av krenkelsen, og hvor juridisk personer 

er «direct victim» for en konvensjonskrenkelse. 

Hvor fornærmede er død 

Etter skl. § 3-5 annet ledd kan fornærmedes barn, ektefelle, samboer og 

foreldre kreve oppreisning hvor den skadevoldende handlingen har 

forårsaket fornærmedes død. Opplistingen av etterlatte er uttømmende. 

                                           
 
373  Houtman og Meeuse mot Belgia (2009) avsnitt 29. 
374  Burden mot Storbritannia (2008) avsnitt 33. 
375  European Court of Human Rights (2014) s. 14. Særlig relevant er artikkel 2, 3 og 5. 

Etterlatte kan også i enkelte andre tilfeller fremme klage til EMD. Oppreisning etter 

artikkel 13 er her av mindre praktisk interesse, og det vil gå for langt å gå inn i 

spørsmålet her. 
376  President of the Court (2007) s. 16. 
377  Askeland (2013) note 175. 
378  EMD tilkjenner som hovedregel ikke erstatning etter artikkel 41 hvor klager kun 

risikerer å bli utsatt for en krenkelse. Praksis er imidlertid ikke entydig – Ichim 

(2015) s. 66. 
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Andre etterlatte som avdødes søsken, stebarn eller fosterbarn kan ikke kreve 

oppreisning.379 

EMD har ikke endelig fastlagt hvor nær den familiære relasjonen med offeret 

må være for at de etterlatte skal kunne ha klageinteresse som «indirect 

victims». Klager må imidlertid være et «close family member». Det er ikke 

avgjørende om den etterlatte er avdødes arving.380 Også fjernere slektninger 

som fettere har blitt anerkjent som «indirect victim».381  

Det er ikke klart om kretsen av erstatningsberettigede kan trekkes like langt 

etter artikkel 13, men det følger av rettspraksis at i hvert fall noen flere 

familierelasjoner kan kreve erstatning etter artikkel 13 enn etter skl. § 3-5. 

Blant annet vil avdødes søsken kunne ha krav på erstatning. I Bubbins mot 

Storbritannia var en mann blitt skutt og drept av britisk politi. Avdødes 

søster reiste sak for EMD, som fant at artikkel 13 var krenket fordi søsken 

falt utenfor personkretsen som kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk 

tap etter nasjonal rett.382  

Juridiske personer 

Selv om spørsmålet ikke har blitt behandlet av Høyesterett, må det antas at juridiske 

personer ikke kan kreve oppreisning etter skl. § 3-5. Gjennom rettspraksis er det anerkjent 

at upersonlig rettssubjekt kan kreve oppreisning for æreskrenkelser etter skl. § 3-6a.383 

Oppreisning etter skl. § 3-5 er derimot betinget av at fornærmede har blitt utsatt for en 

personskade eller en straffbar handling. En juridisk person kan ikke lide personskade, og 

de opplistede straffebudene i skl. § 3-3 retter seg mot inngrep i privates interesse. Skl. § 

3-5 omtaler også «fornærmede», et begrep som i strafferetten tradisjonelt har blitt forstått 

ikke å omfatte juridiske personer.384  

                                           
 
379  HR-2012-695-U; Rt. 2013 s. 805 avsnitt 30; Kjelland (2016a) s. 708. 
380  Van Colle mot Storbritannia (2012) avsnitt 86. 
381  Yaşa mot Tyrkia (1998) avsnitt 66. 
382  Bubbins mot Storbritannia (2005) avsnitt 171-172. 
383  Rt. 1987 s. 764 (daværende skl. § 3-6). 
384  NOU 1992:23 s. 247. 
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Fra EMDs praksis er det klart at juridiske personer kan være «victims» for 

konvensjonskrenkelser.385 Konvensjonen tar likevel primært sikte på å beskytte fysiske 

personer, og den enkelte rettighet må vurderes før den anvendes på juridiske personer.386  

Av de krenkelsene som gir krav på erstatning etter artikkel 13 vil det i hovedsak være 

krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid og manglende fullbyrdelse av 

rettskraftige avgjørelser som er aktuelt for juridiske personer. EMD har anerkjent at 

juridiske personer vil kunne ha krav på erstatning for ikke-økonomiske tap 

ved krenkelser av retten til rettergang innen rimelig tid.387 Ved andre 

konvensjonskrenkelser er det ikke sikkert at juridiske personer vil ha krav 

erstatning tilsvarende fysiske personer. Etter artikkel 41 er forutsetningsvis 

hovedregelen at selskaper ikke har rett til erstatning for ikke-økonomisk tap 

ved krenkelser av konvensjonen.388 Det kan derfor være grunnlag for å vise 

en viss tilbakeholdenhet med å åpne for erstatning etter artikkel 13.  

5.5 Oppsummering 

I lys av det samlede rettskildebildet er det nærliggende å konkludere med at 

artikkel 13 kan anvendes direkte som hjemmel for erstatning for ikke-

økonomisk tap i tilfeller hvor erstatningskravet ikke kan prøves tilstrekkelig 

etter andre nasjonale regler. 

Hvilken vurderingsnorm rettsanvender skal legge til grunn for å vurdere om 

nasjonale hjemler gir en tilstrekkelig prøving av erstatningskravet er ikke 

                                           
 
385  F. eks. Comingersoll S.A. mot Portugal (2000). Etter artikkel 41 har EMD tilkjent 

erstatning for ikke-økonomisk tap til både selskaper, religiøse samfunn og 

organisasjoner. Konvensjonen stiller neppe prinsipielle begrensninger på hvilke 

juridiske personer som er omfattet, så fremt det ikke er et offentlig organ – Ichim 

(2015) s. 84. 
386  Emberland (2006) s. 110. P1-1 er den eneste rettigheten som eksplisitt gir rettigheter 

til juridiske personer. 
387  Saarekallas OÜ mot Estland (2007) avsnitt 66 og Oy Hopotihoi Suomen 

Lelukamarit Toy & Hobby Ltd og Matti Kangasluoma mot Finland (2009) avsnitt 

38. Hvilke skader erstatningen skal kompensere for vil derimot være annerledes jf. 

Comingersoll S.A mot Portugal (2000) avsnitt 35. 
388  Kjølbro (2010) s. 150. Selskapers krav på erstatning for ikke-økonomisk tap etter 

artikkel 41 diskuteres nærmere i Emberland (2003). 
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avklart. Det er likevel liten tvil om at skl. § 3-5 i mange tilfeller ikke vil 

kunne gi en tilstrekkelig prøving av krav om erstatning ved krenkelser av 

konvensjonen. Det foreligger ikke rettspraksis fra norske domstoler som 

underbygger at skl. § 3-5 gir et tilgjengelig botemiddel ved 

menneskerettighetskrenkelser, og gjennomgangen av bestemmelsens vilkår 

har vist at rekkevidden av erstatningsvernet i skl. § 3-5 strekker seg 

betraktelig kortere enn artikkel 13. Skl. § 3-5 gir derfor verken hjemmel for 

krav om erstatning i alle de samme tilfellene, eller på de vilkår som følger 

av artikkel 13. I praksis bør rettsanvenderen gå rett til artikkel 13 med mindre 

krenkelsen kan tilskrives en person som omfattes av organansvaret eller 

krenkelsen faller inn under virkeområdet for en oppreisningshjemmel i 

spesiallovgivingen. 

Selv om en direktetillempning av artikkel 13 vil kunne gi et effektivt 

botemiddel, står norske rettsanvendere fritt til å velge andre strategier for å 

oppfylle konvensjonens krav til erstatning. Et alternativ er å forlate 

hjemmelskravet og tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap på ulovfestet 

grunnlag.389 Som jeg vil komme nærmere inn på i kapittel 7, kan lovgiver 

også tre inn og regulere erstatningsansvaret for konvensjonskrenkelser. Først 

er det derimot nødvendig å se på en annen mulig konvensjonshjemmel for 

erstatning for ikke-økonomisk tap. 

                                           
 
389  Flere forfattere har tatt til orde for å oppheve hjemmelskravet, blant annet med 

henvisning til erstatningsansvaret etter EU/EØS og EMK – Hagstrøm og Stenvik 

(2015) s. 496, Rognstad og Stenvik (2002) s. 548 og Monsen (2010) s. 62. 
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6 Artikkel 41 – en alternativ hjemmel for krav 

om erstatning for ikke-økonomisk tap? 

Tidligere har jeg drøftet hvilken relevans EMDs rettspraksis etter artikkel 41 

har for fastleggingen av erstatningsforpliktelsen i artikkel 13. I dette 

kapittelet vil jeg gå over til å vurdere artikkel 41 som en selvstendig 

erstatningshjemmel, og spørre om bestemmelsen kan anvendes direkte i 

norsk rett. 

Artikkel 41 gir EMD kompetanse til å ilegge statene et folkerettslig 

erstatningansvar ved fellende dommer i Strasbourg. Bestemmelsen stiller 

derfor tilsynelatende ikke krav til når erstatning skal tilkjennes i nasjonal rett. 

Det fremstår likevel som nødvendig å behandle artikkel 41 da både 

rettspraksis og juridisk teori har løftet frem bestemmelsen som en mulig 

hjemmel for erstatning i norsk rett. Som erstatningsregel omfatter artikkel 41 

betraktelig flere krenkelser enn artikkel 13. Dersom artikkel 41 kan anvendes 

direkte på nasjonalt nivå, vil det være lite behov for å bruke artikkel 13. 

Jeg finner ikke støtte i rettskildene for at artikkel 41 stiller krav til norsk rett. 

I kapittel 6.1 vil jeg kort fremstille hvordan EMD anvender artikkel 41. I 

kapittel 6.2 vil jeg gå over til å se på hvordan norske domstoler har tolket 

bestemmelsen. I kapittel 6.3 vil jeg vise at artikkel 41 ikke forplikter 

konvensjonsstatene til å gi erstatning. I kapittel 6.4 vil jeg gå over til norske 

rettskilder, og påvise at inkorporeringen av EMK i menneskerettsloven ikke 

ga norske domstoler samme kompetanse til å tilkjenne erstatning som EMD. 

6.1 Artikkel 41 som erstatningshjemmel for EMD 

Artikkel 41 er inntatt i «Section II – The European Court of Human Rights», 

og lyder: 

«Just satisfaction 

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows 
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only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just 

satisfaction to the injured party». 

«Satisfaction équitable  

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses 

protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne 

permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette 

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction 

équitable». 

Bestemmelsen gir EMD kompetanse til å tilkjenne erstatning i saker hvor 

domstolen har funnet at én eller flere av konvensjonens materielle rettigheter 

har blitt krenket, og klager kan bevise at han har lidt et tap som står i 

årsakssammenheng med krenkelsen.390 Erstatningsansvar er ikke betinget av 

at staten har utvist skyld.391 Erstatningen kan omfatte økonomisk tap, ikke-

økonomisk tap, saksomkostninger og andre utgifter.392 

Etter ordlyden kan EMD bare tilkjenne erstatning hvor nasjonal rett ikke gir 

mer enn «partial reparation». Ordlyden skal ikke tolkes strengt. Klager 

trenger ikke å vise at det er umulig å få reparert krenkelsen på nasjonalt nivå 

for å kreve erstatning. At klager ikke fikk reparasjon i løpet av den nasjonale 

behandlingen, gir i praksis tilstrekkelige holdepunkter for at full erstatning 

ikke er mulig.393 EMD vil derfor avgjøre erstatningskravet samtidig som det 

materielle kravet, forutsatt at erstatningskravet er «ready for decision».394 

EMD skal kun tilkjenne erstatning «if necessary». Klager har derfor ikke 

krav på erstatning.395 Det er opp til EMDs eget forgodtbefinnende om 

                                           
 
390  De Wilde, Ooms og Versyp mot Belgia (artikkel 50) (1972) avsnitt 21-24. 
391 Bårdsen (2000) s. 221. Ansvar er likevel ikke objektivt, da det er betinget av at det 

har skjedd en konvensjonskrenkelse – Hinghofer-Szalkay og Koch (2011) s. 577. 
392  President of the Court (2007) avsnitt 6. 
393  Dijk mfl. (2006) s. 254. 
394  Rules of Court rule 75. 
395  Tomuschat (2000) s. 1427 og Shelton (2015) s. 210. 
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erstatning er påkrevd, eller om en konstatering av krenkelse gir tilstrekkelig 

reparasjon.396  

6.2 Artikkel 41 som erstatningshjemmel i norsk 

rettspraksis 

Norske domstoler har i et par saker blitt forelagt spørsmålet om artikkel 41 

gir hjemmel for erstatning fra det offentlige.397 

Dobbeltstraff 

I Rt. 2004 s. 1868 krevde to menn erstatning for økonomisk og ikke-

økonomisk tap, blant annet med grunnlag i mrl. § 2 jf. artikkel 13 jf. artikkel 

41. Saksforholdet er gjengitt i kapittel 5.2.1. 

Førstvoterende, som representerte flertallet på tre dommere, tok eksplisitt 

avstand fra å konkludere om «mrl. § 2 jf. artikkel 13 jf. artikkel 41» ga et 

selvstendig grunnlag for erstatning. Førstvoterende ga likevel en lengre 

redegjørelse for artikkel 41, og hennes votum kan tas til inntekt både for at 

artikkel 41 kan anvendes direkte, og for det motsatte synspunkt. 

