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Det har blitt avsagt en dom og to avvisningsvedtak mot Norge siden forrige EMD-Bulletin, i 

sakene Case of Alleleh and Others v. Norway (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218022), 

Wakileh v. Norway (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218498) og Stevens v. Norway 

(https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218496). I førstnevnte dom ble Norge frikjent i en 

utvisningssak.  I tillegg har det blitt avsagt 11 avgjørelser mot de øvrige nordiske landene.  

Denne utgaven inneholder sammendrag av tre dommer.  

Det første sammendraget, Storkammerdommen Grzęda v. Poland, handler om tilgang til 

domstol etter EMK artikkel 6 § 1. Saken gjaldt en dommer som hevdet han manglet tilgang til 

domstol for å prøve rettmessigheten av den førtidige avslutningen av sin periode som 

representant i Det nasjonale domstolsrådet. Domstolen konkluderte med at manglende rettslig 

kontroll i saken hadde svekket selve essensen av klagerens rett til tilgang til en domstol og at 

det dermed forelå krenkelse av Konvensjonen artikkel 6.  

Den andre dommen, A.M. v. Norway, handler om EMK artikkel 8 om retten til privatliv og 

artikkel 14 om diskrimineringsforbudet i en surrogatisak. Klageren ble ikke anerkjent av 

myndighetene som juridisk mor for et barn født via surrogati ettersom hennes partner, som var 

barnets biologiske og juridiske far, ikke samtykket til adopsjon etter et samlivsbrudd. 

Domstolen konkluderte med at det ikke forelå brudd på artikkel 8 eller artikkel 14 i 

sammenheng med artikkel 14, og frikjente dermed staten.  

Den siste dommen, J.L. c. Italie, handler om artikkel 8 om retten til privatliv. Saken gjaldt 

statens positive forpliktelser til å gi effektiv beskyttelse mot seksuelle overgrep. Klageren 

anførte at staten ikke hadde gjort tilstrekkelig for å beskytte hennes privatliv og personlige 

integritet i en straffesak om gruppevoldtekt. Domstolen viste at i ankesaken hadde det blitt 

trukket frem momenter som klagerens undertøy og seksuelle legning, og konkluderte med at 

dette var irrelevant for en kvinnes troverdighet i en voldtektssak. På bakgrunn av de 

kjønnsdiskriminerende stereotypiene i rettsavgjørelsen, kom Domstolen til at klagerens rett til 

integritet ikke var tilstrekkelig beskyttet og at det dermed forelå brudd på statens positive 

forpliktelser etter artikkel 8 i EMK.  
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Saken omhandler 
Saken gjaldt Konvensjonen artikkel 6 § 1 om tilgang til domstol. Spørsmålet var om en dommer 

manglet tilgang til domstol for å prøve rettmessigheten av den førtidige avslutningen av sin 



periode som representant i Det nasjonale domstolsrådet, slik at dette utgjorde en krenkelse av 

Konvensjonen. 

Fakta 
Klageren var født i 1956, og bosatt i Piła. Han var tidligere dommer i blant annet Høyesterett 

for forvaltningssaker, og på tidspunktet for klagen dommer i en regional forvaltningsdomstol. 

I januar 2016 ble klageren valgt til medlem av Det nasjonale domstolsrådet [National Council 

of the Judiciary, NCJ] for en fireårsperiode. Domstolsrådet er et konstitusjonelt organ som skal 

ivareta domstolers og dommeres uavhengighet, og har som hovedfunksjon å nominere 

kandidater til utnevnelse til dommerembeter, som deretter godkjennes av Presidenten. 

Domstolsrådet skal ifølge Grunnloven være sammensatt av 25 medlemmer, hvorav 17 skal 

være dommere. 15 dommere var valgt av andre dommere i de alminnelige domstolene, 

forvaltningsdomstolene og militærdomstolen, i tillegg til at presidentene i den alminnelige 

Høyesterett og Høyesterett for forvaltningssaker var medlemmer. I tillegg består rådet av fire 

medlemmer fra Underhuset, to medlemmer fra Senatet, Justisministeren og en person valgt av 

Presidenten. 

For å klargjøre klagens art og kontekst ga Domstolen oversikt over den brede nasjonale 

bakgrunnen for saken. En kandidat for «Law and Justice» (PiS)-partiet vant presidentvalget i 

2015. I parlamentsvalget samme år fikk en koalisjon ledet av samme parti flertall i Underhuset 

og dannet regjering. Det forrige Underhuset hadde valgt fem nye dommere til 

Forfatningsdomstolen, hvorav tre skulle erstatte dommere hvis funksjonstid utløp under deres 

periode. Presidenten nektet å utnevne dem. I november 2015 vedtok det nye Underhuset 

resolusjoner som tilbakekalte valget av de fem dommerne, og valgte i desember fem andre 

dommere som umiddelbart ble utnevnt av Presidenten. I en dom fra desember 2015 kom 

Forfatningsdomstolen til at det forrige Underhuset hadde hatt kompetanse til å velge tre av 

dommerne, mens det nye Underhuset gyldig kunne velge to av dem. Utnevnelsen av tre 

dommere til embeter som allerede var besatt av det forrige Underhuset markerte starten på det 

som refereres til som «rettsstatskrisen i Polen». I saken Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland 

kom Domstolen til at Konvensjonen artikkel 6 § 1 var krenket med hensyn til retten til en 

«domstol opprettet ved lov», på grunn av deltakelsen til en av de tre dommerne. 

I januar 2017 kunngjorde regjeringen planer om omfattende reformer av de ordinære 

domstolene, Det nasjonale domstolsrådet og Høyesterett. Justisministeren begrunnet reformen 



i behov for effektivisering av rettssystemet og demokratisering av valg av medlemmer til Det 

nasjonale domstolsrådet. I juli samme år gjorde Underhuset tre lovvedtak som endret loven om 

organisering av de ordinære domstoler, loven om Det nasjonale domstolsrådet og loven som 

gjaldt Høyesterett. Presidenten la ned veto mot de to sistnevnte lovforslagene og forela 

Underhuset forslag til endringer. Disse ble vedtatt av Underhuset og Senatet i desember 2017. 

Dette førte til store offentlige protester. 

Endringene i loven om organisering av de ordinære domstoler økte Justisministeren (som også 

var øverste leder for påtalemyndigheten) sin makt knyttet til domstolenes interne organisering, 

utnevnelse og avskjedigelse av domstolenes presidenter og visepresidenter, forfremmelser og 

disiplinærsaker. Justisministeren kunne i seks måneder avskjedige og utnevne presidenter og 

visepresidenter etter eget skjønn. To av visepresidentene som ble fjernet brakte saken inn for 

Domstolen, som i saken Broda and Bojara v. Poland kom til at de var fratatt tilgangen til 

domstol for å prøve Justisministerens vedtak, i strid med Konvensjonen artikkel 6 § 1. 

Endringene i loven om Det nasjonale domstolsrådet overførte kompetansen til å velge de 15 

dommerrepresentantene i Domstolsrådet fra ulike dommerforsamlinger til Underhuset.. 

Endringene i loven om Høyesterett endret organiseringen av Høyesterett ved å opprette to nye 

kamre: Disiplinærkammeret og Det ekstraordinære kammeret, hvor dommerne ble utnevnt av 

presidenten etter anbefaling fra det nye Domstolsrådet. I dommen i saken Reczkowicz v. Poland 

kom Domstolen til at Disiplinærkammeret ikke var en «domstol opprettet ved lov» slik at 

Konvensjonen artikkel 6 § 1 var krenket. Det samme ble konklusjonen i saken Dolińska Ficek 

and Ozimek v. Poland med hensyn til Det ekstraordinære kammeret (dommen var ennå ikke 

rettskraftig da denne dommen ble avsagt). I tillegg ble pensjonsalderen i Høyesterett senket fra 

70 til 65 år, med den konsekvens at omtrent en tredjedel av dommerne måtte forlate stillingene 

sine. Presidenten kunne avgjøre om dommerne fikk fortsette etter fylte 65 år. I forbindelse med 

vedtakelsen av denne loven anla EU-kommisjonen overtredelsessak mot Polen. EU-domstolen 

kom i dommen C-619/18 til at senkningen av pensjonsalderen ikke oppfylte Polens forpliktelser 

etter EU-retten. Parlamentet endret loven, og begrenset den nye pensjonsalderen til å gjelde 

dommere som hadde tiltrådt etter 1. januar 2019 og gjeninnsatte dommere som hadde tiltrådt 

før denne datoen og blitt pensjonert på grunn av lovgivningen. 

Også reglene om Høyesterettsdommernes disiplinære ansvar ble betydelig endret i loven om 

Høyesterett, ved at Justisministeren fikk en større rolle på området for rettsdisiplin. Ifølge 

Venezia-kommisjonen innebar dette en intensivering av disiplinærprosedyrene mot vanlige 



dommere, og at saker ble åpnet mot mer enn førti dommere som hadde kritisert 

domstolsreformen. EU-kommisjonen anla overtredelsessak også i oktober 2019. I en 

midlertidig avgjørelse beordret EU-domstolen Polen om å suspendere bruken av 

bestemmelsene om Disiplinærkammerets fullmakter i disiplinærsaker mot dommere, men 

Disiplinærkammeret har på tross av dette fortsatt å fungere, og har eksempelvis opphevet 

immuniteten mot påtale av dommere. I dommen C-791/19 kom EU-domstolen til at 

disiplinærregimet var uforenelig med EU-retten. 

I desember 2017 innledet EU-kommisjonen for første gang prosedyren etter Traktaten om Den 

europeiske union artikkel 7 (1), der den oppfordret Rådet for den europeiske union til å fastslå 

at det var klar risiko for alvorlige brudd på rettsikkerheten i Polen. Kommisjonen viste til 

truslene mot rettsvesenets uavhengighet, og at det over to år var vedtatt tretten lover som 

påvirket hele strukturen i det polske rettssystemet, der den lovgivende og utøvende makt 

systematisk ble satt i stand til å gripe inn i sammensetningen, makten, administrasjonen og 

funksjonen til rettsvesenets organer. 

I desember 2019 vedtok Parlamentet en endringslov som endret loven om organisering av de 

ordinære domstoler, loven om Høyesterett og enkelte andre lover. Det ble introdusert nye 

disiplinære lovbrudd og sanksjoner for dommere. I mars 2021 anla EU-kommisjonen 

overtredelsessak i forbindelse med disse lovendringene. Kommisjonen mente disse var 

uforenlige med EU-rettens forrang, og at de forhindret polske domstoler fra å anvende enkelte 

bestemmelser i EU-retten som beskytter domstolenes uavhengighet og fra å forelegge slike 

spørsmål for EU-domstolen. I juli 2021 ble det avsagt en midlertidig kjennelse i saken, der 

Polen ble pålagt å suspendere bruken av flere bestemmelser knyttet til kompetansen til 

Høyesteretts disiplinærkammer. I oktober 2021 beordret visepresidenten for EU-domstolen 

Polen om å betale Europakommisjonen tvangsmulkt på 1 000 000 euro per dag, inntil de 

oppfylte forpliktelsene som følge av kjennelsen fra juli 2021 eller inntil det ble avsagt endelig 

dom i saken. 

