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Koreferenten, advokat ph.d. Marius Stub, Norge:

1. Innledning

Problemstillingen i denne sesjonen er følgende: Kan unnlatt myndighetsutøving medføre 
erstatningsansvar?

Jeg vil gjerne innlede med å takke Clarence Crafoord for hans interessante referat om 
emnet. Jeg vil også takke arrangørene av Nordisk juristmøte 2014, som har vært lettsindige nok 
til å la meg kommentere den.

Den praktiske betydningen av det spørsmålet som her diskuteres, henger nøye 
sammen med hvor omfattende oppgaver staten har tatt på seg. I en nattvekterstat vil det nok 
bare sjelden oppstå spørsmål om erstatningsansvar som følge av unnlatelser. I våre nordiske 
velferdssamfunn er situasjonen en annen. Hos oss har det offentlige påtatt seg mange oppgaver 
som forutsetter myndighetsutøving i form av regulering, kontroll eller sanksjonering. Dette 
gjelder ikke bare i inngrepssituasjoner, men også ved tildeling av offentlige ytelser.

Denne utviklingen har satt spor i rettspraksis. La oss ta tilsynssektoren som eksempel. 
For mer enn 100 år siden fikk vi de første fyrlyktdommene i Norge. Rett før første verdenskrig 
gikk skipet «Olav Trygvason» på grunn som følge av at et fyr blinket hvitt i stedet for 
rødt. Feilen skyldtes at det røde glasset foran fyrlykten ikke var satt tilbake på plass etter 
en inspeksjon. I Rt. 1913 s. 656 ble staten frifunnet for et krav om erstatning som følge av 
unnlatelsen.1 

I dag finnes det en rekke spesialiserte forvaltningsorganer som håndhever 
reguleringslovgivningen på ulike forvaltningsområder, for eksempel Mattilsynet og 
Konkurransetilsynet.2 Slike tilsynsorganer må løpende ta stilling til hvordan de skal 
legge opp sin kontrollvirksomhet, innenfor rammen av sine budsjetter og de føringer som 
er knyttet til bevilgningene. Det er lett å se for seg at det her vil kunne oppstå vanskelige 
prioriteringsspørsmål, for det er verken mulig eller ønskelig å kontrollere alt. I kjølvannet 
av prioriteringene kommer erstatningssakene: Kan staten holdes ansvarlig for å ha unnlatt å 
kontrollere en virksomhet som senere volder skade?3

1  En annen klassiker på dette området er Rt. 1970 s. 1154 (Tirranna).
2  Se nærmere Stub, Tilsynsforvaltningsens kontrollvirksomhet (Oslo 2011) s. 32-41.
3  Se til illustrasjon Rt. 1991 s. 954 (reisegaranti) og Rt. 1992 s. 453 (furunkulose).
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Spørsmålet om erstatningsansvar for unnlatt myndighetsutøvelse kan også oppstå 
utenfor tilsynssektoren. En variant er krav om erstatning som følge av lang saksbehandlingstid.4 
En annen variant er krav om erstatning under henvisning til at det offentlige ikke har gjort nok 
for å beskytte enkeltpersoner i en barnevernssak eller i en familievoldssak. Blir barnevernet 
ansvarlig dersom det ikke griper inn overfor et barn hvor vilkårene for omsorgsovertakelse 
er oppfylt? Blir politiet ansvarlig dersom det ikke makter å verne en kvinne som til stadighet 
plages av sin tidligere samboer?5 På en helt annen kant finner vi de erstatningsspørsmål som 
oppstår der staten unnlater å oppfylle sin plikt etter EØS-avtalen til å gjennomføre direktiver 
og forordninger, eller gjennomfører dem feil. På dette området er imidlertid rettstilstanden etter 
hvert blitt nokså avklart gjennom praksis fra Høyesterett og fra EFTA-domstolen.6

Synet på hvorvidt unnlatelser kan lede til erstatningsansvar har variert, både over tid 
og mellom de nordiske landene: Tidligere var man avvisende til at unnlatelser kunne lede til 
ansvar, bl.a. ut fra den tanke at av intet kommer intet («ex nihilo nihil»). I dag er ikke lenger det 
interessante spørsmålet hvorvidt unnlatt myndighetsutøving kan lede til erstatningsansvar, men 
hvilke vilkår slikt ansvar er betinget av og hvordan det nærmere skal avgrenses. 

