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KAKABADZE and OTHERS v. GEORGIA 

Date: 02/10/2012 Application no.: 1484/07 

Articles: 5 ; 5-1 ; 6 ; 6+6-3-c ; 6-1 ; 6-3-c ; 11 ; 11-1 ; 11-2 ; 35 ; 41 ; P7-2 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - 

Lawful arrest or detention) ; Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal 

proceedings ; Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6-3-c - Defence through legal assistance ; Article 6 - 

Right to a fair trial) ; Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - 

Freedom of peaceful assembly) ; Violation of Article 2 of Protocol No. 7 - Right of appeal in criminal 

matters (Article 2 of Protocol No. 7 - Criminal offence) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the arrest of five members of a Georgian non-governmental organization and 

their punishment by detention, imposed as an administrative sanction by a court on the day of their 

arrest, for their participation in a demonstration on 29 June 2006 to express their support for two 

owners of a TV channel, who were on trial that day. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

VIRABYAN v. ARMENIA 

Date: 02/10/2012 Application no.: 40094/05 

Articles: 3 ; 6 ; 6-2 ; 14 ; 14+3 ; 35 ; 41 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Torture) 

(Substantive aspect) ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) 

(Procedural aspect) ; Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings ; 

Article 6-2 - Presumption of innocence) ; No violation of Article 14+3 - Prohibition of discrimination 

(Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture ; Torture) ; Violation of Article 14+3 - 

Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture ; Effective 

investigation) ; Non-pecuniary damage - award 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113300
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-001484-georg.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113302
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The case concerned the torture of an opposition activist in police custody in April 2004. He had in 

particular been repeatedly kicked and punched in the groin during his custody and, as a result, his 

left testicle had to be removed. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

L.B. c. BELGIQUE 

Date: 02/10/2012 Application no.: 22831/08 

Articles: 5 ; 5-1 ; 5-1-e ; 35 ; 41 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - 

Lawful arrest or detention ; Article 5-1-e - Persons of unsound mind) ; Non-pecuniary damage - 

award 

The case concerned the virtually continuous detention of a man suffering from mental health 

problems in psychiatric wings of two Belgian prisons between 2004 and 2011. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

CHABAUTY v. FRANCE (GC) 

Date: 04/10/2012 Application no.: 57412/08 

Articles: 14 ; 14+P1-1 ; P1-1 ; P1-1-1 ; P1-1-2 

Conclusion:  No violation of Article 14+P1-1 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) 

(Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property ; General interest ; Article 1 para. 1 

of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions ; Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of 

property) 

The case concerned the inability for the applicant to have his land removed from the control of an 

approved municipal hunters’ association (“ACCA”). He is not against hunting on ethical grounds. The 

area of his land is below the threshold required for an owner to be able to object to inclusion in such 

hunting grounds or to seek withdrawal from them.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

X. c. TURQUIE 

Date: 09/10/2012 Application no.: 24626/09 

Articles: 3 ; 14 ; 14+3 ; 35 ; 41 

Conclusion: Remainder inadmissible ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - 

Degrading treatment ; Inhuman treatment) (Substantive aspect) ; Violation of Article 14+3 - 

Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture) ; Non-

pecuniary damage - award 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-040094-armen.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113295
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-022831-belgi.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113715
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-057412-frank.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113389
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The case concerned a homosexual prisoner who, after complaining about acts of intimidation and 

bullying by his fellow inmates, was placed in solitary confinement for over 8 months in total. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

CATAN and OTHERS v. MOLDOVA and RUSSIA (GC) 

Date: 19/10/2012 Application no.: 43370/04 ; 18454/06 ; 8252/05 

Articles: 1 ; 35 ; 41 ; P1-2 

Conclusion: Remainder inadmissible ; No violation of Article 2 of Protocol No. 1 - Right to education-

{general} ; Violation of Article 2 of Protocol No. 1 - Right to education-{general} (Article 2 of Protocol 

No. 1 - Respect for parents' philosophical convictions) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the complaint by children and parents from the Moldovan community in 

