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AIHK-ın 10-cu maddəsinə əsasən AİHM-in seçilmiş qərarları 

 

 

Handyside Böyük Britaniyaya qarşı , 1976-cı il 7 dekabr tarixli qərar, Seriya A № 24 

Pornoqrafik nüansları ehtiva etdiyi iddia edilən kitabın qadağan edilməsi və müsadirəsi 

  
Sandey Taymz (№1) Böyük Britaniyaya qarşı, 1979-cu il 26 aprel tarixli qərar, Seriya A № 

30 

Qəzetin talidomid preparatının təsiri nəticəsində qüsurlu doğulan uşaqlardan və onların 

təzminat iddialarının həllindən bəhs edən məqaləsinin nəşrini məhdudlaşdıran məhkəmə 

qərarı   

 

Lingens Avstriyaya qarşı, 1986-cı il 8 iyul tarixli qərar, Seriya A № 103   

Böhtana görə jurnalistin ittiham edilməsi  

 

Groppera Radio AG və digərləri İsveçrəyə qarşı, 1990-cı il 28 mart tarixli qərar, A/ 173  

İtaliyada kabel şəbəkəsi vasitəsilə yayımlanan programların təkrar yayımladığına görə kabel 

şəbəkəsi operatorlarına qarşıtədbiq edilən qadağa   

 

Obsöve və Gardian qəzetləri Böyük Britaniyaya qarşı, 1991-ci il 26 noyabr tarixli qərar, 

Seriya A №216; Sandey Taymz (№ 2) Böyük Britaniyaya qarşı, 1991-ci il 26 noyabr tarixli 

qərar, Seriya A №217 

Təhlükəsizlik Xidmətlərinin qanunsuz hərəkəti haqqında xəbər verən icazə verilməyən 

memuarların nəşrinə qoyulan müvəqqəti qadağa  

 

Kastels İspaniyaya qarşı, 1992-ci il 23 aprel tarixli qərar, Seriya A № 236  

Hökuməti təhqir etdiyi səbəbiylə parlament üzvünün ittihamı  

 

Open Door Kounseling Məhdud Məsuliyyətli Şirkəti və Dublin Vel Voman Mərkəzi 

İrlandiyaya qarşı, 1992-ci il 29 oktyabr tarixli qərar, Seriya A № 246A  

Xaricdə abort edən tibb müəssisələri haqda məlumatın hamilə qadınlara verdiklərinə görə 

iddiaçı şirkətlərin üzərinə qoyulmuş məhdudiyyət haqda Ali Məhkəmə tərəfindən verilmiş 

qərar  

  
İnformeyşnsvereyn Lentia və diqərləri Avstriyaya qarşı, 1993-cü il 24 noyabr tarixli qərar, 

Seriya A № 276 

Avstriya Yayım Korporasiyasının monopoliyası nəticəsində özəl radio və ya televiziya 

stansiyaların yaradılmasının və işlədilməsinin mümkün olmaması   

 

Kasado Koka İspaniyaya qarşı, 1994-ci il 24 fevral tarixli qərar, Seriya A № 285A  

Özünün peşəkar xidmətlərini reklam etdiyinə görə Vəkillər Kollegiyasının üzərinə qoyulan 

inzibati sanksiya  

 

Otto-Preminger-Institut Avstriyaya qarşı, 1994-cü il 20 sentyabr, Seriya A № 295A  

Dinə qarşı ləyaqətsiz səhnələrin olduğu hesab edilən filmin qadağan olunması və müsadirəsi  

 

 



Jersild Danimarkaya qarşı, 1994-cü il 23 sentyabr, Seriya A № 298  

Rasist xarakterli mülahizələrin yayımını dəstəklədiyi və həvəsləndirdiyinə görə televiziya 

jurnalistinin cərimə olunması və ittihamı  

   
Vereynigung Demokratişer Soldaten Österreyşs və Gubi Avstriyaya qarşı, 1994-cü il 19 

dekabr tarixli qərar, Seriya A № 302.   