Crafoord oppstiller tre teser. Disse tesene graviterer rundt to hovedspørsmål: (1) 
Når foreligger det en unnlatelse, og (2) når er unnlatelser erstatningsbetingende? Han legger 
hovedvekten på det første spørsmålet, og drøfter dette med utgangspunkt i statenes positive 
forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Spørsmålet om 
når brudd på slike forpliktelser gir rett til erstatning, som altså er temaet i denne sesjonen, 
behandles bare i begrenset utstrekning, antakelig fordi han ser det slik at eventuelle brudd 
uten videre leder til erstatningsansvar. Men også det er et standpunkt som krever en nærmere 
rettslig begrunnelse. 

I det følgende vil jeg knytte noen korte bemerkninger til begge spørsmål.

2. Når foreligger det en unnlatelse?

2.1 Oversikt

Erstatningsansvar for unnlatt myndighetsutøvelse kan rimeligvis bare komme på tale der 
staten har unnlatt å treffe faktiske eller rettslige tiltak som den hadde rettslig plikt til å foreta. 
Hvilke betingelser som må være oppfylt i tillegg, beror blant annet på om ansvarsgrunnlaget er 
subjektivt eller objektivt. Jeg kommer tilbake til det i punkt 3.

Hvilke tiltak en stat har plikt til å foreta, beror først og fremst på en tolking av de 
primærregler som staten er bundet av sin interne rett. I punkt 2.2 går jeg kort inn på det. I dette 
bildet hører naturligvis også de plikter som kan utledes av EMK. I Norge er EMK inkorporert 
ved lov, og skal ved motstrid gå foran andre lovbestemmelser, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 
3. Hvis Norge kommer i skade for å bryte sine positive forpliktelser etter EMK, foreligger det 
en unnlatelse som i prinsippet kan gi grunnlag for et krav om erstatning. I punkt 2.3 går jeg 

4  Se for eksempel Rt. 2006 s. 1519.
5  I Rt. 2013 s. 588 kom Høyesterett til at staten i en slik sak hadde krenket sine positive forpliktelser etter EMK, men den 

tok ikke stilling til de erstatningsrettslige spørsmålene som dette reiste. 
6  Jeg nøyer meg her med å nevne Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I) og Rt. 2005 s. 1365 (Finanger II), som er de sentrale saker 

fra norsk rettspraksis, se nærmere Halvard Haukeland Fredriksen: Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på 
EØS-avtalen, Bergen 2013.
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kort inn på det.
I tillegg vil det kunne utledes handleplikter av erstatningsretten, for eksempel den 

alminnelige culpanormen, som stiller krav til aktsom opptreden som supplerer de krav som kan 
utledes av primærreglene. En unnlatelse kan være uaktsom og dermed erstatningsbetingende 
selv om alle skrevne atferdsnormer på området er overholdt. Dette finner jeg imidlertid ikke 
grunn til å gå nærmere inn på her.

2.2 Statens aktivitetsplikt etter den interne rett

Rekkevidden av statens aktivitetsplikt etter den interne rett, vil bero på hva som følger av blant 
annet lovgivningen, forskriftsverket, enkeltvedtak og avtaler.

I lovgivningen finnes det mange eksempler på at staten har en aktivitetsplikt: Det 
fremgår for eksempel av politiloven § 12 at politiet skal ”hjelpe eller sørge for hjelp til syke 
personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, når ingen pårørende eller andre ansvarlige 
er til stede og kan ta seg av dem”. Et annet eksempel fremgår av matloven § 27. Dersom det 
foreligger mistanke om forhold som kan utgjøre en ”fare for menneskers ellers dyrs helse”, 
skal Mattilsynet av eget tiltak gi allmennheten informasjon dersom det. 

Hvor langt statens aktivitetsplikt rekker i slike situasjoner, reiser interessante 
spørsmål. Når Crafoord ikke finner grunn til å forfølge dem i sitt referat, skyldes nok det at 
dette er alminnelige forvaltningsrettslige problemstillinger som må løses ganske uavhengig av 
rekkevidden av statens erstatningsansvar for eventuelle unnlatelser. Jeg vil derfor ikke forfølge 
dem her.