Tilsynelatende avviste førstvoterende at artikkel 41 kan anvendes som 

hjemmel da hun påpekte at: «Artikkel 41 åpner for at EMD kan ilegge 

erstatning dersom det nasjonalt bare har skjedd delvis gjenopprettelse».398 

Samtidig virker førstvoterende å drøfte EMDs praksis og juridisk teori om 

artikkel 41 under den forutsetning at bestemmelsen stiller direkte krav til 

nasjonal rett.  

Femtevoterende tok heller ikke uttrykkelig stilling til om artikkel 41 ga en 

selvstendig hjemmel for erstatning, men uttalte at vurderingstemaet for 

                                           
 
396  Tomuschat (2000) s. 1413. Innholdet i nødvendighetsvurderingen er i liten grad 

fastlagt gjennom domstolens praksis, og EMD har blitt kritisert for å utvise 

manglende konsistens – Mahoney (2007) s. 265 flg. 
397  I Rt. 2005 s. 730 fant Kjæremålsutvalget det ikke nødvendig å ta stilling til 

anførselen. 
398  Rt. 2004 s. 1868 avsnitt 64. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a41
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a41
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a41
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«EMK-systemet» ved anvendelsen av artikkel 41 var «nødvendigheten av 

riktig erstatning der statene ikke yter effektivt botemiddel etter artikkel 

13».399 Ut fra sammenheng er det nærliggende å tolke uttalelsen slik at 

femtevoterende mener artikkel 41 retter seg mot EMD. I likhet med 

førstvoterende henviser femtevoterende samtidig konsekvent til «artikkel 13 

jf. artikkel 41». Referansen gjør det uklart hvilken selvstendig betydning 

femtevoterende tilskriver artikkel 41.400  

Vangen Eiendom 

I Rt. 2010 s. 291 fikk Høyesterett på nytt oppfordring til å avklare om artikkel 

41 gir hjemmel for erstatning i norsk rett. Utbyggeren hevdet at kommunen 

hadde krenket P1-1, og at kommunen var ansvarlig på objektivt grunnlag 

etter artikkel 41. 

Høyesterett avviste anførselen under henvisning til at bare staten kan være 

søksmålsobjekt for konvensjonskrenkelser i norsk rett, og fant det «derfor 

ikke nødvendig å gå videre inn på artikkel 41».401 Førstvoterende konkluderte 

ikke om artikkel 41 ville gitt en hjemmel for erstatning dersom kravet hadde 

vært rettet mot staten, men avviste heller ikke at artikkel 41 kan anvendes 

som erstatningsgrunnlag. 

Underrettspraksis 

Spørsmålet om artikkel 41 gir hjemmel for erstatning i norsk rett har vært 

oppe i en rekke underrettsdommer. Søk i Lovdata gir treff på fire dommer 

hvor tingretten eller lagmannsretten eksplisitt konkluderer med at artikkel 41 

ikke gir en erstatningshjemmel.402 I to dommer fant underrettene at 

                                           
 
399  Ibid. avsnitt 109-110. Med «riktig erstatning» mener femtevoterende «just 

satisfaction» jf. avsnitt 104. 
400  En tilsvarende sammenblanding kan sees i Rt. 1996 s. 173 (s. 178). 
401  Rt. 2010 s. 291. 
402  TOSLO-2013-103468 (Glattcelle), TOSLO-2014-125062 (Dommerfullmektig), 

TOSLO-2014-79827 og LB-2015-145784. I en rekke saker var det ikke nødvendig 

for underretten å ta stilling til spørsmålet. 
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bestemmelsen ga hjemmel.403 I kun én av avgjørelsene tilkjente 

lagmannsretten saksøker erstatning for ikke-økonomisk tap på grunnlag av 

artikkel 41.404 Høyesterett kom til motsatt resultat i ankebehandlingen.405  

Deloppsummering 

Fra Høyesteretts begrensede praksis om artikkel 41 kan det gjøres to 

observasjoner. Vedrørende spørsmålet om artikkel 41 kan anvendes som 

hjemmel for erstatning for ikke-økonomisk tap i norsk rett er rettstilstanden 

uklar. Det foreligger ikke høyesterettspraksis som anvender artikkel 41 

direkte som hjemmel, men Høyesterett har heller ikke vært avvisende til 

muligheten.406 Hva angår det grunnleggende premisset for erstatning – 

hvilket rettsgrunnlag ansvaret bygger på – er rettspraksis derimot stum.  

Aktuelle rettsgrunnlag for å tilkjenne erstatning på grunnlag av artikkel 41 

er konvensjonen selv og norsk rett. Jeg vil først vise at artikkel 41 ikke har 

en nasjonalrettslig funksjon, for deretter å vise at artikkel 41 ikke fikk en 

annen stilling i norsk rett gjennom menneskerettsloven. 

6.3 Gir artikkel 41 krav på erstatning på nasjonalt nivå? 

Ordlyden i artikkel 41 taler klart mot at bestemmelsen stiller krav til nasjonal 

rett. Artikkel 41 retter seg mot «the Court». Begrepet må tolkes i lys av at 

bestemmelsen er inntatt i konvensjonens del II med tittel «The European 

Court of Justice». «[T]he Court» omtales 61 ganger i konvensjonsteksten. 

                                           
 
403  UTV-2004-837 og LB-2007-159206-2. 
404  UTV-2004-837 (Gulating). 
405  Rt. 2004 s. 1868 (Dobbeltstraff). 
406  Thorson (2015) s. 274 finner rettstilstanden uklar, men anser et erstatningansvar 

bygget på artikkel 41 som «implausible» i mangel på klarere holdepunkter i praksis. 
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Alle ganger referer begrepet til EMD.407 Konvensjonens travaux 

préparatoires gir heller ikke dekning for en annen tolkning.408 

Artikkel 41s oppbygning taler også mot at bestemmelsen stiller krav til 

nasjonal rett. Artikkel 41 gir EMD adgang til å tilkjenne erstatning «if 

necessary». Selv om betsemmelsens analogiseres til å omfatte nasjonale 

domstoler, gir artikkel 41 i motsetning til artikkel 13 og konvensjonens 

øvrige materielle bestemmelser ikke den enkelte en rettighet. Bestemmelsen 

er i stedet en kompetanseregel. Når artikkel 41 verken gir borgerne en 

rettighet eller pålegger rettsanvenderen en plikt, er det vanskelig å se hvordan 

artikkel 41 kan stille folkerettslige krav som skadelidte kan kreve at 

nasjonale domstoler etterlever.   

Under mine rettskildesøk har jeg ikke kommet over noen dommer hvor EMD 

har brukt artikkel 41 til å oppstille krav til erstatningsadgangen på nasjonalt 

nivå. I Neumeister mot Østerrike går domstolen derimot langt i å stadfeste at 

artikkel 41 [daværende artikkel 50] ikke stiller krav til nasjonal rett. EMD 

hadde funnet at retten til å bli fremstilt for en domstol innen rimelig tid etter 

artikkel 5 tredje ledd var krenket. Spørsmålet var om EMD kunne tilkjenne 

erstatning etter artikkel 41, eller om artikkel 5 femte ledd utgjorde lex 

specialis og forhindret EMD fra å gi erstatning. EMD fant at artikkel 41 var 

anvendelig og uttalte: 

«Article 5 (5) and Article 50 are placed on different levels, although both Articles 

deal with questions of compensation under the Convention. The first lays down a 

rule of substance […] it guarantees an individual a right, the observance of which 

is obligatory in the first instance for the authorities of the Contracting States […]. 

Article 50, for its part, lays down a rule of competence […] it authorises the Court 

expressly to afford […] just satisfaction.» 409 

                                           
 
407  Artikkel 6 første ledd omtaler også «the court», og sikter da til nasjonale domstoler. 

Her brukes imidlertid liten bokstav, som signaliserer at bestemmelsen ikke retter seg 

mot EMD men domstoler generelt. 
408  Preparatory work on Article 13 of the European Convention of Human Rights 

(1970). 
409  Neumeister mot Østerrike (artikkel 50) (1974) avsnitt 30. 
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Uttalelsen viser at artikkel 41 ligger på et annet nivå enn artikkel 5 femte 

ledd og artikkel 13. Mens de substansielle rettighetene pålegger 

konvensjonsstatene forpliktelser, retter artikkel 41 seg direkte mot EMD. 

Synspunktet stemmer godt med rettstilstanden i andre europeiske land, hvor 

artikkel 41 som hovedregel ikke har stilling som en selvstendig 

erstatningsregel.410  

Spørsmålet om artikkel 41 gir rettigheter på nasjonalt nivå er i liten grad 

belyst i internasjonal juridisk teori, men i nordisk litteratur konkluderer både 

Lorenzen mfl.411 og SOU 2010:87412 at artikkel 41 kun retter seg mot EMD. 

I norsk teori er synspunktene noe mer delte. Aall413, Bårdsen414, Stenvik415, 

Lødrup og Kjelland416, Torp417, Hagstrøm og Stenvik418, Reiertsen419 og 

Kjelland420 gir alle uttrykk for at artikkel 41 kun gir en kompetanse til EMD, 

og ikke hjemler et krav om erstatning på nasjonalt nivå. Jeg forstår Monsen 

på samme måte, dog er hans uttalelser ikke helt klare.421 Jeg tolker derimot 

Hoel Lie slik at han mener at artikkel 41 gir en rett til erstatning nasjonalt.422 

Solheim gir tilsvarende uttrykk for at artikkel 41 gir hjemmel for erstatning 

ved brudd på P1-1, men det er uklart om hans uttalelser retter seg mot EMD 

eller nasjonale domstoler.423  

Sett bort fra noen avvikende synspunkter i norsk teori, er rettskildene 

entydige på at artikkel 41 kun retter seg mot EMD. Norge er med andre ord 

                                           
 
410  Bagińska (2016) s. 453. 
411  Lorenzen mfl. (2011) s. 1152. 
412  SOU 2010:87 s. 185. 
413  Aall (1994) s. 647. 
414  Bårdsen (2000) s. 213 og Bårdsen (2002) s. 52. 
415  Stenvik (2005) s. 38-39. 
416  Lødrup og Kjelland (2009) s. 75. 
417  Torp (2010) s. 620-621. 
418  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 269. 
419  Reiertsen (2015) s. 427. 
420  Kjelland (2016b) s. 65. 
421  Monsen (2010) s. 59. 
422  Hoel Lie (2012) s. 422-423. 
423  Solheim (2010) s. 100. 
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ikke konvensjonsmessig forpliktet til å tilkjenne erstatning på grunnlag av 

artikkel 41. 

6.4 Artikkel 41s stilling etter menneskerettsloven 

Selv om artikkel 41 ikke kan tolkes slik at den pålegger konvensjonsstatene 

en folkerettslig forpliktelse til å yte erstatning på nasjonalt nivå, er det ikke 

utelukket at et krav på erstatning på grunnlag av artikkel 41 kan følge av 

nasjonal rett. EMK gir kun et minste-beskyttelsesnivå, og statene står fritt til 

å gi menneskerettighetene et sterkere erstatningsrettslig vern på nasjonalt 

nivå. Artikkel 41 er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven, og 

det kan spørres om lovgiver gjennom å inkorporere bestemmelsen mente å 

gi nasjonale domstoler tilsvarende kompetanse som EMD til å tilkjenne 

erstatning. 

Tilsiktet menneskerettsloven å gi artikkel 41 virkning på nasjonalt nivå? 

I motsetning til for eksempel den britiske Human Rights Act, som kun inntar 

et utvalg av konvensjonens materielle rettigheter i nasjonal rett, valgte Norge 

å inkorporere EMK som helhet.424 Ved vedtagelsen av menneskerettsloven 

hadde Norge allerede ratifisert EMK, og var folkerettslig bundet av EMDs 

avgjørelser om «just satisfaction». Med mindre en legger til grunn at 

inkorporasjonen av artikkel 41 var ment å gi norske domstoler tilsvarende 

funksjoner som EMD, hadde inkorporasjonen ingen konsekvenser. 