Müdafiə nazirinin hərbi mövzuda qəzetin hərbi qulluqçular arasında paylanılmasına etirazı 

və onun baraklarda yayımına görə hərbiyə yenicə çağırılmış əsgər üzərində qoyulan qadağa  

 

Vogt Almaniyaya qarşı, 1995-ci il 26 sentyabr tarixli qərar, Seriya A №323 

Alman Komunist Partiyasında siyasi fəaliyyətinə görə müəllimin dövlət qulluğundan azad 

edilməsi  

 

Gudvin Böyük Britaniyaya qarşı, 1996-cı il 27 mart, Məhkəmə Hökmlərinin və Qərarların 

Toplusu 1996 - II 

Özəl şirkətə jurnalistdən məlumat mənbəyini açıqlamağı tələb etmək üçün verilmiş məlumat 

açıqlanması əmri və jurnalist bundan imtina etdiyi halda onun üzərinə qoyulan cərimə  

 

Vingrouv Böyük Britaniyaya qarşı, 1996-cı il 25 noyabr tarixli qərar, Məhkəmə 

Hökmlərinin və Qərarlarının Toplusu 1996 - V  

Dinə qarşı ləyaqətsiz olduğunu hesab edilən filmə təsnifat şahadətnaməsinin verilməsinə rədd 

cavabı  

 

Vorm Avstriyaya qarşı,1997-ci il 29 avqust tarixli qərar, Məhkəmə Hökmlərinin və 

Qərarlarının Toplusu 1997 – V 

Cinayət proseslərinin nəticəsinə təsir edə biləcək məqalənin nəşrinə görə jurnalistin ittihamı  

 

Zana Türkiyəyə qarşı, 1997-ci il 25 noyabr tarixli qərar, Məhkəmə Hökmlərinin və 

Qərarlarının Toplusu 1997 – VII 

Jurnalistlərlə keçirilən müsahibədə söylənmiş ifadəyə görə tətbiq olunan həbs cəzası   

 

Boumen Böyük Britaniyaya qarşı, 1998-ci il 19 fevral tarixli qərar, Məhkəmə Hökmlərinin 

və Qərarlarının Toplusu 1998 - I  

Ümumi seçkilərdən öncə, anti-abort kampaniyasının iştirakçısı tərəfindənvərəqələrin 

paylanılmasına görə təqib  

   

Fresoz və Ruer Fransaya qarşı, Böyük Palata, 1999-ci il 21 yanvar tarixli qərar, Ərizə № 

29183/95  

Vergi qiymətləndirilməsi üzrə formalardan çıxarışların nəşrinə görə jurnalistlərin ittihamı 

 

Yanovski Polşaya qarşı, Böyük Palata, 1999-cu il 21 yanvar, Ərizə № 25716/94  

Bələdiyyə işçilərini təhqirə görə ittiham 

 

Bladet Tromso və Stensaas Norvecə qarşı, Böyük Palata, 1999-cu il 20 may tarixli qərar, 

Ərizə № 21980/93 

Qəzetin nəşr etdiyi ləkələyici hesabatların məhkəmə tərəfindən etibarsız bəyan edilməsi 

 

Dalban Rumıniyaya qarşı , Böyük Palata, 1999-cu il 28 sentyabr tarixli qərar, Ərizə № 

28114/95 

Cinayət böhtanına görə jurnalistin ittihamı 



Vile Lixtenşteynə qarşı, Böyük Palata, 1999-cu il 28 oktyabr tarixli qərar, Ərizə № 28396/95 

Dövlət başçısının hakimi onun müəyyən konstitusional məsələlərlə bağlı ifadə etdiyi fikirlərə 

görə dövlət işinə təyin etməyəcəyini təsvir edən bəyanat; 

 