Det kan imidlertid være grunn til å understreke at det rettslige grunnlaget for å 
oppstille en aktivitetsplikt for staten, først og fremst må søkes i de regler som jeg her avgrenser 
mot. Underbetoner man den nasjonale dimensjonen, legger man et press på tolkningen av 
EMK som kan være uheldig.

2.3 Statens aktivitetsplikt etter EMK

2.3.1 Innledning
Det er på det rene at EMK ikke bare rommer negative forpliktelser til å avstå fra tiltak som 
vil krenke konvensjonsvernet, men også visse positive forpliktelser til å sikre det vern som 
konvensjonen gir. Disse forpliktelsene har varierende støtte i EMKs ordlyd, og de må nok først 
og fremst sies å være utviklet av EMD gjennom sin dynamiske tolkning av konvensjonen, bl.a. 
med støtte i EMK artikkel 1.

Hvor langt statenes ulike positive forpliktelser etter EMK rekker og hva de rommer, 
reiser generelle EMK-rettslige spørsmål som jeg ikke går inn på her. De må løses uavhengig av 
spørsmålet om statens erstatningsansvar for eventuelle unnlatelser. 

I en erstatningsrettslig kontekst har ikke primærnormene i EMK noen større interesse 
enn primærnormene i den interne rett. Selv om dette skulle tilsi at vi lar det generelle spørsmålet 
om rekkevidden av de positive forpliktelsene helt ligge, ønsker jeg likevel å knytte én kort 
bemerkning til Crafoords gjennomgåelse.

2.3.2 Har EMK horisontal virkning i delegasjonstilfellene?
I Crafoords referat antydes det at EMK har horisontal virkning i delegasjonstilfellene. Dersom 
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han har rett i det, innebærer det at en privatperson som etter delegasjon utøver myndighet på 
vegne av staten, vil kunne bli personlig ansvarlig dersom han kommer i skade for å krenke en 
eller flere av konvensjonsrettighetene. Jeg kommer tilbake til spørsmålet om erstatningsansvar 
i punkt 3 nedenfor. Spørsmålet her er hvorvidt en privatperson overhodet kan sies å være 
bundet at EMKs positive forpliktelser.

La oss begynne med å slå fast utgangspunktet: EMK er en konvensjon mellom 
stater, og det er statene som er bundet av den. Enkeltindivider er rettighetssubjekter, men ikke 
pliktsubjekter. Konvensjonen har dermed ikke horisontal virkning. Dette ikke til hinder for at 
de positive forpliktelsene kan omfatte konflikter mellom private, f.eks. rene nabokrangler og 
fylleslagsmål. Dette er ikke et spørsmål om horisontal virkning, men om hvilke forpliktelser 
som hviler på staten. Noen av de eksempler Crafoord trekker frem for å underbygge sitt syn, 
ser ut til å falle i denne kategorien.

I situasjoner der staten delegerer myndighet til personer eller organisasjoner utenfor 
statsforvaltningen, og vedkommende opptrer på en slik måte at noen påføres en skade, er det 
klart at statens ansvar ikke forsvinner ved delegasjon. Staten vil være ansvarlig for eventuelle 
krenkelser i samme utstrekning som om skaden skyldes en offentlig tjenestemanns handlinger 
eller unnlatelser. 

Den som opptrer på vegne av staten har imidlertid ikke selv gjort seg skyldig i noe 
konvensjonsbrudd, siden han ikke er noe pliktsubjekt etter konvensjonen.7 Han kan dermed 
ikke bli erstatningsansvarlig på det grunnlaget, jf. neste punkt. I norsk rett er riktignok EMK 
inkorporert gjennom menneskerettsloven, men det leder ikke til noen annen løsning. Det 
er konvensjonen som sådan som er inkorporert i norsk rett. Menneskerettsloven gir derfor 
ikke grunnlag for mer vidtrekkende positive eller negative plikter enn det konvensjonen selv 
gir grunnlag for. Dette gjelder for øvrig ikke bare i delegasjonstilfellene, men også der den 
aktuelle skaden er voldt av en offentlig tjenestemann.

