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KIYUTIN v. RUSSIA 

Date: 10/03/2011 Application no.: 2700/10 

Articles: 8 ; 8-1 ; 14 ; 14+8 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 14 + 8 ; Remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the refusal of the Russian authorities to grant the applicant, an Ouzbek national, 

a residence permit because he tested positive for HIV.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

OTEGI MONDRAGON v. SPAIN  

Date: 15/03/2011 Application no.: 2034/07 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 10 ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non pecuniary damage - 

award 

The case concerned the criminal conviction of the spokesperson for a left-wing Basque separatist 

parliamentary group for causing serious insult to the King of Spain, following comments made to the 

press during an official visit by the King to the province of Biscay. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

LAUTSI AND OTHERS v. ITALY  

Date: 18/01/2011 Application no.: 30814/06 

Articles: P1-2 

Conclusion:  No violation of P1-2 
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The case concerned the presence of crucifixes in state-school classrooms in Italy, which, according to 

the applicants, was incompatible with the obligation on the State, in the exercise of the functions 

which it assumed in relation to education and to teaching, to respect the right of parents to ensure 

such education and teaching in accordance with their own religious and philosophical convictions.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY 

Date: 24/03/2011 Application no.: 23458/02 

Articles: 2 ; 2-1 ; 2-2 ; 13 ; 38 

Conclusion: No violation of Art. 2 (substantive aspect) ; No violation of Art. 2 (substantive aspect) ; 

No violation of Art. 2 (substantive aspect) ; No violation of Art. 2 (procedural aspect) ; No violation of 

Art. 13 ; No violation of Art. 38 

The case concerned the death of the applicants’ son and brother, Carlo Giuliani, during clashes at the 

G8 summit held in Genoa from 19 to 21 July 2001.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

RTBF v. Belgium 

Date: 29/03/2011 Application no.: 50084/06 

Articles:  6 ; 6-1 ; 10 ; 10-1 ; 10-2 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 6-1 ; Violation of Art. 10 ; Non-pecuniary and pecuniary damage - 

finding of violation sufficient 

The case concerned an interim injunction ordered by an urgent-applications judge against the 

Belgian French-language broadcasting corporation RTBF, preventing the broadcasting of a 

programme – partly about the rights of patients vis-à-vis doctors –, until the final decision in a 

dispute between a doctor named in the programme and the RTBF.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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Månedens utvalgte: Lautsi and Others v. Italy 

 

Fakta:  

Klagerne var en mor og hennes to barn. I 2001-2002 gikk barna på en offentlig skole hvor det i tråd 

med lovens påbud hang et krusifiks i hvert klasserom. Moren mente dette var i strid med prinsippene 

om sekularisering og statens nøytralitet og klagde saken inn for de nasjonale domstolene i juli 2002, 

etter at forslaget hennes om å fjerne krusifiksene hadde blitt nedstemt i skolerådet. Klagen for de 

nasjonale domstolene førte ikke frem.  

I avgjørelse av 3. november 2009 kom Domstolen i kammer, enstemmig, til at det forelå krenkelse av 

EMK førsteprotokoll artikkel 1. Etter anmodning fra staten ble saken henvist til storkammer den 28. 

januar 2010.  

Anførsler:  

Klagerne anførte krenkelse av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 2 under henvisning til at 

krusifiksene i klasserommene krenket barnas rett til utdanning og foreldrenes rett til å sikre barna 

undervisning i samsvar med sine filosofiske overbevisninger. Det ble også gjort gjeldende at 

krusifiksene var i strid med deres tanke-, samvittighets- og religionsfrihet etter EMK artikkel 9. Videre 

ble anført at diskriminering av barna i strid med EMK artikkel 14.  

Staten imøtegikk klagernes anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først morens klage og presiserte innledningsvis at spørsmålet i saken var om 

krusifikser i klasserommene i italienske offentlige skoler var i samsvar med EMK første protokoll 

artikkel 2, andre setning, tolket i lys av artikkel 9. Domstolen bemerket videre at EMK artikkel 9 påla 

statene å sikre, på en upartisk og nøytral måte, utøvelsen av religion, tro og overbevisninger i 

samfunnet. Begrepet «respekt» i andre setning i første tilleggsprotokoll artikkel 2 innebar en positiv 

plikt for staten til å respektere foreldrenes rett til å sikre barna undervisning i samsvar sin egen 

filosofiske overbevisning. Sekularisme var en slik overbevisning. Staten nøt i denne sammenheng en 

vid skjønnsmargin når det gjaldt å bestemme tiltak for å sikre samsvar med konvensjonen under 

hensyntagen til samfunnet og individenes behov og ressurser. Konvensjonen påla like fullt staten en 

plikt til å sørge for at skolepensum ble formidlet på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte, slik at 

elevene kunne utvikle kritisk evne og tenkning. Videre tillot konvensjonen ikke at staten utsatte 

elevene for indoktrinering. Domstolen fant at statenes plikt til å respektere foreldrenes religiøse eller 

filosofiske overbevisninger også gjaldt ved statens organisering og regulering av skolenes lokaler. 