I mars 2021 innga Statsministeren en sak til Forfatningsdomstolen, der han utfordret 

grunnlovsmessigheten til flere bestemmelser i Traktaten om Den europeiske union. 

Forfatningsdomstolen kom i oktober 2021 til at de omtvistede bestemmelsene i traktaten var 

uforenlige med Grunnloven. 

I 2021 innga Justisministeren to saker til Forfatningsdomstolen som gjaldt 

grunnlovsmessigheten av Konvensjonen artikkel 6 § 1. Den første saken ble inngitt i juli 2021 



i forbindelse med dommen i saken Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland. 

Grunnlovsmessigheten av artikkel 6 § 1 ble bestridt i den grad begrepet «tribunal» omfattet 

Forfatningsdomstolen, at saksbehandlingen for Forfatningsdomstolen var omfattet av kravene 

i artikkel 6 og at artikkel 6 omfattet EMD's vurdering av lovligheten av valg av dommere til 

Forfatningsdomstolen for å avgjøre om den var en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved 

lov. I november 2021 fikk Justisministeren delvis medhold. Den andre saken ble inngitt i 

november 2021 i forbindelse med dommene i sakene Broda and Bojara v. Poland og 

Reczkowicz v. Poland. Justisministeren anførte at Konvensjonen artikkel 6 var i strid med 

Grunnloven så langt den ga Domstolen fullmakt til å fastslå en dommers subjektive rett til å 

inneha en stilling i rettsvesenet etter nasjonal lovgivning. I tillegg anførte han at kravet om en 

«domstol opprettet ved lov» ikke tok hensyn til de universelt bindende bestemmelsene i 

Grunnloven og dommene fra Forfatningsdomstolen. Han mente også at artikkel 6 var i strid 

med Grunnloven i den grad den tillot nasjonale eller internasjonale domstoler å avgjøre om 

lover som omhandler rettsvesenets organisering, domstolenes jurisdiksjon og Det nasjonale 

domstolsrådet er forenelig med Grunnloven og Konvensjonen, for å fastslå om kravet «domstol 

opprettet ved lov» var oppfylt. Denne saken var på dette tidspunktet til behandling i 

Forfatningsdomstolen. 

For denne klagen er endringene i loven om Det nasjonale domstolsrådet fra desember 2017, der 

kompetansen til å velge de 15 dommerne ble overført til Underhuset og eksisterende 

medlemmer ble avsatt, særlig relevant. 

En rekke nasjonale og internasjonale instanser uttalte om disse lovendringene før de ble vedtatt, 

at de brøt med Grunnloven ved å tillate lovgiver å ta kontroll over Domstolsrådet i strid med 

maktfordelingsprinsippet, og at reglene ville lede til grunnlovsstridig oppsigelse av 

medlemmene i Domstolsrådet. Regjeringsoppnevnte eksperter mente på den annen side at den 

eksisterende praksisen med å velge medlemmer til Domstolsrådet med individuell funksjonstid 

ikke var basert på Grunnloven. 

I april 2017 innga Justisministeren sak til Forfatningsdomstolen, der han bestred 

grunnlovsmessigheten til enkelte bestemmelser i loven om Det nasjonale domstolsrådet. Han 

fremholdt at bestemmelsene behandlet ulike grupper av dommere ulikt slik at representasjonen 

i Domstolsrådet ble ujevn, og at å behandle dommerrepresentantenes funksjonsperioder som 

individuelle, var i strid med Grunnloven. Forfatningsdomstolen ga i juni 2017 Justisministeren 

medhold i at bestemmelsene behandlet ulike grupper av dommere ulikt, og kom til at 



Grunnloven krevde at funksjonsperioden til alle valgte medlemmer av Domstolsrådet skulle 

være felles, både for dommere, varamedlemmer og senatorer. Videre fremholdt 

Forfatningsdomstolen at en dommerrepresentant i Domstolsrådet var juridisk beskyttet mot å 

fjernes fra stillingen, men at beskyttelsen ikke var absolutt. Medlemmer kunne bare fjernes med 

begrunnelse i ekstraordinære, konstitusjonelt gyldige grunner. Forfatningsdomstolen uttalte at 

Grunnloven ikke fastsatte funksjonstiden for Domstolsrådet. 

Et av formålene med Presidentens forslag til endringer i loven om Det nasjonale domstolsrådet 

var å fravike prinsippet om at dommerrepresentantene hadde individuelle funksjonsperioder, 

slik at de skulle velges med felles funksjonstid. Presidenten mente at avslutning av 

funksjonstiden til medlemmene valgt under de tidligere bestemmelsene sto i forhold til de 

systemiske endringene som ble innført. Det ble pekt på at endringene i valg av medlemmer til 

Domstolsrådet var uttrykk for demokratisering og at det utviklet rettsstatsprinsippet, og dermed 

rettferdiggjorde avslutning av funksjonstiden til de tidligere medlemmene. 

Endringer i loven om Det nasjonale domstolsrådet trådte i kraft i januar 2018. Atten dommere 

stilte til valg til det nye Domstolsrådet. Blant disse var ingen av de sittende medlemmene. 

Kandidatene måtte ha støtte fra enten 2000 borgere eller 25 dommere. I mars 2018 valgte 

Underhuset 15 dommerrepresentanter til Domstolsrådet. Samme dag ble klagernes funksjonstid 

som medlem av Domstolsrådet avsluttet. Han mottok ingen offisiell melding om oppsigelsen. 

Klageren fremholdt at endringsloven fra 2017 ikke åpnet for noen form for saksbehandling for 

å bestride den førtidige avslutningen av funksjonsperioden. Han beholdt embetet som dommer 

i Høyesterett for forvaltningssaker. Det oppstod kontroverser knyttet til valget fordi listene med 

kandidater til Domstolsrådet ble hemmeligholdt av Underhusets president, til tross for 

påstander om at enkelte kandidater ikke hadde det nødvendige antallet underskrifter eller kun 

hadde støtte fra en håndfull dommere nær regjeringen, ettersom det store flertallet boikottet 

valget. Listene ble offentliggjort først i februar 2020, etter at Høyesterett for forvaltningssaker 

fastslo dette i en dom i juni 2019. 

I september 2018 ble Polens medlemskap i Det europeiske nettverket av 

domstolsadministrasjoner (ENCJ) suspendert, fordi Domstolsrådet ikke ble ansett å være 

tilstrekkelig uavhengig fra den lovgivende og utøvende makt. I oktober 2021 ble Domstolsrådet 

utvist fra nettverket fordi det ikke klarte å ivareta uavhengigheten til det polske rettsvesenet. 

I henholdsvis november 2018 og februar 2019 innga det nyutnevnte Domstolsrådet og en 

gruppe senatorer identiske saker til Forfatningsdomstolen, som ble behandlet samlet. 



Europarådets menneskerettskommissær ba Forfatningsdomstolen om å avbryte 

saksbehandlingen, da det nye Domstolsrådet forsøkte å bekrefte grunnlovsmessigheten av 

loven om Det nasjonale domstolsrådet. I mars 2019 kom Forfatningsdomstolen til at 

bestemmelsen i denne loven som ga Underhuset kompetanse til å velge dommerrepresentanter 

til Domstolsrådet, og som forutsatte at den felles funksjonsperioden for nye medlemmer skulle 

begynne dagen etter de ble valgt, var forenelig med Grunnloven. Den støttet seg i det vesentlige 

på begrunnelsen i Forfatningsdomstolens dom fra juni 2017. Samme måned benyttet syv 

dommere ved Forfatningsdomstolen retten til å presentere sitt standpunkt også i ikke-rettslige 

prosedyrer i en offentlig uttalelse, der de uttalte at de hadde bedt presidenten for 

Forfatningsdomstolen om at saken ble behandlet i en offentlig høring for alle domstolens 

dommere. De pekte på at saken var behandlet av et dommerutvalg oppnevnt strid med lovens 

krav om alfabetisk rekkefølge, noe som hindret domstolens åpenhet og troverdighet. 

Klageren brakte saken inn for Domstolen i september 2018. I februar 2021 besluttet Kammeret 

i første seksjon, tross statens innsigelser, å gi avkall på jurisdiksjon til fordel for Storkammeret. 

Anførsler 
Klageren anførte at han var nektet tilgang til domstol for å bestride den førtidige og vilkårlige 

oppsigelsen av sin funksjonstid som medlem av Det nasjonale domstolsrådet, slik at dette 

utgjorde en krenkelse av Konvensjonen artikkel 6 § 1. Han viste til at han i tråd med Grunnloven 

var blitt valgt til medlem av rådet for en fireårsperiode, og anførte at han hadde rett til å forbli 

i rådet til ut denne perioden. I tillegg til artikkel 6 § 1, viste klageren til at dette utgjorde brudd 

på Konvensjonen artikkel 13, Grunnloven og på rettsikkerheten. 

Klageren hevdet at enhver begrensing i adgangen til domstol ved fjerning av Domstolsrådets 

dommerrepresentanter måtte forfølge et reelt legitimt mål, og at dette ikke var tilfelle her. 

Klageren mente at det i vurderingen av om det forelå et legitimt formål måtte tas hensyn til de 

skadelige virkningene av å svekke garantiene for rettsvesenets uavhengighet. Han mente det 

var tvingende nødvendig med prosessuelle garantier for å sikre at dommeres autonomi ikke ble 

satt på spill som følge av utilbørlig ytre eller indre påvirkning, og viste til betydningen av 

Domstolsrådets rolle i å sikre rettslig uavhengighet i rettsstaten. 

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 



Domstolens vurdering 
Domstolen tok først stilling til om saken var egnet for prøving. Staten anførte at Konvensjonen 

artikkel 6 § 1 ikke var anvendelig i saken, og at klageren ikke hadde lidd noen ulempe av 

betydning etter Konvensjonen artikkel 35 § 3 (b). 