3. Når er unnlatelser erstatningsbetingende?

3.1 Innledning

I norsk erstatningsrett finnes det ingen særlige regler om unnlatelser.8 Det vil derfor bero 
på de alminnelige erstatningsrettslige reglene om staten er erstatningsansvarlig for tap som 
skyldes unnlatt myndighetsutøvelse. Erstatningsansvar forutsetter derfor (1) at det foreligger 
et ansvarsgrunnlag, (2) at skadelidte er påført et økonomisk tap (med mindre det er tale 
om oppreisningserstatning), og (3) at det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom 
unnlatelsen og tapet. 

I det følgende vil jeg begrense meg til å si noe om rekkevidden av aktuelle 
ansvarsgrunnlag – først etter rent internrettslige regler (punkt 3.2), og deretter etter EMK 
(punkt 3.3).

7  Slik også Rt. 2010 s. 291 avsnitt 38.
8  Dette er antakelig noe av bakgrunnen for at unnlatelser i liten grad behandles som et selvstendig problemfelt innenfor 

erstatningsretten, men heller nevnes som en av flere mulige måter ansvar kan pådras på.
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3.2 Ansvarsgrunnlag etter rent internrettslige regler

I norsk erstatningsrett gjelder det ikke noe alminnelig objektivt ansvar for uberettiget 
myndighetsutøvelse. Spørsmålet har lenge vært omstridt, men må antakelig anses som avklart 
Rt. 2010 s 291 (Vangen eiendom) avsnitt 33:

«Ut fra den rettspraksis som foreligger, må det legges til grunn at det ikke gjelder noen ge-
nerell regel om objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse.»

Dette gjelder antakelig også der det foreligger brudd på EMK, jf. avsnittene 36-39 i samme 
dom forutsetningsvis.De mest aktuelle ansvarsgrunnlagene ved unnlatt myndighetsutøvelse er 
derfor det ulovfestede organsvaret (som rammer de tilfeller der unnlatelsen tilskrives staten) og 
arbeidsgiveransvaret (som rammer de tilfeller der unnlatelsen i stedet tilskrives en arbeidstaker 
eller andre staten hefter for), jf. skadeserstatningsloven § 2-1. I begge tilfeller vil det sentrale 
være hvorvidt skaden er voldt forsettlig eller uaktsomt. Ved denne vurderingen må det legges 
vekt på hvilken aktivitetsplikt som kan utledes av de regler staten er bundet av, f.eks. positive 
(eller negative) forpliktelser etter EMK. Jeg nevner for ordens skyld – selv om det er trivielt – 
at et eventuelt brudd på slike plikter ikke i seg selv er erstatningsbetingende. Ved vurderingen 
av hvorvidt en unnlatelse er uaktsom, vil også subjektive forhold spille inn. En unnlatelse 
er bare uaktsom dersom staten selv eller noen som staten hefter for skulle ha handlet, og 
vedkommende kan bebreides for at det ikke ble gjort.Det siste ansvarsgrunnlaget som er det 
grunn til å nevne i denne oversikten, er det alminnelige culpaansvaret. Den som skulle ha 
handlet på vegne av staten, kan selv bli ansvarlig på culpagrunnlag. Det er imidlertid ikke så 
ofte at slike krav fremsettes, siden den skadelidte normalt vil velge å rette sitt krav mot det 
ansvarssubjekt som er mest søkegod – men mindre kravet fremsettes i sjikanehensikt.

3.3 Ansvarsgrunnlag etter EMK?

3.3.1 EMK artikkel 41
Dersom en stat domfelles i EMD, er den forpliktet til å rette seg etter dommen, jf. EMK 
artikkel 46. Staten må sørge for at krenkelsen opphører, og den må om mulig gjenopprette 
den tilstand som forelå forut for krenkelsen («restitutio in integrum»). Det er som hovedregel 
overlatt til statene å avgjøre hvilke konkrete tiltak som skal treffes i den forbindelse, selv om 
det forekommer at EMD gir visse anvisninger.