Forarbeidene omtaler ikke direkte om inkorporering av artikkel 41 var ment 

å gi norske domstoler økt kompetanse. I NOU 1993:18 drøftet imidlertid 

utvalget betydningen av konvensjonstekniske bestemmelser som artikkel 

41.425 Problemstillingen var om inkorporasjonen burde begrenses til 

menneskerettighetskonvensjonenes materielle bestemmelser, eller om hele 

konvensjonstekstene, inklusive bestemmelsene som omhandlet 

traktatorganene, skulle inntas. Utvalget fant det «enklest» at 

                                           
 
424  Human Rights Act 1998 section 1 første ledd sml. mrl. § 2 første ledd. 
425  Problemstillingen er ikke omtalt i proposisjonen eller innstillingen. 
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konvensjonstekstene ble inkorporert som helhet, og viste til at noen 

prosessuelle rettigheter kunne ha betydning for rettsanvendelsen og at det 

ville være vanskelig å skille mellom materielle og prosessuelle 

bestemmelser.426 Utvalget påpekte samtidig at konvensjonstekniske 

bestemmelser «ikke har direkte relevans for anvendelsen av norsk rett», og 

at nye protokoller om konvensjonsorganenes arbeidsmåte «har ingen 

betydning i vår interne rett».427 Inkorporasjonen av blant annet artikkel 41 

var derfor ikke ment å gi borgerne flere rettigheter enn de som allerede fulgte 

av Norges folkerettslige forpliktelser. Det er med andre ord ikke 

holdepunkter for at lovgiver tilsiktet å gjøre artikkel 41 til et nasjonalt 

erstatningsgrunnlag. 

Løsningen er sammenfallende med rettstilstanden i resten av Skandinavia. I 

likhet med Norge valgte Sverige og Danmark å inkorporere EMK som 

helhet.428 I NJA 2005 s. 462 fant likevel Högsta domstolen at artikkel 41 ikke 

ga hjemmel for erstatning i svensk rett. At bestemmelsen var inkorporert, ble 

ikke problematisert. 

Særlig om menneskerettsloven § 3 

Mrl. § 3 gir EMK forrang hvor intern rett er i motstrid med konvensjonens 

bestemmelser. Dersom nasjonal rett ikke kan harmoniseres med 

konvensjonsforpliktelsen gjennom en konvensjonskonform tolkning og 

motstriden ikke er bevisst fra lovgiverhold, må den nasjonale rettsregelen 

vike så langt det er nødvendig.429 Johnsen argumenterer for at artikkel 41 må 

tolkes i lys av mrl. § 3 med den følge at norske domstoler har en plikt til å 

tilkjenne «just satisfaction» når det konstateres menneskerettsbrudd, selv om 

artikkel 41 etter ordlyden kun retter seg mot EMD.430 

                                           
 
426  NOU 1993:18 s. 112. 
427  Ibid. s. 112 og 167. 
428  Jf. Lag om den europeiska konventionen og Inkorporeringsloven. 
429  Arnesen og Stenvik (2015) s. 135 flg. 
430  Johnsen (2006) s. 56-57. 
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Det er ikke klart hvordan kollisjonsregelen i mrl. § 3 skal legge føringer for 

tolkningen av artikkel 41. Selv om interne norske erstatningshjemler ikke vil 

kunne gi erstatning i alle tilfeller hvor artikkel 41 måtte kreve det, foreligger 

det ikke motstrid mellom norske erstatningsregler og artikkel 41. 

Regelsettene opererer på to ulike plan, den ene i folkeretten og den andre på 

nasjonalt nivå. Også om en legger til grunn at artikkel 41 kan anvendes 

direkte i nasjonal rett, foreligger det ikke en normkonflikt mellom artikkel 

41 og nasjonale erstatningshjemler.431 Ingen av regelsettene gir en 

uttømmende regulering av når klager kan kreve erstatning for ikke-

økonomisk tap, og artikkel 41 og nasjonale erstatningsregler kan derfor 

anvendes ved siden av hverandre. 

6.5 Oppsummering 

Folkerettslig er det klart at artikkel 41 ikke stiller krav til 

erstatningsadgangen på nasjonalt nivå. Det er heller ikke holdepunkter for at 

lovgiver gjennom inkorporasjonen av artikkel 41 i menneskerettsloven 

mente å gi flere rettigheter enn det som følger av konvensjonen. Det 

foreligger følgelig verken grunnlag i folkeretten eller norsk lov for å tolke 

artikkel 41 som en nasjonal erstatningsregel. Selv om Høyesteretts praksis 

er noe uklar, tilsier det entydige internasjonale og nasjonale rettskildebildet 

at artikkel 41 ikke kan anvendes som erstatningshjemmel i norsk rett. Et 

annet resultat forutsetter at Høyesterett i fremtiden tydelig bekrefter at 

artikkel 41 gir et erstatningsgrunnlag. 

                                           
 
431  Jeg bruker her samme begrep som Arnesen og Stenvik (2015) s. 132. 
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7 Bør det lovfestes en rett til erstatning ved 

krenkelser av EMK? 

Den rettsdogmatiske analysen har vist at artikkel 13 i noen tilfeller pålegger 

konvensjonsstatene å tilby erstatning for ikke-økonomisk tap, og at artikkel 

13 i slike tilfeller kan anvendes direkte som hjemmel for erstatning for ikke-

økonomisk tap i norsk rett. Hovedregelen er dog fortsatt at artikkel 13 ikke 

hjemler krav om erstatning som primært botemiddel ved krenkelser av 

konvensjonen. De lege lata forblir den folkerettslige forpliktelsen til å tilby 

erstatning ved krenkelser av konvensjonen begrenset.  

Behovet for erstatning ved krenkelser av konvensjonen kan samtidig ikke 

fastlegges med referanse til EMDs praksis alene. EMK er kun ment å gi et 

minimumsvern for beskyttelse av menneskerettighetene. Utover 

minstekravene til erstatning som EMD har oppstilt, gir artikkel 13 

konvensjonsstatene frihet til å bestemme hvilke botemidler som skal være 

tilgjengelig i nasjonal rett. De lege ferenda bør lovgiver overveie hvordan 

friheten skal forvaltes.  

I dette avsluttende kapittelet vil jeg gå bort fra å fremstille innholdet i Norges 

konvensjonsforpliktelser, og vil i stedet vurdere om det er hensyn som taler 

for at lovgiver bør gå lenger i å gi skadelidte adgang til erstatning i norsk 

rett. Målet er ikke å gi en fullstendig vurdering av fordelene og ulempene 

ved lovfesting av en bredere rett til erstatning på nasjonalt nivå, men å løfte 

frem et utvalg alternative perspektiver som kan berike avhandlingens 

rettsdogmatiske fremstilling. 

Innledningsvis i kapittel 7.1, vil jeg redegjøre for det metodiske rammeverket 

jeg anvender for de lege ferenda-vurderingen. I kapittel 7.2 går jeg over til 

selve drøftelsen, og ser på reguleringen av erstatningsansvaret for 

konvensjonskrenkelser i tre land det er nærliggende for Norge å 

sammenligne seg med. Med bakgrunn i erfaringen fra de tre landene vil 

kapittel 7.3 oppstille noen formål erstatning på nasjonalt nivå er ment å 

oppfylle. I kapittel 7.4 vil jeg se nærmere på hvilken betydning ett av disse 

formålene, subsidiaritetsprinsippet, har i vurderingen av om 
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erstatningsadgangen ved konvensjonskrenkelser bør utvides. I kapittel 7.5 

vil jeg sette hensynet til reparasjon i et større perspektiv, og vurdere om 

erstatning gir en hensiktsmessig måte å prøve krenkelser på holdt opp mot 

muligheten til å kreve fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelser.  

Det er mulig å forestille seg flere ulike modeller for en utvidelse av 

erstatningsadgangen i norsk rett. Ansvaret kan variere fra et rent objektivt 

ansvar for konvensjonskrenkelser til et ansvar tilsvarende artikkel 41, hvor 

erstatning kun tilkjennes hvor det er «necessary». Jeg vil ikke ta stilling til 

hvilken modell som er å foretrekke. Avhandlingen vil i stedet fokusere på 

valget lovgiver har mellom å oppfylle minstekravene som følger av EMDs 

praksis, og å lovregulere en mer omfattende rett til erstatning for ikke-

økonomisk tap. 

7.1 Det metodiske rammeverket 

Til forskjell fra avhandlingens tidligere kapitler som har rettet seg mot 

rettsanvenderen, snur dette kapittelet seg mot lovgiver.432 Fremfor å anvende 

rettsdogmatisk metode for å avklare når erstatning skal være tilgjengelig, 

stiller jeg spørsmål om hvordan rettstilstanden bør være. Formålet er med 

andre ord ikke å fortelle lovgiver hva folkeretten pålegger den å gjøre, men 

å løfte frem relevante momenter lovgiver bør se hen til dersom det på et 

tidspunkt i fremtiden er ønskelig å vurdere om erstatningsadgangen ved 

krenkelser av EMK skal utvides eller ikke.433 

Metoden kapittelet anvender kan betegnes som enten kritisk eller 

rettspolitisk. Terminologien er imidlertid ikke avgjørende. Det sentrale er at 

analysen ikke er bundet av rammene for gjeldende rett. Det er derfor mulig 

å løfte frem argumentasjon som ikke nødvendigvis gir seg utslag i harde 

juridiske forpliktelser, men som kan gi bidrag til en diskurs om hvordan 

                                           
 
432  Med «lovgiver» siktes det til alle de offentlige aktørene i lovgivningsprosessen. 

Stortinget står dog i en særstilling som innehaver av den konstitusjonelle 

kompetansen til å vedta lover jf. Grl. § 75 litra a. 
433  Horn (2015) s. 58. 
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menneskerettighetskrenkelser bør repareres.434 Drøftelsen er samtidig ikke 

«fri». Alle perspektivene som fremmes er forankret i rettsvitenskapelig 

diskusjon og er av rettslig karakter. Hvorvidt argumentene anses som 

relevante, beror på om lovgiver og de øvrige deltagerne i den 

rettsvitenskapelige diskursen oppfatter dem som legitime.435 

Flere av momentene som løftes frem, slik som EMKs subsidiaritetsprinsipp 

og utenlandsk nasjonal rett, er argumentasjon som også kan vektlegges 

innenfor rammene av alminnelig norsk rettsdogmatisk metode. Momentenes 

rekkevidde og gjennomslagskraft kan imidlertid være uklare, og slutninger 

fra argumentene vil nødvendigvis være vurderingspreget. For å gi en kritisk 

vurdering av argumentenes betydning, fremstår det derfor som mer 

hensiktsmessig å presentere momentene separat fra gjennomgangen av 

EMDs praksis.  

7.2 Erstatning for konvensjonskrenkelser i utenlandsk 

nasjonal rett 

Kravene artikkel 13 stiller til erstatning gjelder likt for alle statene som har 

ratifisert konvensjonen. Komparative studier viser at konvensjonsstatene 

likevel har valgt ulike tilnærminger til reguleringen av erstatningsansvaret.436 

Skal man vurdere om artikkel 13 gir en tilstrekkelig regulering av 

erstatningsansvaret ved krenkelser av menneskerettighetene, kan det være 

grunn til å se hvordan ansvaret er regulert i andre stater. 

Av plasshensyn har jeg valgt å begrense meg til tre land; Sverige, Danmark 

og Storbritannia. Sverige og Danmark er valgt fordi det er stater med relativt 

like rettssystemer som Norge, og som det ofte vises til i rettspraksis og 

                                           
 
434  Ibid. (2015) s. 62. 
435  Ibid. (2015) s. 56. 
436  Bagińska (2016) s. 475. 



 - 125-  

 

 

 

forarbeider. Storbritannia er valgt fordi retten til botemidler her, i motsetning 

til norsk rett, er særskilt regulert i nasjonal rett.437 

7.2.1 Sverige 

Spørsmålet om når skadelidte vil ha et krav om erstatning ved krenkelser av 

EMK har vært tema for omfattende rettsutvikling i Sverige. 

Tilsvarende rettstilstanden i Norge har det i svensk rett tradisjonelt blitt 

oppstilt et hjemmelskrav for erstatning for ikke-økonomisk tap.438 Reglen om 

erstatning for «kränkning» i skadeståndslagen 3 kap. 2 § annet ledd jf. 2 kap. 

3 § gir den mest generelle hjemmelen for offentlig erstatningsansvar for 

ikke-økonomisk tap. Ansvar er betinget av at det offentlige gjennom 

myndighetsutøving har foretatt et «brott» som alvorlig har krenket 

skadelidtes person, frihet, fred eller ære. I likhet med skl. § 3-5 er 

erstatningsadgangen smal. 

Også i svensk rett er EMK er inkorporert gjennom lov. I tillegg er en rekke 

av konvensjonens materielle rettigheter inntatt i Regeringsformens 2 kap. 

Utviklingen av erstatningsansvaret for menneskerettighetskrenkelser har 

likevel skjedd på ulovfestet grunnlag ledet an av Högsta domstolen. 

Rettspraksis fra Högsta domstolen 

I NJA 2005 s. 462 tilkjente Högsta domstolen for første gang erstatning for 

ikke-økonomisk tap på ulovfestet grunnlag for å reparere en EMK-krenkelse. 

