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1 Innledning 

I Norge er det adgang til å behandle sivile rettskrav, som for eksempel et erstatningskrav, 

som springer ut av samme handling som en straffesak gjelder, i forbindelse med 

straffesaken, jfr. straffeprosessloven § 3 første ledd. Dette betyr blant annet at domstolene i 

samme dom kan frifinne for straff, men ilegge et erstatningsansvar for den samme 

handlingen. Dette kan forklares ved at det er forskjellige krav til bevisets styrke for å 

idømme henholdsvis straff og erstatning. For å idømme straff, må tiltaltes skyld bevises 

utover enhver rimelig tvil, men for å ilegge erstatning må det kun bevises med alminnelig 

sannsynlighetsovervekt at det var tiltalte som utførte den erstatningsbetingende handling.  

 

Hvis domstolene velger å tilkjenne fornærmede erstatning etter at tiltalte har blitt frifunnet 

for straff, er det særdeles viktig at de ordlegger seg på en måte som ikke sår tvil om den 

strafferettslige frifinnelsen. Dette av hensyn til tiltalte: Han har blitt frifunnet for straff ved 

dom, og skal dermed anses uskyldig. Hvis erstatningsbegrunnelsen gir uttrykk for at tiltalte 

er skyldig i strafferettslig forstand, vil dette være et forhold som er i strid med 

uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 2:  

 

”Enhver som er siktet for en straffbar handling, skal anses uskyldig inntil skyld er 

fastslått etter loven.”  

 

Norske domstoler må således forsøke å markere skillet mellom de to avgjørelsene på en 

måte som tilfredsstiller kravene i menneskerettskonvensjonens artikkel 6 nr. 2. Den 

europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg behandlet i 2003 to saker fra Norge 

vedrørende brudd på uskyldspresumsjonen. I begge sakene var tiltalte frifunnet for straff, 

men ilagt erstatning, og klagerne hevdet at dette var i strid med uskyldspresumsjonen. 

Norge ble dømt for konvensjonsbrudd i Karmøy-saken, og frifunnet i Ringvold-saken. 
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Høyesterett tilpasset seg etter dette retningslinjene fra menneskerettsdomstolen i sin 

praksis, og utøvet større varsomhet for å unngå å bli dømt i Strasbourg igjen.  

 

I mai 2008 ble dog Norge dømt i Orr-saken.
1
 Høyesterett mente at man hadde fulgt 

retningslinjene fra menneskerettsdomstolen, slik at det ikke forelå brudd på 

uskyldspresumsjonen.
2
 Men et flertall i Strasbourg mente at begrunnelsen for 

erstatningskravet hadde skapt tvil om frifinnelsen. På denne bakgrunn kan man spørre om 

den europeiske menneskerettsdomstolen nå stiller strengere krav til begrunnelsen for 

erstatning enn tidligere. Det kan også være grunn til å spørre om Orr-saken vil medføre 

andre konsekvenser, herunder en endring i selve adgangen til å utmåle erstatning ved 

frifinnelse for straff. 

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen i denne oppgaven vil være å undersøke hva slags konsekvenser Orr-

dommen vil kunne medføre for rettstilstanden for delte avgjørelser i norsk rett. Med delte 

avgjørelser mener jeg avgjørelser der straff og erstatning behandles samtidig og 

skyldspørsmålet går i én retning (frifinnelse), og erstatningsspørsmålet i en annen 

(idømmelse). Jeg vil først belyse og vurdere gjeldende rett i Norge for delte avgjørelser før 

Orr-dommen ble avsagt, og så vurdere om dommen vil medføre endringer. Jeg vil også 

forsøke å utlede hvilken vekt som bør legges på Orr-dommen i fremtidige saker, og i hvilke 

typer saker den kan være spesielt relevant.  

1.2 Presisering og avgrensning av temaet  

Jeg har valgt å avgrense oppgavens tema til å omhandle erstatningskrav som behandles i 

forbindelse med straffesaken. Jeg vil rette fokus mot saker der tiltalte frifinnes for straff, 

men ilegges et erstatningsansvar. Videre avgrenser jeg mot tilfeller der straffesaken blir 

henlagt, eller hvor fornærmede søker erstatning før straffesaken behandles. Av hensyn til 

oppgavens omfang vil jeg ikke behandle dette her.  

                                                 

1
 Orr mot Norge. (Klageren het Marcus Orr, derav navnet ”Orr-saken”). 

2
 Rt. 2004 s. 321. 
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1.3 Særlige metodespørsmål 

Jeg ønsker innledningsvis å si noe om menneskerettighetenes stilling i norsk rett og den 

europeiske menneskerettsdomstolens (heretter EMD) metode, da de utgjør forhold som er 

viktige for hvorfor og hvordan en dom som Orr-dommen kan påvirke norsk rett. 

 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (heretter EMK) ble inkorporert i norsk rett ved 

menneskerettsloven i 1999. Forrangsprinsippet i lovens § 3 bestemmer at konvensjonen går 

foran annen lovgivning ved tilfeller av motstrid. Dette prinsippet gjenspeiler 

menneskerettighetenes sterke stilling i det norske rettssystemet. Grunnlovens § 110c, som 

ble tilføyd i 1994: ”Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre 

Menneskerettighederne”, grunnlovfester lovgivers intensjon om å markere norsk retts 

respekt for menneskerettighetene. 

 

De grunnleggende tolkningsprinsipper for anvendelsen av forrangsbestemmelsen i 

menneskerettsloven § 3 er trukket opp av Høyesterett i Rt. 2000 s. 996, og gjentatt flere 

ganger, blant annet i Rt. 2002 s. 557, Rt. 2003 s. 359 og i Rt. 2005 s.833. Det følger av 

disse dommene at ved anvendelse av reglene i EMK, skal norske domstoler foreta en 

selvstendig tolkning av konvensjonen, herunder benytte samme metode som EMD. Men i 

den utstrekning det er tale om å avveie ulike interesser eller verdier mot hverandre, må 

norske domstoler – innenfor den metode som anvendes av EMD – også kunne bygge på 

tradisjonelle norske verdiprioriteringer.
3
 

 

Ved anvendelsen av EMK må norske domstoler altså bruke samme metode som EMD. 

Menneskerettsdomstolen skiller seg fra norske domstoler ved at den forholder seg til et 

regelverk som er mer dynamisk enn norske lover og regler i sin alminnelighet. Dermed har 

den en mer utpreget rettsskapende rolle.  

 

                                                 

3
 Rt. 2000 s. 996 på s. 1008. 
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EMD tolker konvensjonsbestemmelsene basert på den alminnelige betydningen av de ord 

som er brukt, jfr. Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31 (1). EMD har videre etablert 

en utviklingspreget tolkningsstil, hvor det legges til grunn at konvensjonen er i utvikling, 

og at vernet stadig må tilpasses nye tiders krav.
4
 EMK er et « living instrument » og skal 

tolkes i lys av « the present day-conditions ».
5
  

 

Menneskerettsdomstolen tillegger sin egen rettspraksis og formålsbetraktninger betydelig 

vekt. EMKs sentrale formål er å beskytte individuelle menneskerettigheter og å sikre, samt 

fremme idealer og verdier som ligger til grunn for et demokratisk samfunn.
6
  

1.4 Fremstillingen videre 

I kapittel 2 vil jeg redegjøre for gjeldende rett og vurdere dagens ordning med delte 

avgjørelser. Jeg vil så i kapittel 3 gjøre rede for de forskjellige beviskravene i henholdsvis 

strafferetten og erstatningsretten, hvilke åpner for delte avgjørelser. Dernest vil jeg i 

kapittel 4 se nærmere på EMK artikkel 6 nr. 2 og to saker hvor Norge har blitt klaget inn 

for EMD for å ha krenket uskyldspresumsjonen, for å skape et helhetlig bilde av gjeldende 

rett. Så vil jeg rette særlig fokus mot Orr-dommen i kapittel 5, og avslutningsvis vil jeg i 

kapittel 6 se nærmere på utfordringene ved dagens ordning og veien videre.  

                                                 

4
 Elgesem i LoR (2003) nr. 4-5 s. 210. 

5
 Tyrer mot Storbritannia. 

6
 Golder mot Storbritannia. 
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2 Ordningen med delte avgjørelser i norsk rett – gjennomgang av 

gjeldende rett og vurderinger 

2.1 Gjeldende rett før Orr mot Norge 

For å vurdere de mulige rettslige konsekvensene av Orr-dommen vil jeg se nærmere på 

rettstilstanden for delte avgjørelser i norsk rett og forholdet til uskyldspresumsjonen, før 

dommen ble avsagt. Jeg vil derfor nedenfor ta for meg de sentrale rettskildene for å 

fastlegge denne. Deretter vil jeg se nærmere på hvordan delte avgjørelser er vurdert i 

juridisk litteratur, og belyse ordningen ved noen generelle vurderinger. 

2.1.1 Lov 

Den tidligere loven om straffeprosess, Lov om rettergang i straffesager av 1. juli 1887 nr. 5 

§ 3, åpnet for at man kunne forfølge ”de af en Forbrydelse følgende borgerlige retskrav 

mot Sigtede” i forbindelse med straffesaken. Men § 442 gav uttrykk for et 

likeretningsprinsipp: Avgjørelsen av det borgerlige rettskravet måtte følge avgjørelsen av 

skyldspørsmålet. Bestemmelsen ble ikke tatt med videre i den nye straffeprosessloven. 

Dette fordi utvalget ønsket å styrke fornærmedes stilling i straffesaken.
7
 Og etter 

sivilprosessreformen i 1915 foregikk den sivilprosessuelle og straffeprosessuelle 

behandlingen på omtrent samme måte, og det var derfor ingen grunn til lenger å unndra de 

borgerlige rettskrav fra straffedomstolens avgjørelse.
8
 

 

Dagens straffeprosesslov av 22. mai 1981 nr. 25 (heretter strprl.) § 3 første ledd er det 

rettslige grunnlaget for at rettskrav som fornærmede eller andre har mot siktede, kan 

fremmes i forbindelse med straffesaken, jfr. strprl. § 1, eller i saker som nevnt i strprl. § 2. 

                                                 

7
 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker av juni 1969 s. 356. 

8
 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker av juni 1969 s. 357, hvor det vises til Innst. O III 1939 s. 30-

31. 
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Vilkåret for å kunne fremme et sivilt krav i slike saker er at kravet må springe ut av den 

samme handling som straffesaken gjelder. Det må med andre ord være en 

årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og det sivile kravet.
9
  

 

Straffeprosesslovens kapittel 29 regulerer behandlingen av sivile krav i straffesaker. 

Påtalemyndigheten kan på begjæring fra fornærmede fremme kravet, jfr. § 427, eller 

fornærmede kan velge å fremme kravet selv, jfr. § 428. Dersom tiltalte ønsker å anke 

særskilt over avgjørelsen av det sivile kravet i straffesaken, skal dette skje etter lov om 

mekling og rettergang i sivile saker av 17. juni 2005 nr. 90, (heretter tvisteloven), jfr. strprl. 

§ 435. At det sivile kravet skal behandles etter tvistelovens regler markerer at det skal 

skilles ad fra resten av straffesaken.  

2.1.2 Forarbeider 

Nedenfor vil jeg se på forarbeidene til straffeprosessloven av 1981 for å undersøke om man 

der forutså en mulig konflikt mellom en frifinnende straffedom og en fellende 

erstatningsdom.  

 

Straffeprosesslovkomiteen som ble oppnevnt i 1957 mente i sin innstilling til ny 

straffeprosesslov at det var behov for reformer når det gjaldt fornærmedes adgang til å få 

sine borgerlige krav pådømt i forbindelse med straffesaken.
10

 Komiteen problematiserte 

dog ikke særlig situasjonen med behandling av erstatningskrav i straffesaken etter 

frifinnende straffedom, men kom på s. 357 i innstillingen inn på temaet og bemerket at  

 

”om siktede må frifinnes fordi det ikke finnes bevis for den hensikt, det forsett eller 

den grove uaktsomhet som straffeloven krever, kan det dog være godtgjort at 

siktede har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Videre kan avgjørelsen av 

straffespørsmålet og erstatningsspørsmålet falle forskjellig ut som følge av 

forskjellen i avstemningsreglene.”  

                                                 

9
 Bjerke og Keiserud, Bind I 2. utg. (1996) s. 26. 

10
 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker av juni 1969 s. 356. 
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Komiteen så altså ikke noe galt med delte avgjørelser hvor det ikke var bevist forsett eller 

grov uaktsomhet eller hvor de ulike beviskravene åpnet for det, men den behandlet ikke 

hva som burde gjelde når tiltalte var blitt frifunnet på grunn av manglende bevis for at han 

eller hun faktisk hadde begått den handling tiltalen gjaldt. Altså ble ikke alle de mulige 

konsekvensene ved lovendringen tilstrekkelig belyst i innstillingen.  

 

I Odelstingproposisjonen ble temaet belyst under spørsmålet om utforming av 

juryordningen.
11

  Det ble diskutert om et utvalg av juryen burde tiltre retten ved 

pådømmelsen av eventuelle borgerlige krav når den hadde funnet tiltalte skyldig. 

Departementet falt ned på at en ordning med forskjellig sammensetning av retten ved 

behandlingen av borgelige krav – avhengig av om tiltalte ble kjent skyldig eller ikke – var 

en lite naturlig ordning.
12

 Situasjonen ble belyst videre på side 53, hvor det ble bemerket at 

det var 

 

”… grunn til å tro at lagrettens avgjørelse av skyldspørsmålet vil få stor betydning 

for pådømmelsen av borgerlige krav, slik at en fellende kjennelse av lagretten i 

praksis vil bli lagt til grunn både for så vidt angår spørsmålet om tiltalte har begått 

handlingen, og om de subjektive vilkår for erstatning er til stede.”  

 

Departementet ønsket således at ingen fra juryen skulle være med og avgjøre 

erstatningskravet. Men det uttalte, relativt kort og greit, at 

 

”[n]oen praktisk konflikt mellom lagrettens avgjørelse i skyldspørsmålet og rettens 

avgjørelse av krav som fremmes etter utk § 3 vil det neppe bli.” 

 

Det er etter denne uttalelsen grunn til å tro at lovgiver ved utkastet til den nye 

straffeprosessloven ikke forutså en mulig spenning mellom en frifinnende straffedom på 

                                                 

11
 Ot.prp. nr. 35 (1978-1979).  

12
 Ot.prp. nr. 35 (1978-1979) s. 51. 
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grunn av manglende bevis og idømmelse av erstatningskrav, med utspring i samme faktiske 

forhold.
13

 Dette er jo i og for seg ikke så rart, siden likeretningsprinsippet hadde sørget for 

at man inntil da ikke hadde saker hvor skyldspørsmålet gikk i én retning og 

erstatningsspørsmålet i en annen. Men ved at man valgte ikke å videreføre 

likeretningsprinsippet, burde lovkonsipistene kanskje ha forutsett komplikasjonene ved 

motsigende domsutfall, og diskutert implikasjonene av dette.  

2.1.3 Rettspraksis  

Dommene jeg har valgt å se nærmere på, viser at ordningen som åpner for delte 

avgjørelser, etter Høyesteretts oppfatning, bør opprettholdes. Dommene viser også at 

Høyesterett har ansett delte avgjørelsers forhold til uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 

nr. 2 som relativt uproblematisk.  

 

Relatert til Orr-dommen, er det viktig at EMD har utviklet en slags test
14

 når den 

undersøker om begrunnelsen for erstatning etter en strafferettslig frifinnelse kan være i 

strid med uskyldspresumsjonen. Denne testen kan man si har manifestert seg i Rt. 2003 s. 