EMD kan på nærmere vilkår i tillegg tilkjenne erstatning («just satisfaction»), jf. 
EMK artikkel 41. Kompetansen til å tilkjenne erstatning etter denne bestemmelsen hører alene 
under EMD; den utgjør altså ikke et ansvarsgrunnlag som kan påberopes direkte for nasjonale 
domstoler.

3.3.2 EMK artikkel 13
Dersom det foreligger en krenkelse av statens positive forpliktelser etter EMK, har den 
krenkede krav på en «effective remedy» i nasjonal rett, jf. EMK artikkel 13. Utgjør dette et 
ansvarsgrunnlag som kan påberopes for nasjonale domstoler?

I tilfeller hvor erstatning er den eneste måten å reparere et konvensjonsbrudd på, 
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kan antakelig ansvaret forankres direkte i EMK artikkel 13, jf. f.eks. Rt. 2001 s. 428.9 Et 
konvensjonsbrudd kan imidlertid ofte repareres på andre måter enn ved å gi erstatning. På 
forvaltningsstadiet vil en krenkelse som består i en unnlatelse i noen tilfeller kunne repareres 
ved at forvaltningen gjør det den har unnlatt å gjøre. På domstolsstadiet vil en krenkelse i 
noen tilfeller kunne repareres ved at retten fastslår at det foreligger et brudd på EMK.10 I saker 
om gyldigheten av forvaltningsvedtak kan retten kjenne vedtaket helt eller delvis ugyldig, 
eller unntaksvis avsi realitetsdom.11 Dette innebærer at retten ikke nøyer seg med å fastsette 
at forvaltningens vedtak er ugyldig, men at den tilkjenner den private part det han har krav på 
etter loven. Dersom konvensjonsbruddet kan repareres på to eller flere måter, er det som regel 
overlatt til statene å bestemme hvilken reparasjonsmåte som skal velges. I slike situasjoner kan 
man ikke godt si at EMK artikkel 13 gir den private part noe krav på erstatning, for «kravet» 
korresponderer ikke med noen tilsvarende plikt for staten.

Det finnes imidlertid enkelte sakstyper hvor kravet om «effective remedy» er tolket så 
snevert at det bare vil være oppfylt dersom erstatning gis, eller at det iallfall er adgang til å kreve 
erstatning. I Keenan v.the United Kingdom, som gjelder artikkel 2 og 3, uttrykkes dette slik: 

«130. The question arises whether Article 13 in this context requires that compensation be 
made available. The Court itself will in appropriate cases award just satisfaction, recognis-
ing pain, stress, anxiety and frustration as rendering appropriate compensation for non-pe-
cuniary damage. The Court considers that, in the case of a breach of Articles 2 and 3 of the 
Convention, which rank as the most fundamental provisions of the Convention, compensation 
for the non-pecuniary damage flowing from the breach should in principle be available as 
part of the range of possible remedies.»

 
Tilsvarende eksempler finnes i praksis i tilknytning til EMK artikkel 6, bl.a. når det gjelder 
saker om kravet om rimelig tid. I slike tilfeller vil det antakelig kunne kreves erstatning av 
staten uavhengig av rekkevidden av de alminnelige ansvarsgrunnlagene.

4. Bør statens erstatningsansvar for unnlatt myndighetsutøving være 
objektivt?

Jeg vil avslutte innlegget med å reise et spørsmål: Bør statens erstatningsansvar for unnlatt 
myndighetsutøving være objektivt, i den forstand at staten kan bli ansvarlig selv om verken 
staten eller noen staten hefter for kan bebreides for at skaden inntraff? 

Når det gjelder brudd på aktivitetsplikter i den interne rett, er det vanskelig å se at 
det foreligger behov for et objektivt ansvar for unnlatt myndighetsutøving. Mitt inntrykk er 
at organansvaret, arbeidsgiveransvaret og culpaansvaret stort sett gir krav på erstatning i de 

9  Et eksempel på det samme gir Oslo tingretts dom 2. juni 2014 i en sak om konvensjonsmessigheten av den norske 
ordningen med politiarrest, jf. TOSLO-2013-103468. Dommen er imidlertid påanket.

