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CENTRO EUROPA 7 S.R.L. and DI STEFANO v. ITALY (GC) 

Date: 07/06/2012 Application no.: 38433/09 

Articles: 10 ; 10-1 ; 10-2 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 ; 41 ; P1-1 ; P1-1-1 ; P1-1-2 

Conclusion: Preliminary objection allowed (Article 35-3 - Ratione personae) ; Preliminary objections 

allowed (Article 35-1 - Six month period) ; Remainder inadmissible ; Violation of Article 10 - Freedom 

of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression) ; Violation of Article 1 of Protocol No. 

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

Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property) ; Pecuniary and non-pecuniary 

damage - award 

The case concerned an Italian TV company’s inability to broadcast, despite having a broadcasting 

license, because no television frequencies were allocated to it.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SAVDA c. TURQUIE 

Date: 12/06/2012 Application no.: 42730/05 

Articles: 3 ; 6 ; 6-1 ; 9 ; 9-1 ; 35 ; 41 

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

Degrading treatment) (Substantive aspect) ; Violation of Article 9 - Freedom of thought conscience 

and religion (Article 9-1 - Freedom of conscience) ; Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 

- Criminal proceedings ; Article 6-1 - Impartial tribunal ; Independent tribunal) ; Non-pecuniary 

damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage) 

The case concerned the failure to recognize the right to conscientious objection, which would enable 

refusals to carry out military service to be legitimized in Turkey. The Court reiterated that the system 

of compulsory military service in force in Turkey allowed for no exceptions on grounds of conscience 

and resulted in heavy criminal sanctions being imposed on those who refused to comply. Such a 

system failed to strike a proper balance between the general interest of society and that of 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=909275&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=909275&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-038433-itali.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=909442&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=909442&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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conscientious objectors. The penalties, sanctions, convictions and prosecutions imposed on 

conscientious objectors, when no measures were provided to take account of the requirements of 

their consciences and convictions, could not be regarded as necessary in a democratic society. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

THE COMMUNIST PARTY OF RUSSIA and OTHERS v. RUSSIA 

Date: 19/06/2012 Application no.: 29400/05 

Articles: 13 ; 35 ; 35-1 ; P1-3 

Conclusion: Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of 

domestic remedies) ; Remainder inadmissible ; No violation of Article 13 - Right to an effective 

remedy (Article 13 - Effective remedy) ; No violation of Article 3 of Protocol No. 1 - Right to free 

elections-{general} (Article 3 of Protocol No. 1 - Right to free elections) 

The case concerned the complaints by Russian political opposition parties and politicians that the 

2003 parliamentary elections had not been free as a result of unequal media coverage of the 

electoral campaign by the five major TV companies. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

HERRMANN v. GERMANY (GC) 

Date: 26/06/2012 Application no.: 9300/07 

Articles: 41 ; P1-1 ; P1-1-1 ; P1-1-2 

Conclusion: Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of 

Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions ; Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of 

the use of property) ; Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage) 

The case concerned a German landowner complaining that his right to peaceful enjoyment of his 

possessions was violated, since he according to German law had to become a member of a hunting 

association upon the acquirement of land less than 75 hectares. Because he opposed to hunting on 

ethical grounds, he tried to terminate his membership in the association, but the domestic courts 

dismissed his applications. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

KURIĆ and OTHERS v. SLOVENIA (GC) 

Date: 26/06/2012 Application no.: 26828/06 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 13 ; 14 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 ; 41 ; 46 ; 46-2 

Conclusion: Preliminary objection dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae) ; Preliminary objection 

dismissed (Article 35-3 - Ratione temporis) ; Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - 

Continuing situation) ; Preliminary objection dismissed (Article 34 - Victim) ; Preliminary objection 

dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies) ; Preliminary objection allowed (Article 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-042730-tyrki.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-111522"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-111522"]}
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-029400-russl.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111690
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111690
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-009300-tyskl.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111634
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35-1 - Effective domestic remedy) ; Remainder inadmissible ; Violation of Article 8 - Right to respect 

for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life ; Respect for private life) ; Violation of 

Article 14 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) read in the light of Article 8 - 

(Art. 8) Right to respect for private and family life ; Respondent State to take individual measures 

(Article 46 - General measures ; Article 46-2 - Execution of judgment) ; Pecuniary damage - reserved ; 

Non-pecuniary damage - award 

The case concerned eight applicants belonging to a group of persons known as the “erased”. On 26 

February 1992 they lost their status as permanent residents following Slovenia’s declaration of 

independence in 1991, and faced almost 20 years of extreme hardship.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SABRİ GÜNEŞ v. TURKEY (GC) 