1671, som ble avsagt etter at EMD behandlet Ringvold- og Karmøy-saken. Man kan stille 

spørsmål ved om denne testen bør skjerpes som følge av Orr-dommen. 

 

Rt. 1996 s. 864: Ringvold-saken 

I Ringvold-saken ble en mann i lagmannsretten frifunnet for overtredelse av strl. §§ 192 og 

195 og fornærmede ble ikke tilkjent oppreisning. Fornærmede anket avgjørelsen av 

oppreisningskravet til Høyesterett, som motsatt fant at det forelå klar 

sannsynlighetsovervekt for at overgrep hadde funnet sted, og tilkjente oppreisning. Anken 

ble behandlet etter strprl. § 435, med ny bevisføring. 

 

Høyesterett måtte ta stilling til forholdet til EMK artikkel 6 nr. 2, da det var anført av den 

frifunne at felles bevisførsel ledet til en så sterk tilknytning mellom sakene, at 

                                                 

13
 På samme måte annenvoterende, dommer Flock, i Karmøy-saken, Rt. 1999 s. 1363 på s. 1380-81. 

14
 Se statens anførsler i Orr mot Norge avsnitt 42. 
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bestemmelsen kom til anvendelse.
15

 Selv om uskyldspresumsjonen har betydning også etter 

at det er avsagt frifinnende dom, jfr. Sekanina mot Storbritannia, mente førstvoterende at 

den ikke kunne være til hinder for at den som er fornærmet ved en handling kan kreve 

erstatning eller oppreisning av påstått skadevolder selv om han er frifunnet for straff.
16

 

 

Når det gjaldt hvordan domstolene burde behandle krav om oppreisning når tiltalte er 

frifunnet, uten å trå uskyldspresumsjonen for nær, uttalte Høyesterett: 

 

”Om konvensjonsbestemmelsen overhodet gjelder for behandlingen av slike krav, er 

bestemmelsen iallfall ikke gått for nær så lenge det ikke gis uttrykk for uenighet i 

avgjørelsen om straff eller reises tvil ved den.”
 17

 

 

Høyesterett la altså til grunn at domstolene må være varsomme i sin begrunnelse og 

ordlegge seg slik at frifinnelsen ikke trekkes i tvil. Så lenge domstolene holdt seg til disse 

retningslinjene, virker det som om Høyesterett anså forholdet til EMK artikkel 6 nr. 2 som 

uproblematisk. Den følgende uttalelsen kan bekrefte dette: 

 

”Jeg kan ikke se at den ordning man har i norsk straffeprosess om adgang til å 

pådømme det borgerlige krav etter frifinnende dom, skaper spesielle problemer 

(min utheving) i forhold til artikkel 6 nr. 2.”
18

 

 

Uttalelsen reflekterer Høyesteretts relativt uanstrengte holdning til delte avgjørelsers 

forhold til uskyldspresumsjonen. Holdningen ble nok imidlertid noe strammet inn etter at 

Norge ble dømt i Strasbourg i Karmøy-saken.  

 

                                                 

15
 Rt. 1996 s. 864 s. 867. (Ankemotparten gjorde gjeldene at EMK artikkel 6 nr. 2 kunne få anvendelse, men 

må vel også ha ment at det i så tilfelle forelå brudd på denne). 

16
 Rt. 1996 s. 864 s. 869. 

17
 Rt. 1996 s. 864 s. 869. 

18
 Rt. 1996 s. 864 s. 869. 
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Rt. 1999 s. 1363: Karmøy-saken 

I Karmøy-saken var en mann i lagmannsretten frifunnet for voldtekt og drap, men han ble 

pålagt å betale oppreisning til offerets foreldre. Tiltalte anket dommen til Høyesterett fordi 

han mente at det var i strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 om retten - 

etter at tiltalte ble frifunnet for straff - i samme sak avsa dom for oppreisning.
19

  

 

Dommen skapte blest i media og satte støtet til en grundig gjennomgang av ordningen i en 

egen utredning.
20

 I dommen redegjorde førstvoterende for gjeldende rett og konkluderte 

med at uskyldspresumsjonen ikke var krenket. To av dommerne var uenige, og det er 

særlig dissensen som gjør dommen interessant her. 

 

Når det gjelder forholdet til EMK artikkel 6 nr. 2, belyste dommer Skoghøy (på side 1378), 

hva som skal til for at uskyldspresumsjonen skal anses for krenket: 

 

”Om uskyldspresumsjonen overhodet får anvendelse i en sivil sak mellom 

skadelidte og siktede, må det under enhver omstendighet være en forutsetning for at 

EMK artikkel 6 nr. 2 skal være krenket, at det blir foretatt en strafferettslig 

skyldkonstatering.”  

 

Denne uttalelsen tilsier at dommer Skoghøy mente at det skal mye til før 

uskyldspresumsjonen vil være krenket. Førstvoterende fant i denne saken imidlertid at det 

ikke var nødvendig å ta endelig stilling til om uskyldspresumsjonen var krenket, da 

lagmannsretten ved pådømmelsen av oppreisningskravet etter hans mening ikke hadde 

foretatt en strafferettslig skyldkonstatering. Førstvoterende innrømmet at lagmannsretten 

”nok kunne ha valgt andre ord og uttrykk”, men problematiserte ikke dette nærmere.
21

 Jeg 

synes det kunne vært interessant å vite mer om hva førstvoterende la i denne uttalelsen. 

Den kan uansett tas til inntekt for at Høyesterett var bevisst på at visse ord og uttrykk kan 

                                                 

19
 Rt. 1999 s. 1363 på side 1366. 

20
 NOU 2000: 33. 

21
 Rt. 1999 s. 1363 på s. 1379. 
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lede tanken mot det strafferettslige, lettere enn andre, mer nøytrale ord. Men her må 

førstvoterende altså ha vurdert det slik at lagmannsrettens valg av ord ikke hadde noen 

utslagsgivende funksjon. 

 

Annenvoterende, dommer Flock, som sammen med Justitiarius Smith utgjorde 

mindretallet, mente at anken måtte føre frem. Dette fordi en domstol etter hans mening ikke 

i samme dom som den har funnet at tiltalte ikke er gjerningsmannen for den ”handling som 

saken gjelder”, kan ilegge tiltalte erstatningsansvar med den begrunnelse at han likevel har 

begått den samme ”handling”. Dommer Flock mente at det var 

 

”best i samsvar med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 … at retten ikke 

stempler tiltalte sivilrettslig som gjerningsmann i den samme domsslutning som 

frifinner ham strafferettslig som gjerningsmann.”
 22

 

 

Annenvoterende mente at man heller burde tolke lovens adgang til å pådømme borgerlige 

rettskrav i straffesaken, med den begrensning at man ”tar bort de mest ytterliggående 

konsekvenser”. Med dette må han ha ment at avgjørelsene i denne saken virket motsigende, 

og at slike utfall helst bør unngås ved at man tolker strprl. § 3 innskrenkende. Ved å tolke 

strprl. § 3 slik at man unngår avgjørelser som for den frikjente oppleves som motsigende 

eller ytterliggående, vil man kanskje effektivt stenge for fremtidige klager til EMD. Etter 

mitt syn er annenvoterende sine synspunkter mer ”EMD-vennlige” enn flertallets. 

 

Det essensielle i annenvoterende resonnement var at når tiltalte frifinnes for straff på grunn 

av manglende bevis, burde det utelukke at man kan dømmes til erstatning i samme dom.
23

 

Førstvoterende mente motsatt at adgangen til å pådømme det borgerlige rettskravet i 

                                                 

22
 Rt. 1999 s. 1363 på s. 1380. 

23
 Annenvoterende tok på s. 1382 i dommen høyde for at når skyldspørsmålet avgjøres av jury, vil man ikke 

med sikkerhet kunne kjenne til begrunnelsen. Han gikk imidlertid ikke nærmere inn på drøftelsen, da han var 

i mindretall. 
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forbindelse med straffesaken ikke skal være avhengig av frifinnelsesgrunnen, heller ikke 

når denne er at det ikke ble funnet bevist at handlingen ble begått.
24

   

 

At Høyesterett i en såpass prinsipiell sak var delt, viser at spørsmålene rundt delte 

avgjørelsers forhold til uskyldspresumsjonen enda ikke var helt klarlagt i norsk rett. 

Problemet lå i hvor bokstavelig man skulle tolke adgangen i strprl. § 3 til å behandle 

borgerlige krav i forbindelse med straffesaken. Jeg synes at mindretallets løsning, med at 

strprl. § 3 bør tolkes innskrenkende for å være bedre tilpasset kravene i EMK artikkel 6 nr. 

2, har gode grunner for seg. Jeg deler også synspunktet om at der frifinnelsesgrunnen er 

manglende bevis, bør dette ha innvirkning på adgangen til å behandle det sivile rettskravet i 

forbindelse med straffesaken. Samtidig er det vanskelig å vite akkurat hvordan dette vil 

kunne bli gjennomført i praksis.  

 

Rt. 2003 s. 1671 

Denne dommen ble avsagt i tid etter at EMD hadde behandlet Karmøy- og Ringvold-saken. 

Som nevnt, ble Norge dømt i Karmøy-saken, men frikjent i Ringvold-saken. Det er dermed 

interessant å se hvordan Høyesterett forholdt seg til EMDs uttalelser i disse dommene. 

 

I lagmannsretten hadde en mann etter å ha blitt frifunnet for straff, blitt dømt til å betale 

erstatning til fornærmede. Mannen anket avgjørelsen til Høyesterett fordi han mente at 

lagmannsretten ved pådømmelsen av erstatningskravet hadde krenket uskyldspresumsjonen 

i EMK artikkel 6 nr. 2.  

 

Fra uttalelsene i EMD-dommene trakk førstvoterende, dommer Skoghøy, den konklusjon at 

så lenge erstatningskravet ikke blir begrunnet på en måte som er egnet til å så tvil om 

frifinnelsen, er EMK artikkel 6 nr. 2 ikke til hinder for at man i samme sak som man 

frifinner for straff, ilegger erstatning for den handling tiltalen gjelder.  

 

                                                 

24
 Rt. 1999 s. 1363 på s. 1374-1375. 
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Lagmannsretten hadde i denne saken ikke på særlig tilfredsstillende og utfyllende vis 

forklart forskjellen mellom det strafferettslige beviskravet og beviskravet i erstatningssaken 

for juryen.
25

 Videre hadde lagmannsretten begrunnet erstatningskravet med at tiltalte både i 

objektiv og subjektivt henseende hadde opptrådt slik som beskrevet i spørsmålsskriftet til 

juryen og benyttet seg av typisk strafferettslige termer i den nærmere begrunnelsen for 

erstatningskravet. Sett i lys av disse omstendighetene, fant dommer Skoghøy at 

begrunnelsen hadde skapt en slik tvil om riktigheten av frifinnelsen, at EMK artikkel 6 nr. 

2 måtte anses krenket.
26

 Avgjørelsen var enstemmig. 

 

Høyesterett har referert til dommen flere ganger, blant annet i Rt. 2008 s. 1292. Det 

essensielle man kan dra ut av dommen var at utformingen av begrunnelsen for 

erstatningskravet var avgjørende for om uskyldspresumsjonen er krenket. Man kan si at 

uttalelsene i denne dommen i det store og det hele beskriver rettstilstanden for delte 

avgjørelsers forhold til uskyldspresumsjonen, før Orr mot Norge. Dommen er dermed 

interessant fordi Orr må vurderes i lys av gjeldende rett før den ble avsagt.  

2.1.4 Konklusjon  

Ordlyden i strprl. § 3, forarbeidene til straffeprosessloven, og et utvalg fra rettspraksis frem 

mot Orr-dommen tilsier samlet at ordningen med delte avgjørelser i norsk rett er 

uproblematisk. At man kan ende opp med et domsresultat som frifinner i straffesaken, men 

dømmer i erstatningssaken, har både Høyesterett og EMD fastslått at ikke er i strid med 

uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2, så lenge det ikke foretas en strafferettslig 

skyldkonstatering, og det ikke sås tvil om frifinnelsen. Ved vurderingen skal det særlig 

legges vekt på om forskjellen mellom beviskravene er tilfredsstillende presisert for juryen, 

og om det er benyttet typisk strafferettslige termer for å beskrive den erstatningsbetingende 

                                                 

25
 Rt. 2003 s. 1671 avsnitt 36. 

26
 Rt. 2003 s. 1671 avsnitt 38. 
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handling. Dette siste kan sies å utgjøre testen for om uskyldspresumsjonen er krenket eller 

ikke.
27

 

2.2 Vurderinger  

2.2.1 Vurderinger i den juridiske litteraturen 

Jeg velger her å fokusere på norsk juridisk litteratur fra perioden etter at Karmøy- og 

Ringvold-saken ble behandlet i EMD, altså februar 2003, da den vil gi et oppdatert 

inntrykk av hvordan teorien behandler delte avgjørelser og forholdet til 

uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Asbjørn Strandbakken og Jørgen Aalls 

fremstillinger av temaet er de sentrale i denne sammenheng. 

 

Strandbakken vurderte blant annet å gi frifinnelse i straffesaken utvidet rettskraftsvirking i 

saker avgjort av meddomsrett, hvor frifinnelsesgrunnen er mangel på bevis.
28

 Men dette 

forslaget forkastet han med bakgrunn i at det ville stride mot fornærmedes rett til å gå til 

sak etter EMK artikkel 6 nr. 1, samt at det ville gripe inn i rettighetene til en person som 

ikke har vært part i straffesaken.
29

 Disse hensynene sammenfaller med hva EMD la til 

grunn i Y og Ringvold.
30

  

 

Strandbakken belyste også muligheten for å gjeninnføre likeretningsprinsippet fra strprl. av 

1887 § 442, fordi det fører med seg at man aldri får det utfall at siktede frifinnes for straff 

men ilegges erstatning i en og samme sak.
31

 Dog fant forfatteren at flere reelle hensyn 

veide tungt imot å igjen gjøre prinsippet til en del av norsk rett. Han mente at både 

prosessøkonomiske hensyn, samt hensynet til fornærmede, talte for å beholde status quo. 

                                                 

27
 Staten anførte i Orr mot Norge avsnitt 42 at den mente at EMD hadde formulert en test i Y og Ringvold, 

som skulle anvendes i slike saker.  

28
 Strandbakken (2003) i LoR s. 239.  

29
 Strandbakken (2003) i LoR s. 239. 

30
 Y avsnitt 41, Ringvold avsnitt 38. 

31
 Strandbakken (2003) i LoR s. 241. 
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Disse hensynene er også fremhevet i rettspraksis som tungtveiende for å beholde den 

norske ordningen som den er.
32

  

 

Strandbakken vurderte dog muligheten til å gjeninnføre prinsippet kun for de mest 

alvorlige saker, da han så det slik at det særlig er i drapssaker at delte avgjørelser vil være 

mest uforståelige.
33

 Det er nok i draps- eller voldtektssaker at det er spesielt viktig for 

norske domstoler å være varsomme i sin begrunnelse, hvis det frifinnes for straff men 

idømmes erstatning, fordi faktum er svært belastende for den tiltalte. Jeg mener at dette 

sistnevnte forslaget til Strandbakken kan ha gode grunner for seg – da det utgjør et slags 

kompromiss mellom norsk rett og EMK: Man begrenser adgangen noe for å være i harmoni 

med forpliktelsene i EMK, men ikke for mye, da det kan svekke fornærmedes 

straffeprosessuelle stilling. 