10 Dette skjer ofte i saker om krenkelse av uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Et nokså ferskt eksempel på 
det gir Rt. 2014 s. 705. I sanksjonssaker vil en krenkelse dessuten kunne lede til reduksjon av den ilagte straffen eller 
forvaltningssanksjonen.

11 At adgagen til å avsi realitetsdom er snever, fremgår av Rt. 2001 s. 995 og Rt. 2009 s. 170.
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situasjoner hvor det er rimelig at den skadelidte holdes skadesløs. Dersom utviklingen skulle 
vise at det på enkelte særlige områder er behov for et mer vidtrekkende ansvarsgrunnlag, kan 
slike regler gis så langt behovet tilsier det. I norsk rett gir reglene om voldsoffererstatning et 
eksempel på at en slik tilnærming kan være vellykket.

Når det gjelder brudd på aktivitetsplikter som springer ut av statenes positive 
forpliktelser etter EMK, har jeg allerede påvist at EMK bare i begrenset utstrekning krever at 
eventuelle konvensjonsbrudd gir krav på erstatning. Statene kan imidlertid velge å gi regler om 
erstatning som rekker lenger – men bør de det?

Det er lett å være positiv til tiltak som styrker menneskerettighetene. Slik sett kunne 
det være fristende å være positiv til en regel om objektivt erstatningsansvar for brudd på 
statenes positive forpliktelser etter EMK. La meg likevel få antyde enkelte motforestillinger.

For det første er det grunn til å minne om at de plikter det her er tale om, først og 
fremst er utviklet av EMD gjennom sin dynamiske tolkning av konvensjonen. Det er altså 
tale om plikter som har en noe løsere forankring i konvensjonsteksten – og dermed også i 
tilslutningsgrunnlaget for de enkelte medlemsstatene – enn de plikter som kommer direkte 
til uttrykk i konvensjonen. Dette har ikke bare en viss betydning for vurderingen av pliktenes 
demokratiske legitimitet, men kan også få betydning for hvilken resonans de har i de samfunn 
og i de rettssystemer hvor de gjelder og i første rekke skal håndheves. En aktivitetsplikt som 
utgjør en nødvendig videreutvikling av den nasjonale retten i enkelte medlemsstater, kan i 
andre virke mer fremmede. Dette kan tale for at det bør det derfor være opp til medlemsstatene 
å avgjøre hvilke pliktbrudd som skal gi krav på erstatning utenfor rammen av EMK artikkel 13.

For det annet kan man spørre – på samme måte som ovenfor – om det 
egentlig er behov for et objektivt ansvar for brudd på statenes positive forpliktelser 
etter EMK. Disse forpliktelsene rammer jo først og fremst de unnlatelser hvor staten 
er å bebreide for det som har skjedd, jf. for eksempel Rt. 2013 s. 588 (stalker) avsnitt 46: 

«For det første: Politiarbeid er krevende og komplekst, muligheten for å forutse utviklingen 
er begrenset, og operative valg må skje innenfor rammen av fastsatte prioriteringer og res-
sursmessige rammer. Konvensjonen krever ikke det umulige eller uforholdsmessige. Og staten 
forventes ikke å avverge enhver fare for krenkelser begått av private. Men det må reageres 
mot reell og umiddelbar risiko som myndighetene er kjent med, eller burde være kjent 
med, med de tiltak som det ut fra situasjonen er rimelig å forvente. Jeg viser til Osman mot 
Storbritannia (storkammerdom 28. oktober 1998) (EMD-1994-23452) avsnitt 116, Kontrová 
mot Slovakia (dom 31. mai 2007) (EMD-2004-7510) avsnitt 50, Milanovic mot Serbia (dom 
14. desember 2010) (EMD-2007-44614) avsnitt 84 og Dordevic mot Kroatia (dom 24. juli 
2012) (EMD-2010-41526) avsnitt 139.»

Dersom staten eller noen staten hefter for har opptrådt uaktsomt, vil den skadelidte som regel 
ha krav på erstatning etter de alminnelige ansvarsgrunnlagene i norsk rett. 

Et objektivt ansvar vil først få selvstendig betydning der staten ikke er å bebreide for 
det som har skjedd. 

