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Menneskerettsdomstolen - Domstol (3. avdeling) - Dom - Case of 
Y v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Instans Menneskerettsdomstolen – Domstol (3. avdeling) – Dom
Tittel Case of Y v. NORWAY (Norsk sammendrag)
Dato 2003-02-11
Publisert EMDN-2000-56568., EMD-2000-56568
Saksgang Karmsund herredsrett Nr. 97-00500 – Gulating lagmannsrett LG-1998-260-2. 

Høyesterett HR-1999-63 A, EMD 56568/00.
Viktighetsnivå 1
Klager Y
Innklaget Norge
Konklusjon Krenkelse av artikkel 6(2) ; Ikke-økonomisk tap – kompensasjon gitt ; 

Saksomkostninger og utgifter delvis tilkjent – konvensjonsprosess.
Votum Separat votum.
Artikler/stikkord EMK art 6 -2 – ;  EMK art 29 -3 – ; EMK art 41 – «charged with a criminal 

offence» «presumption of innocence» / «siktet for en straffbar handling» 
«uskyldspresumsjon»

Rettspraksis A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland, judgment of 29 August 1997 no.  19958/92, 
Reports of Judgments and Decisions 1997-V, § 39 ; Allenet de Ribemont v. 
France, judgment of 10 February 1995 no.  15175/89, Series A no. 308, p. 16, § 35 
; Lamanna v. Austria, no.  28923/95, 10 July 2001 ; Lutz (no.  9912/82), Englert 
(no.  10282/83) and Nölkenbockhoff (no.  10300/83) v. Germany, judgment 25 
August 1987, Series A no. 123 ; M.C. v. the United Kingdom, no.  11882/85, 
decision of 7 October 1987, D.R. 54, p. 162 ; Minelli v. Switzerland, judgment of 
25 March 1983 no.  8660/79, Series A no. 62 ; Phillips v. the United Kingdom, no.  
41087/98, § 31 ; Rushiti v. Austria, no.  28389/95, 21 March 2000 ; Sekanina v. 
Austria, judgment of 25 August 1993 no.  13126/87, Series A no. 266-A ; X v. 
Austria, no.  9295/81, decision of 6 October 1992, D.R. 30, p. 227
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Fakta:
Klageren ble i Karmsund herredsrett 27. november 1997 dømt for utuktig omgang med og drap av sin 17 år 
gamle kusine (T). Han ble i tillegg dømt til å betale kr. 100 000 i oppreisning til kusinens foreldre. Klageren 
anket og ble frikjent i Gulating lagmannsrett 18. juni 1998. Lagmannsretten stadfestet imidlertid det idømte 
oppreisningskravet. I dom 24. september 1999 (Karmøysaken) stadfestet Høyesterett under dissens 3-2 
lagmannsrettens dom.

Anførsler:
Klageren anførte krenkelse av artikkel 6(2). Staten imøtegikk klagerens anførsler.

Domstolens vurderinger:
Spørsmålet i saken var hvorvidt behandlingen av erstatningskravet innebar en «straffesiktelse» mot klageren i 
henhold til artikkel 6, og dersom dette ikke var tilfellet, hvorvidt erstatningssaken likevel var forbundet til 
straffesaken på en slik måte at den falt inn under virkeområdet til artikkel 6(2). Domstolen fant etter en 
vurdering av den internrettslige klassifiseringen, overtredelsens karakter og sanksjonens karakter at 
behandlingen av erstatningskravet ikke kunne anses å innebære en «straffesiktelse». I forlengelsen av dette 
uttalte Domstolen at selv om en frifinnelse av straffeskyld burde bli opprettholdt i behandlingen av 
erstatningskravet, burde det ikke forhindre fastleggelsen av et erstatningsansvar med grunnlag i det samme 
faktum på grunnlag av et lavere beviskrav. Imidlertid kunne en erstatningsavgjørelse, dersom den inneholdt 
uttalelser som tilskrev straffeskyld, reise spørsmål som falt inn under virkeområdet til artikkel 6(2). 
Vurderingstemaet for Domstolen var således hvorvidt de nasjonale domstolene handlet eller uttalte seg på en 
slik måte at det skapte en klar forbindelse mellom straffesaken og erstatningssaken.

I den konkrete vurderingen viste Domstolen til at lagmannsretten under dens vurderinger innledet med følgende 
uttalelse: «Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering av bevisførselen i saken at det foreligger klar 
sannsynlighetsovervekt for at A har begått de forbrytelser mot D han ble tiltalt for, og at erstatning etter 
skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd bør tilkjennes Ds foreldre». Domstolen viste til at lagmannsrettens dom 
ble opprettholdt av Høyesterett. Selv om Høyesterett brukte et mer forsiktig språk, kunne ikke dette korrigere 
forholdet til uskyldspresumsjonen som oppstod, all den tid Høyesterett ikke opphevet dommen. Domstolen fant 
at måten lagmannsretten uttalte seg på i behandlingen av erstatningskravet, opprettholdt av Høyesterett, reiste 
tvil om riktigheten av frifinnelsen av klageren i straffesaken. Med bakgrunn i dette fant Domstolen at 
forbindelsen til den tidligere straffesaken var i strid med uskyldspresumsjonen og at det således forelå en 
krenkelse av artikkel 6(2). Dommer Greve var enig i konklusjonen, men fremsatte en egen begrunnelse.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A73-5
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6

