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MEHMET ŞENTÜRK et BEKİR ŞENTÜRK c. TURQUIE 

Date: 09/04/2013 Application no.: 13423/09 

Articles: 2; 2-1; 41 

Conclusion:  Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations; Article 2-1 - Life) 

(Substantive aspect); Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) 

(Procedural aspect); Pecuniary damage - claim dismissed; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the death of a pregnant woman following a series of misjudgments by medical 

staff at different hospitals and the subsequent failure to provide her with emergency medical 

treatment when her condition was known to be critical. The Court held that the deceased had been 

the victim of blatant shortcomings on the part of the hospital authorities and had been denied the 

possibility of access to appropriate emergency treatment. It reiterated that failure by a State to 

comply with its duty to protect a person’s physical well-being amounted to a breach of the 

substantive aspect of Article 2 of the Convention. In view of its findings concerning deficiencies in the 

criminal proceedings, the Court also found a violation of the procedural aspect of Article 2. 
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Article 11 – Freedom of assembly and association 

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with 
others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national 
security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health 
or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not 
prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the 
armed forces, of the police or of the administration of the State. 

§  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118336
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-013423-tyrki.html
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VYERENTSOV v. UKRAINE 

Date: 11/04/2013 Application no.: 20372/11 

Articles: 6; 6+6-3-b; 6+6-3-c; 6+6-3-d; 6-1; 6-3-b; 6-3-c; 6-3-d; 7; 7-1; 11; 11-1; 11-2; 35; 41; 46; 46-2 

Conclusion: Remainder inadmissible; Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association 

(Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly); Violation of Article 7 - No punishment without law 

(Article 7-1 - Nulla poena sine lege; Nullum crimen sine lege); Violation of Article 6+6-3-b - Right to a 

fair trial (Article 6 - Administrative proceedings; Article 6-1 - Fair hearing; Article 6-3-b - Adequate 

facilities; Adequate time) (Article 6 - Right to a fair trial; Article 6-3-b - Adequate facilities; Adequate 

time); Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings; Article 

6-1 - Fair hearing; Article 6-3-c - Defence through legal assistance) (Article 6 - Right to a fair trial; 

Article 6-3-c - Defence through legal assistance); Violation of Article 6+6-3-d - Right to a fair trial 

(Article 6 - Administrative proceedings; Article 6-1 - Fair hearing; Article 6-3-d - Examination of 

witnesses) (Article 6 - Right to a fair trial; Article 6-3-d - Examination of witnesses); Violation of Article 

6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings; Article 6-1 - Fair hearing); Non-

pecuniary damage - award 

The case concerns Mr Vyerentsov’s complaint that he was sentenced to three days’ administrative 

detention in October 2010 for holding without authorisation a demonstration organised by a human-

rights NGO (“Vartovi zakonu”) outside Lviv Regional Prosecutor’s Office in protest against corruption. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ASWAT v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 16/04/2013 Application no.: 17299/12 

Articles: 3 

Conclusion: Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Extradition) (Conditional) (United 

States of America) 

The applicant, Haroon Aswat, of unknown nationality, was born in 1974 and is currently detained in 

Broadmoor High Security Psychiatric Hospital (the United Kingdom) pending extradition to the United 

States of America where he is wanted on terrorism charges. Relying on Article 3, Mr Aswat alleges 

that, if extradited and convicted in the USA, he would be at real risk of ill-treatment either as a result 

of conditions of detention at ADX Florence (a “supermax” prison in the USA) or due to the length of 

his possible sentence. The Court adjourned its examination of Mr Aswat’s application in April 2012, 

following judgment in the case of Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom (application nos. 

24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09) concerning similar complaints, as it 

required further submissions from the parties, on the relevance of his schizophrenia and detention at 

Broadmoor Hospital to his complaint concerning detention at ADX. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2011-020372-ukrai.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118583
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2012-017299-storb.html
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SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. c. LUXEMBOURG 

Date: 18/04/2013 Application no.: 26419/10 

Articles: 8; 8-1; 8-2; 10; 10-1; 10-2; 35; 35-1 

Conclusion: Preliminary objections dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies); 

Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home); 

Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom to impart 

information; Freedom to receive information) 

The applicant, Saint-Paul Luxembourg S.A., is a company established in Luxembourg. It publishes the 

newspaper Contacto, which ran an article in December 2008 describing the situation of families 

whose children had been removed from their custody. The social worker (who was mentioned by 

name) and the director of the central department of social assistance, who were criticised in the 

article, lodged a complaint. In March 2009 the investigating judge issued an order for search and 

seizure at the registered office of the applicant newspaper publishing company. The premises were 

searched on 7 May 2009. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL v. THE UNITED KINGDOM (GC) 