En mann var mistenkt for økonomisk kriminalitet men straffeforfølgningen 

trakk ut i tid. Anklagene ble til slutt henlagt, og mannen gikk til sak med krav 

om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap med hjemmel i svensk 

rett og EMK. Högsta domstolen viste til Kudla mot Polen, og påpekte at 

artikkel 13 ikke gir «någon omedelbar rätt till gottgörelse».439 I saken var 

                                           
 
437  Fremstillingen er begrenset til å behandle generelle erstatningsordninger. Særregler 

som skal kompensere krenkelser av enkelt rettigheter, slik som erstatning for 

frihetsberøvelse i strid med artikkel 5, vil ikke bli behandlet. 
438  Friberg (2010) s. 501. 
439  NJA 2005 s. 462 (s. 494). 
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imidlertid erstatning nødvendig for å gi reparasjon ettersom krenkelsen ikke 

kunne kompenseres gjennom en reduksjon i utmålt straff. Högsta domstolen 

fant at det økonomiske tapet kunne kompenseres gjennom en 

konvensjonskonform tolkning av reglene om det offentliges 

arbeidsgiveransvar i skadeståndslagen 3 kap. 2 § første ledd. Vilkårene for 

erstatning for ikke-økonomisk tap etter skadeståndslagen 2 kap. 3 § var 

derimot ikke oppfylt. Med henvisning til EMDs praksis fant Högsta 

domstolen likevel at «overvägande skäl» talte for å tilkjenne erstatning på 

ulovfestet grunnlag.440 Ansvaret var ikke betinget av culpa eller «brott». 

Konvensjonskrenkelsen utgjorde et tilstrekkelig ansvarsgrunnlag.441 

Gjennom NJA 2007 s. 295 og NJA 2007 s. 584 har Högsta domstolen utvidet 

det ulovfestede ansvaret til å omfatte krenkelser av artikkel 5 og 8. Det er 

ikke utelukket at også krenkelser av andre rettigheter vil kunne gi krav om 

erstatning. Högsta domstolen har uttalt at det er et «allmän princip» at 

skadelidte har krav på erstatning for ikke-økonomisk tap i de sakstilfellene 

hvor Sverige er konvensjonsforpliktet til å tilby erstatning og erstatning ikke 

kan tilkjennes gjennom en konvensjonskonform tolkning av nasjonale 

erstatningshjemler.442 Skadelidte har samtidig ikke rett til erstatning ved 

enhver krenkelse av konvensjonen. Det avgjørende er hvor alvorlig 

krenkelsen er.443 I NJA 2013 s. 842 fant Högsta domstolen at det ikke var 

nødvendig å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap i en sak hvor en 

dagligvareforretning var blitt ilagt en avgift uten tilstrekkelig hjemmel i lov. 

Krenkelsen av artikkel 7 fremsto som «mindre allvarlig».444 

EMD har stadfestet at erstatningsansvaret utviklet av Högsta domstolen 

utgjør et effektivt botemiddel som skadelidte må uttømme før sak kan 

anlegges for EMD jf. artikkel 35 første ledd.445 Erstatningsansvaret vil trolig 

                                           
 
440  NJA 2005 s. 462 (s. 498). I motsetning til norsk rett bygger ikke ansvaret på en 

direktetillempning av artikkel 13, men på en tolkning av nasjonal rett – NJA 2012 s. 

211 I (s. 227). 
441  Mörk og Hermansson (2014) s. 509. 
442  NJA 2009 Notis nr. 70. 
443  NJA 2013 s. 842 (s. 859). 
444  Ibid. (s. 860). 
445  Eriksson mot Sverige (2012) avsnitt 52 og Ruminski mot Sverige (2013) avsnitt 44. 
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også være effektivt etter artikkel 13, noe som underbygges av at Europarådet 

har løftet frem ansvaret som et eksempel på «good practice» for nasjonale 

botemidler.446 Det ulovfestede erstatningsansvaret er likevel bare effektivt 

mot fortidige krenkelser. Hvor krenkelsen er vedvarende, vil 

erstatningssøksmål ikke være et effektivt botemiddel da det ikke kan bringe 

krenkelsen til opphør.447 

SOU 2010:87 – Skadestånd och Europakonventionen 

Med bakgrunn i Högsta domstolens praksis satte svenske myndigheter i 2009 

ned et utvalg som fikk i oppdrag å analysere når artikkel 13 forplikter staten 

til å yte erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, og lage utkast til 

en erstatningsregel.448 

Utvalget fremmet forslag om at erstatningsansvaret skulle reguleres av en ny 

3 § i skadeståndslagen 3 kap. Bestemmelsens første ledd nummer 1 

omhandler erstatning for økonomisk tap. Første ledd nummer 2 og annet ledd 

regulerer når skadelidte kan kreve erstatning for ikke-økonomisk tap og 

lyder:  

«Staten eller en kommun ska ersätta […] 

2. annan skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.  

Skadestånd enligt första stycket ska endast utgå om det är nödvändigt för att 

gottgöra överträdelsen.»449 

Bestemmelsen gir skadelidte rett til erstatning for «annan skada» som står i 

årsakssammenheng med krenkelsen dersom erstatning er «nödvändigt» for å 

gi reparasjon. «Annan skada» omfatter skader som ikke dekkes gjennom 

erstatning for personskader, tingskader, rent formuestap eller «kränkning». 

At erstatning er nødvendig betyr at skadelidte ikke har tilgang på andre 

botemidler som samlet sett er tilstrekkelig effektive til å oppfylle artikkel 13s 

                                           
 
446  Directorate General for Human Rights and Rule of Law at the Council of Europe 

(2013) s. 53. 
447  Johansson Prakt og Salehzade mot Sverige (2014) avsnitt 72. 
448  Kommittédirektiv 2009:40. 
449  SOU 2010:87 s. 53. 
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krav. Erstatning for ikke-økonomisk tap skal som hovedregel ikke være et 

primært botemiddel. Ved visse krenkelser av artikkel 2 og 3 skal erstatning 

imidlertid alltid tilkjennes.450   

Utvalgets forlag har per våren 2016 ikke blitt fulgt opp av lovgiver. 

7.2.2 Danmark 

Sammenlignet med svensk rett, har spørsmålet om når skadelidte har krav på erstatning 

for krenkelser av EMK i relativt begrenset grad vært tematisert i dansk rett. 

I likhet med norsk rett, oppstiller ikke dansk rett noen særskilte regler for erstatning for 

ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Tilsvarende skl. § 3-5 gir 

erstatningsansvarsloven § 26 en generell hjemmel for erstatning for «tort». Bestemmelsen 

har vært anvendt i noen menneskerettighetssaker, men gir samlet sett en begrenset adgang 

til erstatning.451 

EMK er inkorporert i dansk rett. I teorien har det vært antatt at artikkel 13 i kraft av 

inkorporeringsloven kan påberopes direkte som hjemmel for erstatning for ikke-

økonomisk tap, og ulike saksøkere har i en rekke saker anført at artikkel 41 eller artikkel 

13 gir hjemmel for erstatning.452 Spørsmålet har så langt ikke fått endelig avklaring 

gjennom rettspraksis. 

I UfR 2013.2696H rettet en afghansk statsborger erstatningskrav mot det danske 

forsvarsdepartementet med grunnlag i artikkel 41 jf. artikkel 13. Mannen hadde blitt 

arrestert av danske styrker i Afghanistan og overført til et «detention center» drevet av 

det amerikanske militære hvor han hevdet å ha blitt utsatt for behandling strid med 

artikkel 3. Højesteret slo fast at erstatningskravet «skal afgøres efter dansk 

erstatningsrets regler om myndighedsansvar».453 Artikkel 41 og 13 ble ikke 

diskutert.  

                                           
 
450  Ibid. s. 476-477. 
451  For en oversikt: Møller og Wiisbye (2002) s. 573-574; Christoffersen (2005) s. 138. 
452  Christoffersen (2005) s. 138. F. eks. UfR 2011.2510H s. 2543 og UfR 2008.1478Ø 

s. 1050. 
453  UfR 2013.2696H s. 2754. 
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Synspunktet ble fulgt opp i UfR 2013.3393H hvor Højesteret på nytt slo fast 

at et erstatningansvar for det offentlige ved krenkelser av konvensjonen er 

betinget av culpa. Heller ikke her tok retten stilling til saksøkers påstand om 

erstatning basert på artikkel 41.454 

Praksis fra Landsretene står i en mulig kontrast til Højesterets avvisende 

holdning til å tilkjenne erstatning direkte på grunnlag av artikkel 13. I UfR 

2014.3045Ø tilkjente Østre Landsret erstatning for ikke-økonomisk tap med 

hjemmel i erstatningsansvarsloven § 26 sammenholdt med artikkel 13 og 41 

for krenkelser av artikkel 3.455 I UfR 2012.1439Ø tilkjente Landsreten erstatning 

direkte med grunnlag i artikkel 5 femte ledd til en rekke demonstranter som var blitt 

anholdt i forbindelse med COP 15-møtet i København. Landsreten fant at det ikke kunne 

oppstilles et krav om at det offentlige hadde utvist skyld hvor artikkel 5 var krenket.456 

7.2.3 Storbritannia 

Gjennom Human Rights Act (HRA) er EMKs materielle rettigheter inntatt i 

britisk rett. Inkorporasjonen omfatter ikke artikkel 13. Retten til et effektivt 

botemiddel er i stedet søkt ivaretatt gjennom lovens section 6–9 som 

regulerer rettsfølgene ved konvensjonsovertredelser.457 Section 8 omhandler 

reparasjon. Relevante deler av dens første, tredje og fjerde ledd lyder: 

«(1) In relation to any act […] of a public authority which the court finds is […] 

unlawful, it may grant such relief or remedy […] within its powers as it considers 

just and appropriate 

 (3) No award of damages is to be made unless, taking account of all the 

circumstances of the case, including - 

(a) any other relief or remedy granted […] 

(b) the consequences of any decision […] 

the court is satisfied that the award is necessary to afford just satisfaction […].  

 (4) In determining – 

                                           
 
454  UfR 2013.3393H s. 3409-3410. 
455  UfR 2014.3045Ø s. 3119. Tilsvarende: UfR 2010.1008V. 
456  UfR 2012.1439Ø s. 1504. 
457  Hansard HL Deb 3.11.1997 vol. 582 col. 1243. Rettspraksis om artikkel 13 skal 

likefullt tas «into account» når britiske domstoler tolker konvensjonen jf. section 2. 
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(a) whether to award damages, or 

(b) the amount of an award, 

the court must take into account the principles applied by the European Court of 

Human Rights in relation to the award of compensation under Article 41 of the 

Convention.». 

Hvor et offentlig organ har krenket en av konvensjonens materielle 

rettigheter, gir første ledd britiske domstoler kompetanse til å tilkjenne 

botemidler som er «just and appropriate». Rettsanvenderen har et bredt 

diskresjonært skjønn til å bestemme hvilke botemidler som er egnet til å gi 

reparasjon.458 Herunder er det relevant om skadelidte kan kreve erstatning 

etter andre nasjonale regler.459 Også en konstatering av krenkelse kan utgjøre 

tilstrekkelig reparasjon.460 Erstatning med hjemmel i HRA skal være et 

botemiddel av «last resort».461  

Tredje og fjerde ledd regulerer når skadelidte kan kreve erstatning direkte 

med grunnlag i HRA. Loven utvider ikke kretsen av domstoler som har 

kompetanse til å gi erstatning.462 Britiske kriminaldomstoler har ikke 

kompetanse til å tilkjenne erstatning, og section 8 gir i straffesaker kun 

hjemmel for andre botemidler.463 Erstatning kan heller ikke kreves hvor 

krenkelsen har oppstått som ledd i en domstolsbehandling.464 

Selve erstatningsregelen i section 8 tredje ledd er bygd opp etter modell av 

artikkel 41.465 For at erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk tap skal 

kunne tilkjennes, må det foreligge en konvensjonskrenkelse og et tap som 

står i årsakssammenheng med krenkelsen.466 Ansvaret er ikke betinget av at 

staten har utvist skyld.467 Videre må erstatning være «necessary». 