Özgür Gündem Türkiyəyə qarşı, 2000-ci il 16 mart tarixli qərar, Ərizə № 23144/93 

Qəzetə qarşı hədə-qorxu kampaniyası 

 

Ekin Assosiyasiyası Fransaya qarşı, 2001-ci il 17 iyul tarixli qəra, Ərizə № 30882/96  

"Xarici mənşəli" kitaba qadağa qoyulması 

 

Kolombani və digərləri Fransaya qarşı,  2002-ci il 25 iyun tarixli qərar, Ərizə № 51279/99  

Xarici İşlər nazirini təhqir etdiyinə görə jurnalistlərin cinayət törətməkdə 

ittihamı 

 

Əpplbi və digərləri Böyük Britaniyaya qarşı, 2003-cü il 6 may tarixli qərar, Ərizə № 

44306/98, 

Özəl mülkiyyətdə olan ticarət mərkəzində ərizə üçün imza toplamağa icazənin verilməməsi 

 

Murphy İrlandiyaya qarşı, 2003-cü il 10 iyul tarixli qərar, Ərizə № 44179/98,  

Televiziya və radioda dini xarakterli reklama qoyulan qadağa 

 

Plon nəşriyyatı Fransaya qarşı 2004-cü il 18 may tarixli qərar, Ərizə № 58148/00 

Mərhum dövlət başçısı haqqında məxfi tibbi məlumatlar ehtiva edən kitabın yayımının davam 

etməsinə qoyulan qadağa 

 

Cumpana and Mazare Ruminiyaya qarşı, Böyük Palata, 2004-cü il 17 dekabr, Ərizə № 

33348/96, 

Böhtana görə ittiham olunmuş jurnalistlərə tətbiq olunan sanksiyaların mütənasibliyi 

 

Steel and Morris Böyük Britaniyaya qarşı, 2005-ci il 15 fevral tarixli qərar, Ərizə № 

68416/01 

Böhtanla bağlı məhkəmə prosesində hüquqi yardımın olmaması və verilən zərərlərin 

mütənasibliyi  

 

Kyprianou Kiprə qarşı, Böyük Palata, 2005-ci il 15 dekabr tarixli qərar, Ərizə № 73797/01. 

Cinayət iddiasına baxan məhkəmə qarşısında hörmətsizliyə görə müdafiəçisiyə qarşı 

məhkəmə proseslərinin xülasəsi  

 

Monnat İsveçrəyə qarşı, 2006-ci il 21 sentyabr tarixli qərar, Ərizə no 73604/01   

Dövlət mülkiyyətində olan televiziya kanalında tarixi proqramın yayımı ilə bağlı 

tamaşaçıların şikayətlərinin təmin edilməsi 

 

Lindon, Otchakovsky-Laurens və July Fransaya qarşı, Böyük Palata, 2007-ci il 22 

oktyabr tarixli qərar, Ərizə № 21279/02 i 36448/02. 

Siyasi partiyaya və onun sədrinə qarşı böhtana görə roman müəllifinin və naşirinin ittihamı; 

böhtan xarakterli hissələr ehtiva edən ərizənin nəşrinə və bununla bağlı ittihamlara etiraza 

görə qəzetin direktorunun ittihamı 

 



Stoll İsveçrəyə qarşı, Böyük Palata, 2007-ci il 10 dekabr tarixli qərar, Ərizə № 69698/01, 

Məxfi kimi təsnifləşdirilən strategiya üzrə diplomatik sənədin nəşrinə görə jurnalistin 

ittihamı: 

 

Quca Moldovaya qarşı, Böyük Palata, 2008-ci il 12 fevral tarixli qərar, Ərizə № 14277/04,  

Baş prokurorluğun nümayəndəsinin cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsinin həyata 

keçirilməsinə hökumətin açıq-aydınmüdaxilə etdiyini sübut edən məlumatları mətbuata 

sızdırmasına görə işdən azad edilməsi 

 