Date: 22/04/2013 Application no.: 48876/08 

Articles: 10; 10-1; 10-2 

Conclusion: No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of 

expression) 

The case concerned the complaint by a non-governmental organisation that it had been denied the 

possibility to advertise on TV or radio. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ZAHIROVIĆ v. CROATIA 

Date: 25/04/2013 Application no.: 58590/11 

Articles: 6; 6+6-3-c; 6-1; 6-3; 6-3-c; 35; 41 

Conclusion: Remainder inadmissible; Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal 

proceedings; Article 6-1 - Fair hearing; Adversarial trial; Equality of arms); Violation of Article 6+6-3-c 

- Right to a fair trial (Article 6-3 - Rights of defence) (Article 6 - Right to a fair trial; Article 6-3-c - 

Defence in person); Non-pecuniary damage - award 

The applicant, a stateless person, was in 2009 found guilty of attempting to murder three people by 

shooting at them in a nightclub and was sentenced to six years’ imprisonment. The Supreme Court 

upheld the judgment on appeal and increased the applicant’s sentence to eight years’ imprisonment. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118604
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-026419-frank.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119244
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-048876-storb.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118738
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2011-058590-kroat.html
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Månedens utvalgte: Vyerentsov v. Ukraine 

 

Fakta:  

Klageren er født i 1973 og bor i Lviv, Ukraina. Høsten 2010 underrettet klageren, på vegne av en lokal 

menneskerettighetsorganisasjon han er medlem av, rådhuset i Lviv om planene om å holde 

demonstrasjoner foran påtalemyndighetens kontor. Formålet med demonstrasjonene var å kaste 

søkelys på korrupsjon i påtalemyndigheten. Antall demonstranter var estimert til maksimum 50 

personer. Bystyret henvendte seg på denne bakgrunn til den lokale, administrative domstol i forsøk 

på å begrense demonstrasjonene. Etter at domstolen hadde tatt saken til behandling, men før 

realitetsavgjørelse var truffet, organiserte klageren en fredelig demonstrasjon i tråd med varselet 

han tidligere hadde inngitt. Politiet dukket opp der demonstrasjonen ble avholdt og beordret 

demonstrantene til å trekke lengre unna bygningen. Dette medførte at demonstrantene ble stående i 

veibanen og forårsaket bilkø. Klageren ble deretter tatt til side av to politibetjenter, og ført i retning 

av politistasjonen. Etter innblanding fra de øvrige demonstrantene, som filmet sekvensen og som ba 

politibetjentene identifisere seg, lot de klageren gå. Dagen etter demonstrasjonen besluttet 

administrasjonsdomstolen at bystyret kunne forby de øvrige, planlagte demonstrasjonene. Samme 

dag ble klageren innkalt til politistasjonen. Her ble han presentert for anklager om å ha begått 

lovovertredelser ved ikke å følge ordre fra politiet og å organisere demonstrasjon i strid med lovlig 

prosedyre. Klageren kontaktet sin advokat, men denne ble nektet adgang til politistasjonen. Klageren 

ble plassert på en celle på politistasjonen, hvor han ble holdt over et døgn uten mat, til han ble 

fremstilt for domstolen. Klageren fikk ikke anledning til å studere sakens dokumenter før høringen. 

Under høringen ble klagerens krav om å bli representert av en advokat avvist, under henvisning til at 

klageren var en menneskerettighetsforkjemper og av den grunn kunne representere seg selv. 

Klagerens forespørsel om å innkalle vitner og fremlegge bevis, blant annet i form av en video fra 

demonstrasjonen, ble også avvist. Etter høringen fant domstolen klageren skyldig i henhold til tiltale. 

Den uttalte at klageren var skyldig i å ha avholdt demonstrasjon uten at lovlig prosedyre var fulgt og 

ikke hadde etterfulgt politiets ordre om å avbryte ordensforstyrrelsen. Videre, uttalte domstolen, 

hadde klageren, da han nektet å følge politibetjentenes ordre, i stedet samlet andre deltakere i 

demonstrasjonen som truet politibetjentene. Klageren sa seg ikke skyldig i påstandene, men 

domstolen hevdet at klagerens uttalelser var motbevist gjennom politirapportene. Klageren ble på 

denne bakgrunn idømt tre dager fengsel. Klageren anke over dommen ble avvist.  
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Anførsler:  

Klageren anførte artikkel 11 under henvisning til at dommen mot ham representerte et inngrep i 

forsamlingsfriheten som manglet forankring i lov, og som ikke kunne anses nødvendig i et 

demokratisk samfunn. Den manglende forankringen i nasjonal lovgivning utgjorde i følge klageren 

videre en krenkelse av artikkel 7. Hva angikk selve rettsprosessen anførte klageren brudd på artikkel 

6(1) og (3). 