                                           
 
458  Hoffman og Rowe (2010) s. 89. 
459  Dennis v. Ministry of Defense [2003] EWHC 793 QB [91]. 
460  R (Greenfield) v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14 [19] 

(Lord Bingham). 
461  Anufrijeva v. Southwark London Borough Council [2003] EWCA Civ 1406 [56]. 
462  Jf. Section 8 annet ledd. 
463  R. v. Galfetti [2002] EWCA 1916 Crim [42]. 
464  Jf. Section 9. Et unntak gjelder for krenkelser av artikkel 5. 
465  Attorney General’s Reference No. 2 of 2001 [2003] UKHL 68 [175] (Lord Rodger). 
466  Greenfield [6] (Lord Bingham). 
467  Lord Woolf of Barnes (2000) s. 433. 
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Tilsvarende EMK artikkel 41 beror det på domstolens skjønn om erstatning 

er nødvendig. I kontrast med ordinære ansvarsgrunnlag i britisk rett har 

dermed ikke skadelidte en rett til erstatning når grunnvilkårene er oppfylt.468  

Erstatningen etter HRA skal stille skadelidte i samme posisjon som om 

vedkommende skulle fått reparasjon fra EMD.469 Utgangspunktet for 

vurderingen av om erstatning er «necessary» skal derfor tas i EMDs praksis 

etter artikkel 41.470 For å avgjøre om det med bakgrunn i «clear and consistent 

practice» skal tilkjennes erstatning, vil britiske domstoler ofte foreta 

omfattende analyser av EMDs erstatningspraksis i tilsvarende saker.471   

Undersøkelser av rettspraksis viser at de britiske domstolene har vært 

tilbakeholdne med å tilkjenne erstatning med grunnlag i HRA, og at der 

erstatning har blitt tilkjent, har erstatningsbeløpene har vært relativt 

beskjedne.472 R (Baiai & Others) v. Secretary of State for the Home 

Department & Anor kan tjene som illustrasjon. En rekke personer uten 

britisk statsborgerskap krevde erstatning for krenkelse av retten til å inngå 

ekteskap i artikkel 12 og forbudet mot diskriminering i artikkel 14 fordi de 

var nødt til å søke tillatelse fra innenriksdepartementet før de kunne inngå 

ekteskap. The High Court avviste erstatningskravet, og uttalte under 

henvisning til praksis fra the House of Lords og EMD at «there will have to 

be exceptional circumstances before damages can be awarded for violations 

of articles 12 and 14».473  

                                           
 
468  The Law Commission og The Scottish Law Commission (2000) s. 49. 
469  Hansard HL Deb 3.11.1997 vol. 582 col. 1232. Nasjonal domstoler skal samtidig 

ikke gi bedre reparasjon enn de vedkommende ville fått i Strasbourg – Greenfield 

[19] (Lord Bingham). 
470  R (Sturnham) v. The Parole Board of England and Wales [2013] UKSC 23 [29] (Lord 

Reed). 
471  Sturnham [39]. 
472  Wadham mfl. (2007) s. 92. 
473  R (Baiai & Ors) v. Secretary of State for the Home Department & Anor [2006] 

EWHC 1035 Admin [34]. 
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7.2.4 Implikasjoner for norsk lovgiver 

Forskjellene mellom Sverige, Danmark og Storbritannia illustrerer at både 

omfanget av og måten erstatningsansvaret er utformet på varierer betydelig 

mellom ulike konvensjonsstater. Sammenlignet med våre skandinaviske 

naboland ligger Norge et sted i midten, om enn noe nærmere Danmark, på 

skalaen over hvor langt erstatningsansvaret for konvensjonskrenkelser 

rekker. Norsk rettspraksis går noe lenger enn dansk rett i å betrakte 

konvensjonskrenkelser som erstatningsrettslig sui generis, men 

sammenlignet med Sverige har norsk rett ikke tatt steget fullt ut og tilkjent 

erstatning for ikke-økonomisk tap på ulovfestet grunnlag. Også lovteknisk 

skiller Norge seg fra Sverige og Storbritannia, som begge har tatt betydelig 

steg i retning av å lovfeste og utpensle innholdet i erstatningsansvaret.   

7.3 Hvilke formål skal erstatning ivareta ved krenkelser 

av konvensjonen? 

Den komparative analysen viser at noen land har funnet det ønskelig å gå 

lenger enn norsk rett i å tilkjenne erstatning ved krenkelser av konvensjonen. 

I seg selv er ikke det et tungtveiende argument for at rettstilstanden i Norge 

bør endres, men det kan tilsi at norsk lovgiver bør foreta en bredere vurdering 

av om den eksisterende reguleringen av erstatningsansvaret er 

tilfredsstillende. I den sammenheng er det nærliggende særlig å vurdere de 

formål andre konvensjonsstater har trukket frem for å begrunne en utvidelse 

av erstatningsansvaret. 

Artikkel 13s generelle formål 

Med henvisning til konvensjonens travaux préparatoires har EMD uttalt at 

formålet med artikkel 13 er å sikre borgerne en mulighet til reparasjon på 

nasjonalt nivå slik at det ikke er nødvendig å igangsette det internasjonale 

konvensjonsmaskineriet.474 I McFarlane mot Irland uttalte EMD: 

                                           
 
474  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 152. 
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«[L]ess than full application of the guarantees of Article 13 would undermine the 

operation of the subsidiary character of the Court in the Convention system and, 

more generally, weaken the effective functioning, on both the national and 

international level, of the scheme of human rights protection set up by the 

Convention.»475 

Skal EMD kunne utøve sin rolle som subsidiært håndhevingsorgan, må 

krenkelser primært søkes reparert innen rammen av nasjonal rett. Samtidig 

er nasjonale botemidler nødvendige for å sikre at konvensjonens 

håndhevingsmaskineri er effektivt. EMD har utfordringer med betydelige 

restanser.476 Skal saksbehandlingstiden for EMD gå ned og domstolen kunne 

prioritere de prinsipielt viktige og alvorlige saker, må flere krenkelser 

repareres på nasjonalt nivå.477  

Nasjonale erstatningsordningers formål 

De generelle betraktningene EMD viser til gjenfinnes i forarbeidene til de 

britiske og svenske erstatningsreglene. Etter å ha pekt på hensynet til 

subsidiaritet og effektivitetsutfordringene i EMD, uttaler utvalget i SOU 

2010:87: 

«Även om någon allmän rätt till skadestånd för konventionskränkningar inte kan 

utläsas ur artikel 13 eller Europakonventionen i övrigt, kan tyckas att det finns ett 

värde i att staterna tillhandahåller någon form av möjlighet att få skadestånd vid 

konventionsbrott. Risken är annars att enskilda i större utsträckning vänder sig till 

Strasbourg för att få sin sak prövad.»478 

I White Paperet som foranlediget HRA uttalte Blair-regjeringen: 

«Our aim is a straightforward one. It is to make more directly accessible the rights 

which the British people already enjoy under the Convention. In other words, to 

bring those rights home.»479 

                                           
 
475  McFarlane mot Irland (2010) avsnitt 112. 
476  Per 31.3.2016 ventet 67200 saker på behandling – European Court of Human Rights 

(2016). 
477  Brussel-erklæringen s. 5. 
478  SOU 2010:87 s. 271. 
479  Bringing rights home (CM 3782) avsnitt 2.6. 
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Uttalelsen er forholdsvis generell, og er ikke begrenset til botemidler. Det 

fremgår likefullt klart at formålet med HRA var å gjøre konvensjonen mer 

tilgjengelig på nasjonalt nivå. Dette skulle blant annet oppnås ved at 

nasjonale domstoler kunne gi reparasjon slik at klager ikke trengte å gå veien 

om EMD. 

7.4 Subsidiaritetsprinsippet 

Sammenligner man de ulike formålene, kan man se en gjennomgående 

referanse til subsidiaritet. I McFarlane viser EMD til subsidiaritet som et 

bakenforliggende hensyn i tolkningen av artikkel 13. De svenske og britiske 

forarbeidene viser til subsidiaritetsbetraktninger i begrunnelsen for å 

tilkjenne erstatning i nasjonal rett. Også juridisk teori trekker relativt hyppig 

frem subsidiaritetsprinsippet for å begrunne at konvensjonsstatene bør 

tilkjenne erstatning i flere tilfeller.480 Hva rettskildene legger i begrepet 

«subsidiaritet», og hvorfor subsidiaritetsprinsippet taler for en utvidet rett til 

erstatning, er derimot ikke alltid like klart.  

7.4.1 Hva menes med subsidiaritet? 

Subsidiaritetsprinsippet har vært mye omtalt i de senere års diskusjoner om 

EMDs utvikling. I 2013 vedtok konvensjonsstatene å ta prinsippet inn i 

konvensjonens fortale, og en nåværende EMD-dommer har gått så langt som 

å kalle dagens tidsalder «the age of subsidiarity».481 

Det foreligger omfattende litteratur om subsidiaritetsprinsippet, og det vil gå 

for langt å redegjøre fullstendig for prinsippet her. Mitt formål er i stedet å 

trekke opp noen rammer som gjør det mulig å vurdere relevansen av 

                                           
 
480  Johnsen (2006) s. 56-57, Södergren (2005-2006) s. 769 og Crafoord (2001) s. 522-

524. Forfatterne slutter fra subsidiaritetsprinsippet at konvensjonsstatene de lege lata 

er forpliktet til å tilby erstatning ved et større antall krenkelser. En så vidtrekkende 

slutning finner ikke støtte i EMDs praksis. 
481  Protokoll nr. 15 (ikke trådd i kraft); Spano (2014) s. 491. 
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subsidiaritetsprinsippet som argument i diskusjoner om erstatning som 

botemiddel. 

I praksis henviser subsidiaritetsprinsippet til en rekke relaterte, men ulike, 

dimensjoner ved konvensjonssystemet.482 På et overordnet nivå kan det 

trekkes et skille mellom prosessuell og materiell subsidiaritet.483 Prosessuell 

subsidiaritet betyr at konvensjonsstatene organisatorisk har en rett og plikt 

til å håndheve konvensjonen som primær rettsanvender.484 Subsidiariteten 

kommer til utrykk gjennom konvensjonens artikkel 1, 13 og 35. Artikkel 1 

og 13 pålegger konvensjonsstatene det primære ansvaret for å implementere 

og håndheve konvensjonen, mens plikten til å uttømme nasjonale botemidler 

i artikkel 35 først ledd gir konvensjonsstatene en rett til å forsøke å reparere 

forholdet før saken behandles av EMD.485 Materiell subsidiaritet knytter seg 

til EMDs prøvingsintensitet, og gir gjennom den nasjonale skjønnsmarginen 

og fjerdeinstansprinsippet uttrykk for at EMD skal være tilbakeholden ved å 

overprøve nasjonale domstolers vurderinger.486  

Når subsidiaritetsprinsippet omtales i forbindelse med erstatning, er det den 

første dimensjonen ved prinsippet som er mest relevant. De to sidene av 

subsidiaritetsprinsippet må likevel sees i sammenheng. Begge gir uttrykk for 

at EMD kun skal gripe inn hvor statene svikter sin forpliktelse til å beskytte 

konvensjonen.487 Generelt kan subsidiaritetsprinsippet på den måten sies å gi 

uttrykk for en presumpsjon for at krenkelser håndteres best på nasjonalt nivå.  

7.4.2 Betydningen av subsidiaritetsprinsippet 

Hvilken betydning subsidiaritetsprinsippet vil ha i en vurdering av om 

adgangen til å kreve erstatning bør utvides vil avhenge av om en utvidelse 

støtter opp om hensynene prinsippet skal ivareta. Ettersom 

subsidiaritetsprinsippet gir uttrykk for at saker best løses på nasjonalt nivå, 

                                           
 
482  For en oversikt: Neuman (2013). 
483  Juristconsult (2010) s. 6. 
484  Staden (2012) s. 1036. 
485  Kudla mot Polen (2000) avsnitt 152. 
486  Spano (2015) s. 5. 
487  Juristconsult (2010) s. 2. 
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vil det særlig være relevant å avgjøre om nasjonale domstoler er bedre stilt 

til å behandle erstatningskrav for konvensjonskrenkelser, og om en utvidelse 

av retten til erstatning i nasjonal rett vil føre til at færre saker påklages til 

EMD.  

Er nasjonale domstoler bedre stilt til å behandle erstatningskrav? 

Det er nærliggende å legge til grunn at nasjonale domstoler er bedre stilt til 

å vurdere om skadelidte har krav på erstatning. Som internasjonal domstol 

har EMD begrensede muligheter til å innhente og vurdere bevis. Domstolen 

vil derfor i utgangspunktet legge de nasjonale domstolers bevisvurderinger 

til grunn.488 Norske domstoler vil derimot foreta en umiddelbar prøving av 

bevisene for om konvensjonen er krenket og erstatningsvilkårene er 

oppfylt.489  

Erstatning på nasjonalt nivå er også betraktelig lettere tilgjengelig enn hva 

tilfellet er for EMD. Som SOU 2010:87 uttrykker det, er nasjonal reparasjon 

«smidigare, mindre tidkrävande och mindre kostsamt» for skadelidte.490 

EMD slipper svært få saker inn til behandling, og det kan gå lang tid før det 

treffes realitetsavgjørelse. Sammenlignet med de alminnelige domstolene 

utgjør ikke EMD reelt sett et alternativ for prøving av de fleste 

erstatningskrav.491  

Kan en utvidet rett til erstatning føre til at færre saker påklages til EMD? 

Spørsmålet om en utvidelse av adgangen til å kreve erstatning vil føre til at 

færre saker påklages til EMD må holdes adskilt fra tilfellene hvor artikkel 

13 krever at erstatning skal være tilgjengelig.492 Hvor artikkel 13 krever at 

nasjonal rett tilbyr erstatning, vil det utgjøre et selvstendig 

konvensjonsbrudd om det ikke foreligger nasjonale hjemler for erstatning. 

                                           
 
488  Makaratzis mot Hellas (2004) avsnitt 48. 
489  Jf. tvl. § 21-9. 
490  SOU 2010:87 s. 271. 
491  Tilsvarende: Christoffersen (2011) s. 182. 
492  Se nærmere om dette i kapittel 3. 
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Ved krenkelser av konvensjonsrettigheter hvor artikkel 13 ikke hjemler et 

krav om erstatning er ikke nasjonale erstatningshjemler nødvendig for å 

avverge konvensjonskrenkelser. Spørsmålet er i stedet om selve muligheten 

til å få erstatning i nasjonal rett fører til at færre personer klager forholdet 

inn for EMD. 