Date: 29/06/2012 Application no.: 27396/06 

Articles: 35 ; 35-1 

Conclusion: Preliminary objection allowed (Article 35-1 - Six month period) 

The case concerned compliance with the six-month time-limit.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Avgjørelser i saker mot Norge 

 

LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY 

Date: 12/06/2012 Application no.: 13221/08 ; 2139/10 

Articles:  2 ; 3 ; 35 

Conclusion: Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 2 of 

Protocol No. 1 - Control of the use of property) ; Pecuniary damage - award (Article 41 - Pecuniary 

damage) ; Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage) 

The case concerned the impossibility for landowners to increase rents to people leasing their land as 

a result of a change in the legislation obliging them to extend leases on the same conditions as 

before without limitation in time.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2006-026828-2-slove.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111957
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http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-013221-norge.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: Lindheim and Others v. Norway 

 

Fakta:  

Klagerne var seks norske grunneiere, som på ulike tidspunkt hadde bortfestet tomtene sine til bolig- 

eller fritidshus, for leieperioder på mellom 40 og 99 år. En ny tomtefestelov ble vedtatt i 1996, og 

trådte i kraft i 2002. Som følge av en senere lovendring, som trådte i kraft i november 2004, fikk alle 

som festet tomt til helårs- eller feriebolig rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som 

tidligere, og uten tidsbegrensing.  

Spørsmålet om forlengelse av festekontrakter på samme vilkår som tidligere var oppe for 

Høyesterett 21. september 2007 (HR-2007-1593-P), i en sak innbrakt av en bortfester som ikke var en 

del av saken for Domstolen. Høyesterett i plenum kom enstemmig til at tomtefesteloven §33, som gir 

festere av tomt til bolig- eller fritidshus rett til å kreve festet forlenget på samme vilkår som før, ikke 

var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven §97 eller kravet om « fuld Erstatning » ved 

ekspropriasjon etter Grunnloven §105. Anvendelsen av bestemmelsen krenket ifølge Høyesterett 

ikke Norges folkerettslige forpliktelser etter Konvensjonens første protokoll artikkel 1.  

Fem av klagerne i den aktuelle saken eide jordbrukstomter som var bortfestet for bolig- eller 

fritidshus. Den sjette klageren eide 21 tomter bortfestet til boliger. Da festekontraktene utløp, viste 

tomtefesterne til den nye lovgivningen, og krevde forlengelse av festekontrakten på samme vilkår 

som tidligere. Klagerne bestred at det var adgang til dette, og søkte tvisten løst først gjennom 

mekling og deretter for domstolene. I en avgjørelse avsagt senere samme dag som den overnevnte 

plenumsavgjørelsen 21. september 2007, kom Høyesterett til samme resultat i et søksmål som 

involverte en av klagerne for Domstolen (HR-2007-1594-P). De øvrige klagernes søksmål ble derfor 

avvist i underrettsinstansene.  

Anførsler:  

Klagerne anførte at retten til vern av eiendom etter første protokoll artikkel 1 var krenket som 

resultat av at tomtefesteloven § 33 gav tomtefesterne en rett til å kreve en forlengelse av 

festekontraktene på ubestemt tid og på samme vilkår som tidligere. Ifølge klagerne utgjorde dette et 

uberettiget inngrep i eiendomsretten.  

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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Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen avviste statens preliminære innsigelser om ikke-uttømming av nasjonale rettsmidler.  

Domstolen tok så stilling til spørsmålet om krenkelse av første protokoll artikkel 1. Partene var enige 

om at det hadde funnet sted et inngrep i klagernes eiendomsrett, og at inngrepet måtte anses som 

hjemlet ved lov.  

Domstolen delte klagernes syn om at den lave årlige festeavgiften (mindre enn 0,25 % av antatt 

markedsverdi), og den tidsubestemte varigheten av avgiftssatsene, utgjorde et vesentlig inngrep i 

klagernes eiendomsrett. Domstolen var imidlertid ikke enig med klagerne i at anvendelsen av 

tomtefesteloven §33 utgjorde en de facto ekspropriasjon, eller at det innebar at klagerne ble fratatt 

all meningsfull bruk av eiendommene. For Domstolen var spørsmålet derfor om den aktuelle 

lovgivningen kunne anses nødvendig for å kontrollere at eiendommene ble brukt i samsvar med 

allmennhetens interesse, etter første protokoll artikkel 1 andre ledd.  