 

Til sist vurderte Strandbakken å senke beviskravet for å tilkjenne erstatning etter frifinnelse 

fra ”klar sannsynlighetsovervekt” til ”vanlig sannsynlighetsovervekt”. Dette for å skape en 

større avstand mellom avgjørelsene. Her er jeg uenig med Strandbakken, da jeg synes at det 

skjerpede beviskravet er nødvendig av hensyn til tiltalte. Etter min mening tilsier også 

Ringvold-dommen, som ikke slo ned på bruken av det gjeldende beviskravet, at det kan 

beholdes uten å være konvensjonsstridig.
34

 

 

Selv om Strandbakken så flere pedagogiske utfordringer som følge av delte avgjørelser i 

norsk rett, mente han at det ikke var noe behov for å foreta en lovendring.
35

 Men han mente 

at det var viktig at domstolene utformet premisser som gjør erstatningsdommen forenlig 

med uskyldspresumsjonen.
36

 Strandbakkens holdning samsvarer med at Høyesterett verken 

i Karmøy- eller Ringvold-saken fant at det forelå en krenkelse av uskyldspresumsjonen i 

                                                 

32
 Rt. 1999 s. 1363 på s. 1375. 

33
 Strandbakken (2003) i LoR s. 241. 

34
 Slik også Aall (2003) i LoR s. 252. 

35
 Strandbakken (2003) i LoR s. 246. 

36
 Strandbakken (2003) i LoR s. 246. 
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lagmannsrettens begrunnelse. Hadde Høyesteretts konklusjoner vært motsatt i de to sakene, 

ville det kanskje medført en lovendring. 

 

Jørgen Aall mente dog at lovgiver hadde et ansvar for å gjennomføre visse begrensninger 

av fornærmedes rett til søke om erstatning der skadevolder er frifunnet på grunn av bevisets 

stilling, som følge av avgjørelsene i Strasbourg.
37

 Han så for seg en endring som ville 

innebære at man unngikk motsigende avgjørelser, ved å la en strafferettslig frifinnelse som 

er begrunnet med at handlingen ikke er begått, være bindende for erstatningskravet. Aall 

mente at på grunn av uskyldspresumsjonens fundamentale stilling kunne man ikke leve 

med dette motsetningsproblemet. Han mente at en selvstendig og mer progressiv tolkning 

av uskyldspresumsjonsregelen tilsa at lovgiver tok dette skrittet til styrking av 

menneskerettighetene i Norge.
38

 Men Aall vurderte det likt som Strandbakken at en slik 

lovendring ville være uheldig med hensyn til fornærmedes rettsstilling og retten til ”access 

to court”, jfr. EMK artikkel 6 nr. 1.
39

 

 

En endring i tråd med Aalls tanker, ville i realiteten være å lovfeste at frifinnelse i 

straffesaken skal ha utvidet rettskraftsvirkning, likt som Strandbakken vurderte. Aall selv 

kalte det å gjeninnføre likeretningsprinsippet i modifisert form.
40

 Jeg er enig i synspunktene 

til Aall, om at det bør tas grep for å unngå de mest motsigende tilfeller av delte avgjørelser, 

men jeg er usikker på hva slags gjennomføringsform som vil være den beste. Det viktigste 

er som Strandbakken uttalte, at domstolene utformer premisser som gjør 

erstatningsdommen forenlig med uskyldspresumsjonen. 

2.2.2 En utredning med utgangspunkt i Karmøy-saken 

En utredning som rettet fokus mot selve ordningen med at man som frikjent i straffesaken 

kan pålegges å betale erstatning til fornærmede, kan bidra til å belyse temaet. NOU 2000: 

                                                 

37
 Aall (2003) i LoR s. 256. 

38
 Aall (2003) i LoR s. 254. 

39
 Aall (2003) i LoR s. 255. 

40
 Aall (2003) i LoR s. 254. 
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33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff, tok utgangspunkt i debatten rundt 

Karmøy-saken. Mandatet for utredningen gikk ut på om det fortsatt (etter Karmøy-saken) 

burde være adgang til å ilegge erstatning ved frifinnelse for straff, og om kravet i så tilfelle 

burde pådømmes i straffesaken, eller avgjøres i egen sivil sak.
41

 Utredninger av denne 

typen vil normalt ikke ha særlig tung rettskildemessig vekt, fordi det kun er uttrykk for en 

forfatters mening, og er av en typisk rettspolitisk karakter. Jeg velger likevel å se nærmere 

på den da den behandler problemstillinger som er relevante for min oppgave.  

 

Utredningens hovedkonklusjon var at  

 

”… dagens ordning i hovedsak representerer en fornuftig avveining av de 

forskjelligartede og nokså kompliserte hensyn som gjør seg gjeldende … Ordningen 

med å avgjøre erstatningskravet under straffesaken også om tiltalte frifinnes, er en 

god ordning som sparer partene og det offentlige for betydelige utgifter og 

påkjenninger. Ordningen bør snarere styrkes enn nedbygges.”(s. 146). 

 

At forfatteren, Jon T. Johnsen, etter å ha vurdert de relevante faktorer, falt ned på at 

ordningen burde opprettholdes, og til og med styrkes, er verdt å tillegge en viss vekt. 

Konklusjonen kan tas til inntekt for at ordningen er hensiktsmessig. Hadde utredningen 

konkludert med at ordningen var problematisk, ville dette kanskje ha ført til en viss endring 

av rettstilstanden, mest sannsynlig gjennom lovendring. Da ordningen imidlertid ble 

positivt vurdert, kan dette ha lagt visse føringer for den videre fremtiden for ordningen. 

 

Når det gjelder delte avgjørelsers forhold til uskyldspresumsjonen, så forfatteren det slik at 

uskyldspresumsjonen bare ville kunne motvirke de klareste formene for motsigelse av 

frifinnelsens konklusjon om at minimumskravene for straffskyld ikke er oppfylt.
42

 

Forfatteren må altså ha ment at det skal veldig mye til før man kan konstatere at 

uskyldspresumsjonen kommer til anvendelse, og likeså, for at det foreligger brudd på 

                                                 

41
 NOU 2000: 33 s. 11. 

42
 NOU 2000: 33 s. 99. 
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denne. Forfatteren tok utgangspunkt i flertallets forståelse av forholdet til EMK i Karmøy, 

om at så lenge det i begrunnelsen for erstatningskravet ikke foretas en strafferettslig 

skyldkonstatering, vil EMK artikkel 6 nr. 2 ikke komme til anvendelse. Da det var en 

forutsetning for hans mandat å legge flertallet i Karmøy-saken sin forståelse til grunn i 

utredningen, er hans syn på forholdet til uskyldspresumsjonen på en måte forhåndsdefinert, 

og vil således, som utredningen i seg selv, ha en begrenset rettskildemessig verdi. 

 

Det var allmennhetens reaksjoner på den delte avgjørelsen i Karmøy-saken som ledet til en 

nærmere utredning. Ordningen ble dog ikke endret etter at konklusjonene i NOU 2000: 33 

forelå. Dette tilsier at lovgiver har godtatt at ordningen har gode grunner for seg, og dermed 

bør beholdes. 

2.2.3 Generelle vurderinger      

Dagens ordning kan sies å ha gode grunner for seg, hvis man ser på de prosessøkonomiske 

fordeler ved å behandle begge kravene i samme sak. Man sparer både tid og penger ved å 

slippe å gå til egen sak om det sivile kravet. Videre spares fornærmede for belastningen ved 

å gå til ny sak; det er gjerne opprivende for et offer å gjenoppleve handlingsforløpet i 

straffesaken. Det vil som regel for den frifunne også være positivt å kunne legge saken 

raskt bak seg, for å starte prosessen med å komme seg videre. 

 

Det har vært viktig for myndighetene i de senere år å styrke fornærmedes stilling i 

straffeprosessen. Dette ser man blant annet uttrykk for i NOU 2006: 10 Fornærmede i 

straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter. Om man skulle frata et offer 

muligheten til å få pådømt erstatningskravet det har mot tiltalte når tiltalte frifinnes, ville 

man betraktelig svekke dets rettsstilling, og muligens komme i konflikt med EMK artikkel 

6 nr. 1 om retten til ”access to court”. Dette var viktig for EMD å presisere da den 

behandlet både Y, Ringvold og Orr.
43

  

 

                                                 

43
 Y avsnitt 41, Ringvold avsnitt 38, Orr avsnitt 49. 
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Det er fra tiltaltes side at ordningen kan virke noe uheldig. Selv om tiltalte blir frifunnet for 

straffansvar, vil en erstatningsdom kunne virke belastende i den retning at folk ikke ”tror 

på” frifinnelsen. Erstatningen tilgodeser fornærmede og har en gjenopprettende funksjon, 

men for tiltalte kan et slikt ansvar i noen tilfelle virke tilnærmet like stigmatiserende som 

straffansvar.  

 

Hvis tiltalte blir frifunnet for straff, sier man gjerne at han er ”renvasket”. Han er altså 

vasket ren av anklager, mistanke og beskyldninger, og kan leve videre som en fri mann. 

Spørsmålet er så om en ileggelse av erstatning kan svekke denne renvaskingseffekten. Når 

tiltalte frifinnes, er ønsket ofte en ”blank” frifinnelse – det skal anses på det rene at tiltalte 

ikke har utført handlingen, og han skal være fri alle mistanker for å ha utført den.
44

 Det er 

dermed sannsynlig at den frikjente kan oppleve et erstatningskrav som en type 

skyldkonstatering, selv om rettens begrunnelse er rettslig holdbar. Dette er selvfølgelig en 

tung bør å bære for den frikjente. 

 

Allmennheten har ikke hatt like lett for å godta at man kan ende opp med delte avgjørelser. 

Dette så man særlig i kjølvannet av både Karmøy-saken og Linda-saken.
45

 Mange ser det 

som et paradoks at man kan frifinnes for straff, men pålegges å betale erstatning, for det 

samme forholdet.  

 

I saker der tiltalte frifinnes i straffesaken på grunn av nødverge eller nødrett, psykose eller 

bevisstløshet, eller fordi lovens straffebud ikke rammer handlingen, er det lettere å forstå at 

man kan pålegges å betale erstatning selv om man ikke ble ilagt straff; det er jo ikke noen 

tvil om at handlingen er begått. Det er mer problematisk med sakene der tiltalte frifinnes 

for straff fordi det ikke er bevist utover rimelig tvil at det er han eller hun som har begått 

handlingen, men at det pådømmes et erstatningsansvar basert på at det, etter et lavere 

                                                 

44
 NOU 2000: 33 s. 14. 

45
 Salten tingretts dom 5.3.2003. Linda Didriksens tidligere samboer ble frifunnet for drap, men pålagt å 

betale foreldrene oppreisning. 
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beviskrav, er tilstrekkelig klart sannsynliggjort at tiltalte (likevel) har begått den samme 

handlingen.  

 

De forskjellige beviskravene i strafferetten og erstatningsretten åpner for slike løsninger. 

Spørsmålet er om man kan opprettholde ordningen, når allmennhetens rettsfølelse tilsier at 

den ikke innfrir til tillitt til rettsvesenet? Man må i så fall spørre om allmennhetens 

rettsfølelse kan legges til grunn uten videre i et slikt kompleks spørsmål. Anders Ryssdal 

uttalte i Advokatforeningens årstale i 2007 at den allmenne rettsfølelse like lett kan villede, 

som veilede, i strafferetten.
46

 Han viste til Johs. Andenæs’ ord i så henseende: 

 

”Lovgivningsmakten har sitt ansvar, domstolen med Høyesterett i spissen sitt. De 

må bygge på sine egne vurderinger. Hva de antar om oppfatningen hos folk flest, 

kan være moment ved vurderingen, men heller ikke mer.” 

 

Hva allmennheten mener om delte avgjørelser og motsigende resultater, kan etter min 

mening ikke veie særskilt tungt. Spørsmålet om hensiktsmessigheten ved delte avgjørelser, 

samt muligheten for motsigende konklusjoner med hensyn til straff og erstatning, er etter 

min mening mest sannsynlig for komplisert til at folks umiddelbare oppfatning kan legges 

til grunn av domstolene, i hvert fall i noen særlig utstrakt grad. 

 

De ulike hensynene drar i forskjellig retning ut i fra hvilket perspektiv man har - 

fornærmedes eller tiltaltes. Begge vil spare både tid og penger på en fellesbehandling, og 

begge vil slippe belastningen ved å gjennomgå faktum i saken i to separate omganger, 

kanskje med ankerunder. Men for den frikjente som blir ilagt et erstatningsansvar, kan 

ordningen oppleves som urettferdig og uheldig. 

                                                 

46
 Ryssdal (2007) ”Den allmenne rettsfølelse – veiviser eller villeder i strafferetten”. 
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3  Beviskravene 

De forskjellige beviskravene i straffesaker og sivile saker muliggjør at man kan frifinne for 

straffansvar, men ilegge erstatningsansvar for det samme forholdet. I det følgende skal jeg 

se nærmere på hvorfor det er forskjellige krav til bevisets styrke for å ilegge henholdsvis 

straff og erstatning, og jeg skal belyse straffens og erstatningens begrunnelse. Forskjellene 

utgjør nøkkelen til hvordan man kan ende opp med delte avgjørelser i norsk rett. Det er 

derfor viktig å kjenne til grunntankene bak de to reaksjonene. 

3.1 Strafferettens beviskrav og straffens begrunnelse 

Beviskravet i strafferetten består i at enhver rimelig tvil om skyld skal komme tiltalte til 

gode.
47

 Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden; den skal bevise for retten utover 

enhver rimelig tvil at det er tiltalte som er skyldig. Finnes det således den minste, rimelige 

tvil om at tiltalte ikke har gjort det han er tiltalt for, skal denne tvilen komme ham til gode, 

og han må frifinnes.  

 

Det strenge beviskravet begrunnes gjerne med en henvisning til at det er bedre at ti 

uskyldige går fri, enn at én uskyldig dømmes.
48

 Ut fra dette kan man lese at straff er en 

såpass streng og inngripende reaksjon, at man ønsker å unngå at noen urettsmessig skal lide 

under den. Begrunnelsen kan videre sees som en del av ”favor defensionis prinsippet”; på 

grunn av forskjellen i styrkeforholdet mellom påtalemyndigheten og tiltalte med sin 

forsvarer, innrømmes tiltalte en rekke rettigheter og fordeler, særlig for å forhindre at 

uskyldige domfelles.
49

 At enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, har også vært 

tolket inn i uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2.
50

 

                                                 

47
 Andenæs (2004) s. 102. 

48
 Hov (2007) Rettergang I s. 349. 

49
 Strandbakken i LoR (1998) s. 542. 
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Fordi straff er en så inngripende reaksjon, kreves det klar lovhjemmel for å idømme straff. 

Dette er stadfestet i Grunnlovens § 96: ”Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes 

uden efter Dom.”  

 

Straffens begrunnelse er sammensatt. Den har endret seg gjennom tidene; fra gjengjeldelse 

til prevensjon. Andenæs har tidligere definert straff til å være et onde som staten tilføyer 

lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at han skal føle det som et onde.
51

 

I dagens samfunn er tilføyelse av et onde ikke et formål i seg selv; formålet med straff er 

blant annet å styre borgernes atferd ved lovregulering.
52

  

3.2 Erstatningsrettens beviskrav og erstatningens begrunnelse 

Erstatningskrav avgjøres etter sivilrettslige regler. Beviskravet i sivile saker er som 

hovedregel alminnelig sannsynlighetsovervekt, og det vil si at i erstatningssaker må det 

påvises over femti prosent sannsynlighet for at skadevolder er ansvarlig for skaden. Man 

opererer med et ”overvektsprinsipp” hvor det mest sannsynlige faktum legges til grunn. 