Dette leder meg over til det tredje og siste poenget: Er det egentlig rimelig at staten 
skal kunne bli erstatningsansvarlig i situasjoner hvor den ikke er å bebreide, og hvor et ansvar 
heller ikke vil ha noen nevneverdig preventiv virkning?

Det kan være flere grunner til at staten unnlater å utøve myndighet. En variant er at 
undervurderer hvor langt EMD er villig til å strekke de positive forpliktelsene etter EMK. Når 
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Høyesterett har gitt anvisning på at det først og fremst er EMD som skal videreutvikle EMK 
gjennom sin dynamiske tolkningsstil,12 er det lett å se for seg at norske myndigheter vil vurdere 
rekkevidden av EMK annerledes enn det EMD vil gjøre. Bør det være erstatningsbetingende å 
bygge på en tolkning som var korrekt på avgjørelsestidspunktet, men som senere blir erklært 
konvensjonstridig av EMD?

En annen variant er at staten unnlater å gripe inn fordi andre saker prioriteres høyere, 
og hvor det kanskje også foreligger en EMK-rettslig plikt til å gripe inn. Det vil alltid gå 
en grense for hvor store ressurser som kan overføres til et område uten at det går utover 
myndighetenes innsats på andre områder, og det vil derfor alltid måtte foretas vanskelige 
prioriteringer innenfor den budsjettramme som foreligger. Det er et først og fremst et politisk 
spørsmål hvordan statens midler skal forvaltes. Et objektivt erstatningsansvar vil legge et bånd 
på denne friheten, og det vil kunne tvinge staten til å omdisponere midlene til skade for andre 
formål som kanskje er viktigere. Dette er en form for rettsliggjøring som kan være uheldig.

Jeg stanser her. Men før jeg gir meg helt, er det fristende å minne om hva professor 
Mårten Schultz avsluttet sitt innlegg med under det forrige juristmøtet, hvor et lignende emne 
ble diskutert: «Det skulle inte förvåna mig om ämnet dyker upp på dagordningen även vid 
kommande Nordiska juristmöte.» Prognosen slo til i år – og den vil sikkert slå til igjen. 

***
Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, advokat Sune Fugleholm, 
Danmark:

Efter debatleder Sune Fugleholms introduktion redegjorde referent Clarence Crafoord for 
de vigtigste elementer i hans referat, herunder særligt spørgsmålet om erstatningsansvar i 
forbindelse med statens manglende opfyldelse af menneskerettighedskonventionens positive 
forpligtelser. Herefter redegjorde koreferent Marius Stub for hans syn på emnet. 

I den efterfølgende debat havde følgende mødedeltagere ordet: Advokat Are Stenvik, 
Norge; Professor Lena Sisula-Tulokas, Finland; Professor Palle Bo Madsen, Danmark; 
Professor Karin Åhman, Sverige, og Justitiekansler Anna Skarhed, Sverige.

Debatten vedrørte særligt spørgsmålet om, hvor den nationale hjemmel for 
erstatningsansvar i forbindelse med statens manglende opfyldelse af menneskerettigheds-
konventionens positive forpligtelser kan findes, herunder om EMRK i sig selv indeholder 
en ansvarsnorm. Det blev diskuteret, hvor langt de nationale domstole kan og bør tilpasse 
national ret for at imødekomme menneskerettighedsdomstolens krav om, at krænkelser skal 
repareres på nationalt niveau. Flere var kritiske overfor en holdning om, at EMRK i sig selv 
indeholder en ansvarsnorm i national ret. Det blev heroverfor hævdet, at der på baggrund af 
præsumptionsprincippet må indfortolkes et ansvarsgrundlag i national ret. I den forbindelse 
blev det påpeget, at det på grund af erstatningsrettens dommerskabte karakter, ikke er noget 
problem, hvis ikke der findes en lovhjemmel i national ret. Konklusionen var, at der, selvom 
konventionsgrundlaget er fælles, formentlig er stor forskel på, hvor hjemmelen til erstatning 
ved nationale domstole kan findes i de forskellige nordiske lande.  

12  Se for eksempel Rt. 2000 s. 996 (Bøhler), Rt. 2002 s. 557, Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45 og Rt. 2008 s. 1861 avnitt 74.