Domstolen minnet om sin tidligere praksis (Hutten-Czapska [GC] EMD-1997-35014-2) om at 

nasjonale myndigheter i prinsippet hadde bedre forutsetninger enn internasjonale dommere ved 

vurderingen av hva som skulle anses som « allmennhetens » interesser. Særlig gjaldt dette i tilfeller 

som gjaldt komplekse sosiale, økonomiske og politiske spørsmål. Ifølge Domstolen hadde nasjonale 

myndigheter, inkludert den lovgivende makt, en vid skjønnsmargin på dette feltet. Domstolen viste 

videre til at den ville respektere nasjonale lovgiveres vurdering av hva som var i allmennhetens 

interesse, med mindre denne vurderingen var åpenbart uten rimelig grunnlag.  

Domstolen noterte at myndighetenes mål i denne saken var å sikre at tomtefestere som ikke hadde 

råd til å kjøpe festetomten, fikk en varig rett til å benytte tomtene. Dette ble vedtatt i 

tomtefesteloven §33, som gav rett til å kreve forlengelse av en utløpt festekontrakt på samme vilkår 

som før. Videre noterte Domstolen at denne bestemmelsen kom til anvendelse for alle utløpte 

festekontrakter, uten hensyn til festernes økonomiske situasjon, eller om tomten ble benyttet for 

bolig eller fritidshus. Domstolen pekte på at tiltaket synes å ha en mye videre rekkevidde enn å løse 

økonomiske vanskeligheter eller sosial urettferdighet for festerne, men i stedet reflekterte 

sosialpolitikk i bred forstand. Under henvisning til forarbeidene til lovendringen, kom Domstolen 

likevel til at lovgivers vurderinger ikke var åpenbart uten rimelig grunnlag. Domstolen konstaterte at 

det omtvistede inngrepet måtte anses i tråd med formålet om allmennhetens interesse.  

Deretter tok Domstolen stilling til om det inngrepet kunne anses proporsjonalt. Domstolen gjentok 

sin tidligere rettspraksis (Hutten-Czapska, [GC] EMD-1997-35014-2) om at det ved statlig 

myndighetsutøvelse må foretas en rimelig avveiing mellom mål og middel, også i tilfeller som gjaldt 

rådighetsbegrensninger på individers eiendom. Det må vurderes om man ved inngrepet oppnår en 

rimelig balanse mellom samfunnets generelle interesser og individets krav på vern om fundamentale 

rettigheter.  

Domstolen noterte så at grunnleien, sett fra klagernes ståsted, var ute av takt med virkeligheten på 

eiendomsmarkedet, tatt i betraktning den drastiske økningen i eiendomsprisene siden 1980-tallet. På 

den andre siden hadde tomtefesterne en sterk interesse i å opprettholde de eksisterende 
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betingelsene også etter at festekontrakten var utløpt. Domstolen anerkjent at disse motstridende 

interessene var vanskelig å forene, og at vurderingene Stortinget hadde måttet ta stilling til derfor 

var særlig komplekse. Domstolen uttalte også at den forstod behovet for å ha en klar og forutsigbar 

løsning, og behovet for å unngå kostbare og tidkrevende søksmål av et potensielt massivt omfang. 

Den viste i den forbindelse til at det var omkring 300 000 tomtefestere i Norge. Ifølge Domstolen var 

det mot denne bakgrunnen den måtte vurdere om nasjonale myndigheter hadde handlet innenfor 

den vide skjønnsmarginen som tilfalt dem etter første protokoll artikkel 1.  

I den konkrete vurderingen av klagernes saker, noterte Domstolen først at da Stortinget vedtok 

endringer i tomtefesteloven §33 var det blitt foretatt en undersøkelse som viste at mange 

tomtefestere hadde opplevd en drastisk og uventet økning av festeavgiften etter at den nye 

tomtefesteloven trådte i kraft i 2002. Dette skyldes at tomtefesteloven §15 åpnet for et unntak for 

den generelle regelen om at oppjustering av festeavgiften bare kunne skje i takt med økning av 

konsumprisindeksen. Unntaket, som gjaldt festekontrakter inngått før 1983, åpnet for en adgang til 

oppjustering også i andre tilfeller, særlig på grunnlag av verdistigning i tilfeller der festekontraktene 

inneholdt en såkalt tomteverdiklausul. Det økende gapet mellom festekontraktene og den 

alminnelige prisøkning på eiendomsmarkedet hadde økt over tid, og innføringen av dette unntaket 

for tomteverdiklausulene hadde påvirket mange husholdninger i vesentlig grad. For å bøte på dette 

vedtok Stortinget en regel som tillot en engangs oppjustering når det gjaldt kontrakter med 

tomteverdiklausul, og innføringen av et tilpasningssystem knyttet til konsumprisindeksen. Etter 

myndighetenes oppfatning tilsa hensynet til en rimelig balanse mellom grunneiere og tomtefestere 

at det ikke ble grepet inn med oppjusteringsregler i eksisterende kontrakter utover denne endringen.  