Vajnai Macarıstana qarşı, 2008-ci il 8 iyul tarixli qərar, Ərizə № 33629/06 

Siyasi hərəkat zamanı qadağan edilmiş totalitar (kommunist) simvolundan (qırmızı ulduz) 

istifadə etdiyi üçün cinayət törətməkdə ittiham 

 

Times Newspapers Ltd (№ 1 və 2) Böyük Britaniyaya qarşı, 2009-cu il 10 mart tarixli 

qərar, Ərizə № 3002/02 və 23676/03  

İnternetdə hər dəfə böhran xarakterli məlumatların əldə edildiyi zaman yeni iddianın 

qaldırılması qaydası 
 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) İsveçrəyə qarşı (№ 2), Böyük Palata, 2009-cu il 

30 iyu tarixli qərar, Ərizə № 32772/02,    

Avropa Məhkəməsinin ifadə azadlığı pozuntusunu təsbit etmiş olmasınabaxmayaraq, 

televiziya reklamının yayımına qadağa qoyulmasının davam etdirilməsi: pozuntu 
 
Manole və digərləri Moldovaya qarşı  2009-cu il 17 sentyabr tarixli qərar, Ərizə № 

13936/02, 

İctimai yayımçının müstəqilliyi üçün lazımi qədər qanuni zəmanətin olmaması 

 

ə ə ə Ə ə№

ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə

ə ə ə ə ə ə  

 

ə ə ə Ə ə ə

ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə

ə ə ə ə ə ə  

 

Sanoma Uitgevers B.V. Hollandiyaya qarşı, Böyük Palata, 2010-cu il 14 oktyabr tarixli 

qərar, Ərizə № 38224/03,   
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Palomo Sanchez və digərləri İspaniyaya qarşı, Böyük Palata, 2011-ci il 12 sentyabr tarixli 

qərar, Ərizə № 28955/06, 

Həmkarlarını təhqir edən məqalələr dərc etdiklərinə görə həmkarlar ittifaqının üzvlərinin 

işdən azad olunması 

 

Axel Springer AG Almaniyaya qarşı , Böyük Palata, 2012-ci il 7 fevral tarixli qərar, Ərizə 

№ 39954/08  

Məşhur aktyorun ittiham və həbs olunması ilə bağlı məlumat yayılmasına qoyulan qadağa 

 



Centro Europa 7 S.r.l. və Di Stefano İtaliyaya qarşı, Böyük Palata, 2012-ci il 7 iyun tarixli 

qərar, Ərizə № 38422/09  

Televiziya yayımının həyata keçirilməsi üçün lisenziya alan şirkətə lazımi tezliklərin 

ayrılmaması  

 

Mouvement Raelien Suisse İsveçrəyə qarşı, Böyük Palata, 2012-ci il 13 iyul tarixli qərar, 

Ərizə № 16354/06 

İş müəlliflərinin əxlaqsız hərəkətləri və qanunla qadağan edilmiş internetsaytına göndərməsi 

səbəbindən ictimai yerdə reklam yerləşdirilməsininqadağan edilməsi  

 

Ahmet Yıldırım Türkiyəyə qarşı,  2012-ci il 18 dekabr tarixli qərar, Ərizə № 3111/10 

Məhkəmə araşdırması aparılan veb sayta girişin məhdudlaşdırılması səbəbiylə host verən 

sayta və üçüncü tərəflərin saytlarına daxil olmanın da məhdudlaşdırılması ilə bağlı müvəqqəti 

məhkəmə qərarı  

 

Beynəlxalq Heyvan Hüquqlarının qorunması Təşkilatı Böyük Britaniyaya qarşı, Böyük 

Palata, 2013-cü il 15 aprel tarixli qərar, Ərizə № 48876/08 

Qeyri-hökumət təşkilatına qanunla qadağan olunmuş siyasi təbliğatı ehtiva edən televiziya 

reklamının yerləşdirilməsi üçün icazənin verilməməsi 

 