Lovgrunnen er at man på denne måten får flere riktige enn uriktige avgjørelser.
53

 

 

Det er særlig to hovedhensyn som begrunner en erstatningsplikt: Gjenoppretting og 

prevensjon.
54

 Reglene om erstatningsplikt gjenspeiler ønsket om at den som er påført et tap 

ved en skadevoldende handling, skal få dette tapet erstattet. Når det gjelder 

prevensjonshensynet er tanken at en regel om erstatningsplikt motiverer potensielle 

skadevoldere til å unngå å volde skade.  

 

                                                                                                                                                    

50
 Pedersen i TfS (2006) nr. 4 på s. 258 

51
 Andenæs (1962) 3. reviderte utgave s. 330. 

52
 Eskeland (2006) 2. utg. s. 38. 

53
 Hov (2007) Rettergang I s. 350. 

54
 Lødrup (2002) 4. utg. s. 34. 
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For å ilegge et erstatningsansvar, stilles det ikke krav til lovhjemmel. Så lenge det kan 

påvises uaktsomhet, har man et ansvarsgrunnlag for erstatning. Erstatningens funksjon er å 

gjenopprette tap i forbindelse med skade, ikke å plassere skyld. Dette kommer til uttrykk 

ved at det ikke er den erstatningsbetingende handling i seg selv som bedømmes når 

erstatningens størrelse fastsettes; det avgjørende er skadelidtes tap. Når det foreligger 

rimelig sikre bevis for at noen er påført en skade, er det viktigere at skadelidte får tapet 

dekket, enn å unngå at noen blir dømt til erstatning for skade de ikke har gjort.
55

 

 

Den spesielle situasjonen man har når et sivilt krav pådømmes i forbindelse med 

straffesaken, jfr. strprl. § 3, har bidratt til at man i praksis stiller strengere krav til bevisets 

styrke enn ”kun” alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det ser ut til å være en ganske utbredt 

oppfatning at kjensgjerninger som på en eller annen måte setter en part i et uheldig lys bare 

kan legges til grunn hvis det foreligger en markert sannsynlighetsovervekt.
56

 Det er således 

fastlagt i rettspraksis at det i slike situasjoner kreves klar sannsynlighetsovervekt, jfr. 

uttalelsen i Rt. 1996 s. 864 på s. 870:  

 

”Det må … stilles strengere krav til beviset for de handlinger som danner grunnlag 

for et slikt oppreisningskrav enn vanlig sannsynlighetsovervekt … Det må kreves en 

klar sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn at det påståtte overgrep er begått.”  

 

Altså ligger beviskravet for å ilegge erstatning for den samme handling som ble behandlet i 

straffesaken høyere enn for vanlige, sivile krav. Man har ønsket å beskytte tiltalte; for ham 

kan det som nevnt virke belastende å bli ilagt et erstatningskrav etter en frifinnelse.  

 

Både advokat Kjetil Krokeide og førsteamanuensis dr. juris Kjell V. Andorsen har gitt 

uttrykk for at forskjellene i beviskrav kun er formelle. Krokeide mener at det er feil å 

forklare utfallene hvor tiltalte frifinnes for straff, men dømmes til å betale erstatning, med 

                                                 

55
 Johnsen (2001) i TfS s. 99. 

56
 Hov (2007) i Rettergang I s. 355. 
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de forskjellige kravene til bevisets styrke
57

, og mener videre at det ikke burde være adgang 

til å realitetsbehandle erstatningskravet i straffesaker dersom tiltalte frifinnes, men at kravet 

burde avvises.
58

 Andorsen har på sin side gitt uttrykk for at han synes forskjellen i 

beviskravene er så liten, at den nærmest utgjør en fiksjon.
59

  

 

Jeg er for så vidt ikke enig med noen av disse betraktningene. Jeg mener det er 

hensiktsmessig å ha et strengere beviskrav når faktum er belastende, fordi det ivaretar 

hensynet til den frikjente. Men jeg mener ikke at kravet om klar sannsynlighetsovervekt er 

så strengt at det er tilnærmet likt det strafferettslige. Forskjellen på de to beviskravene kan 

synes noe teknisk og vanskelig, men det er min oppfatning at den er reell. Det skjerpede 

beviskravet som ble stadfestet av Høyesterett i Karmøy-saken, har blitt beholdt og anvendt 

i senere saker av Høyesterett.
60

 Dette tilsier at Høyesterett har vurdert det slik at 

beviskravene reelt sett er forskjellige, og ivaretar de forskjellige reaksjonenes formål. 

3.3 Konklusjon  

Både straff og erstatning er ment å virke individual- og allmennpreventivt. Den enkelte 

lovbryter eller skadevolder som har blitt straffet eller har måttet betale erstatning, vil ofte 

avstå fra lignende atferd i fremtiden. Samtidig vil folk flest finne straff og erstatning 

avskrekkende. Men som vi har sett, skiller reaksjonene seg på vesentlige punkter likevel fra 

hverandre. Forskjellene i kravet til bevisets styrke, kravet til lovhjemmel, og graden av 

skyld som kreves for henholdsvis å straffe og ilegge et erstatningsansvar, understreker at de 

to reaksjonene skal tjene forskjellige formål. 

 

Når domstolene skal behandle sivile krav i forbindelse med straffesaker, er det således 

viktig at det skilles mellom straffens og erstatningens formål, og de forskjellige 

beviskravene. Dette understrekte førstvoterende i Rt. 2003 s. 1671, da en slik presisering 
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 Krokeide (1999) i NiS nr. 1 s. 123. 
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 Krokeide i NiS 1999 nr. 1 s. 153. 

59
 Andorsen i NiS 1999 nr. 2 s. 90. 
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 Se avsnitt 26 i Rt. 2007 s. 1601. 
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”vil bidra til å markere avstand til straffesaken”.
61

 Uttalelsen understreker viktigheten av å 

redegjøre klart og tydelig for forskjellene, for å hindre at det sås tvil om den strafferettslige 

frifinnelsen på en måte som krenker uskyldspresumsjonen. 

                                                 

61
 Rt. 2003 s. 1671 avsnitt 35. 
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4  Uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 

Uskyldspresumsjonen hører til de klassiske og mest fundamentale rettsstatsprinsipper.
62

 

Den er et utslag av prinsippet om rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 (1), og i noen saker 

kan det bli en flytende overgang mellom de to reglene.
63

 Uskyldspresumsjonen garanterer 

at skyld bare skal konstateres på én måte, nemlig ved fellende dom i overensstemmelse 

med loven og de krav artikkel 6 selv oppstiller.
64

   

 

EMD har utledet flere rettssetninger fra uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Blant 

disse er at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden, og at enhver tvil skal komme 

tiltalte til gode. Videre har EMD slått fast at uskyldspresumsjonen utgjør en begrensning 

for å operere med objektive straffbarhetsvilkår, og at den setter begrensinger for uttalelser 

om skyld før det foreligger en avgjørelse av skyldspørsmålet, og etter at det foreligger 

frifinnende dom i straffesaken.
65

 Her skal jeg konsentrere meg om uttalelser om skyld i tid 

etter frifinnende dom i straffesaken. 

4.1 Virkeområdet for EMK artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 2 gir i utgangspunktet personer som er ”charged with a criminal offence”, rett 

til å bli antatt uskyldig inntil de er bevist skyldig etter loven. Vernet etter artikkel 6 nr. 2 

kommer altså til anvendelse når det foreligger en ”criminal charge” (på norsk 

straffesiktelse). EMD etablerte i saken Engel m. fl. mot Nederland tre kriterier som er 

bestemmende for om det foreligger en slik ”criminal charge”, nemlig den internrettslige 

klassifiseringen, handlingens karakter og reaksjonens art og alvorlighetsgrad. 
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 Aall (2004) 1. utgave s. 355. 
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Artikkel 6 nr. 2 kommer som nevnt til anvendelse både før rettssaken har begynt og etter at 

den er avsluttet.
 
Før rettssaken, er det viktig at ingen offentlige myndigheter gir uttrykk for 

at tiltalte er skyldig. Det er altså ikke bare domstolene uskyldspresumsjonen er rettet mot.
66

 

Etter at straffesaken er avsluttet og tiltalte er frifunnet, vil artikkel 6 nr. 2 fortsatt virke for å 

beskytte den frifunne mot nye skyldkonstateringer. Uttalelser om straffeskyld kan 

forekomme når domstolene skal begrunne et erstatningskrav til fornærmede, eller hvis 

erstatning for uberettiget straffeforfølgning blir avslått.  

 

EMD behandlet i saken Sekanina mot Østerrike, et erstatningskrav for uberettiget 

straffeforfølgning. Dommen er interessant fordi den har vært retningsgivende for uttalelser 

om skyld etterfølgende en frifinnelse. Saken gjaldt en mann som var frifunnet for mordet 

på sin kone, og krevde erstatning fra staten for uberettiget straffeforfølgning. Østerrike 

hadde en regel som tilsvarer den tidligere norske strprl. § 444
67

, og for å få erstatning, 

måtte mannen sannsynliggjøre at han ikke hadde begått handlingen han var frifunnet for. 

Østerrikske domstoler avslo kravet om erstatning og begrunnet det med at det forelå 

forhold som ga grunn til fortsatt å mistenke mannen. EMD fant at artikkel 6 nr. 2 var 

krenket. Domstolen la vekt på at de to avgjørelsene var så nærme tilknyttet hverandre, og at 

avgjørelsen av erstatningskravet var å anse som en konsekvens og til en viss grad ”the 

concomitant”(på norsk: medfølgende) av den tidligere avgjørelsen. Denne formuleringen 

benyttet EMD seg av både i Ringvold-dommen og Orr-dommen, for å illustrere at det bør 

være en viss distansen til straffesaken, når erstatningskravet behandles.
68

   

 

Når det gjelder uskyldspresumsjonens anvendbarhet i tilfeller hvor man behandler et 

erstatningskrav i forbindelse med straffesaken, har Domstolen uttalt følgende:  

 

                                                 

66
 Jebens, Human Rights – Strasbourg Views s. 211. 

67
 Bestemmelsen ble endret etter at EMD i 2003 konstaterte at den var konvensjonsstridig, jfr. O mot Norge 

og Hammern mot Norge. 

68
 Ringvold avsnitt 41, Orr i dommer Jebens’ dissens.  
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”If the national decision on compensation contains a statement imputing the 

criminal liability of the respondent party, this could raise an issue falling within the 

ambit of Article 6 § 2 of the Convention.”
 69

 

 

Når Domstolen behandler slike saker, ser den først på om behandlingen av 

erstatningskravet i straffesaken innebærer en ”criminal charge”, ved å vurdere de tre Engel-

kriteriene. EMD har presisert at begrepet ”criminal charge” er autonomt.
70

 At et begrep er 

autonomt, betyr at EMD ikke anser seg bundet av den forståelse som er gitt de tilsvarende 

begrepene i nasjonal rett.
71

 Selv om den finner at det ikke foreligger en ”criminal charge”, 

må Domstolen undersøke om artikkelen likevel er anvendbar, og om det i så tilfelle 

foreligger et brudd på denne. Spørsmålet løses ut ifra en vurdering av om begrunnelsen er 

utformet slik at det skapes en så klar ”link” mellom straffesaken og erstatningskravet at 

anvendelsesområdet til artikkel 6 nr. 2 utvides.
72

 Er således erstatningskravet behandlet 

etter sivilrettslige regler og med den nødvendige distanse til straffesaken, vil artikkel 6 nr. 2 

sannsynligvis ikke komme til anvendelse. Men om artikkel 6 nr. 2 kommer til anvendelse, 

må vurderes konkret i hver enkelt sak. 

4.2 Norge i Strasbourg – EMK artikkel 6 nr. 2 

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg behandlet i februar 2003 to saker fra Norge, 

Karmøy-saken (Y) og Ringvold-saken, vedrørende spørsmål om ileggelse av 

erstatningskrav etter strafferettslig frifinnelse. I Y ble det konstatert krenkelse av 

uskyldspresumsjonen, i Ringvold ble Norge frifunnet. I disse dommene finner man 

retningsgivende uttalelser som har bidratt til å forme hvordan norske domstoler i ettertid 

har behandlet liknende saker. De har derfor relevans her, og jeg vil kort redegjøre for 

EMDs behandling av dem.  

                                                 

69
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4.2.1 Ringvold mot Norge 

Dette er Høyesterettsdommen som jeg behandlet ovenfor i avsnitt 2.1.4, Rt. 1996 s. 864. 

Den erstatningsansvarlige klaget Norge inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg for 

brudd på EMK artikkel 6 nr. 2, men EMD kom til at uskyldspresumsjonen ikke var 

krenket.  

 

EMD vektla at Høyesterett behandlet anken etter tvistemålslovens regler, og at kravet var 

beskrevet som sivilt. Den la videre til grunn at utfallet av oppreisningskravet ikke var 

avhengig av utfallet i straffesaken og vektla at oppreisningskravet ble behandlet separat og 

etter beviskrav som på flere avgjørende punkter atskilte seg fra det som gjelder i 

straffesaker.  

 

Norske domstoler la i denne saken til grunn beviskravet om ”klar sannsynlighetsovervekt” 

fordi faktum i saken stilte den frikjente i et uheldig lys.
73

 At EMD ikke kritiserte det høyere 

beviskravet, må bety at det aksepterte det.  

 

Domstolen kom til at det ikke forelå en ”criminal charge” og undersøkte så om det var en 

slik sammenheng, ”link” mellom behandlingen av straffesaken og behandlingen av 

oppreisningskravet at artikkel 6 nr. 2 kunne komme til anvendelse. Den konstaterte at 

oppreisningskravet ikke var en konsekvens eller ”concomitant” av straffesaken. Dermed 

kom artikkelen ikke til anvendelse, og det ble ikke konstatert brudd. En av syv dommere 

dissenterte.
74

 

 

Ringvold er viktig i norsk rett fordi Norge ikke ble dømt. Av dette kan man trekke den 

slutning at å behandle erstatningskrav i forbindelse med straffesaken, ikke i seg selv er 

konvensjonsstridig, da dette var kjernen i klagen. Det faktum at Norge ikke ble dømt i 
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Ringvold, var nok også en avgjørende årsak til at man ikke så en lovendring som følge av 

at Norge ble dømt i Y/Karmøy, som jeg skal omtale nedenfor.  

 

Det som skiller Ringvold fra Karmøy-saken, er at da lagmannsretten behandlet saken, ble 

den tiltalte frifunnet for både straff og erstatning. Anken til Høyesterett fra fornærmede 

gikk kun på erstatningsspørsmålet. Fordi saken ble avgjort delvis på grunnlag av ny, separat 

bevisførsel i sivilprosessens former, ble altså forbindelsen til straffesaken var svakere enn i 

Karmøy.
75

 

 

EMDs konklusjon i denne saken fremstår for meg som relativt fornuftig fordi tilknytningen 

til straffesaken var relativt svak, og fordi Høyesterett hadde presisert at avgjørelsen av 

erstatningsspørsmålet ikke rokket ved frifinnelsen for straff.
76

  

4.2.2 Y mot Norge/Karmøy-saken 

Dette er Høyesterettsdommen som jeg behandlet ovenfor i avsnitt 2.3, Rt. 1999 s. 1363. 

Norge ble dømt i EMD, og dommen er således klargjørende for hvilke forhold som kan 

virke utløsende for om uskyldspresumsjonen er krenket. Lagmannsretten hadde frifunnet 

for straff, men tilkjent erstatning og Høyesterett opprettholdt denne avgjørelsen da den ikke 

fant brudd på EMK artikkel 6 nr. 2.  