Domstolen tok først stilling til om artikkel 6 § 1 var anvendelig i saken. Staten anførte at det 

etter polsk rett ikke forelå noen rett til å utøve offentlig myndighet, og heller ingen rett for en 

dommer valgt til Det nasjonale domstolsrådet til å forbli i denne posisjonen. Den anførte også 

at det i saken ikke var noen ekte og alvorlig «tvist» om eksistensen av en slik sivil rett. Staten 

mente videre at begge vilkårene i «Eskelinen-testen» (se nedenfor) var oppfylt, slik at klagen 

ikke oppfylte Konvensjonens materielle vilkår. Klageren anførte på sin side at den sivile siden 

av Konvensjonen artikkel 6 § 1 var anvendelig i saken, og hevdet at Grunnloven garanterte en 

dommer valgt til Domstolsrådet retten til å fungere i en full fireårsperiode. Han pekte på at han 

som dommerrepresentant i Domstolsrådet burde vært beskyttet mot misbruk fra den lovgivende 

og utøvende makt gjennom tilsyn fra en uavhengig domstol. Ingen av «Eskelinen-testens» 

vilkår var ifølge klageren oppfylt. 

Domstolen uttalte at for at den sivile siden av Konvensjonen artikkel 6 § 1 skal komme til 

anvendelse må det foreligge en tvist om en «rettighet» som er anerkjent under nasjonal rett, 

uavhengig av om den er beskyttet av Konvensjonen. Videre må tvisten være ekte og alvorlig, i 

tillegg til at resultatet av saksbehandlingen må være direkte avgjørende for rettigheten. 

Domstolen viste videre til at artikkel 6 § 1 ikke garanterer noe spesifikt innhold i statenes 

materielle rett, og at Domstolen ved tolkning av bestemmelsen ikke kan opprette en materiell 

rettighet som ikke har grunnlag i statens interne rett. Utgangspunktet for å avgjøre om 

rettigheten har hjemmel i nasjonal rett er nasjonal lovgivning og tolkningen i nasjonale 

domstoler. Domstolen fremholdt at med mindre nasjonale domstolers tolkning var vilkårlig 

eller åpenbart urimelig, er dens rolle begrenset til å undersøke om virkningene av tolkningen er 

forenelig med Konvensjonen. Domstolen trenger sterke grunner for å fravike nasjonale 

domstolers eventuelle standpunkt om at det ikke foreligger en rettighet, hvis den nasjonale 

domstolen på en overbevisende måte hadde analysert begrensningene i tilgangen til domstol på 

grunnlag av Domstolens praksis. 

Domstolen viste til at den i saker om statsansattes ansettelse anvender «Eskelinen-testen» (i 

henhold til Storkammerdommen i saken Vilho Eskelinen), der to vilkår må være oppfylt for at 

staten skal få medhold i at en statsansatt ikke er beskyttet under Konvensjonen artikkel 6. For 



det første må staten i nasjonal lovgivning uttrykkelig ha utelukket adgang til domstol for den 

aktuelle stillingen eller kategorien ansatte. For det andre må dette være begrunnet objektivt i 

statens interesse. 

Det er ikke tilstrekkelig at staten fastslår at den ansatte deltar i offentlig maktutøvelse, eller at 

det eksisterer et «særlig tillits- og lojalitetsbånd» mellom den ansatte og staten. Staten må vise 

at tvistens gjenstand er relatert til utøvelse av statsmakt, eller at den har stilt spørsmålstegn ved 

det spesielle båndet. Domstolen fremholdt at det er en presumsjon for at artikkel 6 kommer til 

anvendelse, og at det er opp til staten å påvise at vilkårene i testen er oppfylt. Domstolen pekte 

på at den i sin rettspraksis har gitt «Eskelinen-testen» anvendelse i alle typer tvister som gjelder 

dommere. Domstolen fremholdt at ansettelsesforholdet mellom dommere og staten må forstås 

i lys av de spesielle garantiene som er avgjørende for domstolenes uavhengighet, slik at når det 

refereres til den spesielle tilliten og lojaliteten rettsvesenet må ivareta, gjelder dette lojalitet til 

rettsstaten og demokratiet, ikke til innehaverne av statsmakt. Det er nødvendig at dommerne er 

tilstrekkelig distansert til andre statsmakter i utøvelsen av sine plikter, for å kunne treffe 

avgjørelser upartisk og basert på kravene i lov og rett. Domstolen uttalte at det er en feilslutning 

å anta at dommere kan opprettholde rettsstaten og gi Konvensjonen virkning dersom nasjonal 

rett fratar dem garantiene etter Konvensjonen i saker som direkte berører deres individuelle 

uavhengighet og upartiskhet. 

Domstolen pekte på at denne saken reiser et nytt spørsmål: Om den sivile siden av 

Konvensjonen artikkel 6 § 1 er anvendelig i en tvist som følger av en klagers førtidige 

avsluttede funksjonstid som dommer i Det nasjonale domstolsrådet, mens han fremdeles 

fungerer som dommer. 

Domstolen tok først stilling til om det forelå en rettighet. Den viste til at Grunnloven uttrykkelig 

bestemmer at medlemmer av Domstolsrådet velges for en fireårsperiode. Grunnene til å avslutte 

funksjonstiden tidligere var uttømmende lovregulert, og var enten av objektiv karakter eller 

hadde sammenheng med medlemmets egne avgjørelse. Domstolen viste til at den for å avgjøre 

om det forelå en rettighet kun trengte å fastslå om klagernes argumenter var tilstrekkelig 

holdbare, ikke om de ville vunnet frem dersom han hadde hatt adgang til en domstol. Domstolen 

viste til at klageren etter dagjeldende lovgivning uten tvil kunne kreve en rett til beskyttelse 

mot fjerning fra stillingen som dommerrepresentant i Domstolsrådet. Den la særlig vekt på at 

Domstolsrådet har mandat etter Grunnloven til å ivareta uavhengigheten til domstoler og 

dommere. 



Selv om Konvensjonen ikke gir noen rett til å inneha en offentlig stilling i rettssystemet, følger 

en slik rett av nasjonal lovgivning når Grunnloven angir, og dermed beskytter, fireårsperioden 

til de valgte medlemmene av Domstolsrådet. Domstolen uttalte at statens argument om at 

klageren ikke hadde rett til å utøve offentlig myndighet ikke kunne veie tungt, når det klageren 

krevde var å fungere i vervet for den perioden han var valgt for. Den konstitusjonelle 

beskyttelsen av funksjonstiden ble ikke trukket i tvil før lovendringene i 2017. Domstolen viste 

til en dom fra Forfatningsdomstolen i 2007, som omhandlet Domstolsrådets status. Den uttalte 

at Forfatningsdomstolen her mente at Grunnloven ikke ga bestemmelser om fjerning av 

dommerrepresentanter i Domstolsrådet før utløpet av deres funksjonstid, og at de eneste tillate 

unntakene var uttømmende regulert i den dagjeldende loven om Domstolsrådet. I samme dom 

ble det vist til at å innføre en ny forpliktelse for en person med et slikt verv kun var tillatt dersom 

det var begrunnet med ekstraordinære, konstitusjonelt gyldige grunner og med en 

omstillingsfrist. Forfatningsdomstolen kom til at en lovendring som kunne ledet til tidlig 

avslutning av funksjonsperioden for medlemmer av Domstolsrådet utgjorde et uforholdsmessig 

inngrep i det konstitusjonelt bestemte systemet for utnevnelse og funksjon av Domstolsrådet. 

Skulle en slik endring kunne godtas, måtte den ha virkning fra Domstolsrådets neste periode. 

Domstolen pekte på trekk ved den nasjonale lovgivningen som indikerte at sikkerheten for 

funksjonstiden i konstitusjonelle organer, inkludert Domstolsrådet, var tillagt betydning. Videre 

viste den til at staten anførte at lovendringene i 2017 siktet på å gjennomføre 

Forfatningsdomstolens dom fra juni 2017 om at funksjonsperioden til valgte medlemmer av 

Domstolsrådet skulle være felles, slik at oppsigelsen av klagernes funksjonstid var legitim og 

forholdsmessig. Klagerne bestred på sin side gyldigheten av denne dommen, blant annet fordi 

to av dommerne ikke var rettmessig valgt til embetet. Domstolen viste til saken Xero Flor w 

Polsce sp. z o.o. v. Poland, der den kom til at Konvensjonen artikkel 6 § 1 var krenket, blant 

annet på grunn av deltakelsen til en av disse dommerne, hvis valg var beheftet med alvorlige 

uregelmessigheter. De samme hensynene måtte ifølge Domstolen gjelde den andre dommeren, 

som var valgt under samme prosedyre. Domstolen uttalte at dette gjorde det nødvendig å stille 

spørsmålstegn ved gyldigheten og legitimiteten til Forfatningsdomstolens dom fra juni 2017. 

Den pekte på at Høyesterett hadde kommet til at denne dommen var avsagt med deltagelse fra 

dommere valgt i strid med Grunnloven. 

Domstolen pekte på at Forfatningsdomstolens dom fra juni 2017 ikke uttrykkelig krevde 

oppsigelse av funksjonstiden til de sittende dommerrepresentantene i Domstolsrådet. Dommen 

kunne ikke sette en stopper for den fireårige funksjonsperioden medlemmene var garantert etter 



Grunnloven. Den identifiserte ikke ekstraordinære og konstitusjonelt gyldige grunner som 

kunne rettferdiggjøre tidlig oppsigelse av funksjonstiden. Den tok heller ikke hensyn til praksis 

fra Forfatningsdomstolen som krevde at endringer skulle skje med en overgangsperiode eller 

med start fra neste funksjonsperiode. Domstolen var verken overbevist om at 

Forfatningsdomstolens dom fra juni 2017 ikke kunne blitt gjennomført uten å forkorte 

funksjonsperioden til dommerrepresentantene i Domstolsrådet, eller at dette ville komplisere 

eller forlenget prosessen unødig. Det kunne vært truffet tiltak for å respektere Grunnloven og 

samtidig gi dommen effekt. Domstolen viste til at det oppstod et spørsmål om proporsjonalitet, 

og at endringene burde vært innført med en overgangsperiode eller med start fra begynnelsen 

av en ny funksjonsperiode. Det ble vist til at polsk Høyesterett hadde kommet til at 

Forfatningsdomstolens tolkning av Grunnloven fra dommen i juni 2017 var uriktig. 

Domstolen var overbevist om at det under den polske Grunnloven forelå en prosedabel rett for 

en dommerrepresentant i Domstolsrådet til å tjene en full funksjonstid, men unntak av noen 

lovbestemte unntak. At klagernes funksjonstid ble avsluttet i lovs form endret ikke retten han 

hadde etter reglene som var gjeldende da han ble valgt. Lovendringene fra 2017 satte de 

tidligere reglene til side, og utgjorte gjenstanden for «tvisten». Derfor kunne ikke spørsmålet 

om det eksisterte en rettighet etter nasjonal rett under omstendighetene i saken besvares med 

grunnlag i den nye lovgivningen. 