Domstolen uttalte imidlertid at den ikke kunne se at det var blitt foretatt noen særlig vurdering av 

om det ved endringene i tomtefesteloven §33 var blitt foretatt en rimelig avveiing av motstridende 

interesser når det gjaldt den type festeavtale som klagerne hadde. Domstolen bemerket videre at de 

særlig lave festeavgiftene klagerne mottok etter sine gamle festeavtaler i medhold av lovens §33, 

ville bli videreført på ubestemt tid. Festeavgiften utgjorde for samtlige klagere mindre enn 0,25 

prosent av tomtenes anslåtte markedsverdi. Domstolen uttalte at det i klagernes saker ikke synes å 

eksistere allmenne interesser som var tilstrekkelig tungtveiende til å rettferdiggjøre en så lav 

festeavgift, som ikke stod i noe forhold til den faktiske verdien av tomtene.  

Domstolen uttalte at tomtefesteloven §33 kom til anvendelse for alle avtaler om tomtefeste av en 

viss alder som var utløpt, uavhengig av tomtefesternes økonomiske situasjon. Forlengelsen av 

klagernes festekontrakter hadde vært på ubestemt tid, og det var ingen mulighet for oppjustering av 

festeavgiften, utover den generelle justeringen basert på konsumprisindeksen. Det hadde derfor ikke 

vært mulig å vurdere den faktiske verdien av tomtene som en relevant faktor ved vurderingen av 

festeavgiftsnivå for slike kontrakter. Det var bare tomtefesteren som kunne velge å avslutte 

kontraktsforholdet, enten ved å si opp avtalen eller ved å innløse eiendommen. Tomtefesterne 

kunne også selge festet med tilknyttet bolig til en tredjepart. I slike tilfeller ville enhver verdistigning 

tilfalle festeren. Dette ville ikke være tilfelle dersom bortfesteren valgte å selge festet til en 

tredjepart, i slike tilfeller ville prisen reflektere at verdien av festet var fastlagt på ubestemt tid. 

Domstolen aksepterte likevel at klagerne kunne ha en legitim forventning om at de relevante 

festekontraktene ville utløpe som avtalt, uavhengig av diskusjonene og vedtakelsen av de 

lovgivningsmessige tiltakene.  
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Etter denne drøftelsen uttalte Domstolen at myndighetene ikke hadde foretatt en rettferdig 

fordeling av de involverte sosiale og økonomiske byrdene, men at denne utelukkende ble lagt på 

klagerne. Domstolen fant derfor at myndighetene, til tross for en vid skjønnsmargin på dette 

området, ikke hadde foretatt en rimelig avveiing mellom allmennhetens interesser og klagernes 

eiendomsrettigheter.  

Avslutningsvis viste Domstolen til at Høyesterett også hadde vurdert forholdet til første protokoll 

artikkel 1. Domstolen var imidlertid uenig i det utgangspunktet Høyesterett la til grunn for sin 

drøftelse, som var om det var i strid med bestemmelsen at klagerne ikke hadde rett til å få 

festeavgiften oppjustert til tomtens markedsverdi. Ifølge Domstolen var det ikke dette som var 

spørsmålet, og viste til at tomtefestelovens §33 hindret enhver oppjustering av festeavgiften utover 

konsumprisjustering.  

På denne bakgrunn konkluderte en enstemmig Domstol med at første protokoll artikkel 1 var krenket.  

Domstolen tok deretter stilling til spørsmålet om gjennomføring av avgjørelsen etter artikkel 46. Den 

viste til at det underliggende problemet som forårsaket krenkelse i denne saken skyldes den 

generelle lovgivningen. Dette var ifølge Domstolen en sak der den anså at medlemsstatens 

myndigheter burde foreta passende lovgivningsmessige eller andre generelle tiltak for å sikre et 

system som ivaretok en rimelig balanse mellom bortfesternes interesser på den ene siden, og 

allmennhetens interesser på den andre siden. Den understrekte samtidig at det ikke var opp til 

Domstolen å foreskrive hvordan bortfesternes interesser skulle avveies mot andre involverte 

interesser.  

 

* * * 

 


