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S.H. AND OTHERS v. AUSTRIA  

Date: 03/11/2011 Application no.: 57813/00 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 35 ; 35-1 

Conclusion: Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies) ; No violation of 

Art. 8 

The applicants, all Austrian nationals, are two married couples who live in Austria. 
Suffering from infertility, they wished to use medically-assisted procreation techniques 
which are not allowed under Austrian law. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

V.C. v. SLOVAKIA  

Date: 08/11/2011 Application no.: 18968/07 

Articles: 3 ; 8 ; 8-1 ; 13 ; 41 

Conclusion: Violation of Art. 3 (substantive aspect) ; No violation of Art. 3 (procedural aspect) ; 

Violation of Art. 8 ; No violation of Art. 13 ; Non-pecuniary damage - award 

The applicant, V.C., is a Slovakian national of Roma ethnic origin. She was born in 1980 
and lives in Jarovnice (Slovakia). On 23 August 2000 she was sterilised at the Hospital and Health Care 
Centre in Prešov (eastern Slovakia) – under the management of the Ministry of Health – during the 
delivery of her second child via Caesarean section. The sterilisation entailed tubal 
ligation, which consists of severing and sealing the Fallopian tubes in order to prevent 
fertilisation. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

LADYGIN v. RUSSIA 

Date: 30/08/2011 Application no.: 35365/05 
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Articles: 35 ; 35-3 ; 35-3-b 

Conclusion: Inadmissible 

The case concerned a new admissibility criterion in Article 35 (2). 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 Andre nyheter 

 

 Britiske Nicolas Bratza tiltrådte som ny president for EMD 4. november.   

Nyttige lenker  

 

 Hudoc – EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata - EMD sammendrag på norsk 

 Informasjon om klage til EMD 

 Norsk senter for menneskerettigheters EMD-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

 

 

Månedens utvalgte: S.H. AND OTHERS V. AUSTRIA  

 

Fakta:  

Klagerne var to østerrikske par som ikke kunne få barn på naturlig måte: For det første paret skyldtes 

dette at hennes blokkerte eggledere ikke tillot egget å komme til livmoren, samtidig som han var 

steril. For det andre paret skyldtes barnløsheten at hun ikke produserte egg. På denne bakgrunn 

ønsket parene å få barn ved hjelp av assistert befruktning. Det første paret ønsket å befrukte 

kvinnens egg ved hjelp av prøverør og donorsperm. Det andre paret ønsket ved hjelp av prøverør å la 

mannens sperma befrukte et donoregg som så skulle overføres til kvinnens livmor. Begge disse 

metodene var tilgjengelige på denne tiden, men var forbudt etter østerriksk lov. Imidlertid var det 

tillatt med assistert befruktning ved bruk av sperma og egg fra parene selv i tillegg til bruk av 

donorsperm ved kunstig inseminering. I 1998 anla klagerne sak ved forfatningsdomstolen og hevdet 

bl.a. at de nasjonale reglene om assistert befruktning krenket deres rettigheter under EMK artikkel 8. 

I avgjørelse av oktober 1999 kom forfatningsdomstolen til at klagernes rettigheter ikke var krenket. 

Den viste blant annet til at lovgivningen forsøkte å balansere hensynet til menneskeverdet, retten til 

forplantning og barnas ve og vell. Videre fant domstolen at lovgivningen speilet den gjeldende 

medisinske kunnskapen og holdningene i samfunnet. De lovlige metodene var også tillat for både 

gifte og samboere. Videre ble det gjort et poeng av at bruk av kjønnsceller fra donorer reiste en rekke 
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problemer knyttet både til utnyttelse av ressurssvake kvinner, forholdet mellom mor og barn, og 

faren for reproduksjon basert på selektiv utvelgelse.  

I avgjørelse av 1. april 2010 kom Domstolen i kammer til at klagernes rettigheter etter EMK artikkel 

14 sammenholdt med artikkel 8, var blitt krenket. Etter anmodning fra staten ble saken den 4. 

oktober 2010 referert til behandling i storkammer.  