Domstolen kom etter dette til at saken gjaldt en ekte og alvorlig tvist over en «rettighet», nemlig 

retten til å tjene i en full periode på fire år som dommerrepresentant i Det nasjonale 

domstolsrådet, noe klageren basert på prosedable grunner kunne kreve etter nasjonal rett. 

Domstolen gikk deretter over til å vurdere om vilkårene i «Eskelinen-testen» var oppfylt, og 

uttalte seg først om hvorvidt rettigheten klageren hadde gjort krav på var «sivil» i tråd med 

Konvensjonen artikkel 6. Domstolen uttalte at begrepet «borgerlige rettigheter og plikter» er et 

autonomt konsept som stammer fra Konvensjonen. «Eskelinen-testen» var opprinnelig utviklet 

i sammenheng med ordinære arbeidstvister mellom statsansatte og offentlige myndigheter, men 

er etter hvert blitt anvendt i mange typer tvister som involverer dommere. Domstolen pekte på 

at saken ikke gjaldt klagerens yrkesaktivitet som dommer, men at det i lys av de fremtredende 

offentligrettslige trekkene ved saken var hensiktsmessig med en viss utvikling av «Eskelinen-

testens» første vilkår. 

Domstolen vurdere dernest om «Eskelinen-testens» første vilkår var oppfylt, og viste til 

partenes ulike standpunkter til spørsmålet. Den viste deretter til Baka-dommen, der den 



undersøkte en situasjon der klagernes tilgang til domstol var hindret knyttet til den førtidige 

avslutningen av hans embete som president i Høyesterett. Domstolen uttalte videre at den ville 

benytte anledningen til å videreutvikle den første betingelsen i «Eskelinen-testen». Den viste 

til at vilkåret bevisst er strengt, fordi «Eskelinen-testen», dersom den er oppfylt, fører til at 

presumsjonen om at Konvensjonen artikkel 6 er anvendelig i vanlige arbeidskonflikter som 

involverer statsansatte blir motbevist i saken, slik at den ekskluderes fra den grunnleggende 

retten til en domstol. Domstolen viste til at vilkårene i «Eskelinen-testen» er kumulative, og at 

det første vilkåret sjeldent er oppfylt. Videre fremholdt Domstolen at en rett-frem anvendelse 

av vilkåret ikke var helt treffende i alle situasjoner. Den var derfor villig til å akseptere at 

vilkåret kan anses oppfylt der det, uten noen uttrykkelig bestemmelse om dette, er klart at 

nasjonal rett utelukker adgangen til domstol for tvisten. Dermed er vilkåret oppfylt både når 

nasjonal rett inneholder en eksplisitt utelukkelse av adgang til domstol, og når utelukkelsen er 

av implisitt karakter, særlig når den stammer fra en systematisk tolkning av det juridiske 

rammeverket. 

Når det gjaldt denne saken pekte Domstolen på at staten mente polsk lov utelukket adgang til 

en domstol for klagerens krav, men likevel antydet eksistensen av en rettslig kanal for å 

behandle kravet, gjennom å inngi klage til den konstitusjonelle domstolen. Klageren mente 

dette rettsmiddelet ikke ville vært tilgjengelig for ham, på grunn av fraværet av en forutgående 

beslutning gitt i forbindelse med avslutningen av hans funksjonsperiode, slik at klagen hans 

ville blitt avvist som uprøvbar. Klageren mente videre at nasjonal rett aldri eksplisitt hadde 

utelukket tilgang til en domstol for krav som hans. Domstolen lot det stå åpent om det første 

vilkåret var oppfylt, ettersom det andre vilkåret uansett ikke var oppfylt. 

Domstolen vurderte dernest «Eskelinen-testens» andre vilkår: Om utelukkelsen fra tilgangen 

til domstol i denne saken kunne begrunnes objektivt i statens interesse. Domstolen viste til at 

staten mente det faktum at klagerne befant seg i en sektor eller avdeling som deltar i utøvelsen 

av offentligrettslig makt ikke i seg selv var avgjørende, og at den ikke forklarte hvorfor utøvelse 

av offentlig myndighet fra dommerrepresentanter i Domstolsrådet ikke fortjente beskyttelse. 

Klageren pekte på at den manglende tilgangen til domstol var uforenelig med rettsikkerheten. 

Domstolen fremhevet domstolenes uavhengighet som en forutsetning for rettssikkerhet og viste 

til at Konvensjonens fortale fremholder at rettssikkerhet er en del av statenes felles arv. Ethvert 

inngrep rettsikkerheten må i prinsippet være basert på et virkemiddel med generell anvendelse. 

Bestemmelsen i endringsloven fra 2017 kunne ikke anses som et slikt virkemiddel, ettersom 



den var rettet mot en bestemt gruppe på 15 klart identifiserbare personer, deriblant klageren, og 

hadde som primært formål å fjerne dem fra Domstolsrådet. Lovendringen avsluttet den 

konstitusjonelt bestemte funksjonstiden for dommerrepresentantene. Domstolen viste til at den 

har slått fast at lover rettet mot bestemte personer er i strid med rettsikkerheten. Den pekte på 

at den i vurderingen måtte ta hensyn til at denne saken var nært knyttet til rettslig uavhengighet. 

Den var oppmerksom på at Domstolsrådet etter Forfatningsdomstolens syn ikke var et organ 

for rettslig selvstyre, men pekte på at selve grunnen til at det eksisterer var å sikre rettslig 

uavhengighet, noe som krevde at Domstolsrådet var uavhengig fra de politiske grenene av 

statsmakten. Domstolen mente fjerning eller trusselen om fjerning av en dommerrepresentant 

fra Domstolsrådet hadde potensiale til å påvirke medlemmets personlige uavhengighet, noe som 

også kunne påvirke Domstolsrådets evne til å ivareta den rettslige uavhengigheten negativt. 

Domstolen fremholdt at den ville ta hensyn til at alle Konvensjonens stater har eksplisitte og 

formelle garantier for rettslig uavhengighet i sine lover, at rettslig uavhengighet er en nødvendig 

betingelse for retten til en rettferdig rettergang etter Konvensjonen artikkel 6, og at rettslig 

uavhengighet operasjonaliseres av personene som har rettslig makt. Den understreket 

rettsvesenets spesielle rolle i samfunnet som garantist for rettferdighet og pekte på betydningen 

av allmennhetens tillit. Disse hensynene var relevante i saker som påvirker dommeres frihet og 

tilgangen til en domstol i saker som angår dommeres status eller karriere. Domstolen viste til 

at den måtte være særlig oppmerksom på beskyttelsen av dommere mot tiltak som kan true 

deres rettslige uavhengighet og autonomi. Det ble vist til at dommere kan ivareta rettsstaten og 

gi Konvensjonen virkning kun dersom nasjonal rett ikke fratar dem garantiene i Konvensjonen 

i saker som direkte berører deres individuelle uavhengighet og upartiskhet. På grunn av rollen 

juridiske råd spiller, mente Domstolen at samme hensyn gjorde seg gjeldende for dommeres 

funksjonstid der de er valgt på grunn av sin status og for å ivareta domstolenes uavhengighet. 

Rettslig uavhengighet gjelder ikke bare i den dømmende rolle, men også i andre offisielle 

funksjoner en dommer kan bli bedt om å utføre, som er nært knyttet til rettssystemet. 

Domstolen pekte på at Domstolsrådet har et konstitusjonelt mandat til å ivareta uavhengigheten 

til domstolene og dommerne. Dette kunne bare utøves effektivt dersom Domstolsrådet var 

tilstrekkelig uavhengig av den utøvende og lovgivende makt. Domstolen viste til at etter 

Europarådets standarder må et juridisk råds autonomi i saker om dommerutnevnelser beskyttes 

mot inngrep fra lovgivende og utøvende makt, dets uavhengighet må garanteres og ikke mindre 

enn halvparten av medlemmene bør velges av andre dommere. Det ble vist til at en av de 

viktigste manifestasjonene av Domstolsrådets rolle i å ivareta domstolenes uavhengighet er dets 



eksklusive kompetanse til å foreslå kandidater for utnevnelse på alle nivåer i rettsvesenet. 

Domstolen viste til at Konvensjonen ikke inneholder noe eksplisitt krav om å etablere et juridisk 

råd med ansvar for utvelgelse av dommere, men uavhengig av medlemsstatenes nasjonale 

system må de overholde sin forpliktelse til å sikre rettslig uavhengighet. Domstolen mente dette 

innebærer at når et juridisk råd er opprettet, bør myndighetene være forpliktet til å sikre dettes 

uavhengighet fra utøvende og lovgivende makt, blant annet for å ivareta integriteten til 

utnevnelsesprosessen for dommere. Denne forpliktelsen var understreket av EU-domstolen når 

det gjaldt Domstolsrådet, en konklusjon som var blitt støttet av Høyesterett og Høyesterett for 

forvaltningssaker. Staten står fritt til å bruke en slik modell som et middel for å sikre rettslig 

uavhengighet, men kan ikke brukes for å undergrave uavhengigheten. 

Domstolen viste videre til at den har slått fast at «uavhengighet» refererer seg til den 

nødvendige personlige og institusjonelle uavhengighet som kreves for upartisk 

beslutningstaking, og dermed er en forutsetning for upartiskhet. Den karakteriserer både en 

sinnstilstand og et sett med institusjonelle og operasjonelle ordninger. Sistnevnte innebærer en 

prosedyre der dommere kan utnevnes på en måte som sikrer deres uavhengighet og 

utvelgelseskriterier basert på meritter, med beskyttelse mot utilbørlig innflytelse eller ubundet 

skjønn fra de andre statsmaktene, både under utnevnelsen og utøvelsen av plikter. Domstolen 

pekte på at de institusjonelle kravene i Konvensjonen artikkel 6 gjennomgående har som mål å 

opprettholde de grunnleggende prinsippene for rettsstaten og maktfordelingen. Den viste til at 

det eksisterer en klar sammenheng mellom integriteten til dommerutnevnelsesprosesser og 

kravet om rettslig uavhengighet i Konvensjonen artikkel 6 § 1. 

Domstolen vurderte deretter lovendringene om valg av medlemmer til Domstolsrådet fra 2017. 

Den bemerket at regelen om dommerrepresentantene i Domstolsrådet hadde vært de samme fra 

1989 og frem til lovendringene i 2017, mens Grunnloven fastla de konstitusjonelle reglene om 

Domstolsrådets sammensetning, medlemmenes funksjonstid og om utnevnelse. Den viste 

videre til at Forfatningsdomstolen i juni 2007 fant at reglene om valg av dommere til 

Domstolsrådet var av spesiell konstitusjonell betydning, ettersom deres status avgjorde 

uavhengigheten til Domstolsrådet. Forfatningsdomstolen mente at Grunnloven uttrykkelig 

foreskrev at dommerrepresentantene i Domstolsrådet skulle velges av dommere. I samsvar med 

denne dommen uttalte Domstolen at Domstolsrådets uavhengighet som følge av regelen om at 

flertallet av medlemmene er dommere valgt av andre dommere er beskyttet under Grunnloven, 

for å sikre at Domstolsrådet effektivt kan utøve sin konstitusjonelle rolle som vokter av rettslig 

uavhengighet. 



