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REYNOLDS v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 13/03/2012 Application no.: 2694/08 

Articles: 2 ; 13 ; 13+2 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion: Preliminary objection joined to merits and dismissed (non-exhaustion of domestic 

remedies) ; Violation of Art. 13+2 ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the death of Ms Reynolds’ son, a psychiatric patient, in 2005 following his fall 

from the sixth floor of a public care unit. Ms Reynolds complained that no effective mechanism had 

been available to her whereby civil liability could be determined for the alleged negligent care of her 

son and by which she could have obtained compensation for her loss. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

AKSU v. TURKEY (GC)  

Date: 15/03/2012 Application no.: 39692/09 ; 40713/09 ; 41008/09 

Articles: 5 ; 5-1 

Conclusion: No violation of Art. 5 

The case concerned the allegation that passages in a book about Roma and definitions in two 

dictionaries were offensive and discriminatory. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

GAS et DUBOIS c. FRANCE 

Date: 15/03/2012 Application no.: 25951/07 

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

Conclusion: No violation of Art. 14+8 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=903606&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=903606&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-002694-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904433&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904433&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-004149-2-tyrki.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904041&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904041&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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The applicants were two cohabiting women. The case concerned the refusal of Ms Gas’ application 

for a simple adoption order in respect of Ms Dubois’ child.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SITAROPOULOS and GIAKOUMOPOULOS v. GREECE (GC) 

Date: 15/03/2012 Application no.: 42202/07 

Articles: P1-3 

Conclusion: No violation of P1-3 

The case concerned Greek nationals living in France who complained of their inability to vote in 

Greek elections from their country of residence.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

AUSTIN and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (GC) 

Date: 15/03/2012 Application no.: 39692/09 ; 40713/09 ; 41008/09 

Articles:  5 ; 5-1 

Conclusion: No violation of Art. 5 

The case concerned a complaint by a demonstrator and some passers-by that they were not allowed 

to exit a police cordon for almost seven hours during a protest against globalisation in London. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

C.A.S. and C.S. v. ROMANIA 

Date: 20/03/2012 Application no.: 26692/05 

Articles:  3 ; 8 ; 8-1 ; 41 

Conclusion: Remainder inadmissible ; Violation of Art. 3 (substantive aspect) ; Violation of Art. 8 ; 

Non-pecuniary damage - award 

The case concerned a seven-year-old’s complaint that it had taken the authorities five years to 

investigate his repeated rape by a man, eventually acquitted, who had forced his way into the family 

flat when the boy had come home alone from school in a period from January to April 1998.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

KONSTANTIN MARKIN v. RUSSIA (GC) 

Date: 22/03/2012 Application no.: 30078/06 

Articles:  8 ; 8-1 ; 14 ; 14+8 ; 34 ; 37 ; 37-1 ; 37-1-b ; 41 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-025951-frank.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904042&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904042&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-042202-hella.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=903940&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=903940&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-039692-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904394&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904394&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-026692-roman.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904732&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904732&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Conclusion: Preliminary objections dismissed (victim, solution of the matter, estoppel) ; Violation of 

Art. 14+8 ; No violation of Art. 34 ; Non-pecuniary damage - award ; Pecuniary damage - claim 

dismissed 

The case concerned the Russian authorities’ refusal to grant the applicant parental leave, which 

represented a difference in treatment compared to female military personnel.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

AHRENS v. GERMANY 

Date: 22/03/2012 Application no.: 45071/09 

Articles:  8 ; 8-1 ; 8-2 ; 14 ; 14+8 

Conclusion: Remainder inadmissible ; No violation of Art. 8 ; No violation of Art. 14+8 

The case concerned the German courts’ refusal to allow two men to respectively challenge another 

man’s paternity, in one case of the applicant’s biological daughter, in the other case of the 

applicant’s presumed biological daughter.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2006-030078-russl.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904720&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=904720&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-045071-tyskl.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
http://www.jus.uio.no/smr/tjenester/bibliotek/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/index.html
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Månedens utvalgte: Austin and Others v. The United Kingdom 

 

Fakta:  

Klagerne ble i forbindelse med en demonstrasjon 1. mai 2001 holdt tilbake innenfor en politisperring 

i området ved Oxford Circus i London. Den ene klageren deltok i demonstrasjonen, mens de tre 

andre befant seg i området av andre årsaker. De ble holdt tilbake i mellom fire og syv timer.  