Gjennom en utvidelse av adgangen til å kreve erstatning for ikke-økonomisk 

tap kan norsk rett tilpasses slik at klager vil ha krav på erstatning i minimum 

de samme tilfellene som EMD ville tilkjent erstatning etter artikkel 41. 

Klagere vil da ikke lenger ha noe incentiv til å påklage forholdet til EMD 

med sikte på å få tilkjent erstatning. Hvorvidt det vil føre til at færre saker 

klages inn til EMD, fremstår likevel som usikkert.493 I EMDs praksis finnes 

det en rekke eksempler på at andre konvensjonsstater har blitt dømt på grunn 

av manglende eller utilstrekkelig erstatning i den nasjonale prosessen.494 

Erstatningsbeløpene EMD tilkjenner er likevel gjennomgående moderate, og 

i de fleste saker står neppe det økonomiske motivet sentralt i klagers 

beslutning om å påklage krenkelsen. Jeg har ikke funnet empiriske 

undersøkelser som belyser spørsmålet, men ut fra en vurdering av saker mot 

Norge fremstår den avgjørende årsaken for at forhold klages inn for EMD å 

være at nasjonale domstoler ikke har gitt klager medhold i det materielle 

konvensjonsspørsmålet. En rett til erstatning er betinget av at norske 

domstoler finner at konvensjonen er krenket. Når de fleste EMD-klager 

omhandler saker hvor skadelidte ikke har fått medhold i spørsmålet om 

konvensjonskrenkelse, er det lite trolig at en bredere rett til erstatning vil 

kunne føre til en særlig reduksjon i antall klagesaker. 

7.4.3 Deloppsummering 

I vurderingen av hvor langt norsk rett bør gå i å åpne for erstatning ved 

krenkelser av konvensjonen, er slutningene fra subsidiaritetsprinsippet ikke 

entydige. En bredere rett til erstatning på nasjonalt nivå vil tillate en mer 

                                           
 
493 Motsetningsvis: Ehrenkrona (2007) s. 43 som legger til grunn at en generell rett til 

erstatning ved konvensjonskrenkelser vil redusere antall klager fra Sverige til EMD. 

Synspunktet er ikke begrunnet. 
494  F. eks. Scordino mot Italia (Nr 1) (2006). 
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inngående prøving av erstatningskrav, og gi et betydelig mer tilgjengelig 

botemiddel enn erstatning fra EMD. En utvidet adgang til å kreve erstatning 

i norsk rett bidrar samtidig neppe til å redusere restanseproblemene i EMD 

nevneverdig.  

7.5 Fastsettelsesdom som alternativ til erstatning 

Betydningen av erstatning som botemiddel må forstås i sammenheng med de 

øvrige prosessordningene som er tilgjengelig for prøving av påståtte 

menneskerettighetskrenkelser i norsk rett. 

Foruten tilfeller der menneskerettighetsspørsmål prøves som ledd i en 

straffesak, må påstand om menneskerettighetskrenkelser reises som sivilt 

krav mot staten. Blant de ulike sivile prosessordningene er gyldighets-, 

erstatnings- og fastsettelsessøksmål mest aktuelt.495 

Hvor den påståtte krenkelsen oppstår i forbindelse med at forvaltningen 

treffer et enkeltvedtak, for eksempel hvor en utlending påstår at et 

utsendelsesvedtak strider mot artikkel 3, kan konvensjonsspørsmålet reises 

som ledd i domstolsprøvingen av vedtakets gyldighet.496 Utenfor tilfellene 

hvor det treffes et enkeltvedtak må menneskerettighetskrenkelser prøves 

enten gjennom et erstatningssøksmål eller ved at det kreves fastsettelsesdom.  

Selv om fastsettelsesdom og erstatning ikke gir fullt ut alternative former for 

reparasjon, gir EMD som vist i kapittel 3.9.4 i en rekke tilfeller 

fastsettelsesdom som eneste «satisfaction» etter artikkel 41. En adgang til å 

få fastsettelsesdom på konvensjonskrenkelser i nasjonal rett vil derfor i noen 

grad kunne avsette behovet for å gi erstatning for ikke-økonomisk tap. Skal 

adgangen til å kreve erstatning ved EMK-krenkelser i norsk rett utvides, bør 

det være stadfestet at erstatningssøksmål gir et mer hensiktsmessig 

botemiddel for prøving av konvensjonsspørsmål enn fastsettelsessøksmål.  

                                           
 
495  Elgesem (2013) s. 18. 
496  F. eks. Rt. 2012 s. 1985. 
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Jeg vil først redegjøre for når saksøker kan kreve fastsettelsesdom for 

krenkelser av EMK i norsk rett. Etterpå vil jeg overveie om muligheten til å 

kreve fastsettelsesdom gir et mer egnet botemiddel enn erstatningssøksmål 

for prøving av konvensjonsspørsmål. 

7.5.1 Fastsettelsesdom for EMK-krenkelser i norsk rett 

For at klager skal kunne anlegge et fastsettelsessøksmål, må vedkommende 

oppfylle kravet til søksmålsinteresse i tvl. § 1-3. Fastsettelsessøksmålet må 

utgjøre et rettskrav, og saksøker må ha et reelt behov for å få søksmålet 

avgjort. Herunder må saksøker ha tilknytning til kravet og kravet må ha 

aktualitet. 

Det følger av høyesterettspraksis at krav på fastsettelsesdom for krenkelser 

av EMK utgjør et rettskrav.497 Vilkåret om tilknytning har heller ikke reist 

særskilte problemstillinger. Uklarheten i rettspraksis har hovedsakelig 

knyttet seg til når et krav om fastsettelsesdom har aktualitet. 

At kravet må ha aktualitet betyr at avgjørelsen må ha betydning for saksøkers 

rettsstilling.498 Krav om fastsettelsesdom for menneskerettighetskrenkelser 

som skjedde langt tilbake i tid skal avvises.499 I rettspraksis har det særlig 

vært spørsmål om fastsettelseskrav vil ha aktualitet dersom saksøker har 

mulighet til å få menneskerettighetsspørsmålet avgjort prejudisielt gjennom 

et erstatnings- og gyldighetssøksmål.500 Adgangen til å kreve 

fastsettelsesdom ville i tilfelle være høyst begrenset. Maria (Rt. 2015 s. 93) 

må antas å avklare rettstilstanden. En mindreårig norsk statsborger fremmet 

påstand om at vedtak om å utvise hennes mor var ugyldig, og krevde 

                                           
 
497  Rt. 2011 s. 1666 avsnitt 32 og Rt. 2015 s. 93 avsnitt 42. Standpunktet innebærer en 

fravikelse av Rt. 1994 s. 1244, og odelstingsproposisjonen. Ot.prp. nr. 51 (2004-

2005) s. 364 legger opp til at saksøker kun kan få dom på et fastsettelseskrav hvor 

«konvensjonsmessigheten ikke kan bli prøvd på annen måte». Et krav om 

fastsettelsesdom for krenkelse av barnekonvensjonen utgjør derimot fortsatt ikke et 

rettskrav jf. Rt. 2012 s. 2039 avsnitt 100. 
498  Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 365. 
499  Rt. 2005 s. 1104 U avsnitt 35 og Rt. 2009 s. 477 U avsnitt 23. 
500  Både Rt. 1994 s. 1244 (s. 1249) og Rt. 2009 s. 477 avsnitt 24 kan tolkes til støtte for 

et slikt synspunkt. 
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fastsettelsesdom for at vedtaket var i strid med artikkel 8 og P4-3. 

Høyesterett fant at artikkel 8 var krenket, og slo kort fast at kravet om 

fastsettelsesdom «åpenbart» hadde aktuell interesse for datteren.501 At 

datteren var part i gyldighetssøksmålet utelukket ikke at kravet om 

fastsettelsesdom hadde aktualitet. Saksøker kan derfor i det minste i noen 

tilfeller kreve fastsettelsesdom selv om konvensjonsspørsmålet kan prøves 

prejudisielt.  

Det nærmere innholdet i aktualitetsvurderingen er ikke avklart. I Bastøy 

(Rt. 2015 s. 921) anførte en innsatt at et vedtak om overføring fra Bastøy 

fengsel krenket uskyldspresumpsjonen i artikkel 6 annet ledd, og krevde dom 

på ugyldighet og subsidiært fastsettelsesdom. Høyesterett fant at EMK ikke 

var krenket, og uttalte i et obiter dictum at skadelidte ikke hadde et reelt 

behov for fastsettelsesdom. Førstvoterende fant at saken lå «annerledes an» 

enn Maria, men begrunnet ikke hvorfor utfallet av aktualitetsvurderingen ble 

en annen.502 Begrunnelsen i både Maria og Bastøy er kortfattede, og i mangel 

på avklaring i rettspraksis er det ikke klart hva det nærmere innholdet i 

aktualitetskravet er.  

7.5.2 Hva gir et bedre allment botemiddel – fastsettelsessøksmål eller 

erstatning? 

Etter Høyesteretts avklaring i Maria, kan saksøker i dag trolig fremme både 

krav om erstatning og fastsettelsesdom i samme sak. Botemidlene er med 

andre ord ikke strengt alternative. Begge gir imidlertid generelle 

prosessordninger for prøving av konvensjonskrenkelser. I en vurdering av 

om retten til erstatning bør utvides, bør det derfor tas stilling til hvilke av de 

                                           
 
501  Rt. 2015 s. 93 avsnitt 42. Dommens uttalelser om adgangen til å kreve 

fastsettelsesdom har blitt til dels sterkt kritisert i juridisk teori – Kinander (2016) s. 

151 og Robberstad (2016) s. 59 flg. 
502  Rt. 2015 s. 921 avsnitt 82. At EMK var krenket i Maria, men ikke i Bastøy kan ikke 

være utslagsgivende for de ulike utfallene av aktualitetsvurderingen. Substansen i 

den materielle anførselen har ikke betydning for om kravet til søksmålssituasjon er 

oppfylt – Backer (2015) s. 404. 
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to prosessordningene som gir det mest egnede botemidlet for prøving av 

konvensjonsspørsmål. 

Ved fastsettelsessøksmål vil klager ha større sjanse for å vinne frem med 

kravet. I et fastsettelsessøksmål er det eneste bevistema for domstolen om 

konvensjonen er krenket. I erstatningssøksmål må skadelidte i tillegg bevise 

at det har oppstått et tap, og at tapet står i årsakssammenheng med 

krenkelsen. Foruten å øke sjansene for at kravet fører frem, tillater 

fastsettelsessøksmål derfor også både større konsentrasjon av 

domstolsbehandlingen og øker klagers muligheter til å få tilkjent 

saksomkostninger.503 

Fastsettelsessøksmål kan videre antas å gi et mer fleksibelt botemiddel enn 

erstatning. Mens erstatning alltid består i et pengekrav, leder 

fastsettelsessøksmål kun til en domsslutning som stadfester at EMK har blitt 

krenket.504 Hvor klager kun ønsker moralsk oppreisning gjennom å få 

krenkelsen anerkjent og stadfestet, vil en fastsettelsesdom i seg selv gi 

tilstrekkelig reparasjon.505 Hvor skadelidte ønsker ytterligere reparasjon, kan 

fastsettelsesdom utgjøre en viktig «mellomstasjon» med sikte på for 

eksempel et erstatningsforlik.506 Dersom skadelidte er nødt til å fremme 

erstatningskrav for å få konvensjonsspørsmålet prøvd, vil personer som kun 

ønsker moralsk oppreisning bli presset til å fremme krav de egentlig ikke er 

interessert i å få dom på.507  

                                           
 
503  I Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 284 er det lagt til grunn at skadelidte også «normalt» 

vil har krav på å få dekket saksomkostningene etter tvl. § 20-3 i tilfeller hvor retten 

har konstatert konvensjonsbrudd, men parten ikke vinner frem med resten av 

søksmålet. Hvor domstolen finner at konvensjonen er krenket, men de øvrige 

vilkårene for erstatning ikke er oppfylt skal skadelidte som regel tilkjennes 

saksomkostninger. Tilsvarende ble resultatet i Rt. 2001 s. 428 (Strafferegister). 
504  Schei mfl. (2013) s. 16. 
505  F. eks. Rt. 2003 s. 301, Rt. 2011 s. 1666 og Rt. 2009 s. 477. 
506  Skoghøy (2014) s. 391. Rt. 2013 s. 588 og LB-2014-194709 gir eksempler på dette 

i praksis. 
507  Tilsvarende: Johnsen (2006) s. 60. 
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7.5.3 Deloppsummering 

Hensynet til sakskonsentrasjon, klagers muligheter for å vinne frem med 

kravet og fleksibilitet tilsier at menneskerettighetskrenkelser primært bør 

prøves gjennom fastsettelsessøksmål fremfor erstatningssøksmål. Den 

manglende avklaringen rundt aktualitetsvilkåret gjør det likevel uklart når 

klager kan kreve fastsettelsesdom. Som nevnt i kapittel 3.9.4, er det derfor 

også usikkert om adgangen til å kreve fastsettelsesdom i norsk rett utgjør et 

effektivt botemiddel etter artikkel 13.  

