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LUTSENKO v. RUSSIA 

Date: 03/07/2012 Application no.: 6492/11 

Articles: 5 ; 5-1 ; 5-1-c ;  5-2 ; 5-3 ; 5-4 ; 18 ; 18+5 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 5-1 ; Violation of Art. 5-2 ; Violation of Art. 5-3 ; Violation of Art. 5- 4 ; 

Violation of Art. 18+5, non-pecuniary damage - award 

The case concerned the complaint by a well-known opposition politician that his arrest and the 

decision on his detention were arbitrary and unlawful, and that he was not informed about the 

reasons for his arrest. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

BJÖRK EIÐSDÓTTIR v. ICELAND  

Date: 10/07/2012 Application no.: 46443/09 

Articles: 10 ; 10-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} ; Non-pecuniary damage – 

award 

The case concerned defamation proceedings against an Icelandic journalist for an article about the 

working conditions in a strip club. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ERLA HLYNSDOTTIR v. ICELAND 

Date: 10/07/2012 Application no.: 43380/10 

Articles: 10 ; 10-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General}  ; Non-pecuniary damage - 

award 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112013
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112013
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2011-006492-ukrai.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112091
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112091
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-046443-islan.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112088
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The case concerned defamation proceedings against an Icelandic journalist for an article about an 

alleged assault by one strip club owner against another.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND 

Date: 13/07/2012 Application no.: 16354/06 

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

Conclusion: Preliminary objection dismissed (Article 35-3 - Manifestly ill-founded) ; No violation of 

Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression) 

The case concerned the authorities’ refusal to allow the association Mouvement raëlien suisse (Swiss 

Raelian Movement) to put up posters featuring extra-terrestrials and a flying saucer on the ground 

that it engaged in activities that were considered immoral. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

M.D. and OTHERS v. MALTA 

Date: 17/07/2012 Application no.: 64791/10 

Articles:  6 ; 6-1 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 41 ; 46 ; 46-2 

Conclusion:  Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings ; Article 6-1 - 

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

Respect for family life) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the inability of a mother and her children to challenge a care order and the 

subsequent automatic and permanent removal of the mother’s parental rights following her criminal 

conviction for neglect of her children, and the impossibility for her to challenge that measure before 

a tribunal.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

KOCH v. GERMANY 

Date: 19/07/2012 Application no.: 497/09 

Articles:  8 ; 8-1 ; 8-2 ; 34 ; 35 ; 41 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; Violation of Article 8 - Right to respect for private and family 

life (Article 8-1 - Respect for private life) ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-pecuniary 

damage - award 

The case concerned the German authorities’ refusal to grant Mr Koch’s late wife, who was almost 

completely paralysed and in need of artificial ventilation, authorisation to acquire a lethal dose of 

medication enabling her to commit suicide.  

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-043380-islan.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112165
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112165
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2006-016354-sveit.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112206
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-064791-malta.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282
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Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ĐORĐEVIĆ v. CROATIA 

Date: 24/07/2012 Application no.: 41526/10 

Articles:  3 ; 8 ; 8-1 ; 13 ; 35 ; 41 

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

Degrading treatment ; Inhuman treatment) (Substantive aspect) ; 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 13 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) ; Non-pecuniary 

damage - award 

The case concerned the complaint by a mother and her mentally and physically disabled son that 

they had been harassed, both physically and verbally, for over four years by children living in their 

neighbourhood, and that the authorities had failed to protect them. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

M. and OTHERS v. ITALY and BULGARIA 

Date: 31/07/2012 Application no.: 40020/03 

Articles:  3 ; 34 ; 35 

Conclusion:  Preliminary objection partially dismissed (Article 34 - Victim) ; Preliminary objection 

partially allowed (Article 34 - Victim) ; Remainder inadmissible ; No violation of Article 3 - Prohibition 

of torture (Article 3 - Inhuman treatment) (Substantive aspect) ; Violation of Article 3 - Prohibition of 

torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect) 

The case concerned alleged human trafficking. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Avgjørelser i saker mot Norge 

 

SHALA v. NORWAY 

Date: 10/07/2012 Application no.: 1195/10 

Articles: 6 ; 6-1 ; 35  

Conclusion: Inadmissible 

The case concerned an applicant who had not been afforded a fair hearing in that the national courts 

had failed to give adequate reasons for his conviction. 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-000497-tyskl.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112322
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-041526-croat.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112576
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2003-040020-itali.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112393
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112393
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Norsk sammendrag på Lovdata.no 

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: Shala v. Norway  

 

Fakta:  

Klageren var en norsk statsborger som sonet en fengselsstraff for narkotikasmugling. I september 