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først anførselen knyttet til artikkel 11. Domstolen minnet om at lovkravet i 

artikkel 11 ikke bare krever en forankring i nasjonal lovgivning, men at det også stiller krav til den 

aktuelle lovs kvalitet. Dette innebærer blant annet at loven må være tilgjengelig for dem som er 

berørt av den, og formulert med tilstrekkelig presisjon til å sikre forutberegnelighet. Klagerens straff 

var forankret i lovgivningen for administrative overtredelser. Denne loven foreskrev straff for brudd 

på reglene for å avholde demonstrasjoner, som fulgte av en forordning av 1988. Mens selve 

forankringen i nasjonal lov og dennes tilgjengelighet var uproblematisk, måtte kravet til 

forutberegnelighet undersøkes nærmere. Domstolen uttalte at det fulgte av sakens dokumenter at 

det ikke forelå et uniformt syn på anvendelsen av forordningen eller på prosedyren for organisering 

av demonstrasjoner. Praksis fra de nasjonale domstolene avdekket også en sprikende praksis på 

området. På denne bakgrunn kunne ikke « prosedyren » som det ble henvist til i straffebudet anses 

formulert med tilstrekkelig klarhet til å muliggjøre forutberegnelighet. Praksisen utviklet av de lokale 

myndighetene på området kunne heller ikke sies å utgjøre en tilstrekkelig rettslig forankring, 

ettersom det ikke forelå noen generell lovgivning foretatt av lovgiver på området. På denne 

bakgrunn kunne ikke lovgivningen anses å imøtese de krav lovkravet innebærer. Følgelig konkluderte 

Domstolen med krenkelse av artikkel 11. 

Domstolen gikk så videre til å behandle anførslene knyttet til artikkel 7 og bestemmelsens prinsipp 

ingen straff uten lov. Den uttalte at bestemmelsens garantier utgjør et sentralt element i enhver 

rettsstat, og har en sentral rolle i konvensjonssystemet. Lovkravet i artikkelen er å forstå på lik linje 

med de øvrige artiklene som omtaler dette. I denne sammenheng hadde Domstolen alltid vektlagt 

lovkravets substansielle -, fremfor formelle aspekter. Videre innebærer henvisningen visse kvalitative 

krav som må imøteses både med hensyn til definisjon av hva som utgjør overtredelse og 

straffetrusselen ved straffeovertredelse. Dette innebærer at personen gjennom bestemmelsens 

ordlyd, og domstolenes fortolkning av denne, må kunne forutse hvilke handlinger og unnlatelser som 

vil gjøre ham eller henne strafferettslig ansvarlig. 

Domstolen viste til at den gjennom sin tidligere praksis hadde vedkjent at det på tross av klare 

rettsregler alltid ville foreligge et uunngåelig element av juridisk skjønn, også på strafferettens 

område. Domstolen viste til sine uttalelser under artikkel 11 og uttalte at klageren i den foreliggende 

sak var straffet i henhold til en lov som etablerer straffeansvar under henvisning til brudd på en 

prosedyre som ikke er forankret i loven med tilstrekkelig klarhet. I mangel av en klar og 

forutberegnelig lovgivning som tegnet opp reglene for organisering av demonstrasjoner, var 

klagerens straff for å ha brutt en ikke-eksisterende prosedyre uforenelig med artikkel 7. Følgelig 

forelå det krenkelse også av artikkel 7. 
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Domstolen innledet sin behandling av artikkel 6 ved å vise til at artikkel 6(3) b sikrer siktede behørig 

anledning til å forberede sitt forsvar. Dette innebærer blant annet at siktede blir gitt anledning, uten 

restriksjoner, til å opplyse saken ved å fremlegge relevante bevis for sitt forsvar, for på den måten å 

kunne påvirke sakens utfall. Denne rettigheten inkluderer også tiltaltes anledning til å gjøre seg kjent 

med sakens øvrige dokumenter, med sikte på å forberede sitt forsvar. Hva som er å anse som behørig 

tid til denne forberedelsen må avgjøres fra sak til sak. I klagerens sak hadde det kun gått noen timer 

