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Case of EDITORIAL BOARD OF PRAVOYE DELO and SHTEKEL v. UKRAINE  

Date: 05/05/2011 Application no.: 33014/05 

Articles: 10 ; 10- 1; 10-2 ; 34 ; 41 

Conclusion:  Preliminary objection joined to merits and dismissed (victim) ; Violations of Art. 10 ; 

Non-pecuniary damage - award 

The case mainly concerned the lack of adequate safeguards in Ukrainian law for journalists’ use of 

information obtained from the Internet. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Case of MOSLEY v. THE UNITED KINGDOM  

Date: 10/05/2011 Application no.: 48009/08 

Articles: 8 ; 8-1 ; 34 ; 35 ; 35-1 

Conclusion:  No violation of Art. 8 

The case concerned a complaint that the United Kingdom failed to impose a legal duty on 

newspapers to notify the subjects of intended publications in advance to give them an opportunity to 

prevent such publications by seeking an interim court injunction. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Affaire ASSOCIATION « 21 DECEMBRE 1989 » ET AUTRES c. ROUMANIE  

Date: 24/05/2011 Application no.: 33810/07 and 18817/08 

Articles: 2 ; 2-1 ; 3 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 ; 41 ; 46 ; 46-2 

Conclusion:  The case stemmed from the crackdown on anti-government demonstrations in Romania 

in December 1989. Two applicants, whose son lost his life in those circumstances, complained about 
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the ineffectiveness of the investigation. Another applicant, president of an association for the 

defence of the interests of participants and victims of those events, argued among other things that 

he had been subjected to unlawful surveillance. 

The Court noted that its finding of a violation of Article 2 on account of the lack of an effective 

investigation related to a wide-scale problem, given that many hundreds of people were involved as 

injured parties in the impugned criminal proceedings. In addition, more than a hundred applications 

similar to today’s case were pending before the Court. It added that general measures at domestic 

level would unquestionably be necessary in the context of the execution of today’s judgment. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

CASE OF R.R. v. POLAND 

Date: 26/05/2011 Application no.: 27617/04 

Articles: 3 ; 8 ; 8-1 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 41 

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

remedies ; victim) ; Violation of Art. 3 ; Violation of Art. 8 ; Non-pecuniary damage - award ; 

Pecuniary damage - claim dismissed 

The case concerned a pregnant mother-of-two - carrying a child thought to be suffering from a 

severe genetic abnormality - who was deliberately denied timely access to the genetic tests to which 

she was entitled by doctors opposed to abortion. Her child was born with Turner syndrome. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

CASE OF KHODORKOVSKIY v. RUSSIA 

Date: 31/05/2011 Application no.: 5829/04 

Articles:  3 ; 5 ; 5-1 ; 5-1-b ; 5-1-c ; 5-3 ; 5-4 ; 18 ; 41 

Conclusion:  No violation of Art. 3 ; No violation of Art. 3 ; Violation of Art. 3 ; Violation of Art. 3 ; 

Violation of Art. 5-1-b ; No violation of Art 5-1-c ; Violation of Art. 5-3 ; No violation of Art. 5-4 ; 

Violation of Art. 5-4 ; Violation of Art. 5-4 ; No violation of Art. 5-4 ; Violation of Art. 5-4 ; No violation 

of Art. 5-4 ; Violation of Art. 5-4 ; No violation of Art. 18 ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the arrest and detention for several years of one of the then richest people in 

Russia on charges of economic crimes. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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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 EMD-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

Månedens utvalgte: MOSLEY v. THE UNITED KINGDOM 
 

Fakta:  

Klageren var brite og født i 1940. I mars 2008 trykket en britisk søndagsavis en forsidesak om 

klageren med overskriften: « Formula 1-sjef har syk nazi-sexorgie med 5 prostituerte ». Artikkelen 

omtalte klageren som en « pervers sadomasokistisk nymfoman.» I tillegg ble det trykt stillbilder fra et 

videopptak som en av de prostituerte hadde filmet med skjult kamera på oppdrag fra avisen. Denne 

videoen var tilgjengelig på avisens nettside. Klageren gikk til søksmål mot mediegruppen som eide 

avisen med krav om erstatning for krenkelse av privatlivet, i tillegg til at han krevde at avisen fjernet 

videoen fra avisens nettside. De nasjonale domstolene tilkjente klageren erstatning og 

saksomkostninger på grunn av krenkelsen av privatlivet. Domstolene kom imidlertid til at videoen 

ikke måtte fjernes fra nettsiden. Det ble vist til at innholdet var sett av så mange at det ikke kunne 

sies å være privat. Videre ble det pekt på at et forbud mot å vise videoen på avisens nettside ville ha 

liten praktisk effekt i og med at innholdet var tilgjengelig andre steder på internett. 