 

Annerledes enn Ringvold var at straffesaken og avgjørelsen av erstatningskravet var så 

nært knyttet til hverandre. Ved at bevisføringen var den samme, samt at språket som ble 

brukt ikke var så nøytralt som i Ringvold, vurderte dommerne i EMD det slik at de 

sivilrettslige rammene for saken var overskredet, slik at det ble skapt tvil om frifinnelsen.
77

 

 

Bevistemaet i Y og Ringvold var relativt likt, men utfallene forskjellige. Jeg ser det slik at 

distansen mellom avgjørelsen av skyldspørsmålet og erstatningskravet nok var større i 
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Ringvold enn i Karmøy, slik at EMDs (forskjellige) konklusjoner i de to sakene til en viss 

grad kan være forståelige. Men EMD la kanskje etter min mening litt for mye vekt på 

hvordan domstolene hadde ordlagt seg i de to sakene, og lot dette være avgjørende for 

resultatet. 

 

Sammenholdt med Ringvold, betyr dommen ikke at det er konvensjonsstridig å tilkjenne 

fornærmede erstatning når tiltalte frifinnes. Det er først hvis erstatningskravet er begrunnet 

på en slik måte at det skapes tvil om frifinnelsen, at uskyldspresumsjonen er krenket.  

4.2.3 Implikasjoner for norske domstoler 

En fellende dom i Strasbourg, som i Karmøy-saken, tilsier at man på nasjonalt nivå foretar 

en vurdering av regelverk og praksis for å sikre at Norge ikke på nytt blir domfelt for 

konvensjonsbrudd. Etter EMK artikkel 46 nr. 1 er Norge forpliktet til å rette seg etter 

Domstolens endelige dommer, og Ministerkomiteen overvåker at dommer blir fullbyrdet 

ved en endring av rettstilstanden i senere saker, jfr. artikkelens nr. 2. 

 

Disse to dommene fra EMD satte standarden for hvordan norske domstoler videre skulle 

behandle krav om erstatning etterfølgende en frifinnelse i straffesaken, slik at 

uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 ble respektert. Dette ble ikke gjennomført ved 

en lovendring, men ved at domstolene tilpasset seg retningslinjene fra EMD i senere saker. 

At man ikke så en lovendring etter dom hadde falt i Ringvold og Y, må henge sammen med 

at man ikke generelt kunne slutte fra dem at den som er frifunnet i en straffesak ikke kan 

dømmes til å betale erstatning i samme sak. Men en viss tilpasning i fremtidige saker var 

etter min mening nødvendig. 

 

Det er etter disse dommene klart at det å behandle et erstatningskrav i forbindelse med 

straffesaken, ikke utløser konvensjonsbrudd. Det er måten det gjøres på, som er avgjørende 

for om uskyldspresumsjonen er krenket.
78

 Dommene fra EMD la således etter min 

oppfatning en viss føring på hvordan norske domstoler i fremtidige saker måtte begrunne 
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erstatningskrav fra fornærmede etterfulgt en frifinnelse i straffesaken – og føringen bestod i 

at de måtte være mer varsomme for ikke å så tvil om frifinnelsen.
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5 Orr mot Norge og mulige rettslige konsekvenser  

Etter Y og Ringvold hadde norske domstoler klare retningslinjer å forholde seg til, for å 

unngå å bli dømt på nytt i Strasbourg. Men EMD dømte Norge i Orr-saken i mai 2008. 

Dommen kan sies å ha skapt usikkerhet rundt hvordan man nå skal begrunne et 

erstatningskrav som behandles samtidig med straffesaken, på en måte som ikke krenker 

uskyldspresumsjonen.  

 

Regjeringen mente at Orr-dommen var uenig i avgjørelsen og mente at den brøt med 

tidligere praksis.
79

 Jeg vil se nærmere på denne dommen og undersøke om, og i så tilfelle 

hvordan, den skiller seg fra gjeldende rett etter Y og Ringvold. Jeg vil også forsøke å utlede 

hvilke mulige konsekvenser den kan ha for rettstilstanden, samt hvilken vekt og relevans 

den vil ha i fremtidige saker.  

5.1 Sakens faktum  

Faktum i saken var at en pilot (heretter A) og en flyvertinne (heretter B) overnattet på et 

hotell på Gardermoen fordi flyet deres ikke skulle videre før neste morgen. I løpet av natten 

ringte A til B for å låne noe å drikke, og B sa at A kunne komme til hennes rom for å hente 

noe i minibaren. A forlot ikke rommet etter at han hadde hentet drikken, men hadde 

samleie med B. B hevdet at samleiet var ufrivillig fra hennes side, og anmeldte A for 

voldtekt, jfr. strl. § 192 første ledd litra a, jfr. annet ledd litra a. 
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5.2 Behandlingen i norske domstoler 

5.2.1 Orr i tingrett og lagmannsrett 

I Eidsvoll tingrett ble tiltalte, Orr, dømt for voldtekt og straffen ble satt til fengsel i to år og 

seks måneder.
80

 Han ble også pålagt å betale fornærmede kr. 160.000 i erstatning og kr. 

75.000 i oppreisning.  

 

Tiltalte anket dommen til Eidsivating lagmannsrett, hvor saken ble behandlet med jury.
81

  

Juryen svarte nei både på spørsmålet om tiltalte hadde gjort seg skyldig i voldtekt til 

samleie, og om tiltalte var skyldig i, ved grov uaktsomhet, å ha skaffet seg seksuell omgang 

ved vold eller truende atferd. Retten la juryens kjennelse til grunn og frifant A for tiltalen 

mot ham. 

 

Fornærmedes bistandsadvokat valgte etter dette likevel å opprettholde erstatningskravet og 

oppreisningskravet. En enstemmig lagmannsrett fant at det forelå klar 

sannsynlighetsovervekt for at A hadde hatt samleie med B, og at dette samleiet ikke var 

frivillig fra B sin side. Retten delte seg i spørsmålet om hvorvidt de øvrige vilkårene for å 

tilkjenne erstatning var tilstede; mindretallet mente at det ikke var tilstrekkelig 

sannsynliggjort at A forsto at samleiet var frivillig fra B sin side, men flertallet fant ut fra 

bevisførselen at det var  

 

”klar sannsynlighetsovervekt for at A skjønte at B ikke ønsket noen seksuell omgang 

med ham, men at han likevel tiltvang seg samleie ved å benytte en slik grad av vold 

at handlingen lot seg gjennomføre.” 

 

Til disse uttalelsene ble det ikke knyttet noen bemerkninger om at frifinnelsen i 

straffesaken stod fast, eller at det ved ileggelsen av erstatnings- og oppreisningskravet ikke 
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lå noen strafferettslig skyldkonstatering. Men lagmannsretten hadde innledningsvis 

bemerket at  

 

”[f]ordi de sivilrettslige krav på erstatning og oppreisning stiller andre og svakere 

krav til bevisene for at en handling faktisk har funnet sted, enn tilfellet er når det er 

spørsmål om idømmelse av straff for den samme handling, vil en tilkjennelse av 

erstatning/oppreisning ikke i seg selv innebære en tilsidesettelse av den frifinnende 

dom.” 

 

Lagmannsretten hadde altså redegjort for hvordan man i norsk rett kan ilegge erstatning for 

samme handling som noen er strafferettslig frifunnet for, uten å krenke 

uskyldspresumsjonen. Den gjorde dette uten å vise direkte til uttalelsene fra EMD i Y og 

Ringvold, men det den la til grunn var etter min mening helt i tråd med 

menneskerettsdomstolens retningslinjer.  

5.2.2 Orr i Høyesterett  

A anket lagmannsrettens avgjørelse av kravet om erstatning og oppreisning til Høyesterett. 

A gjorde gjeldende at lagmannsretten flere ganger brukte formuleringer som kunne bidra til 

å reise tvil om frifinnelsen. Ved å bruke uttrykk som ”skyldig”, ”bruk av vold” og 

”tiltvunget seg samleie”, mente A at lagmannsretten lå så nær opp til en skyldkonstatering 

at uskyldspresumsjonen måtte anses som krenket. Høyesterett mente dog at det ikke var 

skapt slik tvil om frifinnelsen at uskyldspresumsjonen måtet anses krenket. 

 

Jeg vil vurdere denne dommen i lys av EMDs retningslinjer fra Y og Ringvold, slik de har 

blitt lagt til grunn i norsk rett, særlig i Rt. 2003 s. 1671.  

 

Dommer Stabel slo innledende fast at det ikke er i strid med uskyldspresumsjonen at en 

person som har blitt frifunnet for straff, i en sivil sak blir dømt til å betale erstatning, selv 

om de rettsstiftende kjensgjerninger for erstatningskravet innholdsmessig tilsvarer 
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vilkårene for straff.
82

 Førstvoterende mente at det i delte avgjørelser, for å unngå at det 

skapes tvil om frifinnelsen, må stilles strenge krav til begrunnelsen i erstatningsdommen.
83

 

Dette reflekterer Høyesteretts ønske om å etterleve prinsippene fra EMD, slik at Norge 

skulle unngå å bli dømt for et nytt konvensjonsbrudd.  

 

Dommer Stabel konstaterte at på grunn av måten vilkårene i skl. §§ 3-3 og 3-5 er utformet, 

kunne man ikke unngå å komme nær opptil en strafferettslig vurdering.
84

 Hun mente at for 

å unngå å rokke ved frifinnelsen, må retten ta utgangspunkt i det som skiller rettsfølgene, 

nemlig kravet til bevis for at vilkårene er oppfylt. Disse argumentene har hun mest 

sannsynlig hentet fra uttalelser fra Kommisjonen
85

, som også har blitt lagt til grunn av 

EMD.
86

 Det samsvarer også med hva førstvoterende i Rt. 2003 s. 1671 la til grunn: En 

presisering av forskjellen på beviskravene vil markere avstand til straffesaken.
87

 Dommer 

Stabel mente at det i denne saken ikke kunne unngås å legge til grunn at det objektivt sett 

forelå en overtredelse av strl. § 192, heller ikke at de subjektive vilkår for erstatning forelå. 

Men det viktige var at retten ikke måtte betvile om frifinnelsen var korrekt.
88

  

 

Førstvoterende så det altså slik at hvis lagmannsretten på en klar nok måte redegjorde for 

de forskjellige beviskravene i sivile saker og straffesaker, og var særdeles nøye med å skille 

mellom disse når den begrunnet erstatningskravet, ville den ikke trå uskyldspresumsjonen 

for nær. Jeg ser det slik at Høyesterett vurderte riktig da den sluttet at lagmannsretten klart 
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hadde gjort rede for forskjellene i beviskravene for straff og erstatning.
89

 Dette fordi 

lagmannsretten presiserte både innledende i dommen at de sivilrettslige krav på erstatning 

stiller andre og svakere krav til bevisene enn for idømmelse av straff, og også underveis i 

begrunnelsen.
90

  

 

Dommer Stabel tok tak i Bs anførsel om at lagmannsretten brukte typisk strafferettslige 

termer for å begrunne erstatningskravet: Når lagmannsretten brukte ordet ”skyldig”, mente 

hun at dette kun var et referat av B sine anførsler, og at uttrykket ble brukt i relasjon til 

beviskravet i erstatningssaker, ikke med referanse til straffesaken.
91

 Lagmannsrettens 

formulering var:  

 

”Fordi B hevder at A har gjort seg skyldig (min utheving) i en graverende handling 

overfor henne som han er strafferettslig frifunnet for, kreves det vurderingen av 

bevisene at det foreligger en klar sannsynlighetsovervekt for at handlingen har 

funnet sted.” 

 

Dette mener jeg er en vanskelig vurdering, særlig med tanke på at norsk er et såpass 

ordfattig språk. Jeg tror at man derfor må søke å finne hvilken kontekst ordet blir brukt i, 

og la den være avgjørende for om det har referanse til straffesaken eller avgjørelsen av 

erstatningskravet. For meg fremstår det som om lagmannsretten kun presiserte Bs anførsel 

om at A var skyldig i den handling erstatningskravet relaterte seg til, uten selv å ta stilling 

til skyldspørsmålet. 

 

I Rt. 2003 s. 1671 slo Høyesterett ned på at lagmannsretten hadde fastslått at det var klar 

sannsynlighetsovervekt for at forklaringen om overgrepene som var beskrevet i 

spørsmålsskriftet (min utheving) var korrekt (avsnitt 37-38). Jeg mener at denne 
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formuleringen lettere kan sies å ha referanse til straffesaken, enn da lagmannsretten i Orr 

brukte ordet ”skyldig” som beskrevet over. 

 

Førstvoterende fant at lagmannsrettens konklusjon ikke kunne anses som et angrep på 

frifinnelsen, da den ikke gikk ”lenger enn hva som er nødvendig” for å konstatere at 

erstatningsvilkårene var til stede.
92

 Dette er etter min mening en viktig og riktig uttalelse. 

For å ikke forsømme begrunnelsesplikten i sivile saker, måtte lagmannsretten beskrive den 

erstatningsbetingende handling, men den gjorde dette på en måte som etter min oppfatning 

ikke gikk lenger enn nødvendig, altså at den beskrev handlingen på en slik måte at det ikke 

ga referanse til straffesaken. 

 

Det bærende element i denne Høyesterettsavgjørelsen kan etter dette sies å være 

viktigheten av å presisere forskjellen i beviskravene, for skape den nødvendige distanse 

mellom de to vurderingene – straff og erstatning, og at man må være varsom med å 

anvende typisk strafferettslige termer i begrunnelsen for erstatningskravet. 

 

Utfordringen for lagmannsretten hadde vært å beskrive handlingen som lå til grunn for 

erstatningskravet på en måte som ikke rokket ved den strafferettslige frifinnelsen, men 

likevel oppfylte kravene til en sivilrettslig domsbegrunnelse. Ordene og begrepene som var 

nødvendige for å begrunne erstatningen, var såpass tvetydige, at de kunne tolkes til å ha 

både sivilrettslig og strafferettslige dimensjoner. Det virker som om Høyesterett valgte å 

fokusere på om lagmannsretten hadde fulgt retningslinjene fra EMD i Y og Ringvold, slik 

de har blitt fastlagt av Høyesterett. Da den fant at dette var tilfellet, var altså Høyesterett 

overbevist om begrunnelsen ikke krenket uskyldspresumsjonen. Jeg mener at Høyesteretts 

vurdering var i tråd med måten retningslinjene fra Y og Ringvold har blitt fastlagt i Rt. 

2003 s. 1671.  
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5.3 Behandlingen i EMD 

Orr klaget Norge inn for EMD for brudd på EMK artikkel 6 nr. 2. EMD måtte vurdere 

konkret om lagmannsretten ved sin begrunnelse hadde rokket ved frifinnelsen på en slik 

måte at uskyldspresumsjonen var krenket. 

5.3.1 Dommens begrunnelse – flertall og mindretall 

Dommen ble avsagt under sterk dissens. Fire dommere utgjorde flertallet, og disse mente at 

det forelå brudd på EMK artikkel 6 nr. 2. Mindretallet på tre dommere mente at 

lagmannsretten og Høyesterett hadde forholdt seg til EMDs retningslinjer fra tidligere saker 

på en lojal måte, og at det således ikke forelå konvensjonsbrudd.  

 

Argumentet man kan si dommen er bærer av, og som var nødvendig for å begrunne 

resultatet, finner man i dommens avsnitt 51:  

 

” … the Court considers that, although the concept of “violence” (min utheving) 

may not have been exclusively criminal in nature, the use made of it by the High 

Court in the particular context did confer criminal law features on its reasoning 

overstepping the bonds of the civil forum.” 