Videre ble det vist til at det først var i juni 2017 at Forfatningsdomstolen med sin daværende 

sammensetning bestred denne regelen, når den kom til at hvem som kunne velge 

dommerrepresentanter til Domstolsrådet ikke fulgte av Grunnloven, men var delegert til 

lovregulering. Grunnlovmessigheten av bestemmelsen i endringsloven av 2017 som ga 

Underhuset kompetanse til å velge dommerrepresentantene ble bekreftet av 

Forfatningsdomstolen i mars 2019. Domstolen bemerket at denne dommen i det vesentlige 

støttet seg på begrunnelsen i dommen fra juni 2017, og at en av dommerne bak dommen fra 

mars 2019 var etterfølger til et embete som var blitt fylt av en ny dommer mens det allerede var 

blitt besatt. Domstolen pekte på tvilen som var knyttet til gyldigheten og legitimiteten av 

Forfatningsdomstolens dom fra 20. juni 2017 knyttet til dens sammensetning. Videre fremholdt 

den at fravikelsen fra standpunktet fra 2007 ikke var ledsaget av noen overbevisende eller 

tilstrekkelig forklaring. Domstolen mente også at Forfatningsdomstolens funn i dommen fra 

juni 2017 ikke tok hensyn til Domstolrådets konstitusjonelle mandat i å ivareta domstolenes 

uavhengighet. Domstolen viste til at Høyesterett i sin dom fra desember 2019 påpekte at i 

fravær av en grunnlovsendring knyttet til prinsippene for valg av dommerrepresentanter til 

Domstolsrådet, kunne ikke en lovendring innføre en prosedyre der disse ble valgt av 

Parlamentet. Høyesterett mente Forfatningsdomstolen i juni 2017 hadde skapt et avvik i sin 

egen rettspraksis i et spørsmål av grunnleggende betydning for retten til en rettferdig rettergang. 

I januar 2020 kom tre forente Høyesterettskamre til at lovgiver ikke kunne gi seg selv makt til 

å velge dommerrepresentantene, på tvers av Grunnlovens bestemmelser. 

Domstolen analyserte deretter konsekvensene av lovendringen fra 2017 for uavhengigheten til 

det nye Domstolsrådet, med særlig blikk på oppsigelse av de tidligere medlemmene og 

endringen i metoden for valg av dommerrepresentanter. Den viste til at EU-domstolen har pekt 

på en rekke faktorer som var relevante for å fastslå om det nye Domstolsrådet hadde 

tilstrekkelige garantier for uavhengighet fra lovgivende og utøvende makt: At Domstolsrådet 

ble konstituert som resultat av førtidlig oppsigelse av funksjonsperioden til tidligere 

medlemmer, overføringen av kompetansen til å velge dommerrepresentantene fra 

dommerforsamlinger til Underhuset, uregelmessighetene ved utnevnelsen av enkelte 

medlemmer til det nye Domstolsrådet og måten det organet utøvet sitt konstitusjonelle ansvar 

på. 

Høyesterett kom i sin dom fra desember 2019 til at det nye Domstolsrådet ikke ga tilstrekkelige 

garantier for uavhengighet fra lovgivende og utøvende makt i utnevnelsesprosedyren av 

dommere. Høyesterett viste til at den lovgivende og utøvende makten etter lovendringene i 



2017 hadde fått en nesten monopolistisk posisjon til å avgjøre Domstolsrådets sammensetning, 

ved at de utnevnte 23 av 25 medlemmer, noe som innebar er forvridning av maktfordelingen. I 

januar 2020 sluttet tre forente Høyesterettskamre seg fullt ut til synet om at det nye 

Domstolsrådet ikke var et uavhengig organ, men underlagt de politiske myndighetene. 

Høyesterett uttalte her at dommerne i Domstolsrådet ikke hadde noen legitimitet som 

representanter for rettssamfunnet, og at dette svekket rådets rolle som vokter av rettslig 

uavhengighet betydelig. Også i mai 2021 kom Høyesterett til at Domstolsrådet manglet 

uavhengighet, med henvisning til avgjørelser fra EU-domstolen. I denne dommen ble det uttalt 

at prosedyren for å fastsette sammensetningen av Domstolrådet var motivert av å underkaste 

rådet en form for tilsyn fra den utøvende makt. 

Med henvisning til de tre avgjørelsene fra Høyesterett fant Domstolen at den grunnleggende 

endringen i måten å velge Domstolsrådets dommerrepresentanter på, vurdert i sammenheng 

med den førtidige avslutning av funksjonsperioden til de tidligere dommermedlemmene, 

innebar at Domstolsrådets uavhengighet ikke lenger var garantert. Domstolsrådets 

uavhengighet var bestemt av regelen om at dommermedlemmene ble valgt av andre dommere 

for en konstitusjonelt fastsatt funksjonstid. 

Domstolen pekte på at Konvensjonen ikke er til hinder for at stater kan ta legitime og 

nødvendige grep for å reformere rettsvesenet. Den uttalte at domstolsreformer imidlertid ikke 

bør resultere i undergraving av rettsvesenets uavhengighet, og viste til at EU-domstolen har 

kommet til at EU-retten er til hinder for vedtakelse av nasjonale lover om organisering av 

rettsvesenet som reduserer beskyttelsen av rettsstaten, særlig garantiene for rettslig 

uavhengighet. Domstolen trakk frem prinsippene om subsidiaritet og delt ansvar, og 

understreket sin subsidiære rolle, mens statene har hovedansvaret for å sikre rettighetene og 

frihetene i Konvensjonen og må tolke og anvende nasjonal rett på en måte som gir 

Konvensjonen full virkning. Den understreket at Konvensjonssystemet ikke kunne fungere uten 

uavhengige dommere, og at statens oppgave i å sikre rettslig uavhengighet er av avgjørende 

betydning. 

Domstolen konkluderte med at klagerens utelukkelse fra tilgang til en domstol ikke var 

begrunnet objektivt i statens interesse, slik at det andre vilkåret i «Eskelinen-testen» ikke var 

oppfylt. 

Domstolen fastslo at klagerens stilling som dommerrepresentant i Det nasjonale domstolsrådet 

hadde blitt avsluttet for tidlig. Den pekte videre på at å ekskludere klageren fra en 



grunnleggende garanti for å beskytte en sivil rettighet som knyttet seg til beskyttelsen av rettslig 

uavhengighet, ikke kunne anses å være i en rettsstats interesse. Domstolen mente at dommere i 

likhet med andre borgere bør beskyttes mot vilkårlighet fra den lovgivende og utøvende makt. 

Kun et uavhengig rettslig organs tilsyn med lovligheten av et tiltak som dette kan gjøre slik 

beskyttelse effektiv. 

Domstolen konkluderte med at den sivile siden av Konvensjonen artikkel 6 § 1 var anvendelig, 

ettersom det andre vilkåret i «Eskelinen-testen» ikke var oppfylt. 

Når det gjaldt anførselen om at klageren ikke hadde lidd noen ulempe av betydning etter 

Konvensjonen artikkel 35 § 3 (b), viste Domstolen til at saken var henvist til behandling i 

Storkammer fordi den ble ansett å reise alvorlige spørsmål om tolkningen av Konvensjonen, 

slik at respekten for menneskerettighetene krevde realitetsbehandling av klagen. 

Domstolen konkluderte etter dette med at klagen verken var åpenbart grunnløs eller uegnet for 

prøving av andre grunner regulert i Konvensjonen artikkel 35, og konkluderte med at saken var 

egnet for prøving. 

Domstolen gikk deretter over til å vurdere sakens materielle spørsmål. 

Innledningsvis pekte Domstolen på at Konvensjonen er et rettsstatsinstrument. Rettssikkerhet 

er et fundamentalt prinsipp i et demokratiske samfunn, som er iboende i alle Konvensjonens 

artikler. Konvensjonen artikkel 6 må tolkes i lys av Konvensjonens fortale, som erklærer at 

rettstaten er en del av Konvensjonsstatenes felles arv. Vilkårlighet innebærer ifølge Domstolen 

en benektelse av rettsstaten. Domstolen pekte på at alle Konvensjonens stater bør følge 

rettsstatlige standarder og sine folkerettslige forpliktelser. Den understreket særlig at en stat 

etter Wien-konvensjonen om traktatretten ikke kan påberope seg nasjonal rett, inkludert 

Grunnloven, som begrunnelse for manglende overholdelse av folkerettslige forpliktelser. 

Domstolen bemerket at saken involverte flere nasjonale konstitusjonelle spørsmål og uttalte at 

den i tråd med sin subsidiære rolle ville begrense seg til å tolke og anvende Konvensjonen i 

tråd med Konvensjonen artikkel 32, i lys av rettsstatlige prinsipper. 

Domstolen viste videre til at retten til tilgang til domstol er blitt tolket som en iboende del av 

garantiene nedfelt i Konvensjonen artikkel 6, med henvisning til rettsstatlige prinsipper og 

unngåelse av vilkårlig maktutøvelse. Artikkel 6 § 1 sikrer dermed enhver rett til å få et krav 

knyttet til sine borgerlige rettigheter og plikter behandlet for en domstol. Domstolen uttalte at i 



saker der den kommer til at det ikke foreligger tilgang til en uavhengig og upartisk domstol, vil 

spørsmålet om overholdelse av rettssikkerhetsgarantier oppstå. Domstolen har imidlertid også 

erkjent at retten til tilgang til domstol ikke er absolutt, og kan være underlagt begrensinger som 

ikke reduserer tilgangen slik at selve essensen av retten forringes. Begrensinger vil heller ikke 

være forenelig med Konvensjonen artikkel 6 § 1 dersom de ikke forfølger et legitimt formål og 

dersom det ikke er rimelig forholdsmessighet mellom midlene og målet som søkes oppnådd. 

Domstolen vurderte deretter om klagerens manglende adgang til nasjonale domstoler for å få 

undersøkt den reelle og alvorlige tvisten om hvorvidt han hadde rett til å sitte i Det nasjonale 

domstolsrådet i en full periode på fire år, var begrunnet i samsvar med disse prinsippene. 