7.6 Oppsummering  

I denne avsluttende delen har jeg forsøkt å utvide avhandlingens perspektiv 

ved å løfte blikket fra de lege lata-redegjørelser for EMDs praksis, mot 

argumenter som kan belyse når skadelidte bør ha krav på erstatning for 

EMK-krenkelser. 

Rettstilstanden i Sverige, Danmark og Storbritannia viser at EMDs praksis 

ikke gir et endelig svar på når det er riktig for nasjonale rettsanvendere å 

reagere med erstatning ved krenkelser av konvensjonen. Det komparative 

perspektivet viser at nasjonal lovgiver har et betydelig spillerom. Samtidig 

tilsier erfaringene fra Sverige og Storbritannia at norsk lovgiver bør overveie 

nøye om erstatningsadgangen bør utvides.  

Et sentralt spørsmål i lovgivers avveininger bør være om en bredere rett til 

erstatning vil ivareta artikkel 13s formål bedre. Avgjørende i den 

sammenheng er om en utvidelse av erstatningsadgangen vil føre til at klager 

i flere tilfeller kan få reparasjon på nasjonalt nivå, slik at det ikke er 

nødvendig å påklage forholdet til EMD. Nasjonale botemidler er generelt 

sett langt mer tilgjengelige enn erstatning fra EMD, og en videre adgang til 

erstatning for ikke-økonomisk tap i norsk rett vil føre til at betraktelig flere 

skadelidte får slik erstatning enn hva tilfellet er i dag. Det følger derimot ikke 

som en nødvendig konsekvens at antallet norske klager til EMD vil falle. En 

lovregulering av retten til erstatning for ikke-økonomisk tap kan forsterke 
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norske domstolers rolle som primær reparasjonsinstans, men vil trolig ikke 

understøtte EMDs subsidiære posisjon nevneverdig.  

Erstatning for ikke-økonomisk tap er uansett ikke det eneste botemidlet som 

kan oppfylle målet om å reparere flere krenkelser på nasjonalt nivå. En 

vurdering av om retten til erstatning bør utvides må sees i sammenheng med 

adgangen til å kreve fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelser. 

Sammenlignet med erstatningssøksmål, er det noen klare fordeler ved at 

påstander om konvensjonskrenkelser primært prøves gjennom 

fastsettelsessøksmål. Dersom lovgiver ønsker å forbedre tilgangen på 

botemidler i norsk rett, kan det være grunn til å vurdere om et vel så godt 

tiltak er å fastslå at kravet til søksmålssituasjon i tvl. § 1-3 alltid vil være 

oppfylt hvor saksøker krever fastsettelsesdom for krenkelser som ikke ligger 

for langt tilbake i tid.508 

Innholdet i retten til effektive botemidler kan ikke forstås med referanse til 

erstatning for ikke-økonomisk tap alene. Avhandlingen har vist at 

konvensjonsstatene kun i begrensede tilfeller er forpliktet til å tilby 

erstatning for ikke-økonomisk tap som primært botemiddel. Utenfor disse 

unntakstilfellene har myndigheten i utgangspunktet frihet til å bestemme om 

erstatning skal være tilgjengelig. I denne friheten ligger også en forpliktelse. 

Dersom konvensjonsstaten finner at erstatning ikke er nødvendig, må 

skadelidte tilbys andre botemidler som kan gi tilstrekkelig reparasjon.  

                                           
 
508  Reiertsen (2015) s. 424 tar de lege ferenda til orde for den siste løsningen. 
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NORSK NASJONAL RETT 

Norske lover og forskrifter 

Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven 

Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

Diskrimineringsloven 

om seksuell orientering 

Lov 21 juni 2013 nr. 58 om forbud mot 

diskriminering på grunn av seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

Diskrimineringsloven om

 etnisitet 

Lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud 

mot diskriminering på grunn av etnisitet, 

religion og livssyn 

Domstolloven Lov 13 august 1915 nr. 5 om domstolene 

Grunnloven  Lov 17 mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov 

Helseregisterloven Lov 20 juni 2014 nr. 43 om helseregistre og 

behandling av helseopplysninger 

Likestillingsloven Lov 21  juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom 

kjønnene 

Menneskerettsloven 

(mrl.) 

Lov 21 mai 1999 nr. 30 om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

Påtaleinstruksen Forskrift 28 juni 1985 nr. 1679 om ordningen av 

påtalemyndigheten 

Skadeserstatningsloven 

(skl.) 

Lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19150813z2D5
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Straffeprosessloven 

(strpl.) 

Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i 

straffesaker 

Tvisteloven (tvl.) Lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i 

sivile tvister 

Åndsverkloven Lov 12 mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk 

m.v. 

Norske lovforarbeider 

Dokument 16 (2011–

2012) 

Rapport til Stortingets presidentskap fra 

Menneskerettighetsutvalget om 

menneskerettigheter i Grunnloven 

Innst. O. nr. 51 (1998–

1999) 

Innstilling frå justiskomiteen om lov om styrking 

av menneskerettane si stilling i norsk rett 

NOU 1992:23 Ny straffelov - alminnelige bestemmelser. 

Straffelovkommisjonens delutredning V 

NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter 

NOU 2015:2 Å høre til: Virkemidler for et trygt psykososialt 

skolemiljø 

Ot.prp. nr. 48 (1965–

1966) 

Om lov om skadeserstatning i visse forhold 

Ot.prp. nr. 20 (1991–

1992) 

Om endringer i straffeloven og 

skadeserstatningsloven m.m (seksuelle overgrep 

mot barn) 

Ot.prp. nr. 3 (1998–

1999) 

Om lov om styrking av menneskerettighetenes 

stilling i norsk rett 
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Ot.prp. nr. 77 (2001–

2002) 

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. 

(erstatning etter strafforfølgning) 

Ot.prp. nr. 51 (2004–

2005) 

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister 

(tvisteloven) 

Norske rettsavgjørelser 

Høyesterett 

P = Plenum, S = Storkammer, A = Avdeling, U = 

Ankeutvalget/Kjæremålsutvalget

Rt. 1987 s. 764 A  

Rt. 1989 s. 1318  A  

Rt. 1994 s. 1244 A  

Rt. 1995 s. 209  A  

Rt. 1996 s. 173  A  

Rt. 1997 s. 852 A  

Rt. 1998 s. 557 U  

Rt. 1999 s. 887 A  

Rt. 1999 s. 961  A  

Rt. 2000 s. 996 P  
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Rt. 2001 s. 428 A Strafferegister 

Rt. 2003 s. 301 A  

Rt. 2003 s. 1468  A  

Rt. 2004 s. 1868 A Dobbeltstraff 

Rt. 2005 s. 730  U  

Rt. 2005 s. 833  P  

Rt. 2005 s. 1104  U  

Rt. 2006 s. 577  A  

Rt. 2007 s. 687 A  

Rt. 2008 s. 1716 U  

Rt. 2009 s. 477  U  

Rt. 2009 s. 500  U  

Rt. 2009 s. 1237 A  

Rt. 2009 s. 1456 A  

Rt. 2010 s. 291 A Vangen 

Eiendom 

Rt. 2011 s. 1666  A  

HR-2012-695 U  
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Rt. 2012 s. 770  A  

Rt. 2012 s. 1182  U  

Rt. 2012 s. 1985 P  

Rt. 2012 s. 2039  P  

Rt. 2013 s. 588 A Forfølgelse 

Rt. 2013 s. 805  A  

Rt. 2014 s. 152 A  

Rt. 2014 s. 373  A  

Rt. 2014 s. 1105  A  

Rt. 2015 s. 93 A Maria 

Rt. 2015 s. 461  U  

Rt. 2015 s. 921 A Bastøy 

Rt. 2015 s. 1115  A  

HR-2015-2238 U  

HR-2016-225 S  

Underinstansene 

Borgarting lagmannsrett 28.11.2008 LB-2007-

159206-2 
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Borgarting lagmannsrett 19.3.2015 LB-2014-194709  

Borgarting lagmannsrett 26.5.2015 LB-2014-177018  

Borgarting lagmannsrett 19.6.2015 LB-2014-116519   

Borgarting lagmannsrett 26.10.2015 LB-2015-35426   

Borgarting lagmannsrett 27.6.2016 LB-2015-145784  

    

Gulating lagmannsrett 4.6.2006 UTV-2004-837  

    

Ofoten tingrett 29.3.2016 Saksnr. 15-

089291TVI-

OFOT 

(upublisert) 

Tvangsinnleggelse 

    

Oslo tingrett 15.2.2011 Saksnr. 10-

066186TVI-

OTIR/08 

(upublisert) 

 

Oslo tingrett 2.6.2014 TOSLO-2013-

103468 

Glattcelle 

Oslo tingrett 26.1.2015 TOSLO-2014-

79827 
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Oslo tingrett 26.6.2015 TOSLO-2014-

125062 

Dommerfullmektig 

Oslo tingrett 7.3.2016 TOSLO-2013-

174303 

 

    

Sør-Gudbrandsdal tingrett 17.12.2012 TSGUD-2012-

57506-5 
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INTERNASJONAL RETT 

Internasjonale konvensjoner 

Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK) 

Konvensjon om beskyttelse av 

menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter, Roma, 

4.11.1950 

Vedtekter for Den internasjonale 

domstol 

Vedtekter for Den internasjonale 

domstol, San Fransisco, 26.6.1945 

Konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt 

funksjonsevne 

Konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt funksjonsevne, 

New York, 13.12.2006 

Konvensjonen om sivile og 

politiske rettigheter 

Internasjonal konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter, New York, 

16.12.1966 

Kvinnekonvensjonen Konvensjon om å avskaffe alle 

former for diskriminering mot 

kvinner, New York, 18.12.1979 

Rasediskrimineringskonvensjonen Konvensjon om avskaffelse av alle 

former for rasediskriminering, New 

York, 7.3.1966 

Roma-vedtektene Roma-vedtektene om Den 

internasjonale straffedomstol, Roma, 

17.7.1998 

Torturkonvensjonen Konvensjon mot tortur og annen 

grusom, umenneskelig eller 
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nedverdigende behandling eller straff, 

New York, 10.12.1984 

Wien-konvensjonen  Wien-konvensjonen om traktatretten, 

Wien, 23.5.1969  

Internasjonale rettsavgjørelser 

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 

GC = Grand Chamber/dom i storkammer, J = Judgment/dom i kammer, P 

= Plenary/plenum A = Admissibility/avvisningsavgjørelse, C = 

Commission/avgjørelse fra kommisjonen 

Parter Dato 
Saksnumme

r 
Instans 

A. mot Kroatia 14.10.2010 55164/08 J 

A. mot Nederland 20.7.2010 4900/06 J 

A. mot Storbritannia 17.12.2002 35373/97 J 

A.D. og O.D. mot Storbritannia 16.3.2010 28680/06 J 

Albertsson og Carina Ahlstrøm Forvaltning 

AB mot Sverige 

24.3.2009 41102/07 A 

Amann mot Sveits 16.2.2000 27798/95 GC 

Ananyev mfl. mot Russland 10.1.2012 42525/07 

mfl. 

J 

Anguelova mot Bulgaria 13.6.2002 38361/97 J 
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August mot Storbritannia 21.1.2003 36505/02 A 

Avanesyan mot Russland 18.9.2014 41152/06 J 

Aydin mot Tyrkia 25.9.1997 23178/94 GC 

Bako mot Slovakia 15.3.2005 60227/00 A 

Balajevs mot Latvia 28.4.2016 8347/07 J 

Balogh mot Ungarn 20.7.2004 47940/99 J 

Bazjaks mot Latvia 19.10.2010 71572/01 J 

Beck mot Norge 26.6.2001 26390/95 J 

Bevacqua og S. mot Bulgaria 12.6.2008 71127/01 J 

Bilgin mot Tyrkia 16.11.2000 23819/94 J 

Bljakaj mfl. mot Kroatia 18.9.2014 74448/12  J 

Boyle og Rice mot Storbritannia 27.7.1988 9659/82 

mfl. 

P 

Brincat mfl. mot Malta 24.7.2014 60908/11 

mfl. 

J 

Bubbins mot Storbritannia 17.3.2005 50196/99 J 

Burden mot Storbritannia 29.4.2008 13378/05 GC 

Burdov mot Russland (Nr. 2) 15.1.2009 33509/04 J 

C.A.S og C.S mot Romania 20.3.2012 26692/05 J 
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Calvelli og Ciglio mot Italia 17.1.2002 32967/96 GC 

Carabulea mot Romania 13.7.2010 45661/99 J 

Christine Goodwin mot Storbritannia 11.7.2002 28957/95 GC 

Cocchiarella mot Italia 29.3.2006 64886/01 GC 

Comingersoll S.A. mot Portugal 6.4.2000 35382/97 GC 

Čonka mot Belgia 5.2.2002 51564/99 J 

D.F. mot Latvia 29.10.2013 11160/07 J 

De Souza Ribeiro mot Frankrike 13.12.2012 22689/07 GC 

De Wilde, Ooms og Versyp mot Belgia 

(artikkel 50) 

10.3.1972 2832/66 

mfl. 