 

Dommens ratio decidendi
93

 er altså at måten ordet “vold” ble anvendt i begrunnelsen 

utløste en for nær tilknytning til straffesaken, slik at uskyldspresumsjonen måtte anses 

krenket. Etter min mening er denne begrunnelsen relativt mager og intetsigende, og ikke 

tilstrekkelig underbygget. Lagmannsretten som behandlet Orr, forsøkte etter min mening å 

holde beskrivelsen av den erstatningsbetingede handling, altså begrunnelsen for 

erstatningskravet, til det minimum som var nødvendig for å danne et erstatningsgrunnlag.
94

 

Flertallet var dog åpenbart av en annen oppfatning. 
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Flertallet vurderte først om klageren ved behandlingen av erstatningskravet var utsatt for en 

”criminal charge”, basert på de tre Engel-kriteriene. Etter en helhetsvurdering, delvis med 

henvisning til begrunnelsen i Ringvold (avsnitt 38), kom flertallet til at behandlingen av 

erstatningskravet ikke kunne utgjøre en straffesiktelse. Dette er likt som i Y og Ringvold. 

 

Flertallet undersøkte så om det var skapt en slik tilknytning mellom de to sakene at artikkel 

6 nr. 2 likevel måtte komme til anvendelse. I Ringvold førte denne delen av vurderingen til 

at man frifant Norge, fordi tilknytningen var for svak mellom de to avgjørelsene. I Y mot 

Norge førte den derimot til at det ble konstatert konvensjonsbrudd. 

 

Flertallet i Orr konstaterte at en fellesbehandling av kravene i seg selv ikke medfører at 

man er innenfor artikkel 6 nr. 2 sitt virkeområde. Gjeldende rett før Orr ble avsagt, var da 

også at den norske kombinasjonsprosessen i seg selv ikke er i strid med EMK artikkel 6 nr. 

2. Det flertallet reagerte på i Orr, var at lagmannsretten i sin begrunnelse hadde gitt uttrykk 

for at praktisk talt alle de nødvendige elementer, subjektive og objektive, som normalt vil 

oppfylle kravet til voldtekt under strl. § 192, var tilstede. Men flertallet anerkjente, i tråd 

med gjeldende rett etter Y og Ringvold
95

, at en frifinnelse ikke utelukker at en domstol etter 

et lavere beviskrav, kan finne grunnlag for å ilegge erstatningsansvar basert på det samme 

faktum.
96

  

 

Ser man nærmere på flertallets begrunnelse, i avsnitt 51-55, kan det virke som om de 

fastslår at lagmannsretten faktisk hadde gjort det den kunne for å unngå å krenke 

uskyldspresumsjonen (avsnitt 52), ved å følge retningslinjene fra EMD. Men flertallet var 

likevel ikke overbevist om at begrunnelsen ikke tilsidesatt frifinnelsen, så de konstaterte 

konvensjonsbrudd (avsnitt 53). Det nye i denne saken var altså at selv om lagmannsretten 

hadde forsøkt å følge retningslinjene fra EMD, var ikke flertallet overbevist om at 

frifinnelsen ikke ble tilsidesatt. Dommen virker etter min mening dermed strengere enn 

tidligere, ved at det krevdes mer varsom ordbruk i begrunnelsen.  

                                                 

95
 Y avsnitt 41, Ringvold avsnitt 38. 

96
 Orr mot Norge avsnitt 49. 



 41 

 

EMDs bemerkning om bruken av ordet ”vold” utgjør den eneste klare uttalelsen som kan 

forklare hvorfor flertallet valgte å dømme Norge for konvensjonsbrudd. Den er dog ikke 

nærmere utdypet. For flertallet var det tilstrekkelig å konstatere at bruken av ordet ”vold”, 

og konteksten ordet ble brukt i, tilførte begrunnelsen en slik strafferettslig dimensjon, at 

man havnet utenfor sakens sivile ramme, og at uskyldspresumsjonen dermed var krenket. 

Her kommer man tilbake til problemstillingen rundt norsk språks begrensede utvalg av 

alternative uttrykk. Lagmannsretten presiserte at når det gjaldt beskrivelsen av volden som 

var brukt, ikke var  

 

”tale om alvorlig voldsbruk, bare om overmanning ved fastholdelse av Bs armer.”
97

 

 

Etter min mening tilsier denne presiseringen at lagmannsretten faktisk var bevisst på at 

ordet ”vold” er strafferettslig ladet, og at den ønsket å presisere at ordet kun ble brukt for å 

tilfredsstillende beskrive den erstatningsbetingende handlingen. Flertallets konklusjon om 

at bruken av ordet ”vold” og konteksten det ble brukt i tilsa at de sivilrettslige rammene for 

saken ble overskredet, fremstår dermed for meg som unyansert. 

 

Den magre begrunnelsen til flertallet kan føre til usikkerhet for norske domstoler i senere 

saker, da flertallet ikke klargjorde hva slag ord, uttrykk og begreper som faktisk vil være 

anvendelige og aksepterbare i en begrunnelse, og i hvilken sammenheng. Når den 

begrunnet sitt standpunkt slik, uten å presisere hva som spesifikt var det nye som må gjelde 

i slike begrunnelser for ikke å trå uskyldspresumsjonen for nær, snevres nok dommens 

rekkevidde tilsvarende inn.  

 

Siden det er såpass sterk dissens i dommen, er det verdt å undersøke hva uenigheten til de 

dissenterende dommerne bestod av, og finne ut om det vil være legitimt å tillegge 

uttalelsene vekt i senere saker.   
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Samlende var mindretallet mer opptatt av hvordan norske domstoler tidligere har begrunnet 

erstatningskrav i liknende saker uten å krenke uskyldspresumsjonen, enn flertallet. De så på 

retningslinjene fra Y og Ringvold, og hvordan lagmannsretten i Orr hadde forholdt seg til 

disse. Mindretallet mente at lagmannsretten hadde begrunnet erstatningskravet helt i tråd 

med gjeldende rett. Jeg heller nok mer mot mindretallets resonnementer og konklusjon i 

denne saken, ført og fremst fordi de virker mer gjennomtenkt, og fordi det der ble lagt mer 

vekt på om norske domstoler hadde fulgt EMDs egne retningslinjer fra tidligere saker. 

 

Dommer Sverre Erik Jebens mente at artikkel 6 nr. 2 ikke var anvendbar i denne saken og 

at det således ikke kunne konstateres konvensjonsbrudd. Jebens er norsk og hans uttalelser 

er således interessante i denne saken. Uttalelsene hans veier ikke mer, men det er av 

betydning at han har god kjennskap til det norske rettssystemet, og den norske ordningen 

med delte avgjørelser.
98

 

 

Dommer Jebens fant ikke noe i lagmannsrettens begrunnelse som utgjorde en strafferettslig 

skyldkonstatering: Lagmannsretten var forpliktet å redegjøre for de faktiske 

omstendighetene i saken for å finne ut om det skulle tilkjennes erstatning, uavhengig av om 

disse sammenfalt med vilkårene for straffansvar. Retten hadde videre, etter dommer Jebens 

mening, ikke brukt typisk strafferettslige termer og ikke gått lenger enn nødvendig for å 

fremskaffe et tilstrekkelig grunnlag for erstatningsansvar, jfr. tvml. § 144 og EMK artikkel 

6 nr. 1. Viktig for dommer Jebens var også at de to avgjørelsene ble foretatt i helt atskilte 

deler av dommen, og at forskjellen mellom straffansvar og erstatningsansvar flere ganger 

ble presisert.  
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Dommer Jebens’ inntrykk var altså at lagmannsretten hadde behandlet erstatningskravet på 

en måte som tilfredsstilte vilkårene i EMK artikkel 6 nr. 2, og at den anvendte kriteriene 

som er oppstilt i Domstolens rettspraksis på en lojal måte, i tråd med gjeldende rett.  

 

Jebens’ konklusjon er kanskje den man kunne forvente at flertallet skulle falt ned på, 

ettersom de faktisk mente at lagmannsretten i sin begrunnelse hadde skapt en nødvendig 

distanse mellom straffesaken og erstatningskravet og på flere steder presisert forskjellene i 

beviskravene (avsnitt 51). Men forskjellen lå i hvordan flertallet og dommer Jebens så på 

ordbruken. Mens flertallet så det slik at bruken av ordet ”vold” utløste en for nær 

tilknytning til straffesaken, var Jebens av den oppfatning at ordet måtte brukes for å 

beskrive den handling som hadde skjedd, slik at man hadde et tilstrekkelig grunnlag for 

erstatningskravet. Som nevnt ovenfor mener jeg at man må undersøke hvilken kontekst et 

ord brukes i for å finne hvilken avgjørelse, straffesaken eller erstatningskravet, det har 

referanse til. Jeg er enig med dommer Jebens i at lagmannsretten måtte bruke ordet ”vold” 

for på en tilfredsstillende måte beskrive den erstatningsbetingende handling. 

 

Dommer George Nicolaou fra Kreta, fulgt av dommer Nina Vajić fra Kroatia mente, som 

dommer Jebens, at det ikke forelå noe brudd på EMK artikkel 6 nr. 2. De mente også at 

norske domstoler hadde holdt seg til de retningslinjer Domstolen hadde kommet med i Y 

og Ringvold – og således gjort sitt for å unngå at det i begrunnelsen for erstatningskravet 

ble sådd tvil om frifinnelsen. 

 

Dommer Nicolaou så det slik at flertallet i EMD ikke hadde gitt uttrykk for et ønske om en 

endring bort fra tidligere uttalelser, heller ikke at de hadde søkt å videreutvikle de etablerte 

prinsippene fra Domstolens egen rettspraksis. Dermed var spørsmålet i Orr, ifølge ham, 

ikke ett om den norske ordningens legitimitet, fordi Domstolens rettspraksis allerede har 

vist at den består testen. Spørsmålet var kun om lagmannsretten burde ha ordlagt seg 

annerledes. Dette er en interessant uttalelse, fordi det dommer Nicolaou i virkeligheten må 

ha ment, var at flertallets konklusjon ikke førte med seg en endring av rettstilstanden. Han 

må ha ment dette fordi EMD allerede har bestemt (i Y og Ringvold) at den norske 
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ordningen ikke er konvensjonsstridig, og at flertallet uansett måtte ha uttalt tydelig om de 

ønsket å endre retningslinjene fra Y og Ringvold.  Jeg er for så vidt enig i at flertallets 

konklusjon ikke innebærer en prinsipiell rettsendring, men jeg vil ikke gå for langt i å 

ignorere dens betydning. Mest sannsynlig betyr flertallets konklusjon i denne saken at det 

vil stilles noe strengere krav til erstatningskravets begrunnelse i fremtidige saker.  

 

Ved behandlingen av Orr-saken i norske domstoler kunne dommer Nicolaou ikke finne 

noen formuleringer som kunne minne om en konstatering av straffansvar. Han var enig 

med Høyesterett i at den eneste måten å skille straffesaken fra erstatningskravet, var å legge 

de forskjellige beviskravene til grunn. Noe ironisk la han til han at denne slutningen virket 

kjent – nettopp fordi den var lagt til grunn av Kommisjonen og Domstolen i tidligere saker 

av liknende art.
99

  

 

På en måte kan man oppfatte dette som om dommer Nicolaou kritiserte flertallets 

rettskildebruk, ved at han påpekte at norske domstoler faktisk hadde gjort ”hjemmeleksen” 

sin, ved å følge EMDs retningslinjer, og så dømte flertallet likevel for konvensjonsbrudd. 

Dommer Nicolaou gikk så langt som å si at Høyesteretts konklusjon nærmest var 

uunngåelig, og mente at det ikke var uten betydning at flertallet i EMD ikke hadde pekt på 

noen spesifikke feil ved lagmannsrettens og Høyesteretts behandling av saken. Han kunne 

ikke se hvordan lagmannsretten kunne beskrevet den vold om ble brukt, på en mer forsiktig 

måte, uten å unngå å bruke de korrekte ord og uttrykk. Videre var det et viktig moment for 

dommer Nicolaou at flertallet i sin avsluttende generelle uttalelse – om at de ikke var 

overbevist om at lagmannsrettens begrunnelse ikke tilsidesatt frifinnelsen, eller kastet tvil 

over denne – overhodet ikke begrunnet sitt standpunkt.  

 

Dissensen er en relativt sterk kritikk av flertallets begrunnelse. Dommer Nicolaou plukket 

regelrett fra hverandre flertallets resonnement, og fant at begrunnelsen ikke var tilstrekkelig 

for å konstatere konvensjonsbrudd. Han mente at flertallet gikk imot tidligere prinsipper 
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som Domstolen selv har etablert, og så det slik at om flertallet først ønsket å endre eller 

bryte med etablert praksis, måtte de ha uttalt dette spesifikt. Jeg er enig i at det kan virke 

som om flertallet beveget seg noe bort fra tidligere prinsipper, og i så måte la en for streng 

norm til grunn. Men hadde flertallet ønsket en prinsipiell rettsendring i tråd med sin egen 

konklusjon, måtte den nok som dommer Costa presiserte, ha uttalt dette helt spesifikt. 

 

Det er bemerkelsesverdig hvor langt disse dissensene går i å desavuere så godt som hele 

grunnlaget for flertallets avgjørelse. Dette gir en pekepinn om at norske domstoler bør være 

varsomme med å betingelsesløst legge flertallets avgjørelse og resonnement til grunn i 

senere saker, og at den sterke dissensen må tas i betraktning. 

5.3.2 Konklusjon   

Etter dette kan vi si at dommen bekrefter følgende retningslinjer fra Y og Ringvold: Strprl. 

§ 3 og den norske kombinasjonsprosessen er ikke konvensjonsstridig i seg selv og 

fornærmede har rett til å søke, og bli innvilget erstatning, selv om tiltalte frifinnes. Selv om 

vilkårene for straff tilsynelatende kan være sammenfallende med vilkårene for erstatning, 

betyr ikke en dom på erstatning at man er straffesiktet. At det brukes samme bevis i 

erstatningssaken som i straffesaken, utgjør heller ikke en straffesiktelse, og det er 

forskjellen i beviskravene som muliggjør at man kan frifinne for straff, men ilegge 

erstatning basert på samme faktum. Det er videre stadfestet at beviskravet ”klar 

sannsynlighetsovervekt” fortsatt kan benyttes.  

 

Det nye med dommen er at kravene som stilles til begrunnelsen sannsynligvis har blitt 

strengere. Norske domstoler må således bli enda mer varsomme i sin begrunnelse i slike 

saker. Dette er å legge flertallets syn til grunn, men det er tross alt flertallets mening som 

avgjorde utfallet i saken, og det er flertallets avgjørelse som har blitt stående. Dommens 

gjennomslagskraft svekkes imidlertid etter min oppfatning av at flertallets uttrykk for en 

skjerpelse er magert begrunnet og det er desto mer grunn til å være våken for mindretallets 

skarpe kritikk av flertallets resonnement.  
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5.4 Avslått behandling i Storkammeret 

Norge begjærte 15. august 2008 avgjørelsen i Orr oversendt til EMDs Storkammer på 17 

dommere. Det skal foreligge relativt tungtveiende hensyn før en sak kommer til 

Storkammeret, jfr. EMK artikkel 43 nr. 2.  

 

Den norske regjeringen ønsket at saken skulle behandles av Storkammeret, fordi dommen 

etter dens syn brøt med tidligere praksis fra EMD og kan gjøre det vanskeligere for ofre å 

få erstatning. Justisminister Knut Storberget har uttalt at  

 

”En slik uvikling vil være uheldig og samsvare dårlig med nasjonalt og 

internasjonalt arbeid for å styrke ofrenes stilling.”
 100

 

 

Avgjørelsen ble nektet fremmet for Storkammeret, jfr. avgjørelse fra EMD av 15. desember 

2008. Med dette er det klart at saken – etter EMDs syn – ikke reiste et alvorlig nok 

spørsmål til å legitimere en Storkammerbehandling. EMD må altså mest sannsynlig ha sett 

det slik at flertallets avgjørelse i Orr ikke stred mot sine tidligere avgjørelser i Y og 

Ringvold.  