Domstolen uttalte at liknende prosessuelle garantier som ved oppsigelse eller avskjedigelse av 

dommere også burde være tilgjengelige i en sak om fjerning av en dommer som medlem av et 

nasjonalt domstolsråd. Den viste særlig til Domstolsrådets mandat til å ivareta domstolenes 

uavhengighet og koblingen mellom integriteten til utnevnelsesprosessen av dommere og kravet 

om domstolers uavhengighet. Videre understreket den behovet for å beskytte juridiske råds 

autonomi mot inngrep fra lovgivende og utøvende makt, spesielt i saker om 

dommerutnevnelser, og la vekt på deres rolle som bolverk mot politisk innflytelse over 

rettsvesenet. I vurderingen av begrunnelsen for å utelukke tilgang til en domstol i saker som 

denne fant Domstolen det nødvendig å ta hensyn til å opprettholde rettsvesenets uavhengighet 

og rettsstaten, og til den overordnede konteksten: De ulike reformene iverksatt av den polske 

regjeringen som hadde resultert i svekkelse av domstolenes uavhengighet og overholdelse av 

rettsstatsstandarder. 

Domstolen fremholdt at staten ikke hadde gitt noen grunner som rettferdiggjorde fraværet av 

domstolsprøving, men bare gjentatt argumentene mot anvendeligheten av Konvensjonen 

artikkel 6. Videre bemerket den at hendelsesforløpet i Polen, med alvorlige uregelmessigheter 

i valget av dommere til Forfatningsdomstolen i 2015, endringene av Det nasjonale 

domstolsrådet, opprettelsen av nye kamre i Høyesterett og utvidelsen av Justisministerens 

kontroll over domstolene, tydelig viste at reformene av domstolsystemet var rettet mot å svekke 

domstolenes uavhengighet. Domstolen viste til dommene den tidligere har avsagt om 

domstolsreformen i Polen, i tillegg til avgjørelsene fra EU-domstolen, Høyesterett og 

Høyesterett for forvaltningssaker. Domstolen uttalte at som et resultat av domstolsreformene 

var det polske rettsvesenet, en autonom statsmakt, blitt utsatt for innblanding fra den utøvende 



og lovgivende makt og dermed blitt vesentlig svekket. Den uttalte at denne klagen var eksempel 

på denne generelle trenden. 

I lys av dette fant Domstolen at den manglende rettslige kontrollen i saken hadde svekket selve 

essensen av klagerens rett til tilgang til en domstol. 

Domstolen konkluderte, med 16 mot 1 stemmer, med at klagerens rett til tilgang til domstol var 

brutt, slik at Konvensjonens artikkel 6 var krenket. 

Domstolen fant det ikke nødvendig å realitetsbehandle klagen særskilt under Konvensjonen 

artikkel 13. Denne klagen var i hovedsak den samme som under artikkel 6 § 1. Domstolen viste 

til at artikkel 6 er lex specialis i forhold til artikkel 13 og til at kravene i artikkel 13 absorberes 

av de strengere kravene i artikkel 6. 
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Saken gjaldt Konvensjonen artikkel 8 om retten til privatliv og artikkel 14 om 
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Fakta 
Klageren er en kvinne født i 1962 som er bosatt i Oslo. 



Klageren ble samboer med E.B. i 2002. De ønsket seg barn, men hadde flere mislykkede forsøk 

med eggdonasjon og prøverørsbehandling. I 2010 kom de i kontakt med et amerikansk selskap 

med sikte på å bli foreldre gjennom surrogati. 

Forholdet mellom E.B. og klageren forverret seg, men de fortsatte surrogatiprosessen i USA. 

De kom i kontakt med amerikanske jurister som hjalp dem å signere avtaler mellom klageren, 

E.B., klinikken og den biologiske moren. 

Tidlig i 2013 var forholdet mellom klageren og E.B. slutt, og E.B. fikk en ny partner. Likevel 

fortsatte de surrogatiprosessen. 

I juli 2013 ble et befruktet donoregg satt inn i en surrogatmor og partene fikk bekreftelse på 

dette i august 2013. 

Klageren og E.B. ba en hjelpeorganisasjon om å sørge for at klageren ble juridisk mor for barnet 

i USA. I en endelig og bindende dom fra en lokal domstol i Texas ble klageren anerkjent som 

juridisk mor i Texas. 

Barnet, X, ble født i mars 2014 i USA. E.B'.s sæd hadde blitt implantert i et donoregg fra en 

ukjent kvinne, og en annen kvinne fødte barnet. 

Det var ikke klart hvordan X reiste og kom inn i Norge. I Norge bodde X først med klageren 

mens E.B. besøkte daglig. 

I mai 2014 godkjente NAV E.B.'s farskap i tråd med barneloven. 

I mai 2014 inngikk klageren og E.B. en avtale om at de skulle dele omsorg for og oppdragelse 

av X. De ønsket i prinsippet en avtale om en delt løsning om bosted, men de klarte ikke å 

avtalefeste det. I den påfølgende perioden ble X flyttet daglig mellom E.B. og klageren, slik at 

han tilbragte like mye tid hos hver av dem. Dette fortsatte også etter han begynte i barnehagen 

i 2015. 

Skattedirektoratet skrev i et brev i mai 2014 at E.B. var registrert med foreldreansvar alene. Det 

kom også frem at etter barneloven ble kvinnen som fødte barnet ansett som mor. Klageren 

kunne ikke registreres som mor til X med mindre hun adopterte ham. 

I juni 2014 sendte E.B.s mor en bekymringsmelding til barnevernet. Det ble i etterkant holdt 

flere møter med klageren og E.B. 



I årsskiftet 2014/2015 ble E.B.'s nye partner gravid. Barnevernet frarådet E.B. og klageren å 

fortsette bostedsordningen til X, ettersom de mente at dette ikke var i hans beste interesse. 

Likevel fortsatte klageren og E.B. ordningen. Barnevernet stilte spørsmål ved om de planla å 

fortsette ordningen frem til X viste tegn til at han ikke tålte det eller fikk tilknytningsvansker. 

X skulle starte i barnehagen, og barnevernet fremholdt at dette, kombinert med den eksisterende 

bostedsordningen, ville være stressende for ham. Det ble utarbeidet et forslag til en alternativ 

ordning med besøk annenhver helg og liknende. 

I mai 2015 ble det holdt et nytt møte. E.B. uttalte at han ønsket at X skulle bo hos ham 

permanent, men at han var villig til å inngå en avtale der klageren fikk noe mer kontakt med X 

enn det vanlige i slike ordninger. 

Barnevernet uttrykte bekymring for at X sine omsorgspersoner ikke var i stand til å bli enige 

om samvær og la sterk vekt på at de måtte inngå et kompromiss. Barnehagen hadde også uttrykt 

bekymring. Barnevernet viste til at X skulle bli storebror i august, og ettersom dette var en stor 

overgang for et lite barn hadde han behov for forutsigbarhet. 

Konflikten fortsatte, og det ble ikke inngått avtale. I august 2015 valgte E.B. å kutte kontakt 

mellom klageren og X, og X har siden det bodd hos E.B. 

I august 2015 søkte klageren til Barne-, ungdoms- og familieetaten om å få anerkjent morskap 

for X, eventuelt å få adoptert ham. Hun fikk svar om at regelverket gjorde at hun ikke kunne få 

innvilget søknaden. Etaten fremholdt at tidsperioden for Midlertidig lov om overføring av 

foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet var utløpt og at adopsjonsloven 

ikke kom til anvendelse. 

Klageren klaget på avgjørelsen, men fikk ikke medhold Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, i november 2015, ettersom personen med foreldreansvar, E.B., måtte 

samtykke til adopsjon, noe han ikke hadde gjort. 

Klageren tok saken til tingretten i august 2015 og ba om en midlertidig forføyning om rett til 

samvær med X. Hun fikk ikke medhold og anket videre til lagmannsretten, der anken ble 

forkastet i desember 2015. Klageren anket videre til Høyesterett, som også avviste anken i mars 

2016. 

I april 2016 gikk klageren til sak og hevdet at E.B. og staten var pliktige til å anerkjenne henne 

som X's mor. I delen av søksmålet som var rettet mot staten argumenterte hun for at vedtaket 



fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var ugyldig. I delen mot E.B. hevdet hun at hun 

hadde rett til samvær. 

Tingrettens dom kom i november 2016. Oslo tingrett fremholdt at selv om surrogati var ulovlig 

i Norge, innebar ikke det at barnet og de sosiale foreldrene ble fratatt muligheten for et rettslig 

rammeverk som sin relasjon. Det oppsto imidlertid vanskelige praktiske og juridiske spørsmål 

i slike saker, spesielt når flere lands lovgivninger var involvert. Ettersom sakens utfall ville 

være av stor betydning for X, redegjorde for og vektla tingretten barnets beste etter Grunnloven 

§ 104 og Barnekonvensjonen. 

Det var ingen hjemmel i barneloven for at sosial mor skal kunne få overført morskap fra den 

biologiske moren. Dersom søkeren skulle bli juridisk mor for X etter gjeldende rett var adopsjon 

eneste mulighet. Ettersom E.B. ikke samtykket til adopsjon kunne ikke klageren adoptere X. 

Etter tingrettens syn var ikke dette i strid med det overordnede hensynet til barnets beste. 

Den midlertidige surrogatiloven kom heller ikke til anvendelse fordi klagen var inngitt for sent. 

Hovedargumentet til klageren var at direktoratets vedtak var basert på uriktig lovanvendelse. 

Dette fikk ikke medhold av tingretten. Klageren ble heller ikke hørt i påstanden om at vedtaket 

utgjorde ulovlig forskjellsbehandling, ettersom tingretten anså at klageren hadde blitt behandlet 

på samme måte som andre som søkte om adopsjon. 

Etter en omfattende vurdering av barnets beste, kom tingretten til at selv om klageren isolert 

sett var egnet som omsorgsperson, var det grunn til å anta at konfliktnivået mellom klageren og 

E.B. ville lede til lojalitetskonflikt og forvirring for X. Videre hadde X levd i et trygt og 

passende miljø med E.B., stemoren og halvsøsken. Etter en helhetsvurdering kom Oslo tingrett 

til at hensynet til barnets beste ikke ville lede til et annet resultat enn det som fulgte av gjeldende 

rett. 

Klageren krevde avslutningsvis at hun skulle tilkjennes samværsrett. Tingretten kom til at 

samvær krevde rettslig grunnlag i lov ettersom det utgjorde et inngrep i rettighetene til X og 

hans far. En slik hjemmel forelå ikke i gjeldende lovgivning. 

Klageren anket saken, og i oktober 2017 forkastet Borgarting lagmannsrett anken. 

Lagmannsretten bemerket etter en gjennomgang av rettskildene at lovgiver hadde vurdert om 

retten til steforeldreadopsjon også burde gjelde i tilfeller av surrogati, men kommet til at en slik 



regel ikke burde gjennomføres i norsk rett. Dermed ble morskap kun etablert etter fødsel eller 

adopsjon. I den konkrete saken hadde klageren verken født eller adoptert X. 