Transdniestria about the effects of a language policy adopted in 1992 and 1994 by the separatist 

regime forbidding the use of the Latin alphabet in schools and the subsequent measures taken to 

enforce the policy. Those measures included the forcible eviction of pupils and teachers from 

Moldovan/Romanian-language schools as well as forcing the schools to close down and reopen in 

different premises. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

VISTIŅŠ AND PEREPJOLKINS v. LATVIA (GC) 

Date: 25/10/2012 Application no.: 71243/01 

Articles: 35 ; 35-3-b ; 41 ; P1-1 ; P1-1-1 

Conclusion:  Preliminary objection dismissed (Article 35-3-b - No significant disadvantage) ; Violation 

of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation 

of property) ; Just satisfaction reserved 

The case concerned the expropriation of land in the 1990s in connection with the enlargement of the 

Free Port of Riga. The expropriation was based on a special law derogating from the normal rules of 

expropriation. The Court found that the difference between the current value of the expropriated 

plots for land-tax purposes and the compensation awarded was very disproportionate and therefore 

that Latvia had not struck a fair balance between the public interest and the applicants’ fundamental 

rights. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-024626-tyrki.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-043370-moldo.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114277
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2001-071243-latvi.html
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Nyttige lenker 

 

 Hudoc: EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata: EMD-sammendrag på norsk 

 Informasjon om klage til EMD 

 Norsk senter for menneskerettigheters EMK-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

Månedens utvalgte: L.B. c. BELGIQUE 

 

Fakta:  

Klageren, L.B, ble ved flere anledninger siden 1986 dømt til fengsel; i 1997 for voldtekt av sin 

mindreårige datter. I 2004 vedtok justisministeren å internere L.B. i en « sosial 

beskyttelsesinstitusjon » rettet mot forbrytere med psykiske problemer. Etter vedtak av CDS 

(commision de défense sociale, d.s.s. Kontrollkommisjonen i norsk helsevesen), ble klageren i mars 

2004 plassert på en psykiatrisk avdeling i Gand fengsel, for deretter å bli flyttet til samme type 

avdeling i Merksplas fengsel. I februar 2005 bestemte CDS å forlenge interneringen samtidig som den 

indikerte at overføring til en medisinsk institusjon var eneste mulighet for at klageren skulle kunne 

reintegreres i samfunnet. Året etter ble klageren tilbakeført til Gand fengsel. I 2010 aksepterte CDS 

et fleksibelt system som tillot klageren å jobbe på dagtid, mens han returnerte til fengselet i Gand. I 

august 2011 begynte klageren med preterapi i fengselet. I september 2011 opphevet CDS ordningen 

med løslatelse på dagtid og klageren ble igjen innsatt på fulltid i Gand. 

Anførsler:  

Klageren anførte at han ble utsatt for frihetsberøvelse i strid med artikkel 5(1) fordi institusjonen var 

dårlig egnet for personer med psykiske problemer. Klageren anførte dessuten at artikkel 6(1) var 

krenket. 

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først påstandene om krenkelse av artikkel 5(1). Den bemerket at 

frihetsberøvelsen var forankret i vedtaket om tvangsinnleggelse vedtatt av justisministeren i 2004. 

Frihetsberøvelsen ble deretter forlenget av CDS. Tvangsinnleggelsen ble vedtatt i lys av at klageren i 

1997 ble dømt til fem års fengsel for voldtekt av en mindreårig. Følgelig falt frihetsberøvelsen under 

artikkel 5(1) bokstav e. Det var ikke omtvistet at tvangsinnleggelsen var « foreskrevet ved lov » i 

artikkel 5(1)s forstand. Domstolen måtte imidlertid avgjøre om frihetsberøvelsen var i samsvar med 

formålet med artikkel 5(1), som var å beskytte individer fra vilkårlig frihetsberøvelse. 