 

Dette fjerner likevel ikke det faktum at avgjørelsen i Orr fremstår som strengere enn 

tidligere avgjørelser, og at det etter denne dommen vil kreves enda mer varsomhet fra 

dommerne i norske domstoler når de skal begrunne erstatningskrav etter en frifinnende 

straffedom. 

5.5 Dommens relevans og vekt i norsk rett  

Orr-dommen kan bli oppfattet som strengere enn tidligere dommer fra EMD, da særlig i 

relasjon til kravene som stilles til begrunnelsen for erstatningskravet. Uttalelsen i dommens 

avsnitt 51 gir inntrykk av at valg av ord, og hvilken kontekst disse ordene brukes i, kan 

være avgjørende for om retten overskrider de sivile rammene for saken. Jeg vil se nærmere 

på noen faktorer som kan klargjøre hvilken vekt som bør legges på uttalelsene. 
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Norge er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser fra EMD, og må således rette seg etter 

uttalelsene i denne avgjørelsen. Men hvor langt skal norske domstoler gå når de skal legge 

uttalelsene til grunn i senere saker? Menneskerettsdomstolens oppgave er først og fremst å 

føre kontroll med at konvensjonens rettigheter og friheter blir respektert, men den skal ikke 

overprøve nasjonale avgjørelser.
101

 Den kan altså ikke tvinge nasjonale domstoler til å 

endre resultat i konkrete saker. EMD kan dog overvåke at det skjer en fremtidig endring av 

praksis i tråd med dens egne avgjørelser, jfr. EMK artikkel 46.  

5.5.1 Relevans  

Med relevans mener jeg her i hvilken type fremtidige saker Orr-dommen vil kunne ha 

betydning og være relevant. Handlingen som skulle beskrives i Orr, var en voldtekt. I 

Ringvold var det seksuelle overgrep, og i Y var det snakk om både utuktig omgang og 

drap. Dette er handlinger som utløser et belastende faktum. Således vil ethvert forsøk på å 

beskrive slike handlinger lett lede tanken mot det strafferettslige. Sammenligningsvis vil en 

beskrivelse av økonomisk kriminalitet, for eksempel heleri eller hvitvasking av penger, jfr. 

strl. §§ 317 og 318, nok kanskje lettere kunne beskrives nøytralt. Men det avgjørende er 

altså om faktum er belastende, og dette vil alltid være subjektivt for den frikjente.  

 

Beskyldninger om sedelighetslovbrudd kan man nok på generell basis si ofte skaper en viss 

form for misbilligelse i befolkningen, men andre straffbare handlinger kan ha en like 

stigmatiserende virkning. Det er således ikke enkelt å si noe generelt om Orr-dommens 

fremtidige relevans, men i saker der faktum er belastende, og en idømmelse av erstatning 

for den frikjente kan føles nesten like belastende som et straffansvar, er det grunn til å tro at 

Orr-dommen må tillegges betydning. 
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5.5.2 Vekt 

Orr-dommen ble avsagt i et kammer bestående av syv dommere. Domstolen behandler 

uttallige saker i løpet av et år, og avgjørelser fra de ulike kamrene harmonerer ikke alltid.
102

 

Dette tilsier dog ikke at kammeravgjørelser, kontra Storkammeravgjørelser, har mindre 

rettskildemessig verdi. Særlig fordi EMK er en del av norsk rett, og fordi det er EMD som 

fortolker og skal utvikle konvensjonen, har avgjørelsene fra Strasbourg stor betydning i 

norsk rett.
103

 Både Y og Ringvold er kammeravgjørelser, og har hatt stor innflytelse på 

norsk straffeprosess. 

 

Orr ble avsagt under sterk dissens, og dette har mye å si for dommens vekt i fremtidige 

saker. Tre av syv dommere mente at EMK artikkel 6 nr. 2 ikke kom til anvendelse, og 

således at det ikke forelå brudd på denne. Dissensene gikk langt i å kritisere flertallets 

avgjørelse; de tre dissenterende dommerne mente at flertallet hadde en mangelfull 

begrunnelse og problematiserte at det ikke konkret ble redegjort for hva norske domstoler 

gjorde feil. Etter min mening fremstår mindretallets argumentasjon som mer grundig og 

gjennomtenkt enn flertallets. En enstemmig og velbegrunnet avgjørelse ville nok ha veiet 

tyngre.  

 

EMD tillegger egen rettspraksis betydelig vekt i sin rettsanvendelse.
104

 I Orr-dommen 

hadde den Y og Ringvold å se til, men det kan virke som om flertallet beveget seg noe bort 

fra prinsippene og retningslinjene fra de dommene. Det var i hvert fall dommer Nicolaous 

oppfatning, se punkt 5.3.1 ovenfor. EMD er ikke bundet av sine egne avgjørelser, men den 

har uttalt at behovet for visshet i rettslige spørsmål, forutberegnelighet og likebehandling 

tilsier at den ikke bør bryte med tidligere prejudikater ”without good reason”.
105

 Etter mitt 

syn innebærer ikke Orr-dommen et brudd med retningslinjene fra Y og Ringvold, men en 

presisering, eller en skjerpelse av det som ble lagt til grunn der. Det er ingen uttalelser i 
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dommen som direkte markerer et brudd, men lest i sammenheng, kan man nok ane et ønske 

fra flertallet om en viss skjerpelse av kravene til begrunnelse, som går på det rent språklige. 

 

Det faktum at flertallets begrunnelse i Orr var i det snaueste laget, vil også kunne påvirke 

dens rettskildemessige verdi. Det er vanskelig å si akkurat hva slags argument(er) dommen 

er bærer av, og dette utgjør etter min mening en svakhet ved dommen. 

 

Høyesterett har i en avgjørelse som ble avsagt etter at Orr ble behandlet av EMD, men før 

man visste om Storkammeret ville behandle saken, gitt en pekepinn for hvilken vekt som 

vil legges på Orr i fremtidige saker. I Rt. 2008 s. 1292 uttalte førstvoterende, dommer 

Stabel, etter å ha presisert utgangspunktene om at domstolene bør være varsomme ved 

begrunnelse av et erstatningskrav, at  

 

[d]isse utgangspunktene rokkes etter mitt syn ikke (min utheving) ved EMDs 

avgjørelse 15. mai 2008 i saken Orr mot Norge, en sak som ikke er endelig avgjort, 

idet det fra norsk side er begjært avgjørelse i storkammer, jf. EMK artikkel 43.” 

(avsnitt 20). 

 

Med denne uttalelsen ser man at Høyesteretts innstilling er at Orr-dommen ikke skal rokke 

ved retningslinjene fra Y og Ringvold. Dette samsvarer med at Storkammeret avslo saken; 

EMD mente trolig at Orr ikke endret inntatte standpunkter i tidligere avgjørelser, slik at det 

ikke oppstod noe alvorlig problem i forhold til konvensjonen. Likeså anser Høyesterett at 

man fortsatt kan anvende prinsippene som har utviklet seg i norsk rettspraksis med opphav 

i EMDs uttalelser i tidligere avgjørelser. 

5.5.3 Konklusjon   

De ovenfor nevnte faktorer tilsier at EMDs avgjørelse i Orr vil være retningsgivende, men 

kanskje bare inntil et visst punkt. Avgjørelsen må naturligvis tas med i en vurdering om 

man har begrunnet et erstatningskrav på en måte som kan så tvil om frifinnelsen, slik at 

uskyldspresumsjonen kan være krenket, og den vil være retningsgivende ved vurderingen 

av hva EMD aksepterer av ordbruk og språk når et belastende faktum skal beskrives. 
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Norske domstoler må respektere retningslinjene dommen oppstiller for å etterleve sine 

folkerettslige forpliktelser. Rent rettskildemessig vil dommen sannsynligvis etter min 

oppfatning ikke veie særskilt tungt. Men testen etter Y og Ringvold må kanskje skjerpes 

noe som følge av dommen. 

5.6 Mulige konsekvenser for rettstilstanden 

Uttalelsene i Orr-dommen kan få konsekvenser for rettstilstanden. Men dette avhenger av 

hvilken vekt norske domstoler velger å tillegge den. Fornærmedes muligheter til å kreve 

erstatning kan bli svekket, retten til å gå til sak om erstatning i seg selv, kan bli begrenset, 

og det kan bli vanskeligere å begrunne et erstatningskrav etterfulgt av frifinnelse i 

straffesaken uten å tråkke uskyldspresumsjonen for nær. Videre kan dommen få 

konsekvenser for utformingen av voldsoffererstatningsloven. Slik den er utformet i dag, 

kan den reise konvensjonsrettslige problemstillinger.
106

 I det følgende vil jeg derfor se 

nærmere på de mulige konsekvensene dommen kan føre med seg. 

5.6.1 Fornærmedes muligheter til å kreve erstatning 

Ved at kravene til begrunnelse med Orr-dommen kan ha blitt strengere enn tidligere, vil 

kanskje norske dommere i liknende, fremtidige saker være bekymret for å trå 

uskyldspresumsjonen for nær. I saker hvor dommerne er usikre på hvorvidt beskrivelsen av 

en erstatningsbetingende handling ligger for nær opptil en strafferettslig skyldkonstatering, 

fordi vilkårene for straff og erstatning er noenlunde sammenfallende, vil de kanskje velge å 

avslå erstatningskravet.
107

 Dette kan i ytterste konsekvens bety at domstolene kommer til å 

tilkjenne erstatning til fornærmede i mindre omfang enn før. Dette vil være en uheldig 

utvikling med hensyn til arbeidet, nasjonal og internasjonalt, for å styrke fornærmedes 

straffeprosessuelle stilling. 
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I Soria-Moria erklæringen er det satt opp som en målsetning å bedre erstatningsordningene 

for volds- og kriminalitetsofre, deriblant de pårørende.
108

 Det har altså vært et ønske for 

regjeringen å styrke rettsstillingen til ofre for voldskriminalitet, og det er mest sannsynlig 

derfor den er bekymret for at Orr-dommen kan få uheldige konsekvenser. 

 

I 2004 ble et utvalg oppnevnt til å utforme en utredning om styrking av fornærmedes og 

pårørendes straffeprosessuelle stilling. Resultatet ble NOU 2006: 10 Fornærmede i 

straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter. Utvalgets generelle oppfatning var at 

tiden var inne for en justering av kursen innenfor straffeprosessen, slik at fornærmedes 

legitime interesser i straffesaken reflekteres bedre i lovgivningen.
109

 Når det gjelder 

behandlingen av sivile krav i forbindelse med straffesaken, mente utvalget at det var behov 

for regler som bedre sikrer at fornærmedes erstatningskrav blir fremmet og pådømt under 

straffesaken.
110

  

 

I en av Europarådets anbefalinger fra 2006 finner man også uttrykk for ønsket om å styrke 

fornærmedes rettigheter.
111

 Europarådet søker å utvikle en felles plattform for demokratiske 

prinsipper, basert på EMK. Det ble blant annet anbefalt at alle stater gjør en innsats for å 

hjelpe voldsofre, gjennom rehabilitering, fri rettshjelp, adgang til å søke oppreisning innen 

rimelig tid og en statlig erstatningsordning. Anbefalingen er ikke bindende, men gjenspeiler 

den generelle, europeiske holdningen, og er således viktig i denne sammenhengen.
112

  

 

Voldsoffererstatningsloven ble endret 19. desember 2008.
113

 Da ble beløpsgrensen i § 11 

første ledd doblet, fra 20 til 40 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette var et kraftig løft 
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for voldsutsatte
114

 og utgjør også en del av arbeidet for å styrke fornærmedes stilling i 

straffeprosessen.  

 

Det er etter dette utvilsomt at ønsket om å styrke fornærmedes stilling i straffeprosessen er 

sterkt. Dersom Orr-dommen vil gjøre det vanskeligere for ofre å få erstatning, vil det være 

stikk i strid nasjonale og internasjonale ambisjoner på dette området. Det kan også føre til 

en uheldig utvikling hvor fornærmede vil være mer tjent med at det ikke reises 

straffesak.
115

Dette kan videre få farlige konsekvenser i relasjon til at grove forbrytelser ikke 

blir straffeforfulgt. 

5.6.2 Forholdet til voldsoffererstatning 

Orr-dommen har også en side til voldsoffererstatningsordningen. Fornærmede i Orr-saken 

hadde søkt om og fått tilkjent voldsoffererstatning etter at det forelå dom fra Høyesterett 

(februar 2004), og Kontoret for Voldsoffererstatning søkte regress hos Orr ved brev av 20. 

oktober 2004.
116

  

 

Adgangen til å søke voldsoffererstatning reguleres i dag av voldsoffererstatningsloven av 

20. april 2001 nr. 13. Etter loven har man et rettskrav på voldsoffererstatning dersom man 

har lidd personskade som følge av en straffbar handling, jfr. voerstl. § 1 første ledd. Den 

straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, og søkeren må ha krevd 

erstatningskravet tatt med i en eventuell straffesak mot skadevolderen, jfr. voerstl. § 3. 

 

Orr mente at formuleringen i regresskravet innebar en skyldkonstatering fra statens side i 

strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Fordi EMD anså saken som en 

”separate matter” og fordi Orr ikke hadde uttømt de nasjonale rettsmidlene som gjaldt for 

denne, jfr. tvml. § 435, tok Domstolen ikke stilling til anførselen.
117

 Men problemstillingen 
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er etter mitt skjønn likevel aktuell, da utbetaling av voldsoffererstatning til fornærmede og 

tilhørende regresskrav mot den frikjente, kan oppleves som en strafferettslig 

skyldkonstatering, likt som ved idømmelse av erstatningsansvar i domstolene. Således, 

dersom EMD i denne saken hadde behandlet anførselen, og funnet brudd på 

uskyldspresumsjonen fordi regresskravet innebar en skyldkonstatering, ville man mest 

sannsynlig måttet revidere ordningen, så den ikke var konvensjonsstridig.  

 

Med utgangspunkt i Orr-dommen
 
kan altså man si at dagens utforming av 

voldsoffererstatningsloven (heretter voerstl.) kan reise konvensjonsrettslige 

problemstillinger.
118

 Både at voerstl. § 1 krever at det har skjedd en straffbar handling, 

samt regressadgangen, kan sies å være problematisk. At Kontoret for Voldsoffererstatning i 

en sak kan legge til grunn at det har skjedd en straffbar handling og kreve regress fra 

skadevolder, når denne har blitt frikjent for straffansvar ved domstolene, virker etter mitt 

syn uheldig. Lovgiver burde kanskje vurdere å endre ordlyden i voerstl. § 1, slik at den blir 

mer tilpasset kravene i EMK artikkel 6 nr. 2. Likeså burde det etter min mening vurderes å 

begrense regressadgangen til tilfeller hvor skadevolderen er domfelt på grunn av den 

strafferettslige tiltalen, dømt til å betale erstatning i straffesaken, eller å tilpasse ordlyden til 

de krav EMD stiller i erstatningssaker etter frifinnende straffedommer.
119

 

 

En endring som har kommet som følge av Orr-dommen, er at begrunnelsene til vedtakene i 

Erstatningsnemnda, som er Kontoret for Voldsoffererstatning sin ankeinstans, mer knyttes 

opp mot erstatningsrettslig argumentasjon, og inneholder færre strafferettslige 

formuleringer.
120

 Denne endringen av praksis må etter mitt skjønn bety at 

Erstatningsnemnda har vurdert det slik at domstolene mest sannsynlig på grunn av Orr-

dommen kommer til å endre sine begrunnelser i slike saker på samme måte, og at den 

ønsker å følge opp denne utviklingen for å ivareta Norges konvensjonsrettslige 

forpliktelser.  
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En endring av begrunnelsespraksis som omtalt ovenfor, må være et utslag av at det har blitt 

foretatt en vurdering av hvilke rettslige konsekvenser Orr-dommen vil få, og da utfallet av 

denne vurderingen ble at praksis måtte endres, tilsier dette at en endring i noen av 

bestemmelsene i voldsoffererstatningsloven (§§ 1 og 15) også kan være hensiktsmessig. 