Lagmannsretten sluttet seg til Oslo tingretts vurdering av anvendelsen av den midlertidige 

surrogatiloven. 

Hva gjaldt klagerens status som juridisk mor i Texas, påpekte Borgarting at vilkårene i 

tvisteloven for å gi en utenlandsk dom rettsvirkning i Norge ikke var oppfylt i saken. 

Borgarting lagmannsrett fant heller ikke at retten til privatliv og familieliv etter Konvensjonen 

artikkel 8 eller Grunnloven § 102 var krenket. Konvensjonen ga ikke foreldre et selvstendig 

grunnlag til å etablere foreldreskap. I alle tilfelle kom lagmannsretten til at et eventuelt inngrep 

forfulgte et legitimt formål etter barneloven, og at inngrepet var proporsjonalt. Hva gjaldt X 

sine rettigheter, kom lagmannsretten til at de ikke kunne påberopes av klageren, ettersom han 

hadde en biologisk og juridisk far som ivaretok hans rettigheter gjennom farskap og 

foreldreansvar. 

På bakgrunn av dette konkluderte Borgarting lagmannsrett med at verken staten eller E.B. var 

forpliktet til å anerkjenne klageren som X sin mor. 

Videre kom lagmannsretten til at vedtaket fra direktoratet var basert på riktig lovanvendelse og 

dermed var gyldig. Lagmannsretten så heller ikke at klageren var utsatt for ulovlig 

forskjellsbehandling. Heller ikke klagerens påstand om rett til samvær førte frem. 

Klageren anket saken til Høyesterett med påstand om at staten og E.B. var forpliktet til å 

anerkjenne henne som X's mor, og at direktoratets vedtak var ugyldig. 

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde at anken ikke skulle tillates fremmet i desember 2017. 

Klageren tok deretter saken inn for Domstolen i juni 2018. 

Anførsler 
Klageren anførte at myndighetenes manglende anerkjennelse av henne som juridisk mor og 

nektelsen av samvær var i strid med hennes rett til privatliv og familieliv etter Konvensjonen 

artikkel 8. Klageren anførte videre at hun var blitt utsatt for diskriminering i strid med artikkel 

14 kombinert med artikkel 8, på bakgrunn av at en person i en sak i Gulating lagmannsrett i 

2009 hadde fått foreldreansvar i en surrogatisak. 



Staten anførte at klageren ikke hadde uttømt nasjonale rettsmidler i spørsmålet om samvær, og 

at denne delen av klagen ikke kunne prøves av Domstolen. 

Staten hevdet videre at det ikke hadde eksistert noe de facto familieliv mellom klageren og X. 

Staten viste til at klageren og X kun hadde tilbragt åtte måneder sammen, og at det ikke hadde 

vært usikkerhet om hennes rettslige forbindelse til X ettersom klageren hadde valgt å opptre i 

strid med norsk lov og bosette seg i Norge. Staten anførte at det heller ikke forelå noe inngrep 

i retten til privatliv ettersom det ikke var noen biologiske bånd, og klageren og E.B. ikke hadde 

til hensikt å leve sammen og oppdra X sammen. 

Staten viste til at i den konkrete saken hadde ikke staten direkte grepet inn i forholdet mellom 

klageren og X, det var den biologiske og juridiske farens valg å avslutte kontakt mellom 

klageren og X. Videre var det tunge offentlige interesser i saken ettersom surrogati var ulovlig 

etter nasjonal rett, og at de nasjonale avgjørelsene var basert på en konkret vurdering av X's 

beste. 

Staten hevdet at klageren ikke hadde blitt forskjellsbehandlet og viste til at loven om midlertidig 

surrogati ikke var anvendelig på tidspunktet som var relevant for klageren. Videre anførte staten 

at vilkårene i loven ikke var oppfylt, og at lagmannrettsdommen ikke var sammenlignbar med 

klagerens sak. 

Domstolens vurdering 
Domstolen tok innledningsvis stilling til spørsmålet om hvilken deler av klagen som kunne 

prøves. 

Spørsmålet om samvær hadde kun blitt behandlet i tingretten og lagmannsretten. Ettersom 

klageren ikke hadde anket spørsmålet om samvær til Høyesterett, og dermed ikke hadde uttømt 

nasjonale rettsmidler, kom Domstolen til at denne delen av klagen måtte erklæres for uprøvbar 

etter artikkel 35 §§ 1 og 4 av Konvensjonen. 

Domstolen måtte så ta stilling til det materielle virkeområdet til artikkel 8, og om den kom til 

anvendelse. 

Domstolen påpekte at fra fødselen i USA i mars 2014 og etter at de kom tilbake til Norge, bodde 

X hos klageren mens E.B. besøkte dem daglig. Fra midten av mai 2014 til august 2015 tilbragte 

X halvparten av tiden med klageren. I denne perioden opptrådde klageren som en mor for X. 



Domstolen bemerket at den i tidligere saker har behandlet surrogati under retten til «privatliv» 

etter artikkel 8. Domstolen så ikke grunn til å forstå konseptet «privatliv» slik at det utelukket 

følelsesmessige bånd mellom en voksen og et barn i andre situasjoner enn slektskap. På 

bakgrunn av dette konkluderte Domstolen med at artikkel 8 kom til anvendelse hva gjaldt 

klagerens «privatliv». Domstolen fant ikke grunn til å undersøke om «familieliv» også kunne 

være anvendelig. 

Domstolen gikk så over til sakens realiteter. 

Domstolen gjentok at i tidligere rettspraksis hadde manglende rettslig anerkjennelse av tiltenkte 

foreldre blitt ansett som tilstrekkelig til å utgjøre et inngrep. Domstolen sluttet seg til tidligere 

rettspraksis og gjentok at inngrepet etter artikkel 8 § 2 måtte være i samsvar med lov, forfølge 

et legitimt formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn. I den konkrete saken hadde 

ikke staten direkte handlet for å fjerne X fra klageren, men valget var tatt av E.B. Domstolen 

anså dette som en del av proporsjonalitetsvurderingen. 

Domstolen var tilfreds med at lovkravet var oppfylt, da avgjørelsen var tatt på bakgrunn av 

barneloven, adopsjonsloven og tvisteloven. Dette var heller ikke omtvistet mellom partene. 

Videre fant Domstolen at prosessen forfulgte et legitim formål om å beskytte «andres 

rettigheter», i dette tilfellet X, og forhindre «uorden eller kriminalitet» ettersom surrogati er 

forbudt i Norge. Det springende punkt var dermed om prosessen og de etterfølgende 

avgjørelsene var «nødvendig i et demokratisk samfunn». 

Domstolen viste til generelle hensyn som gjør seg gjeldende og er uttrykt i liknende saker, jf. 

Mennesson, Labassee og Paradiso and Campanelli. Domstolen gjentok at den konkrete saken 

ikke gjaldt artikkel 8-rettigheter for barnet, og at den kun skulle undersøke klagen inngitt av 

klageren på hennes egne vegne. Videre fant Domstolen grunn til å påpeke at samvær ikke skulle 

undersøkes i forbindelse med proporsjonalitetsvurderingen. 

Domstolen bemerket at under hele perioden fra surrogatiprosessen og frem til saken for 

Domstolen, åpnet ikke nasjonal lovgivning for at klagerens morskap til X kunne etableres på 

andre måter enn adopsjon, som krevde samtykke fra personen med foreldreansvar. Selv om 

Domstolen ikke betvilte at klageren ikke hadde forutsett at E.B. ville kutte kontakten, var den 

nasjonale lovgivningen verken uklar eller ukjent for henne. 



Videre gjentok Domstolen at surrogati reiser vanskelige etiske problemstillinger, der det er 

uenighet mellom statene, og derfor blir de nasjonale myndighetene tilkjent en skjønnsmargin i 

slike saker. 

Med dette utgangspunktet kunne ikke Domstolen se at reglene som ble anvendt i den konkrete 

saken utgjorde et generelt problem eller at staten hadde krenket artikkel 8 fordi den ikke hadde 

anerkjent morskap basert på en surrogatiavtale i USA. Videre fant ikke Domstolen at det var 

noe problematisk med en generell regel om at adopsjon krever samtykke fra personen med 

foreldreansvar. 

Til tross for at E.B. hadde fratatt klageren muligheten for kontakt med X, fant Domstolen at 

dette vanskelig kunne tilordnes staten. Det var ikke statens handlinger som førte til at relasjonen 

mellom klageren og X tok slutt. Borgarting lagmannsrett hadde undersøkt klagerens 

Konvensjonsrettigheter, Domstolspraksis og prinsippet om barnets beste. Domstolen fant ikke 

grunn til å tilsidesette denne vurderingen og viste til statens skjønnsmargin. 

På bakgrunn av dette konkluderte Domstolen med at det ikke forelå noen krenkelse av artikkel 

8 i Konvensjonen. 

Domstolen gikk så videre til klagen om brudd på artikkel 14 i sammenheng med artikkel 8. 

Domstolen bemerket at selv om klagerens hovedargument gjaldt den nasjonale lovgivningen, 

var det ikke lovgivningen hun mente var diskriminerende, men at hun var i samme posisjon 

som andre som hadde dratt nytte av den daværende midlertidige surrogatiloven. 

Domstolen observerte at Borgarting lagmannsrett hadde konkludert med at klagerens sak falt 

utenfor det tidsmessige anvendelsesområdet til loven, og Domstolen hadde ikke grunnlag for å 

hevde noe annet. Videre fant Domstolen det tilstrekkelig å vise til at klageren hadde vært i en 

annen situasjon enn personene i dommen fra Gulating lagmannsrett i 2009, og at de ulike 

utfallene ikke skyldtes diskriminering. 

Dette var tilstrekkelig for Domstolen til å konkludere med at det ikke forelå krenkelse av 

artikkel 14 lest i sammenheng med artikkel 8. 
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Saken omhandler 
Saken gjaldt Konvensjonen artikkel 8 om retten til privatliv. Spørsmålet var om straffe- og 

etterforskningsprosessen i en gruppevoldtektssak var brudd på statens positive forpliktelser til 

å gi effektiv beskyttelse mot seksuelle overgrep. 

Fakta 
Klageren er en kvinne født i 1986 med bosted i Scandicci. 

Klageren forklarte at en kveld i juli 2008 rundt midnatt ble hun med L.L. og flere av hans venner 

til en festning i Firenze. L.L. hadde gitt henne mye alkohol, som hun tålte dårlig. Han visste at 

hun tålte alkohol dårlig. 

Klageren og mennene dro videre og endte i en bil, der klageren ble seksuelt misbrukt av seks 

menn. Hun havnet i en sjokktilstand under hendelsene og klarte ikke å reagere. 