I 2005 avviste førsteinstansdomstolen erstatningskrav for urettmessig frihetsberøvelse og påstand 

om krenkelse av konvensjonens artikkel 5. Anken ble avslått både av ankedomstolen og den øverste 

domstolen. Saken kom deretter for Domstolens 4. avdeling som avstod jurisdiksjon til fordel for 

Domstolens storkammer i henhold til konvensjonens artikkel 30.  

Anførsler:  

Klagerne anførte at de hadde blitt utsatt for frihetsberøvelse i strid med artikkel 5 (1).  

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger:  

Domstolen bemerket først at spørsmålet om klagerne hadde blitt utsatt for frihetsberøvelse, og om 

artikkel 5 kom til anvendelse, var tett forbundet med de faktiske omstendighetene i saken. 

Domstolen behandlet derfor de preliminære innsigelsene sammen med den materielle delen av 

klagen.  

Domstolen bemerket innledningsvis at det var første gang den vurderte om artikkel 5 kom til 

anvendelse i et tilfelle der politiet hadde tilbakeholdt en folkemasse innenfor en politisperring 

begrunnet i opprettholdelse av ro og orden. I vurderingen av om artikkel 5 kom til anvendelse, viste 

domstolen først til en rekke generelle prinsipper.  

Domstolen minnet først om at konvensjonen var et levende instrument som måtte tolkes i lys av de 

aktuelle forhold og ideer som hadde vunnet innpass i demokratiske stater i dag. Det betød imidlertid 

ikke at Domstolen kunne skape nye eller redusere eksisterende rettigheter utover det som var 

uttrykkelig nedfelt i konvensjonen. Domstolen minnet deretter om at konvensjonen måtte leses i sin 

helhet og tolkes på en slik måte at man oppnådde harmoni mellom de ulike artiklene. I den 

sammenheng var Domstolen av den oppfatning at fjerde tilleggsprotokoll artikkel 2, som sikret 

bevegelsesfrihet, var relevant, til tross for at Storbritannia ikke hadde ratifisert protokollen og 

dermed ikke var bundet av den. Likevel, mente Domstolen, var det verdt å merke at protokollens 

artikkel 2 (3) tillot stater å pålegge restriksjoner der det var nødvendig blant annet for å opprettholde 

ro og orden, forhindre kriminalitet eller beskytte andres rettigheter og friheter. Med henvisning til 

konvensjonens artikkel 11 bemerket Domstolen at inngrep i retten til forsamlingsfrihet i prinsippet 

kunne rettferdiggjøres der det ble gjort for å forhindre uorden og kriminalitet og for å beskytte 

rettighetene og frihetene til andre. Domstolen bemerket dessuten at konvensjonens artikkel 2 og 3 i 

noen tilfeller kunne pålegge statene positive forpliktelser til å gjennomføre preventive tiltak for å 

beskytte individer fra andres kriminelle handlinger. I vurderingen av om staten hadde oppfylt sine 
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positive forpliktelser, måtte Domstolen ta i betraktning de utfordringer politiet sto overfor i et 

moderne samfunn, uforutsigbarheten i menneskelig oppførsel og politiets operasjonelle valg med 

hensyn til prioriteringer og ressurser. Politiet hadde en viss skjønnsmargin til å treffe slike 

operasjonelle valg. Artikkel 5 kunne ikke, ifølge Domstolen, forhindre politiet fra å oppfylle sine 

plikter til å opprettholde orden og beskytte offentligheten, så lenge de ikke krenket det 

underliggende prinsippet i artikkelen, nemlig prinsippet om beskyttelse av individet fra vilkårlig 

frihetsberøvelse.  

For å avgjøre om noen hadde blitt utsatt for frihetsberøvelse i artikkel 5 (1)s forstand, måtte 

utgangspunktet tas i den konkrete situasjonen. Dessuten måtte en hel rekke momenter tas i 

betraktning, så som typen, lengden, virkningen og måten tilbakeholdelsen hadde blitt gjennomført 

på; forskjellen mellom berøvelse av og restriksjon i frihet var et spørsmål om gradering eller 

intensitet. Domstolen bemerket videre at hvorvidt tilbakeholdelsen var begrunnet i en underliggende 

offentlig interesse, ikke hadde noen betydning for spørsmålet om det forelå frihetsberøvelse, selv om 

dette kunne være relevant i den etterfølgende vurderingen av om en frihetsberøvelse var 