P 

Doran mot Irland 31.7.2003 50389/99 J 

E.H. mot Finland 16.3.2004 60966/00 A 

El-Masri mot Makedonia 13.12.2012 39630/09 GC 

Eriksson mot Sverige 12.4.2012 60437/08 J 

Esmukhambetov mfl. mot Russland 29.3.2011 23445/03 J 

Folgerø mfl. mot Norge 29.6.2007 15472/02 GC 

Golder mot Storbritannia 21.2.1975 4451/70 P 

Guerra mfl. mot Italia 19.2.1998 14967/89 GC 



 - 156-  

 

 

 

Gäfgen mot Tyskland  1.6.2010 22978/05 GC 

Hansen mfl. mot Danmark 29.5.2006 26194/03 A 

Hellum mot Norge 5.9.2000 36437/97 A 

Hirsi Jamaa mfl. mot Italia 23.2.2012 27765/09 GC 

Holy Synod of the Bulgarian Orthodox 

Church (Metropolitan Inokentiy) mfl. mot 

Bulgaria (artikkel 41) 

16.9.2010 412/03 mfl. J 

Horvat mot Kroatia 26.7.2001 51585/99 J 

Houtman og Meeuse mot Belgia 17.3.2009 22945/07 J 

Ivko mot Russland 15.12.2015 30575/08 J 

Jabari mot Tyrkia 11.7.2000 40035/98 J 

Johansson Prakt og Salehzade mot Sverige 16.12.2014 8610/11 A 

K. og T. mot Finland 12.7.2001 25702/94 GC 

K.T. mot Norge 25.9.2008 26664/03 J 

Kalashnikov mot Russland 15.7.2002 47095/99 J 

Kamasinski mot Østerrike 19.12.1989 9783/82 J 

Kangasluoma mot Finland 20.1.2004 48339/99 J 

Keegan mot Storbritannia 18.7.2006 28867/03 J 

Keenan mot Storbritannia 3.4.2001 27229/95 J 
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Khayletdinov mot Russland 12.1.2016 2763/13 J 

Klaedes mot Kypros 22.9.2015 72491/12 A 

Klass mfl. mot Tyskland 6.9.1978 5029/71 P 

Kolyadenko mfl. mot Russland 28.2.2012 17423/05 

mfl. 

J 

Kontrova mot Slovakia 31.5.2007 7510/04 J 

Kochetkov mot Estland 2.7.2009 41635/05 J 

Kristiansen og Tyvik AS mot Norge  2.5.2013 25498/08 J 

Kudla mot Polen 26.10.2000 30210/96 GC 

Kuppinger mot Tyskland 15.1.2015 62198/11 J 

Kurić mfl. mot Slovenia 26.6.2012 26828/06 GC 

L. og V. mot Østerrike 9.1.2003 39392/98 

mfl. 

J 

Leander mot Sverige 26.3.1987 9248/81 J 

Lie og Berntsen mot Norge 16.12.1999 25130/94 A 

Liseytseva og Maslov mot Russland 9.10.2014 39483/05 

mfl. 

J 

Loizidou mot Tyrkia 23.3.1995 15318/89 GC 

M.A.K. og R.K. mot Storbritannia 23.3.2010 45901/05 

mfl. 

J 
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M.C. mot Bulgaria 4.12.2003 39272/98 J 

M.S. mot Storbritannia 3.5.2012 24527/08 J 

M.S.S. mot Belgia og Hellas 21.1.2011 30696/09 GC 

Macready mot Tsjekkia 22.4.2010 4824/06 

mfl. 

J 

Makaratzis mot Hellas 20.12.2004 50385/99 GC 

Maksimov mot Russland 18.3.2010 43233/02 J 

Manic mot Litauen 13.1.2015 46600/11 J 

McCann mfl. mot Storbritannia 27.9.1995 18984/91 GC 

McGlinchey mfl. mot Storbritannia 29.4.2003 50390/99 J 

McFarlane mot Irland 10.9.2010 31333/06 GC 

Menteş mfl. mot Tyrkia 28.11.1997 23186/94 GC 

Mifsud mot Frankrike 11.9.2002 57220/00 A (GC) 

Mikalauskas mot Malta 23.7.2013 4458/10 J 

Mosendz mot Ukraina 17.1.2013 52013/08 J 

Multiplex mot Kroatia 10.7.2003 58112/00 J 

Musci mot Italia 29.3.2006 64699/01 GC 

N.B. mot Slovakia 12.6.2002 29518/10 J 
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Neumeister mot Østerrike (artikkel 50) 7.5.1974 1936/63 J 

Nocha mot Polen 27.9.2011 21116/09 A 

O’Keeffe mot Irland 28.1.2014 35810/09 GC 

Ohlen mot Danmark 24.2.2005 63214/00 J 

Opuz mot Tyrkia 9.6.2009 33401/02 J 

Osman mot Storbritannia 28.10.1998 23452/94 GC 

Oy Hopotihoi Suomen Lelukamarit Toy & 

Hobby Ltd og Matti Kangasluoma mot 

Finland 

22.9.2009 38158/07 J 

P.M. mot Bulgaria 24.1.2012 49669/07  J 

Paul og Audrey Edwards mot Storbritannia 14.6.2002 46477/99 J 

Peck mot Storbritannia 28.1.2003 44647/98 J 

Podkolzina mot Latvia 9.4.2002 46726/99 J 

Poghosyan og Baghdasayran mot Armenia 12.6.2012 22999/06  J 

Posti og Rahko mot Finland 24.9.2002 27824/95 J 

R.K og A.K mot Storbritannia 3.9.2008 38000/05 J 

Ribitsch mot Østerrike 4.7.1994 18896/91   C 

Riis mot Norge 8.7.2004 23106/02 A 

Roman Karasev mot Russland 25.11.2010 30251/03 J 
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Ruminski mot Sverige 21.5.2013 10404/10 A 

Saarekallas OÜ mot Estland 8.11.2007 11548/04 J 

Scordino mot Italia (Nr. 1) 29.3.2006 36813/97 GC 

Shamayev mot Russland og Georgia 12.4.2005 36378/02 J 

Shilbergs mot Russland 17.12.2009 20075/03 J 

Silver mfl. mot Storbritannia 25.3.1983 5947/72 

mfl. 

J 

Skorobogatykh mot Russland 22.12.2009 4871/03 J 

Sporrong og Lönnroth mot Sverige 23.9.1982 7151/75 

mfl. 

P 

Stockholms Försäkrings- och 

Skadeståndsjuridik AB mot Sverige 

16.9.2003 38993/97 J 

Swedish Engine Driver’s Union mot Sverige 9.2.1976 5614/72 J 

Sürmeli mot Tyskland 8.6.2006 75529/01 GC 

Söderman mot Sverige 12.11.2013 5786/08 GC 

T.P. og K.M. mot Storbritannia 10.5.2001 28945/95  GC 

Thiermann mfl. mot Norge 8.3.2007 18712/03 A 

Tsirlis og Kouloumpas mot Hellas 29.5.1997 19233/91 

mfl. 

J 

Tyrer mot Storbritannia 25.4.1978 5856/72 J 
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Van Colle mot Storbritannia 13.11.2012 7678/09 J 

Varnava mfl. mot Tyrkia 18.9.2009 16064/90 

mfl. 

GC 

Vilnes mfl. mot Norge 5.12.2013 52806/09 

mfl. 

J 

Vilvarajah mfl. mot Storbritannia 30.10.1991 13163/87 

mfl. 

J 

Vrabel mot Slovakia 19.1.2010 77928/01 A 

Wainwright mot Storbritannia 26.9.2006 12350/04 J 

Wolfmeyer mot Østerrike 26.5.2005 5263/03 J 

X. og Y. mot Nederland 26.3.1985 8978/80 J 

Y. mot Latvia 21.10.2014 61183/08 J 

Yaşa mot Tyrkia 2.9.1998 22495/93 J 

Z. mfl. mot Storbritannia 10.5.2001 29392/95 GC 

Zavoloka mot Latvia 7.7.2009 58447/00 J 

Ziliberberg mot Moldova 4.5.2004 61821/00 A 

Öneryildiz mot Tyrkia 30.11.2004 48939/99   GC 

Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, 

Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich 

gesunden land- und forstwirtschaftlichen 

Grundbesitzes mot Østerrike 

28.11.2013 39534/07  J 
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FNs Menneskerettskomité 

Alfonso Ruiz Agudo mot Spania 15.3.2001 Sak nr. 864/1999 

International Court of Justice 

Case concerning the Gabcíkovo-

Nagymaros Project (Ungarn mot 

Slovakia) 

25.9.1997 GL nr. 92 

Permanent Court of International Justice 

Factory at Chorzów (Tyskland mot 

Polen) 

13.9.1928 Serie A nr. 17 

Resolusjoner, traktatforarbeider og traktatutkast 

Europarådet 

Brussel-erklæringen High Level Conference on the “Implementation of 

the European Convention on Human Rights: Our 

shared responsibility” – Brussels Declaration, 

27.3.2015 

Preparatory work on 

Article 13 of the 

European Convention of 

Human Rights 

CDH (70) 8: Preparatory work on Article 13 of the 

European Convention of Human Rights, 1970   

(http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/EC

HRTravaux-ART50-CDH(70)17-

BIL2186383.pdf.) 

Recommendation 

(2004)6 

Recommendation CM/Rec(2004)6 of the 

Committee of Ministers to member states on the 

improvement of domestic remedies, 12.5.2004 
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Recommendation 

(2010)3 

Recommendation CM/Rec(2010)3 of the 

Committee of Ministers to member states on 

effective remedies for excessive length of 

proceedings, 24.10.2010 

FNs Generalforsamling 

Generalforsamlingsresolusjon 

56/83 
Responsibility of States for internationally 

wrongful acts, 28.1.2002 

Generalforsamlingsresolusjon 

65/19 
Responsibility of States for internationally 

wrongful acts, 6.12.2010 

 International Law Commission (ILC) 

ILC-artiklene 

Draft articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts, International 

Law Commission, Genève, 3.8.2001 
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UTENLANDSK NASJONAL RETT 

Utenlandske lover 

Danmark 

Erstatningsansvarsloven Lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 

2005 om erstatningsansvar som ændret senest 

ved lov nr. 1244 af 18. december 2012  

Inkorporeringsloven Lovbekendtgørelse nr. 285 af 29. april 1992 om 

Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention som ændret 

senest ved lov nr. 749 af 19. oktober 1998 

Finland 

Lag om gottgörelse 

för dröjsmål vid 

rättergang 

Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättergang 

(362/2009) 

Storbritannia 

Human Rights Act 

(HRA) 

Human Rights Act 1998 

Sverige 

Lag om den europeiska 

konventionen  

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

Lag om 

förtursförklaring 

Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol  
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Regeringsformen Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Skadeståndslagen Skadeståndslag (1972:207) 

Utenlandske lovforarbeider 

Storbritannia 

Hansard HL Deb 
House of Lords Debate 3.11.1997, vol. 582, col. 

1232-1243 

Rights Brought 

Home 

Rights Brought Home: The Human Rights Bill, CM 

3782, 1997 

Sverige 

Kommittédirektiv 

2009:40 

Statens skadeståndsansvar vid överträdelser av 

Europakonventionen, 2009 

SOU 2010:87 

Skadestånd och Europakonventionen : betänkande 

av Utredningen om det allmännas ansvar enligt 

Europakonventionen, 2010 

Avgjørelser fra utenlandske nasjonale domstoler 

Danmark 

UfR 2008.1478Ø  

UfR 2010.1008V 

UfR 2011.2510H  

UfR 2012.1439Ø  
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UfR 2013.2696H  

UfR 2013.3393H  

UfR 2014.3045Ø  

Storbritannia 

Anufrijeva v. Southwark London Borough Council [2003] EWCA Civ 1406 

[2004] Q.B. 1124 

Attorney General’s Reference No. 2 of 2001 [2003] UKHL 68 [2004] 2 A.C. 72 

Barrett v. Enfield London Borough Council [2001] 2 A.C. 550 (HL) 

Dennis v. Ministry of Defense [2003] EWHC 793 QB [2003] Env. L.R. 34 

JD. v. East Berkshire Community Health NHS Trust and others [2005] UKHL 

23 [2005] 2 A.C. 373 

R (Sturnham) v. The Parole Board of England and Wales [2013] UKSC 23 

[2013] 2 A.C. 254 

R. v. Galfetti [2002] EWCA 1916 Crim [2006] WL 1403103 

X (Minors) v. Bedfordshire County Council [1995] 2 AC 633 (HL) 

Sverige 

NJA 2005 s. 462 

NJA 2007 s. 295  

NJA 2007 s. 584  
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NJA 2009 Notis nr. 70 

NJA 2009 s. 295 

NJA 2012 s. 211 I   

NJA 2013 s. 842  

NJA 2013 s. 842  
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Bagińska, Ewa. "Damages for Violations of Human Rights: A Comparative Analysis." I 

Damages for violations of human rights : a comparative study of domestic legal 
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