Dagen etter dro klageren til voldtektsmottaket, og hun forklarte at hun hadde vært utsatt for 

gruppevoldtekt. Gynekologene foretok en undersøkelse og avdekket sår, rifter, blåmerker og 

irritasjon. 

I de påfølgende månedene slet klageren med psykiske problemer og panikkanfall, og oppsøkte 

psykolog. 

Noen dager senere anmeldte klageren de påståtte overgriperne, og det ble iverksatt en 

politietterforskning. 

De syv mistenkte ble satt i varetektsfengsel, og deres telefoner ble undersøkt for bevis, og det 

ble lett etter kroppsvæsker i bilen og på klagerens klær. 

I april 2009 ble det tatt ut tiltale mot de syv personene. Det ble holdt offentlige partshøringer. 

For å ivareta klagerens interesser ble det etterhvert besluttet å holde saken for lukkede dører. 

Klageren ble utspurt av påtalemyndigheten og de åtte forsvarsadvokatene. Rettsformannen grep 

flere ganger inn for å stoppe spørsmålene til forsvarsadvokatene som ikke var relevante og for 

personlige. 

En rekke personer vitnet, blant annet venner og de ansatte ved voldtektsmottaket. Tre vitner, 

L.B., S.S., og S.L. som befant seg i nærheten, ble avhørt. To av dem jobbet ved festningen der 

klageren og mennene hadde vært tidligere på kvelden. L.B. og S.S. forklarte at hun var synlig 

beruset og ikke var i stand til å gå på egenhånd. S.L. og venner hadde lurt på om de skulle gripe 

inn, men flertallet i gruppen mente at klageren selv hadde valgt å henge med mennene. S.L. 

hadde bedt mennene holde seg unna klageren og la henne være i fred, og spurte klageren om 

hun trengte hjelp. Klageren hadde da sagt nei og forklart at hun var med venner. 

Klageren forklarte at hun ikke husket S.L. Hun ble videre avhørt om sin familiesituasjon og 

sine tidligere seksuelle erfaringer. 

Ifølge de tiltalte hadde klageren opptrådd og kledd seg provoserende, vulgært og sensuelt. De 

hevdet videre at ingen hadde tvunget henne til å drikke, og frivillig utført oralsex på D.S. De 

hevdet klageren alltid hadde vært tiltrukket av L.L., og at det var hun som hadde invitert dem 

til samleie. De tiltalte viste også til at hun hadde hatt på seg rødt undertøy og ridd på en 

mekanisk okse. 



I en dom av januar 2013 dømte førsteinstansen i Firenze seks av syv tiltalte for å ha utnyttet en 

person ute av fysisk og psykisk stand til å motsette seg seksuelle handlinger. De tiltalte ble 

frikjent for voldtekt ved hjelp av vold. Den syvende tiltalte, D.S., ble frikjent, ettersom han ikke 

hadde forlatt festningen og ikke deltatt i handlingene. 

Retten var enstemmig i at det hadde foregått seksuell omgang mellom klageren og de tiltalte, 

men var delte i samtykkespørsmålet. Retten mente klagerens forklaringer var inkonsekvent, og 

at det virket rart at hun skulle bli med L.L. og vennene hans til festningen. Vitnemålene fra 

S.L., L.B. og S.S. bekreftet imidlertid at klageren var svært beruset, noe som førte til at hun 

vanskelig kunne ha samtykket. 

De seks domfelte anket saken og hevdet klageren hadde løyet i retten, og at hun hadde anmeldt 

dem fordi hun hadde angret. De hevdet videre at de ikke kunne vite at klageren var ute av stand 

til å motsette seg handlingene da de selv var beruset. 

I dom fra ankedomstolen av mars 2015, ble dommen opphevet, og de seks tiltalte ble frifunnet. 

Ankedomstolen la vekt på inkonsekvensene i klagerens forklaringer, og at dette undergravet 

hennes troverdighet. Den konkluderte videre med at alkoholen ikke hadde svekket klagerens 

skjønnsevne. 

Klageren ba om å anke dommen på bakgrunn av rettsanvendelsen, men ettersom 

påtalemyndigheten ikke anket saken, ble ankedomstolens dom rettskraftig i juli 2015. 

Saken fikk stor oppmerksomhet på sosiale medier, og det ble tatt opp i Parlamentet om dommen 

var forenelig med internasjonale regler om bekjempelse av seksuell vold og overgrep. Saken 

ble ikke ytterligere undersøkt. 

Klageren tok saken inn for Domstolen i januar 2016. 

Anførsler 
Klageren anførte at de nasjonale myndighetene ikke hadde gjort tilstrekkelig for å beskytte 

hennes privatliv og personlige integritet i straffeprosessen, og at dette utgjorde en krenkelse av 

hennes rettigheter etter Konvensjonen artikkel 8. 

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 



Domstolens vurdering 
Domstolen uttalte innledningsvis at artikkel 8, sammen med artikkel 3, pålegger staten positive 

forpliktelser til å gjennomføre straffetiltak for å effektivt beskytte mot ufrivillige seksuelle 

handlinger. 

Domstolen gjentok den positive forpliktelsen etter artikkel 8 om å beskytte fysisk integritet til 

et individ, og at voldtekt er en alvorlig forbrytelse som krever effektive bestemmelser i 

straffelov. Disse bestemmelsene må gjennomføres effektivt av politiet i etterforskningen. 

Hva gjaldt den konkrete saken, bemerket Domstolen at seksuell omgang tilegnet ved vold, 

trusler eller ved utnyttelse av at noen er ute av stand til å motsette seg handlingen er straffbart 

i Italia. I tillegg er det en strengere straff for gruppevoldtekt. 

Spørsmålet ble dermed om klageren fikk effektiv beskyttelse av sine rettigheter i denne saken, 

eller om straffesaken var så mangelfull at den utgjorde brudd på statens positive forpliktelser. 

Domstolen påpekte at den ikke skulle erstatte de nasjonale domstolene og vurdere bevis, og den 

skulle heller ikke ta stilling til skyldspørsmålet. 

Domstolen så først på effektiviteten til etterforskningen og påpekte at det umiddelbart ble 

iverksatt etterforskning etter rapporten fra voldtektsmottaket. Klageren ble umiddelbart avhørt, 

og de syv mennene ble varetektsfengslet. Det ble også sikret bevis så raskt som mulig og avhørt 

en rekke vitner og sakkyndige. 

Sammenlagt varte straffesaken i syv år. 

På bakgrunn av dette mente Domstolen at de nasjonale myndighetene ikke hadde sviktet eller 

opptrådt passivt. Klageren hadde heller ikke påberopt seg mangler ved etterforskningen. 

Klageren hevdet derimot at prosessen for etterforskning og rettssaken var traumatiserende og 

grep inn i hennes personlige integritet. 

Domstolen bemerket at de nasjonale domstolene ble presentert med ulike versjoner av 

hendelsesforløpet, og at de dermed hadde behov for omfattende avhør for å avgjøre partenes 

troverdighet. Klageren var ikke mindreårig eller i en spesielt sårbar situasjon. 

Domstolen måtte dermed undersøke om staten hadde balansert hensynet til forsvarets interesser 

etter artikkel 6 § 3 og klagerens rettigheter som påstått offer etter artikkel 8. I avhørssituasjoner 



må det finnes en balanse mellom klagerens rett til personlig integritet og de tiltaltes rett til 

forsvar. 

Domstolen bemerket at det aldri var direkte konfrontasjon mellom klageren og de tiltalte. 

Domstolen anså ikke at høringsprotokollene ga uttrykk for en respektløs eller skremmende 

holdning, og at spørsmålene som ble stilt var relevante. Selv om en slik situasjon naturligvis er 

vanskelig for klageren, var ikke utspørringen en uproporsjonal innblanding i hennes privatliv. 

I den første saken ble dørene lukket for pressen etter ordre fra rettsformannen, og upassende og 

irrelevante spørsmål ble slått ned på. 

Domstolen la til grunn at prosessen som helhet var krevende for klageren, også fordi hun måtte 

gjenta sine forklaringer for etterforskere, påtalemyndigheten og de åtte forsvarsadvokatene. De 

sistnevnte jobbet aktivt for å undergrave troverdigheten hennes ved å stille personlige spørsmål 

om familieliv, seksuelle preferanser og erfaringer som ikke hadde tilknytning til saken. Dette 

var i strid med både italiensk strafferett og internasjonale forpliktelser. 

Domstolen måtte så ta stilling til om klageren ble påført en ytterligere krenkelse («sekundært 

offer») ved at rettssaken og begrunnelsen for frifinnelsen krenket hennes rett til privatliv. 

Domstolen pekte på at i dommen fra ankedomstolen som frifant mennene, ble klagerens 

personlige liv og sexliv bemerket. Domstolen anså disse merknadene som urettmessige, særlig 

at ankedomstolen viste til klagerens røde undertøy og til at hun var bifil. Domstolen fant videre 

at ankedomstolen hadde vist til at klageren hadde et ambivalent holdning til sex og kunstneriske 

avgjørelser, noe som Domstolen mente var upassende. Ankedomstolen hadde blant annet vist 

til at klageren tidligere hadde deltatt i en av L.L.'s kortfilmer av seksuell karakter som et 

eksempel på en tvilsom avgjørelse. Kortfilmen ble ikke brukt for å si noe om L.L.'s holdning 

til sex. 

Domstolen mente at disse faktorene ikke var nødvendige eller hensiktsmessige i vurderingen 

av søkerens troverdighet. Domstolen godtok at klagerens troverdighet var avgjørende i saken, 

men aksepterte ikke at klesvalg eller seksuell orientering hadde betydning for en kvinnes 

troverdighet i en straffesak. 

Domstolen påpekte at de positive forpliktelsene til staten skal beskytte ofre for kjønnsbasert 

vold og deres integritet og privatliv innebærer en plikt også til å beskytte offerets verdighet og 

privatliv. Dette blant annet gjennom å ikke utgi irrelevante personopplysninger. 



Domstolen anså språket og argumentene i dommen som fordomsfulle mot kvinner, og at det 

hindret effektiv beskyttelse av ofres rettigheter, til tross for at lovverket var på plass. 

Myndighetene har en plikt til å unngå kjønnsdiskriminerende og moraliserende stereotypier i 

rettsavgjørelser. 

Domstolen erkjente at etterforskningen og høringene ble utført i henhold til artikkel 8. 

Domstolen mente imidlertid at innholdet i dommen fra ankedomstolen medførte at nasjonale 

myndigheter ikke i tilstrekkelig grad beskyttet klagerens rett til integritet og verdighet. 

Følgelig forelå det brudd på statens positive forpliktelse etter artikkel 8 i Konvensjonen. 
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