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 8, alene og sammenholdt med artikkel 13, under henvisning til 

at de nasjonale myndighetene hadde misligholdt sin plikt til å sikre hans rett til respekt for sitt 

privatliv da det etter nasjonal lov ikke var påbudt for pressen å varsle privatpersoner før den 

publiserte krenkende materiale om dem. 

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen tok innledningsvis stilling til statens avvisningsinnsigelser. Den bemerket at klagen var av 

en uvanlig karakter: klageren var blitt tilkjent erstatning for krenkelsen av sitt privatliv, men klaget nå 

over at nasjonal rett ikke påla pressen å forhåndsvarsle individer før publisering av informasjon om 

deres privatliv. Domstolen viste til at erstatningen klageren var tilkjent og de ankemuligheter som var 

tilgjengelig nasjonalt, ikke kunne kompensere eller avhjelpe den mangel ved det nasjonale 
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rettssystem som han hadde påberopt. Domstolen kom derfor til at klagen kunne fremmes til 

realitetsbehandling. 

Spørsmålet i saken var om staten etter artikkel 8 hadde en positiv plikt til å pålegge pressen å 

forhåndsvarsle privatpersoner ved publisering av privat materiale om dem. Domstolen bemerket at 

vurderingen måtte ta hensyn til forholdet mellom retten til privatliv og ytringsfriheten, statens 

skjønnsmargin og klarheten og potensiell effekt av en slik forhåndsvarslingsplikt. 

Domstolen slo først fast at staten i utgangspunktet hadde en vid skjønnsmargin når det gjaldt artikkel 

8. Den innklagde staten hadde bevisst valgt å ikke innføre en forhåndsvarslingsplikt. I stedet var 

hensynene til den enkeltes privatliv og pressens ytringsfrihet søkt ivaretatt gjennom pressens egne 

retningslinjer og adgangen til å søke erstatning ved sivilt søksmål etter eventuell publisering. I tillegg 

var det mulig å søke domstolene om midlertidig forbud mot publisering av privat materiale hvis man 

var kjent med at slikt materiale skulle publiseres. Disse virkemidlene var i samsvar med resolusjoner 

fra Europarådets parlamentarikerforsamling. Domstolen pekte på at skjønnsmarginen normalt var 

snevrere når det gjaldt regulering av publisering av intime private detaljer. Dette hadde imidlertid 

ikke avgjørende betydning da en forhåndsvarslingsplikt ville ha konsekvenser ut over klagerens egen 

sak. Videre pekte Domstolen på at det ikke forelå noen felles europeisk konsensus når det gjaldt 

balanseringen av hensynet til den enkeltes privatliv og pressens ytringsfrihet. Domstolen kom derfor 

til at staten i denne saken nøt en vid skjønnsmargin. 

Deretter gikk Domstolen inn på innholdet og effekten av en eventuell forhåndsvarslingsplikt for 

pressen ved en forestående publisering av materiale om en persons privatliv. Domstolen konstaterte 

først at en slik plikt ville få et bredt anvendelsesområde. Når det gjaldt effektiviteten, pekte 

Domstolen på at særlig kunne gjøres to innvendinger: for det første måtte det gjøres unntak fra 

varslingsplikten ved saker av « offentlig interesse ». For det andre ville overholdelse av 

varslingsplikten være avhengig av at overtredelse ble sanksjonert. Både en for smal definisjon av « 

offentlig interesse » og for strenge sanksjoner ville kunne ha en kjølende effekt på pressens 

ytringsfrihet etter artikkel 10. 

Avslutningsvis kommenterte Domstolen at avisens fremferd i denne saken kunne sies å være sterkt 

kritikkverdig. Domstolen viste til at privatlivet til offentlige personer de siste årene hadde blitt en 

svært lukrativ inntektskilde for enkelte deler av media. Selv om også slik journalistikk var beskyttet av 

ytringsfriheten under artikkel 10, kunne den enkeltes rett til privatliv etter artikkel 8 gå foran ved 

publisering av private og intime opplysninger uten offentlig interesse. Domstolen fant imidlertid at 

det måtte tas avgjørende hensyn til hvilke konsekvenser det ville ha dersom man oppstilte et 

generelt påbud om varslingsplikt for pressen. Den viste til at artikkel 10 bare i begrenset grad tillot 

restriksjoner på pressens rett til å publisere materiale av offentlig interesse. Domstolen konkluderte 

dermed med at artikkel 8 ikke oppstilte noe krav om en forhåndsvarslingsplikt for pressen. Det forelå 

følgelig ingen krenkelse av artikkel 8. 

* * * 