rettferdiggjort. Videre var konteksten viktig, fordi det i et moderne samfunn ofte oppstod situasjoner 

der befolkningen måtte tåle midlertidige restriksjoner i bevegelsesfriheten, slik som ved bruk av 

offentlig transport eller ved større idrettsarrangement. Slike restriksjoner i bevegelsesfriheten 

utgjorde ikke « frihetsberøvelse » i artikkel 5 (1) sin forstand så lenge de var uunngåelige på grunn av 

omstendigheter utenfor myndighetenes kontroll, nødvendige for å forhindre en reell fare for alvorlig 

skade, og ble begrenset til det nødvendige minimum for å oppnå dette formål. Artikkel 5 stadfestet 

en grunnleggende menneskerett, nemlig beskyttelsen mot vilkårlig inngrep fra staten i individers rett 

til frihet. Artikkel 5 (1) bokstav a til f inneholdt en uttømmende liste over tilfeller der frihetsberøvelse 

av individer var tillatt. Domstolen kunne ikke utelukke at det ved tilbakeholdelse av folkemasser, 

under spesielle omstendigheter, kunne foreligge en krenkelse av artikkel 5. I hver sak måtte man 

imidlertid ta i betraktning den konkrete sammenhengen og politiets ansvar for opprettholdelse av 

orden og beskyttelse av offentligheten.  

Deretter gikk Domstolen over til anvendelsen av de ovennevnte prinsippene i den konkrete saken. 

Den minnet om at dens rolle i å sikre menneskerettighetene var subsidiær, og at den generelt måtte 

være varsom med å overprøve nasjonale domstolers etablering av fakta. Domstolen var imidlertid 

ikke bundet av de nasjonale domstolers rettslige slutninger i forhold til om det forelå en 

frihetsberøvelse i artikkel 5 (1)s forstand.  

Deretter viste Domstolen til at den måtte vurdere den konkrete situasjon som klagerne hadde vært i. 

Med henvisning til Engel and others v. The Netherlands (no. 5100/71) bemerket Domstolen at 

tilbakeholdelsens tvingende karakter sammenholdt med dens lengde og virkningen på klagerne, hva 

angikk fysisk ubehag og manglende mulighet til å forlate Oxford Circus, pekte i retning av at det 

forelå en frihetsberøvelse. Domstolen måtte imidlertid ta i betraktning typen av tilbakeholdelse, 

måten den var gjennomført på og i hvilken sammenheng den var utført i. Politisperringen var 

gjennomført for å isolere og tilbakeholde en stor folkemasse under uoversiktlige og farlige forhold. 

Domstolen støttet opp om den britiske øverste retts vurdering av at politiet ikke hadde hatt andre 

alternativer for å forhindre alvorlige skader enn ved å gjennomføre en absolutt politisperring, og at 

dette var den minst inngripende og mest effektive måten å oppnå målet på. Domstolen viste til at 

politiet hadde vurdert situasjonen fortløpende, og at de samme farlige forholdene forelå utover 

dagen, frem til sperringen opphørte om kvelden. Dette medførte ifølge Domstolen, at det ikke forelå 



 

Side 6 EMD-Bulletin Nr. 4 År 2012 Norsk senter for menneskerettigheter 

 

en frihetsberøvelse i artikkel 5 (1)s forstand. Siden det ikke forelå frihetsberøvelse, var det ikke 

nødvendig for Domstolen å vurdere om inngrepet var rettferdiggjort i henhold til artikkel 5 (1) 

bokstav b og c.  

Domstolen understreket avslutningsvis at konklusjonen om at det ikke forelå frihetsberøvelse, var 

basert på en vurdering av de konkrete og eksepsjonelle omstendighetene i saken. Den understreket 

deretter at utøvelse av kontroll over folkemasser ikke burde anvendes direkte eller indirekte av 

myndighetene for å slå ned på eller avskrekke befolkningen fra demonstrasjoner, gitt ytrings- og 

forsamlingsfriheten grunnleggende betydning i demokratiske stater. Hadde det ikke vært nødvendig 

for politiet å innføre og opprettholde sperringen for å forhindre alvorlig skade, ville inngrepet kunne 

ha blitt vurdert annerledes, og dets tvingende og restriktive karakter kunne ha vært tilstrekkelig til å 

bringe artikkel 5 til anvendelse.  

Domstolen konkluderte, med 14 mot tre stemmer, med at det ikke forelå krenkelse av artikkel 5. 

* * * 