Frihetsberøvelse var et så alvorlig tiltak at det kun var rettferdiggjort dersom andre, mindre 

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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inngripende tiltak hadde blitt vurdert og funnet utilstrekkelige. Når det gjaldt frihetsberøvelse av 

sinnslidende personer, kunne ikke et individ vurderes som psykisk syk og underkastes 

frihetsberøvelse med mindre tre vilkår var oppfylt: for det første måtte individets status som psykisk 

syk ha blitt etablert på en overbevisende måte, for det andre måtte lidelsen være av en slik art eller 

grad at tvangsinnleggelsen kunne anses for legitim, og for det tredje kunne ikke tvangsinnleggelsen 

forlenges dersom lidelsen opphørte. I den foreliggende sak var det ikke noen tvil om hvorvidt de 

nevnte vilkår var oppfylt. Domstolen minnet om at det måtte være en sammenheng mellom 

argumentene som var ment å rettferdiggjøre frihetsberøvelsen og stedet og forholdene der 

frihetsberøvelsen ble gjennomført. Frihetsberøvelsen av en person med psykiske helseproblemer 

kunne kun anses som « lovlig » i artikkel 5(1) bokstav es forstand dersom den ble gjennomført på et 

sykehus, klinikk eller en annen egnet institusjon. Domstolen anerkjente at det at en person ikke var 

plassert i en egnet institusjon ikke automatisk innebar krenkelse av artikkel 5(1). I den aktuelle saken 

understreket Domstolen innledningsvis at den ikke kunne akseptere statens argument om at søkeren 

hadde mottatt riktig behandling i den psykiatriske avdelingen i Gand fengsel. Den viste videre til at 

CDS i et vedtak av 13. september 2011 hadde vært tydelig på at institusjonen ikke var riktig sted for å 

gi den nødvendige behandling slik at klageren skulle kunne reintegreres i samfunnet. Denne 

observasjonen kunne dateres tilbake til 2005 da CDS, på bakgrunn av alle fagkyndige vurderinger, 

hevdet at overføring av klageren til en psykiatrisk institusjon var den eneste løsningen for å oppnå 

reintegrering. CDS hadde etter dette gjentatte ganger uttalt at internering av klageren i den 

psykiatriske avdelingen i fengselet var midlertidig, inntil et bedre system ble etablert. Domstolen 

viste videre til at klagerens sak ikke var den eneste; mange innsatte i Belgia befant seg i en 

tilsvarende situasjon og ventet på overføring til bedre egnede institusjoner. Dette var da også 

anerkjent av Justisministeriet selv. Fengselsstilsynets sentralråd bekreftet at tilbudet om psykiatrisk 

behandling til internerte og vanlige innsatte utgjorde en alvorlig mangel, og at situasjonen konstant 

forverret seg, særlig på grunn av den økende overbefolkningen i fengslene. Bekymring over disse 

forholdene ble også uttrykt av bl.a. Europarådets torturkomité (CPT), Europarådets kommisær for 

menneskerettigheter og FNs menneskerettighetskomité. 

Domstolen viste til at det i den aktuelle sak, frem til preterapien begynte i 2011, og med unntak av en 

hormonell behandling i 2008, ikke på noe tidspunkt hadde vært tale om terapeutisk behandling eller 

individualisert medisinsk tilsyn i fengselet for å endre situasjonen klageren befant seg i. Domstolen 

konkluderte med dette at den syv år lange tilbakeholdelsen av klageren i en fengselsinstitusjon, der 

alle kompetente myndigheter var enige om at denne var dårlig tilpasset klagerens situasjon, utgjorde 

en krenkelse av artikkel 5(1). 

Domstolen vurderte dernest om det forelå brudd på artikkel 6(1). Den konstaterte at avgjørelsen 

som angivelig krenket klagerens rettigheter etter bestemmelsen hadde falt 22. januar 2004. Ettersom 

klagen ble forelagt Domstolen 28. april 2008, hadde klageren oversteget seksmånedersfristen etter 

artikkel 35(1). Denne delen av klagen måtte derfor avvises i henhold til artikkel 35(4). 

* * * 