2008 ble klageren, sammen med Y, tiltalt blant annet for innførsel og forsøk på videresalg av store 

mengder narkotika utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. I tingretten ble 

klageren kjent skyldig på samtlige punkter og idømt tolv års fengsel. Under hovedforhandlingen 

hadde klageren erkjent straffeskyld for ulovlig innførsel og forsøk på videresalg av narkotikaen, men 

ikke at lovbruddene ble begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe etter 

straffeloven §60a. Klagerens anke til lagmannsretten ble ikke tatt til følge. Klageren påanket saken til 

Høyesterett, og anførte at det heftet feil ved saksbehandlingen på grunn av manglende begrunnelse i 

dommen for at han hadde begått lovbruddene som ledd i virksomheten til en organisert kriminell 

gruppe. Klageren viste til at lagmannsrettens dom ikke inneholdt noen begrunnelse, bare en 

henvisning til lagrettejuryens bekreftende svar på skyldspørsmålet. Tingretten hadde heller ikke gitt 

en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor han ble dømt under denne straffebestemmelsen. Ved 

kjennelse 3. april 2009 (HR-2009-757-U) utsatte Høyesteretts ankeutvalg prøving av anken i påvente 

av Høyesteretts avgjørelser i to liknende saker (HR-2009-1192-P og HR-2009-1193-P). Etter at 

dommene falt i disse sakene avsa ankeutvalget 30. juni 2009 (HR-2009-1381-U) enstemmig i en 

kjennelse at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å prøve anken, og saken ble avvist.  

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av retten til en rettferdig rettergang etter artikkel 6 (1) under henvisning 

til at de nasjonale domstolene ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for domfellelsen. 

Domstolens vurderinger: 

Klageren anførte særlig at lagmannsretten ikke hadde gitt tilstrekkelig begrunnelse for sin beslutning 

om å dømme ham for brudd på straffeloven §60a, og at Høyesteretts ankeutvalg hadde avvist anken 

over lagmannsrettens dom. Klageren viste til Domstolens avgjørelse i Taxquetv. Belgium (no. 926/05 

13. januar 2009), og anførte at lagmannsretten i begrunnelsen for domfellelsen for 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-001195-norge.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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narkotikalovbrudd som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe ikke hadde spesifisert 

hvilke personer han ble ansett å ha formet en slik gruppe med. Det var ifølge klaren uklart av 

domsgrunnene om det ble ansett bevist at han hadde formet en organisert kriminell gruppe med det 

tyrkiske miljøet i Amsterdam, som hadde stått for den ulovlige innførselen, eller det kosovo-albanske 

miljøet i Oslo, der klageren hadde bekjente. Ifølge klageren hadde lagmannsretten ikke begrunnet 

hvorfor dette var bevist, heller ikke begrunnelsen for straffeutmålingen klargjorde hvorfor han ble 

dømt etter straffeloven §60a. Spørsmålsskriftet til juryen var videre for generelt formulert til å kunne 

avhjelpe manglende begrunnelse for domfellelsen. Tilsvarende gjaldt for tingrettens begrunnelse, 

som måtte anses som for vag og generell.  

Domstolen noterte innledningsvis at Høyesteretts plenumsavgjørelse fra 2009 (nr. 2009/397) kom 

etter Domstolens kammeravgjørelse i Taxquetv. Belgium (no. 926/05), men før Domstolens 

storkammeravgjørelse i samme sak (Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, ECHR 2010). Domstolen 

oppsummerte deretter hovedpunktene i storkammeravgjørelsen. I denne avgjørelsen understrekte 

Domstolen at artikkel 6 ikke var til hinder for at individer kunne dømmes til straff av en lekmannsjury 

selv om begrunnelse ikke ble gitt for juryens avgjørelse av skyldspørsmålet. Samtidig var det et 

grunnleggende prinsipp etter artikkel 6 at individer må settes i stand til å forstå dommen som blir 

forkynt, for å hindre vilkårlighet. Når det gjaldt bruk av lekmannsjuryordninger, måtte det vurderes 

hvorvidt det eksisterte tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier som hindret vilkårlighet, og som satte 

den tiltalte i stand til å forstå bakgrunnen for domfellelsen. Slike prosessuelle garantier kunne blant 

annet omfatte, instrukser eller veiledning fra fagdommeren til jurymedlemmene om de juridiske eller 

bevismessige spørsmålene, presise, utvetydige spørsmål til juryen fra fagdommeren, som kunne 

utgjøre et fundament for juryens avgjørelse av skyldspørsmålet eller i tilstrekkelig grad avhjelpe en 

jury sin manglende begrunnelse for sine konklusjoner. Dessuten måtte det tas i betraktning hvilke 

muligheter for anke som var tilgjengelig for den tiltalte.  

Domstolen uttalte at den ved vurderingen av om klagen skulle tillates først ville ta i betraktning den 

generelle oppbygningen av den norske juryordningen, før den vurderte hvordan dette regelverket 

var anvendt i den aktuelle saken. Problemstillingen var ifølge Domstolen om regelverket og 

anvendelsen av dette sikret tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier mot vilkårlighet og satte klageren i 

stand til å forstå bakgrunnen for domfellelsen.  