5.6.3 Access to court - EMK artikkel 6 nr. 1 

I både Y mot Norge, Ringvold mot Norge, og Orr mot Norge, bemerket dommerne i EMD 

at hvis man gir en strafferettslig frifinnelse den rettskraftsvirkning at det må legges til 

grunn i senere saker at den frifunne ikke foretok handlingen saken gjelder, vil det reise 

alvorlige spørsmål under konvensjonen,
121

 særlig artikkel 6 nr. 1: 

 

”For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot 

seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en 

uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.” 

 

Hvis man gav frifinnelsen en slik rettskraftsvirkning, mente EMD at man ville: 

 

” … give a criminal acquittal the undesirable effect of pre-empting the victim’s 

possibilities of claiming compensation under the civil law of tort, entailing an 

arbitrary and disproportionate limitation on his or her right of access to court 

under Article 6 § 1 of the Convention. “ 

 

Ved bruken av ordene ”undesirable”, ”arbitrary” og ”disproportionate”, er det åpenbart at 

EMD anså en slik utvikling som særdeles uheldig. Å gi frifinnelse for straff en utvidet 

rettskraftsvirkning ville kunne gi den frifunne en utilbørlig fordel. Han ville kunne unngå 

ethvert sivilrettslig ansvar for sine handlinger. En slik vidtrekkende tolkning mente EMD 
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ikke hadde støtte i verken ordlyden til artikkel 6 nr. 2 eller i fellesretten for noen av 

konvensjonsstatene.
122

 

 

Det er altså EMDs standpunkt at selv om domstolene er bundet til å ikke omtale en 

frifunnet som strafferettslig skyldig, bør de fritt kunne utlede sivile rettsfølger basert på 

samme faktum som i straffesaken.
123

 Men når Domstolen gikk såpass langt i hva den 

krevde av begrunnelsen i Orr, kan man spørre om dette kan føre til at domstolene ikke 

lenger nyter fullt av denne friheten. Har EMD startet en utvikling i sin rettspraksis som kan 

resultere i at en frifinnelse i straffesaken bør legges til grunn, og være bindende for, 

avgjørelsen av det sivile kravet? I realiteten kan dette i så tilfelle dette bety at fornærmede, 

som ikke engang har vært part i straffesaken
124

, mister sin rett til å gå til domstolene med 

sitt oppreisnings- eller erstatningskrav. Det vil jo være særdeles uheldig dersom 

Domstolens egen praksis vedrørende en bestemmelse i EMK, fører til at en 

konvensjonsstat, når den følger denne praksisen, bryter en annen av bestemmelsene 

Domstolen faktisk har som oppgave å håndheve. Problemstillingen er således om EMD 

skal la EMK artikkel 6 nr. 1 virke begrensende på uskyldspresumsjonens rekkevidde, eller 

om den må tolke EMK artikkel 6 nr. 1 med de begrensninger som uskyldspresumsjonen 

skaper?  

 

Etter min mening vil Orr-dommen mest sannsynlig ikke lede til en utvikling i EMD hvor 

frifinnelse i straffesaken vil være bindende for avgjørelsen av erstatningskravet. Dette fordi 

det vil virke for inngripende i EMK artikkel 6 nr. 1. Men det er grunn til å være våken for 

hva slags signaler en streng dom som Orr sender. Jeg mener at det på grunn av 

uskyldspresumsjonens fundamentale karakter og av hensynet til den frikjente, kanskje kan 

være grunn til å vurdere å å begrense fornærmedes rett til ”access to court” i EMK artikkel 

6 nr. 1. Det kan være en idé å her la frifinnelsesgrunnen være avgjørende: Er denne 

manglende bevis, bør dette kunne være bestemmende for adgangen til å behandle det sivile 

                                                 

122
 Y avsnitt 41, Ringvold avsnitt 38, Orr avsnitt 49. 

123
 Y avsnitt 37. 

124
 Forutsatt at han eller hun ikke fremmet kravet selv, jfr. strprl. § 428. 
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kravet i forbindelse med straffesaken. Men å avskjære retten helt, vil selvfølgelig bære for 

langt. 

5.6.4 Begrunnelsesplikten  

Prinsippet om at det skal gis en begrunnelse utad for en judisiell beslutning, er en 

rettssikkerhetsgaranti.
125

 Det er i begge parters interesse at dommer blir begrunnet på en 

tilfredsstillende måte, slik at man for eksempel kan vurdere om man vil anke saken videre 

eller ikke. Man oppnår videre en sikkerhet for at saken er nøye gjennomtenkt, og for at det 

er sammenheng mellom begrunnelse og resultat.
126

 Domsgrunnene skal inneholde en så 

utførlig beskrivelse av det som er funnet bevist, at ankedomstolen har mulighet for å kunne 

se om rettsanvendelsen er riktig.
127

 I dag er begrunnelsesplikten i sivile saker hjemlet i tvl. 

§ 19-6 nr. 4. 

 

I Orr trakk EMD frem lagmannsrettens bruk av ordet ”vold” som en avgjørende faktor i sin 

avgjørelse. Flertallet mente at måten og konteksten lagmannsretten anvendte ordet på i sin 

begrunnelse, tilførte en strafferettslig dimensjon til vurderingen av erstatningskravet og på 

den måten gikk utover rammene for det sivile kravet. 

 

Norske domstoler bør således som følge av Orr, bli mer varsomme i sin språkbruk, der det 

går an. Har man synonyme ord som ikke er like strafferettslig ”ladet”, vil det være 

nærliggende å benytte disse. Så lenge man ikke går bort fra å beskrive handlinger ved deres 

rette benevnelser på en slik måte at begrunnelsesplikten forsømmes, bør man søke å 

anvende nøytrale ord. 

 

Det er dog verdt å bemerke at norsk er et relativt ordfattig språk. Det finnes ikke så mange 

synonymer eller alternative begrep, som det gjør i for eksempel engelsk. Dette burde 

flertallet i Orr ha problematisert. De bemerket i avsnitt 51 at konseptet ”vold” ikke 

                                                 

125
 Michelsen (1999) s. 234. 

126
 Michelsen (1999) s. 234. 

127
 Hov (2007) Rettergang I s. 386. 
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utelukkende er strafferettslig, men mente at konteksten ordet ble brukt i da lagmannsretten 

begrunnet sin avgjørelse, likevel ga det en strafferettslig dimensjon. Dette vitner etter min 

mening om en streng bedømmelse. 

 

Hvis EMD i fremtidige saker dømmer Norge for konvensjonsbrudd begrunnet med ”feil” 

ordvalg og språkbruk, er det min oppfatning at Norge unektelig vil bli stilt i en uheldig 

situasjon. Ved å etterleve kravene fra Domstolen, vil Norge kanskje gå på akkord med sin 

egen lovgivning. Domstolene er pålagt å begrunne sine avgjørelser utfyllende, ellers vil 

rettsikkerheten ikke bli ivaretatt i tråd med hva man kan forvente i en demokratisk rettsstat. 

Balansegangen vil bli utfordrende – domstolene må ordlegge seg utfyllende nok til å 

oppfylle kravet om utfyllende domsbegrunnelser, men ordlegge seg nøytralt og varsomt 

nok, til at man ikke går utenfor sakens sivile rammer. 
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6 Utfordringer og veien videre 

6.1 Utfordringer  

Utfordringene ved dagens ordning med delte avgjørelser har vist seg å være flere, og med 

Orr-dommen har de på ny fått aktualitet. I det følgende skal jeg kort belyse de mest 

åpenbare utfordringene. 

 

For det første er det slik at de løsningene dagens ordning åpner for, ikke alltid møter 

forståelse i befolkningen. Folk flest skjønner ikke at man i samme dom kan frifinnes for 

straff, men dømmes til å betale erstatning, på bakgrunn av samme handling. Som nevnt 

ovenfor, mener jeg at man skal være varsom med å betingelsesløst vektlegge allmennhetens 

rettsfølelse i komplekse rettslige spørsmål. Men det er endog verdt å undersøke om noe kan 

gjøres for å avhjelpe folks oppfatning av ordningen med delte avgjørelser.  

 

For det andre synes ordningen å svekke den frifunnes behov for renvasking. Dette henger 

sammen med at folk flest ikke forstår at man kan ende opp med delte avgjørelser. Den 

sosiale fordømmelsen kan være nesten like vanskelig å takle, som om man faktisk ble 

straffedømt. Spor av dette kan man finne i Karmøy-saken. Nærsamfunnet hadde der vondt 

for å gå videre, og forsone seg med den delte avgjørelsen.  

 

For det tredje er det en utfordring ved ordningen at man kan ende opp med avgjørelser som 

på mange måter virker motsigende. De sakene som kan virke mest motsigende, er hvor det 

i straffesaken frifinnes fordi det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det er tiltalte 

som har begått handlingen, mens erstatningskravet begrunnes med at det er klar 

sannsynlighet for at det (likevel) var tiltalte som begikk handlingen. De forskjellige 

beviskravene åpner for slike løsninger, men det er ikke alltid like lett å forstå logikken.  
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Videre, i saker som avgjøres med jury, bør rettens formann være sitt ansvar bevisst. På en 

forståelig måte må han eller hun i rettsbelæringen forberede jurymedlemmene ved å 

forklare dem forskjellene i beviskrav for straff og erstatning samt formidle at reaksjonene 

har ulike funksjoner og tilgodeser ulike formål. Mangelfull forklaring av forskjellen på 

beviskravene til juryen var en del av grunnlaget for at Høyesterett i Rt. 2003 s. 1671 mente 

at lagmannsretten i sin begrunnelse hadde krenket uskyldspresumsjonen.
128

 Dette tilsier at 

Høyesterett har vurdert denne forklaringen som viktig for å markere avstand til 

straffesaken. Det er således en utfordring at dette gjennomføres på en tilfredsstillende måte. 

 

Det vil til slutt være en utfordring for domstolene fremover å begrunne seg varsomt nok til 

ikke å trå inn på uskyldspresumsjonens område, samt utfyllende nok til å ikke komme i 

konflikt med plikten til å gi utfyllende domsgrunner. Det kan nesten virke som om 

domstolene skal beskrive den handling som har skjedd, uten å bruke ett eneste ord som kan 

lede tanken hen til at handlingen er straffbar. Det sier seg selv at det da vil bli veldig 

vanskelig å beskrive for eksempel en voldtekt eller et drap. For hvordan beskriver man en 

voldtekt uten å bruke ordene vold, tvang eller makt?  

6.2 Behov for lovendring? 

Som mindretallet i Karmøy-saken diskuterte, kan det være en idé å tolke strprl. § 3 med 

den begrensning at man tar bort de mest ytterliggående konsekvenser.
129

 Dette kan gjøres 

ved at Høyesterett endrer kurs eller ved å lovfeste en modifisert form av 

likeretningsprinsippet fra straffeprosessloven av 1887.
130

 På denne måten kan man unngå 

de mest motsigende tilfeller av delte avgjørelser i norsk rett, og bidra til å fjerne 

allmennhetens skepsis overfor ordningen. En slik endring vil etter min mening harmonere 

godt med EMDs strenge krav til begrunnelsen av erstatningskravet. Begrunnelsen skal ikke 

                                                 

128
 Rt. 2003 s. 1671 avsnitt 36. 

129
 Rt. 1999 s. 1363 på s. 1380. 

130
 Modifisert, ved at man lar den strafferettslige frifinnelsen som er begrunnet med at handlingen ikke er 

begått, være bindende for erstatningskravet, se Aall (2003) i LoR s. 254. 
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så tvil om at frifinnelsen er riktig, og hvis man fjerner muligheten for å idømme erstatning 

når det i straffesaken legges til grunn at det ikke var tiltalte som begikk handlingen saken 

gjelder, vil man bidra til å fjerne motsigelseselementet. 

 

Eventuelt kan det være grunn til å vurdere å innføre en lovfestet plikt for juryen til å 

begrunne svaret på skyldspørsmålet, for å få erstatningsavgjørelsene til å harmonere bedre 

med frifinnelsesgrunnlaget. Hvis juryen må begrunne hvorfor de velger å frifinne vil 

fagdommerne mest sannsynlig stå bedre rustet for å kunne avgjøre erstatningsspørsmålet, 

enn i dag.
131

 Dette kan for eksempel gjennomføres i praksis ved å dele opp 

spørsmålsstillingen slik at juryen må svare på flere spørsmål enn kun om tiltalte er skyldig 

eller ei, eller ved at fagdommerne er til stede under juryens forhandlinger, uten å delta.
132

 

Eventuelle endringer bør dog bare gjennomføres på en måte som ikke gjør reglene mer 

kompliserte og vanskelig tilgjengelige.
133

 Uansett er det oftest meddomsretter, som alltid 

gir en begrunnelse som viser hvorfor tiltalte er frifunnet for straff, som behandler 

straffesakene i dag. Juryen avgjør bare et fåtall av dem.
134

 

 

Som diskutert ovenfor, bør lovgiver etter min mening også vurdere å endre 

voldsoffererstatningsloven, slik at det ikke lenger er et krav i § 1 at det er funnet bevist med 

klar sannsynlighetsovervekt at det har skjedd en straffbar handling. Dette kan gjøres ved å 

endre ordlyden. I voerstl. § 1 bør mest sannsynlig det subjektive element fjernes, altså at 

det har skjedd en ”straffbar handling” og at man har ”opplevd vold”, og byttes ut med mer 

nøytrale ord og begreper. Det bør også i § 15 tas inn en passus om at regressadgangen 

begrenses til de saker hvor siktede ble dømt i straffesaken, eller i hvert fall til saker hvor 

han ble dømt til å betale erstatning i forbindelse med straffesaken. På denne måten vil man 

kunne unngå at siktede føler seg utsatt for en ny strafferettslig skyldkonstatering som kan 

være i strid med EMK artikkel 6 nr. 2. 

                                                 

131
 Ordningen i dag: Juryen er ikke forpliktet til å begrunne sine avgjørelser, jfr. strprl. § 40 (1). 

132
 Strandbakken og Garde (2001) i LoR s. 20.  

133
 På samme måte Andorsen (2000) i LoR s. 315. 

134
 Johnsen (2001) i TfS s. 99. 



 61 

6.3 Veien videre 

Etter min mening gir Orr-dommen grunn til å vurdere om man bør ta grep, ad tolknings 

eller lovendringsvei, for å unngå de mest uheldige tilfeller av delte avgjørelser i norsk rett. 

Fjerner man de mest uheldige utfallene i slike delte avgjørelser, vil man mest sannsynlig 

unngå at slike saker ender i Strasbourg. Det vil også kunne øke folks generelle tillit til 

rettssystemet, og man vil mest sannsynlig unngå en utvikling hvor adgangen til å få 

erstatning begrenses. Dermed vil Orr-dommen kunne fungere som et uttrykk for at EMD 

stiller strenge(re) krav til begrunnelsen, men den vil ikke føre med seg (etter min mening) 

uønskede konsekvenser for rettstilstanden. 
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