ADVOKATFIRMAET DANIELSEN & CO AS
v/advokatfullmektig Linnéa Tereza Karlberg
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0129 OSLO
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30.10.2020

Erstatning etter strafforfølgning Statens sivilrettsforvaltning viser til krav om erstatning etter strafforfølgning av 30. mars
2020, mottatt her 19. mai 2020.
Kravstiller ble 9. desember 2018 kl. 10:43 pågrepet og siktet for overtredelse av straffeloven
§ 291 (voldtekt til seksuell omgang). Han ble løslatt neste dag kl. 17:00. Saken ble 18. mars
2020 henlagt som intet straffbart forhold bevist.
Det er på vegne av kravstiller fremmet krav om kr 3 000 i oppreisning for frihetsberøvelse, jf.
strpl. § 447 første ledd, forhøyet sats etter forskriften § 4, og kr 10 000 i skjønnsmessig
oppreisning, jf. strpl. § 447 andre ledd.
Vedtak
Statens sivilrettsforvaltning tilkjenner

kr 13 000 i oppreisning.

Beløpet utbetales av Statens sivilrettsforvaltning til
. Beløpet kan ventes på konto innen 2-3 uker.

klientkonto

Vurdering
Standardisert oppreisning ved frihetsberøvelse
Kravstiller har ved henleggelse rett til oppreisning for krenkelse eller annen ikke-økonomisk
skade som følge av pågripelse eller varetektsfengsling, jf. strpl. § 447 første ledd og forskrift
om standardsatser for oppreisning etter uberettiget strafforfølgning.
Kravstiller var frihetsberøvet i to påbegynte døgn i politiarrest. Det vises til tidspunktene
innledningsvis. Det tilkjennes kr 3 000 i oppreisning.
Oppreisningen kan forhøyes dersom helt særegne forhold gjør at oppreisningen ellers ville
være åpenbart utilstrekkelig som kompensasjon for den belastningen frihetsberøvelsen har
medført, jf. forskriften § 4. Ved vurderingen skal det tas hensyn til forhold som har gjort
frihetsberøvelsen usedvanlig tung å bære, jf. Kronprinsregentens resolusjon av 12.12.03 side
9 flg.
Det er anført at oppreisningen for frihetsberøvelsen må forhøyes fordi siktelsen var
stigmatiserende og oppholdet i politiarrest var unødvendig langvarig.
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Vi finner det ikke godtgjort at det foreligger særegne forhold som medfører at
standardsatsene utgjør en åpenbart utilstrekkelig kompensasjon.
Skjønnsmessig oppreisning
Kravstiller skal tilkjennes et passende beløp i oppreisning når det fremstår som rimelig, jf.
§ 447 andre ledd. Det fremgår av Innst. O. nr. 21 (2002-2003) side 7 at det skal foretas en
rimelighetsvurdering, og at særlig ved inngripende tvangsmidler og etterforskningsskritt må
terskelen være lav for å kunne tilkjenne oppreisning. Høyesterett uttalte i Rt-2012-1615 at
det avgjørende, når loven og forarbeidene ses i sammenheng, er om siktede har vært utsatt
for et inngrep av en viss betydning som har medført påkjenninger som gjør det rimelig at
vedkommende tilkjennes oppreisning. Avgjørelsen må skje etter en helhetlig vurdering av
hvilken belastning strafforfølgningen har vært for kravstiller.
Det er fremmet krav om oppreisning etter strpl. § 447 andre ledd med kr 10 000. Det er vist til
den stigmatiserende siktelsen og strafforfølgningens lengde.
Kravstiller i foreliggende sak har i en periode på ett år og tre måneder vært siktet for voldtekt
til seksuell omgang. Forholdet har en strafferamme på fengsel i inntil ti år.
Statens sivilrettsforvaltning anser, i lys av den alvorlige siktelsen, at kravstiller har vært utsatt
for inngrep av en viss betydning som tilsier at det er rimelig å tilkjenne oppreisning.
Utmålingen av oppreisningen skal etter loven fastsettes til et passende beløp. I
Rt-2012-1615 uttaler Høyesterett at utmålingen bør knyttes an til noen ganske få objektive
kriterier, slik det også ellers gjelder i erstatningsretten, se blant annet Rt-2012-1576.
I Rt-2012-1615 ble A tilkjent kr 30 000 i oppreisning etter strpl. § 447 andre ledd.
Straffesaken gjaldt en alvorlig og stigmatiserende beskyldning, da A var siktet for forsettlig
voldtekt til samleie av tidligere ektefelle. I tillegg til de belastninger en slik siktelse måtte
anses å utgjøre for kravstiller, la Høyesterett vekt på de klart følbare konsekvensene A var
påført.
Ved vurderingen i dette tilfellet legger Statens sivilrettsforvaltning vekt på siktelsens alvorlige
og stigmatiserende karater og tidsforløpet. Etter en konkret vurdering settes
oppreisningsbeløpet til kr 10 000, i tråd med erstatningskravet.
Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. strpl. § 449. Sak kan reises ved stevning i den rettskrets
hvor saksøkeren bor eller har opphold eller for Oslo tingrett, etter reglene i tvisteloven.
Til orientering publiseres et representativt utvalg av Statens sivilrettsforvaltnings vedtak på
Lovdata og Rettsdata. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at dette vedtaket kan bli
publisert i anonymisert form.
Med hilsen
Else Kristine Lien
seniorrådgiver
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