Domstolen noterte for det første at det fantes viktige rettssikkerhetsgarantier i nasjonal lovgivning 

når det gjaldt jurymedlemmenes deltakelse i vurderingen av saken for lagmannsretten. Dette besto i 

at juryen i likhet med fagdommerne fikk presentert alle beviser og argumenter i saken både fra 

påtalemyndigheten og forsvaret, at jurymedlemmene skulle avgjøre skyldspørsmålet på bakgrunn av 

et spørsmålsskrift forberedt av påtalemyndighetene og i lys av kommentarer fra forsvaret. Flere 

lovbestemmelser oppstilte nærmere presisjonskrav til hvordan spørsmålene til juryen skulle 

formuleres, med hensyn til den tiltalte, de straffbare forholdene og de relevante rettslige 

grunnlagene, en beskrivelse av omstendighetene omkring de straffbare handlingene og til hvordan 

lovbruddet ble begått med henvisning til tid og sted. Videre noterte Domstolen at fagdommer, med 

påtalemyndigheten og forsvaret til stede, gav en rettsbelæring til juryen som oppsummerte 

spørsmålene og de aktuelle juridiske prinsippene samt gav veiledning for bevisvurderingen. I tillegg 

pekte Domstolen på at juryens avgjørelse av skyldspørsmålet på nærmere angitt vilkår kunne 

underkjennes av fagdommerne.  
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Videre pekte Domstolen på en rekke saksbehandlingsregler som skulle sette klageren i stand til å 

forstå bakgrunnen for domfellelsen, blant annet gav spørsmålene til juryen informasjon om hvilke 

faktiske omstendigheter juryen fant bevist. Domstolen viste til at selv om juryen ikke begrunnet 

avgjørelsen over skyldspørsmålet, og heller ikke fagdommerne måtte begrunne sin enighet på dette 

punktet, var det fast praksis for å gi en beskrivelse av hvilke handlinger som var funnet bevist som en 

del av straffeutmålingen. Dette gav retten en mulighet til å fastsette hva som var funnet bevist når 

det gjaldt subjektiv skyld, og fordi fire jurymedlemmer alltid deltok i straffeutmålingen ville 

begrunnelsen under straffeutmålingen normalt gi uttrykk for hele juryens syn. Til slutt noterte 

Domstolen at en tiltalt hadde adgang til å anke til Høyesterett over lagmannsrettens lovanvendelse 

under skyldspørsmålet, straffeutmålingen og saksbehandlingen. Høyesterett kunne prøve juryens 

lovanvendelse på grunnlag av fagdommerens rettsbelæring til juryen og på bakgrunn av 

begrunnelsene gitt i straffeutmålingen. På denne bakgrunnen uttalte Domstolen at juryordningen 

generelt sikret tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier mot vilkårlighet og satte klageren i stand til å 

forstå bakgrunnen for domfellelsen slik artikkel 6 (1) krevde.  

Deretter gikk Domstolen over til å vurdere om anvendelsen av dette regelverket i den aktuelle saken 

tilfredsstilte kravene etter artikkel 6 (1). Domstolen uttalte at den ikke var enig med klageren i at 

lagmannsretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse domfellelsen etter straffeloven §60a. 

Domstolen uttalte at den anså at informasjonen som ble kommunisert til juryen gjennom 

spørsmålsskriftet, som var tilpasset den individuelle klageren, og i begrunnelsen gitt av fagdommerne 

og de fire jurymedlemmene for straffeutmålingen var tilstrekkelig for at klageren skulle forstå 

bakgrunnen for domfellelsen under straffeloven §60a. Videre uttalte Domstolen at klagerens anførsel 

om at han burde ha fått informasjon om hvilke personer han ble ansett å ha formet en slik organisert 

kriminell gruppe med, fremstod som grunnløs. Domstolen kunne heller ikke se at tiltaltes domfellelse 

for brudd på straffelovens §60a reiste noen spørsmål knyttet til lovanvendelse under 

skyldspørsmålet eller straffeutmålingen som ikke hadde blitt tilstrekkelig redegjort for av 

lagmannsretten, og som derfor kunne bli reist i klagerens anke til Høyesterett. Etter dette uttalte 

Domstolen at den, i lys av den norske juryordningen og anvendelsen av denne i den aktuelle saken, 

ikke hadde funnet noe som tydet på at det var noen risiko for vilkårlighet eller at klageren ikke var i 

stand til å forstå grunnene til domfellelsen etter straffeloven §60a.  

På denne bakgrunn kom Domstolen enstemmig til at saken måtte avvises som åpenbart grunnløs 

etter artikkel 35 (1) og (4).  

* * * 