fra tiltale var utferdiget til saken ble prøvd. Selv om man la til grunn at saken ikke var av særlig 

kompleks art, tvilte Domstolen på at disse omstendighetene muliggjorde forberedelse av klagerens 

forsvar. Den etterfølgende anken var heller ikke i stand til å avhjelpe dette, ettersom klageren på 

dette tidspunktet allerede hadde sonet straffen og ankedomstolen heller ikke tok stilling til dette 

spørsmålet. Domstolen konkluderte på denne bakgrunn med at klageren ikke var innrømmet behørig 

tid og gitt tilstrekkelig anledning til å forberede sitt forsvar, i strid med artikkel 6(1) lest i 

sammenheng med artikkel 6(3)b. 

Domstolen gikk deretter videre til å behandle klagerens rett til å forsvare seg med rettslig bistand i 

kraft av artikkel 6(3) c. I klagerens sak var denne retten sikret gjennom nasjonal lovgivning, en 

rettighet han uttrykkelig påberopte seg. Domstolen viste til den nasjonale domstolens argument og 

uttalte at det faktum at klageren var jurist og menneskerettsforkjemper ikke gjorde ham mindre 

sårbar i kraft av å være mistenkt i en straffesak. Dersom klageren mente at han hadde behov for en 

forsvarer, og den nasjonale lovgivningen gav ham rett til dette, var de offentlige myndigheters 

nektelse av dette ulovlig og vilkårlig. På denne bakgrunn konkluderte Domstolen med krenkelse av 

artikkel 6(1) lest i sammenheng med artikkel 6(3) c. 

Domstolen behandlet så klagerens rett til å avhøre eller la avhøre vitner i tråd med artikkel 6(3) d. 

Den uttalte at all bevisføring normalt skulle skje i en offentlig høring i den tiltaltes nærvær, og gi 

tiltalte anledning til å imøtegå bevisene mot ham. Det forelå riktignok unntak fra dette prinsippet, 

men disse må ikke gripe inn i retten til forsvar. Kjernen i dette prinsippet, uttalte Domstolen, er at 

tiltaltes straffeskyld ikke skal baseres utelukkende, eller i avgjørende grad, på bevis han ikke hadde 

blitt gitt anledning til å imøtegå. I den foreliggende sak var klageren den eneste personen som hadde 

forklart seg og blitt avhørt under høringen. For øvrig var domstolens konklusjon basert på skriftlige 

bevis, som i hovedsak bestod av politirapporter. Hverken de involverte polititjenestemenn eller 

andre deltakere på demonstrasjonen ble innkalt og eksaminert, på tross av klagerens forespørsel om 

dette. Domstolen anså på denne bakgrunn at det også forelå brudd på artikkel 6(1) lest i 

sammenheng med 6(3) d. 

Domstolen gikk så over til å vurdere den nasjonale domstolens 

begrunnelse. Den uttalte at prinsippet om et velfungerende 

rettssystem som var fremholdt gjennom Domstolens langvarige 

praksis, foreskrev at rettsavgjørelser skal uttale begrunnelsen for 

rettsutfallet. Rekkevidden av denne plikten vil imidlertid variere med 

sakens natur og må avgjøres på grunnlag av den enkelte saks 

omstendigheter. Domstolen viste i denne sammenheng til uttalelsene 

i GarcíaRuiz v. Spain [GC] (30544/96). Videre minnet Domstolen om sin forpliktelse etter artikkel 19 

til å sikre at forpliktelsene som springer ut av konvensjonen etterleves. I den foreliggende sak 

relaterte klagerens argumentasjon seg til sakens faktiske, så vel som rettslige, omstendigheter. Det 

var på det rene at det ukrainske regelverk gjeldende avholdelse av demonstrasjoner var uklare. Til 
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tross for dette ignorerte de nasjonale domstolene klagernes argumentasjon på dette punkt, og 

uttalte at klagerens innvendinger var motbevist gjennom politirapportene. Klagerens innvendinger 

knyttet til artikkel 6 var heller ikke besvart. I lys av dette fant Domstolen at det hadde funnet sted en 

krenkelse av artikkel 6(1) grunnet de nasjonale domstolers manglende begrunnelse. 

På grunnlag av de forhold som ble avdekket i klagerens sak, fant Domstolen behov for å anmode 

ukrainske myndigheter om å iverksette tiltak av generell art, i samråd med ministerkomiteen, for å 

avhjelpe det legislative tomrommet som hadde ført til krenkelse av konvensjonen. 

* * * 


