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DE LUCA v. ITALY 

Date: 24/09/2013  

Application no.: 43870/04 

Articles: 6; 6-1; 34; 35; 35-1; 41; P1-1; P1-1-1 

Conclusion: Violation of Article 1 of Protocol No. 1 -Protection of property; Violation of Article 6-1-

Right of access to a court 

The case concerned the impossibility for the applicant to have a final judgment enforced in order to 

recover money owed to him by a municipal authority which had become insolvent. The Court 

rejected the Government’s argument that the exceptional circumstance of the municipality’s 

insolvency justified the fact that it had not been possible to honour the debts in full. As a State body 

a local authority could not use financial difficulties as an excuse not to honour its obligations as 

acknowledged by a final judgment. Furthermore, considering that the applicant had not been able to 

have the final judgment enforced since it was delivered in 2003, the Court found that he had been 

deprived of their right of access to a court for an excessive length of time. 

 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Protocol 1 Article 1 – Protection of property 

1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No 

one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the 

conditions provided for by law and by the general principles of international law.  

 

2. The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to 

enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with 

the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.  

 

 

 

§  
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De Luca v. Italy 

 
 

Fakta:  

Klageren var en italiensk statsborger som bodde i Benevento kommune. I 1993 erklærte kommunen 

seg insolvent i medhold av et dekret fra 1989. En ekstraordinær kommisjon for likvidasjon (OSL) 

overtok etter dette den økonomiske styringen av kommunen. I henhold til en endring i 1989-dekretet 

vedtatt i 2000, kunne det i perioden mellom insolvenserklæring og godkjenning av kommisjonens 

regnskap ikke fremmes tvangsfullbyrdelsessøksmål for de fordringer som var på OSLs liste. En lov 

vedtatt i 2004 utvidet denne regelens rekkevidde til også å omfatte fordringer som var anerkjent ved 

rettsavgjørelse i etterkant av insolvenserklæringen, slik tilfellet var for klagerens fordring. Klageren 

hadde i 1992 fremmet krav om erstatning fra Benevento kommune for utestående leie og reparasjon 

av skade på en bygning, og i 2003 fikk han medhold for kravet i retten. I 2006 tilbød OSL klageren et 

forlik på 80 % av det skyldige beløpet, som klageren avviste.  

 

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av første protokoll artikkel 1 under henvisning til at avgjørelsen fra 2003 

som påla kommunen å betale erstatning ikke lot seg håndheve. Klageren anførte også at mangelen 

på tilgjengelige rettsmidler innebar en krenkelse av artikkel 6(1) og 13.  

 

Staten imøtegikk klagerens anførsler 

 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først statens innledende avvisningskrav. Domstolen var ikke enig i statens 

innsigelse om at klageren ved ikke straks å informere Domstolen om OSLs forliksforslag av februar 

2006 hadde misbrukt retten til å fremsette individklage etter artikkel 35(3). Det måtte være 

tilstrekkelig at klageren nevnte forliksforslaget under den muntlige prosedyren i februar 2007. 

Domstolen fant heller ikke støtte for statens innsigelse om at klageren manglet offerstatus etter 

artikkel 34, idet det var klart at klageren som fordringshaver overfor kommunen var personlig og 

direkte påvirket av situasjonen.  

 

Domstolen behandlet deretter spørsmålet om krenkelse av første protokoll artikkel 1. Domstolen 

minnet om at en fordring kan utgjøre «eiendom» etter første protokoll artikkel 1 der fordringen er 

tilstrekkelig etablert til å kunne innkreves. I den foreliggende sak var dette tilfellet, idet klageren var 

Nyttige lenker 

 Hudoc: EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata: EMD-sammendrag på norsk 

 Informasjon om klage til EMD 

 Norsk senter for menneskerettigheters EMK-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

 

+ 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126434
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
http://www.jus.uio.no/smr/tjenester/bibliotek/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/index.html


 

Side 3 EMD-Bulletin Nr. 8 År 2013 Norsk senter for menneskerettigheter 

 

innehaver av en etablert fordring som kunne innkreves i medhold av rettsavgjørelsen fra 2003. Som 

følge av kommunens insolvenserklæring og ikrafttredelsen av dekretet fra 2000 samt loven fra 2004, 

var klageren imidlertid blitt avskåret fra å fremme tvangsfullbyrdelsessøksmål mot Benevento 

kommune, i strid med retten til å nyte sin eiendom i fred. Ved sin manglende håndheving av 

rettsavgjørelsen mot kommunen, hadde nasjonale myndigheter forhindret klageren i å motta penger 

som han med rimelighet kunne forvente å motta. OSLs forliksforslag i 2006 kunne ikke bøte for dette. 

Dersom klageren hadde akseptert forliket, ville han like fullt gått glipp av 20 % av fordringen samt 

forsinkelsesrente og inflasjonsjustering. Domstolen avviste statens 

anførsel om at kommunens insolvens utgjorde en slik eksepsjonell 

omstendighet at inngrepet i klagerens eiendomsrett var rettferdiggjort. 

Domstolen uttalte i denne forbindelse at mangel på ressurser ikke kan 

rettferdiggjøre at en kommune unnlater å oppfylle de forpliktelser som 

følger av en rettskraftig avgjørelse. Det forelå etter dette en krenkelse 

av første protokoll artikkel 1. 

 

Domstolen behandlet videre spørsmålet om krenkelse av artikkel 6. Domstolen minnet om at 

adgangen til domstoler etter artikkel 6 ville være illusorisk dersom en etter nasjonal rett kunne 

unnlate å gi en rettskraftig avgjørelse virkning til skade for den ene part. Fullbyrdelsen av en dom 

eller kjennelse måtte derfor anses som en integrert del av «prosessen» etter artikkel 6. I den 

foreliggende sak fant Domstolen det klart at dekretet fra 1993 med den påfølgende endringen i 2000 

og loven fra 2004 begrenset klagerens adgang til en domstol. Avgjørende var om det i den 

foreliggende sak var forholdsmessighet mellom det legitime mål å sikre likebehandling av 

fordringshavere og det valgte virkemiddel. Domstolen bemerket i denne forbindelse at forbudet mot 

å fremme tvangsfullbyrdelsessøksmål mot kommunen ble gjort gjeldende for en tidsperiode som var 

direkte avhengig av virksomheten til et uavhengig forvaltningsorgan, hvis saksbehandlingstid var helt 

utenfor klagerens kontroll. Søksmålsadgangen ville først åpnes når det regnskap OSL fremla ble 

godkjent. Saken hadde pågått siden kommunen erklærte seg insolvent i 1993. Til tross for at 

klagerens krav ble anerkjent ved en rettsavgjørelse i 2003, fant Domstolen at han hadde blitt fratatt 

retten til adgang til en domstol i en overdrevent lang periode. Det forelå etter dette en krenkelse av 

artikkel 6(1).  

I lys av de overnevnte konklusjoner fant Domstolen det ikke nødvendig å ta separat stilling til 

anførselen etter artikkel 13. ta separat stilling til anførselen etter artikkel 13.  
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