Cumhuriyet Vakfı və digərləri Türkiyəyə qarşı, 2013-cü il 8 oktyabr tarixli qərar, Ərizə № 

28255/07 

Milli qəzetə qarşı məhkəmə qərarı verilərkən prosessual təminatların olmaması 

 

Delfi AS Estoniyaya qarşı, Böyük Palata, 2015-ci il 16 iyun tarixli qərar, Ərizə № 64569/09 

Anonim üçüncü şəxslər tərəfindən saytında dərc olunan təhqiramiz şərhlərə görə internet 

xəbər portalına qarşı təzminatın verilməsi  

 

Perinçek İsveçrəyə qarşı, Böyük Palata, 2015-ci il 15 oktyabr tarixli qərar, Ərizə № 

27510/08 

İsveçrədə Türkiyəli siyasətçisinin 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin 

məruz qaldığı kütləvi deportasiya və qırğınlar haqqında, onların soyqırım təşkil etməməsi 

barədə fikrini ictimai şəkildə ifadə etdiyinə görə cinayət cəzasına məhkum edilməsi  

 

Pentikäinen Finlandiyaya qarşı, Böyük Palata, 2015-ci il 20 oktyabr tarixli qərar, Ərizə № 

11882/10 

Nümayiş əsnasında polisə tabe olmadığı üçün mətbuat fotoqrafının tutuqlanması, daha sonra 

onun gözaltına alınması və məhkum edilməsi  

 

Couderc and Hachette Filipacchi Associés Fransaya qarşı, Böyük Palata, 2015-ci il 10 

noyabr tarixli qərar, Ərizə № 40454/07   

Monako Şahzadəsi Albertin şəxsi həyatı ilə bağlı məlumat dərc etdiyinə görə "Paris Match" 

həftəlik jurnalına qarşı məhkəmə qərarı  
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Selected judgments of the ECtHR under Article 10 of the ECHR 

 

 

Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, A.24 

Seizure and confiscation of an allegedly obscene book 

  
Sunday Times  (no.1) v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, A.30 

Injunction issued to restrain the newspaper from publishing an article dealing with 

thalidomide children and the settlement of their compensation claims  

 

Lingens v. Austria, judgment of 8 July 1986, A. 103   
Journalist's conviction  for defamation  
 

Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, judgment of 28 March 1990, A/ 173  

Company holding a community – antenna licence prohibited from retransmitting by cable 

programmes broadcast from Italy   

 

 

Observer and Guardian v. The United Kingdom, judgment of 26 November 1991, A.216;  

Sunday Times (no. 2) v. the United Kingdom, judgment of 26 November 1991, A.217 

Interlocutory injunctions restraining from publishing details of  unauthorised memoirs 

alleging unlawful conduct by the security service 

 

Castells v. Spain, judgment of 23 April 1992, A. 236  

Conviction of a member of parliament for insulting the Government  

 

Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, judgment 29 October 1992, A. 246A  

Injunction granted by the Supreme Court restraining the applicants inter alia from providing 

pregnant women with information concerning abortion facilities abroad  

  
Informationsverein Lentia and Others v. Austria, judgment of 24 November 1993, A. 276 

Impossibility of setting up and operating private radio or television stations because of the 

monopoly of Austrian Broadcasting Corporation   

 

Casado Coca v. Spain, judgment of 24 February 1994, A. 285A  

Disciplinary penalty imposed on a member of the Bar for contravening ban on professional 

advertising  

 

Otto – Preminger – Institut v. Austria, judgment of 20 September 1994, A. 295A  

Seizure and forfeiture of a film considered blasphemous  

 

 

Jersild v. Denmark, judgment of 23 September 1994, A. 298  

Conviction and sentence to a fine of a television journalist for aiding and abetting the 

dissemination of racist statements  

   



Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs and Gubi v. Austria, judgment of 19 

December 1994, A. 302.   