Anførsler:  

Klagerne gjorde gjeldende at forbudet mot bruk av kjønnscelledonor ved prøverørsbefruktning 

utgjorde et inngrep i deres rettigheter etter artikkel 8. Videre hevdet de at det forelå krenkelse av 

artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8. Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen bemerket innledningsvis at det østerrikske forbudet mot bruk av donorkjønnsceller måtte 
vurderes ut fra de standarder som gjaldt på det tidspunkt da den østerrikske forfatningsdomstolen 
vurderte lovgivningens samsvar med forfatningen. Domstolen var imidlertid ikke avskåret fra å ta 
høyde for etterfølgende utvikling innen medisinske teknikker og medlemslandenes lovgivning på 
området. For den videre vurderingen av saken valgte Domstolen å ta utgangspunkt i at lovgivningen 
utgjorde et inngrep i klagernes rett etter artikkel 8 til å unnfange et barn ved hjelp av teknikker for 
assistert befruktning. Videre slo Domstolen fast at inngrepet var hjemlet i lov og forfulgte det 
legitime formål å beskytte helse, moral og andres rettigheter og friheter. Det sentrale spørsmålet for 
Domstolen var om inngrepet var nødvendig i et demokratisk samfunn. I denne sammenheng pekte 
den på at staten nøt en vid skjønnsmargin selv om det var en klar tendens blant medlemslandene til 
å tillate kjønnscelledonasjon ved prøverørsbefruktning: for det første var dette et spesielt dynamisk 
rettsområde hvor statene hadde valgt ulike løsninger, og for det andre berørte saken sensitive 
moralske og etiske problemstillinger. Det var likevel opp til Domstolen å vurdere om staten hadde 
balansert de involverte interesser i samsvar med konvensjonens krav.  

Domstolen tok først til vurdering inngrepets nødvendighet i forhold til det paret som ønsket 
befruktning ved hjelp av prøverør og donoregg. Slik assistert befruktning var uten unntak forbudt i 
Østerrike. Domstolen pekte på at hensynet til moral og holdninger i samfunnet ikke i seg selv var 
tilstrekkelig til å rettferdiggjøre et totalforbud mot prøverørsbefruktning med eggdonasjon. 
Domstolen uttrykte forståelse for at lovgiver handlet med spesiell forsiktighet på et område hvor den 
medisinske utviklingen gikk raskt fremover og mulige fremtidige konsekvenser var uoversiktlige. I 
denne sammenheng pekte Domstolen på at prøverørsbefruktning med parets egne kjønnsceller var 
tillat og at staten derved hadde prøvd å forene ønsket om å tilgjengeliggjøre assistert befruktning 
med samfunnets skepsis til konsekvensene av moderne medisin. Domstolen bemerket at assistert 
befruktning bare kunne utføres av spesialister og at det var forbudt å gi godtgjørelse for egg- eller 
spermdonasjon. Disse tiltakene var iverksatt for å forebygge både faren for et rasehygienisk 
seleksjonssamfunn og faren for utnyttelse av kvinner i sårbare situasjoner som eggdonorer. Selv om 
staten kunne ha regulert eggdonasjon annerledes, var der avgjørende for Domstolen om staten i sin 
interesseavveining hadde handlet innenfor den tillatte skjønnsmargin. Domstolen viste avslutningsvis 
til at Ekspertkomiteen for biomedisin i 1989 anbefalte at prøverørsbefruktning burde skje med parets 
egne kjønnsceller, at Konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin av 1997 med protokoller 
ikke regulerte temaet, og at EU-regler av 2004 overlot til medlemslandene å regulere dette området.  

Domstolen tok så til vurdering inngrepets nødvendighet i forhold til paret som ønsket befruktning 
ved hjelp av prøverør og spermdonasjon. Dette var forbudt, samtidig som østerriksk lovgivning tillot 
spermdonasjon ved kunstig inseminering. Domstolen pekte på dette forbudet måtte vurderes i lys av 
hele regelverket på området. Mange av de hensynene som lå til grunn for forbudet mot donoregg, 
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gjorde seg også gjeldende her. At lovgivningen tillot spermdonasjon ved kunstig inseminering - en 
metode som over en lang tid var blitt tolerert og godtatt av samfunnet - viste hvordan lovgivende 
myndigheter på en aktsom måte hadde søkt å balansere de ulike interessene. Domstolen viste også 
til at det ikke var forbudt etter østerriksk lov å gjennomføre befruktning ved hjelp av prøverør og 
spermdonasjon i utlandet og at lovgivningen hadde regler som også i slike tilfeller regulerte spørsmål 
om mor- og farskap.  

På denne bakgrunn kom Domstolen til at det ikke forelå krenkelse av klagernes rettigheter under 
artikkel 8.  

Samtidig pekte Domstolen på at det østerrikske parlamentet ikke hadde foretatt en revurdering av 
lovgivningen i lys av de siste års utvikling innen både medisinen og samfunnets holdninger, selv om 
forfatningsdomstolen allerede i sin avgjørelse i 1999 forutså att dette kunne bli nødvending. 
Domstolen minnet om at EMK alltid har blitt tolket i lys av de gjeldende forhold og at denne sakens 
rettsområde var i dynamisk utvikling.  

Domstolen fant ikke grunn til å vurdere saken under artikkel 14.  

 
* * * 