Spørsmålet om krusifiksenes tilstedeværelse i klasserommet falt dermed innenfor 

anvendelsesområdet for første tilleggsprotokoll artikkel 2 annen setning.  

 

Domstolen slo deretter fast at et krusifiks først og fremst er et religiøst symbol. Det forelå imidlertid 

ingen dokumentasjon i saken som kunne gi grunnlag for å vurdere om krusifiksene i klasserommene 

hadde noen innvirkning på elevene. Domstolen påpekte likevel at det var forståelig at moren følte 
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seg krenket av krusifiksene, men hennes subjektive forhold var imidlertid ikke nok til å konstatere 

krenkelse av første protokoll artikkel 2. De nasjonale myndighetene argumenterte blant annet med 

at krusifikset var en del av en nasjonal identitet og tradisjon som staten ønsket å bevare. Domstolen 

tok det syn at det falt innenfor statens skjønnsmargin hvorvidt en tradisjon skulle bevares, men 

påpekte at hensynet til tradisjoner ikke frigjorde staten fra forpliktelsene under konvensjonen. 

Videre viste Domstolen til at utformingen av pensum og skolenes lokaler også falt innenfor statenes 

skjønnsmargin. Domstolen måtte derfor i utgangspunktet respektere statenes valg i slike spørsmål, 

også når det gjaldt religionens plassering, så lenge elevene ikke ble utsatt for indoktrinering. På 

denne bakgrunn kom Domstolen til at det falt innenfor statens skjønnsmargin å avgjøre om det skulle 

henge krusifiks i klasserommene. Domstolen fant videre støtte for dette standpunktet i den 

manglende europeiske konsensusen på området.  

Det var imidlertid en forutsetning at krusifikset ikke innebar noen indoktrinering av elvene. 

Domstolen pekte i denne sammenheng på at krusifiksene ga majoritetsreligionen en dominerende 

plass i klasserommene. Dette var likevel ikke tilstrekkelig til å konstatere at det forelå indoktrinering. 

Domstolen gikk i denne sammenheng inn på tidligere rettspraksis og viste blant annet til at den i 

Folgerø-saken (no. 15472/02), under henvisning til kristendommens plass i Norges historie og 

tradisjoner, kom til at det ikke var konvensjonsstridig å gi kristendommen en større plass i pensum 

enn andre religioner. Tilsvarende betraktninger gjorde seg gjeldende vedrørende islam-undervisning i 

saken Zengin v. Turkey (no. 1448/04).  

Domstolen la videre vekt på, under henvisning til prinsippet om statens nøytralitet, at krusifikset var 

et passivt symbol og ikke kunne sammenlignes med for eksempel misjonering eller religiøse 

aktiviteter. Den synligheten som krusifiksene ga til kristendommen fremfor andre religioner, måtte 

videre sees i sammenheng med at skolen tillot elevene å bære symboler og klesplagg knyttet til 

andre religioner i tillegg til at skolen markerte også minoritetsreligionenes høytider. Videre hadde 

ikke klagerne påstått at krusifiksene hadde medført forsøk på omvendelse eller tendensiøs 

henvisning til krusifiksene under undervisningen.  

Avslutningsvis minnet Domstolen om førsteklagerens rett som forelder til å oppdra og veilede barna i 

tråd med sine egne filosofiske overbevisninger.  

På denne bakgrunn fant Domstolen at myndighetenes beslutning om å beholde krusifikser i 

klasserommene lå innenfor statens skjønnsmargin. Domstolen konkluderte med at det ikke forelå 

krenkelse av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 2. Den konstatertes at det ikke reiste seg noen 

separate spørsmål under artikkel 9.  

Under henvisning til drøftelsen av saken i forhold til moren, kom Domstolen til at det heller ikke 

forelå noen krenkelse av barnas rettigheter etter konvensjonen. Den fant heller ingen grunn til å 

drøfte saken under EMK artikkel 14.  

* * * 