Refusal of Minister for Defence to have a magazine distributed to servicemen and prohibition 

imposed on a conscript preventing him from distributing it in his barracks  

 

Vogt v. Germany, judgment of 26 September 1995, A.323 

Dismissal of a teacher from civil service on account of her political activities on behalf of the 

German Communist Party  

 

Goodwin v. the United Kingdom, judgment of 27 March 1996, RJD 1996 - II 

Disclosure order granted to private company requiring a journalist to disclose the identity of 

his source and fine imposed upon him for having refused to do so.  

 

Wingrove v. the United Kingdom, judgment of 25 November 1996, RJD 1996 - V  

Refusal to grant distribution certificate in respect of video work considered blasphemous  

 

Worm v. Austria, judgment of 29 August 1997, RJD 1997 – V 

Journalist’s conviction for publishing an article considered capable of influencing outcome of 

criminal proceedings  

 

Zana v. Turkey, judgment of 25 November 1997, RJD 1997 – VII 

Prison sentence imposed on account of a statement to journalists   

 

Bowman v. the United Kingdom, judgment of 19 February 1998, RJD 1998 - I  

Prosecution following distribution of leaflets by abortion campaigner prior to general 

elections  

   

 

Fressoz and Roire v. France, GC, judgment of 21 January 1999, appl. No. 29183/95  

Conviction of journalists for publishing  extracts from tax-assessment forms 

 

Janowski v. Poland, GC, judgment of 21 January 1999, appl. No. 25716/94  

Conviction for insulting municipal guards 

 

Bladet Tromso A/S and Stensaas v. Norway, GC, judgment of 20 May 1999, appl. No. 

21980/93 

Defamatory statements published by a newspaper declared null and void by a court 

 

Dalban v. Romania, GC, judgment of 28 September 1999, appl. No. 28114/95 

Conviction of a journalist for criminal libel 

 

Wille v. Liechtenstein, GC, judgment of 28 October 1999, appl. No. 28396/95 

Announcement by head o f  State of  intention not to appoint judge to public office in future, 

on account of the views he had expressed on certain  constitutional issues 

 

Ozgur Gundem v. Turkey, judgment of 16 March 2000, appl. No. 23144/93 

Campaign of intimidation against newspaper 

 

Association Ekin v. France, judgment of 17 July 2001, appl. no. 30882/96  

Ban on book "of foreign origin" 



 

Colombani and Others v. France, judgment of 25 June 2002, appl. no. 51279/99  

Criminal conviction of journalists for the offence of insulting a foreign head of 

State 

 

Appleby and Others v. the United Kingdom, judgment of 6 May 2003, appl. No. 44306/98 

Refusal of permission to solicit signatures for a petition in a privately owned shopping  mall 

 

Murphy v. Ireland, judgment of 10 July 2003, appl. No. 44179/98  

Prohibition on religious advertising on television and radio 

 

Editions Plon v. France, judgment of 18 May 2004, appl. no. 58148/00 

Prohibition on continuing to distribute book containing confidential medical 

information about a deceased head of State 

 

Cumpana and Mazare v. Romania, GC, judgment of 17 December 2004, appl. No. 

33348/96 

Proportionality of sanctions imposed on journalists convicted of defamation 

 

Steel and Morris v. the United Kingdom, judgment of 15 February 2005, appl. no. 

68416/01 

Lack of legal aid in defamation proceedings and proportionality of damages awarded  

 

Kyprianou v. Cyprus, GC, judgment of 15 December 2005, appl. no. 73797/01. 

Summary proceedings against defence counsel for contempt in the face of the court at a 

murder trial  

 

Monnat v. Switzerland, judgment of 21 September 2006, appl. no 73604/01   

Upholding of viewers’ complaints about history programme broadcast on a State-owned 

television channel 

 

Lindon, Otchakovsky-Laurens i July v. France, GC, judgment of 22 October  2007, appl. 

no. 21279/02 i 36448/02. 

Conviction of author and publisher of a novel for defamation against a political party of the 

far right and its Chairman; conviction of a newspaper director for defamation following the 

publication of a petition reproducing defamatory passages and protesting about convictions 

in respect thereof 

 

Stoll v. Switzerland, GC, judgment of 10 December 2007, appl. No. 69698/01, 

Conviction of a journalist for the publication of a diplomatic document on strategy classified 

as confidential: 

 

Guja v. Moldova, GC, judgment of 12 February 2008, appl. No. 14277/04  

Dismissal of a member of the Prosecutor General’s Office for leaking evidence of apparent 

governmental interference in the administration of criminal justice to the press 

 

Vajnai v. Hungary, judgment of 8 July 2008, appl. no. 33629/06 

Criminal conviction for wearing an outlawed totalitarian symbol (red star) at a political 

demonstration 

 



Times Newspapers Ltd (no. 1 and 2) v. the United Kingdom, judgment of 10 March 2009, 

appl. No. 3002/02 and 23676/03  

Rule that new cause of action accrues every time defamatory material on the Internet is 

accessed 
 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2), GC, judgment of 30 June 

2009, appl. No. 32772/02    

Continued prohibition of the broadcasting of a commercial on television despite European 

Court’s finding of an infringement of freedom of expression: violation 
 
Manole and Others v. Moldova judgment of 17 September 2009, appl. No. 13936/02 

Insufficient statutory guarantees of independence of public broadcaster 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands, GC, judgment of 14 October 2010, appl. No. 

38224/03   
 

 

Palomo Sanchez and Others v. Spain, GC, judgment of 12 September 2011, appl. No. 

28955/06 at all 

Dismissal of trade union members for publishing articles offending their colleague 

 

Axel Springer AG v. Germany, GC, judgment of 7 February 2012, appl. No. 39954/08  

Prohibition on reporting arrest and conviction of famous actor 

 

Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy, GC, judgment of 7 June 2012, appl. No. 

38422/09  

Failure to allocate radiofrequencies to licensed television broadcaster 

 

Mouvement Raelien Suisse v. Switzerland, GC, judgment of 13 July 2012, appl. No. 

16354/06 

Ban of poster in public space on grounds of displayer's immoral activity and reference to 

proselytising website 

 

 

Ahmet Yildirim v. Turkey, judgment of 18 December 2012, appl. No. 3111/10 

Interim court order incidentally blocking access to host and third-party websites in addition 

to website concerned by proceedings 

 

Animal Defenders International v.  the United Kingdom, GC, judgment of 15 April  2013, 

appl. No. 48876/08 



Refusal of permission for non-governmental organisation to place television advert owing to 

statutory prohibition of political advertising 

 

Cumhuriyet Vakfı and Others v. Turkey, judgment of 8 October 2013, appl. No. 28255/07 

Lack of procedural safeguards when issuing injunction against national newspaper 

 

Delfi AS v. Estonia, GC, judgment of 16 June 2015, appl. No. 64569/09 

Award of damages against internet news portal for offensive comments posted on its site by 

anonymous third parties 

 

Perinçek v. Switzerland, GC, judgment of 15 October 2015, appl. No. 27510/08 

Criminal conviction of a Turkish politician for publicly expressing the view, in Switzerland, 

that the mass deportations and massacres suffered by the Armenians in the Ottoman Empire 

in 1915 and the following years had not amounted  to genocide  

 

Pentikäinen v. Finland, GC, judgment of 20 October 2015, appl. No.  11882/10 

Apprehension of a media photographer during a demonstration and his subsequent detention 

and conviction for disobeying the police  

 

Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France, GC, judgment of 10 November 

2015,  appl. No. 40454/07   
Court ruling against the weekly magazine Paris Match for having published 

information about Prince Albert of Mona 


