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STUMMER V. AUSTRIA 

Date: 07/07/2011 Application no.: 37452/02 

Articles: 4 ; 4-2 ; 4-3 ; 4-3-a ; 14 ; 14+P1-1 ; P1-1 ; P1-1-1 

Conclusion:  No violation of Art. 14+P1-1 ; No violation of Art. 4 

The case concerned a former prisoner’s complaint of his non-affiliation to the old-age pension 

system for work performed in prison and his consequent inability to receive pension benefits under 

that scheme. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

BAYATYAN v. ARMENIA  

Date: 07/07/2011 Application no.: 23459/03 

Articles: 9 ; 9-1 ; 9-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 9 ; Non-pecuniary damage – award 

The case concerned the conviction in 2003 of a conscientious objector - a Jehovah’s Witness - for his 

refusal to perform military service. He was imprisoned despite Armenia’s undertaking, when joining 

the Council of Europe on 25 January 2001, to introduce civilian service as an alternative to 

compulsory military service within three years and to pardon all conscientious objectors sentenced 

to imprisonment. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

AL-SKEINI AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM  

Date: 07/07/2011 Application no.: 55721/07 

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

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887944&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887944&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2002-037452-oster.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887947&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887947&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2003-023459-armen.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887952&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Conclusion:  Preliminary objection partially dismissed (non-exhaustion of domestic remedies) ; 

Preliminary objection partially joined to merits (lack of jurisdiction, victim) ; Preliminary objection 

partially dismissed (lack of jurisdiction) ; Preliminary objection partially allowed and partially 

dismissed (victim) ; Violation of Art. 2 (procedural aspect) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the deaths of the applicants’ six close relatives in Basrah in 2003 while the UK 

was an occupying power: three of the victims were shot dead or shot and fatally wounded by British 

soldiers; one was shot and fatally wounded during an exchange of fire between a British patrol and 

unknown gunmen; one was beaten by British soldiers and then forced into a river, where he 

drowned; and one died at a British military base, with 93 injuries identified on his body. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

AL-JEDDA v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 07/07/2011 Application no.: 27021/08 

Articles: 1 ; 5 ; 5-1 ; 41 

Conclusion: Violation of Art. 5-1 ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the internment of an Iraqi civilian for more than three years (2004-2007) in a 

detention centre in Basrah, Iraq, run by British forces. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SNEERSONE AND KAMPANELLA v. ITALY 

Date: 12/07/2011 Application no.: 14737/09 

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

Conclusion:  Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of 

Art. 8 ; No violation of Art. 8 ; Remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage – award 

The case concerned an Italian courts’ order that a young child living with his mother in Latvia be 

returned to his Italian father in Italy. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

M. AND OTHERS v. BULGARIA 

Date: 26/07/2011 Application no.: 41416/08 

Articles:  3 ; 5 ; 5-1 ; 5-1-f ; 5-4 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 13 ; 41 ; 46 ; 46-2 

Conclusion:  Violation of Art. 5-1 ; Violation of Art. 5-4 ; Violation of Art. 8 (in case of expulsion to 

Afghanistan) ; Violation of Art. 13 ; Non-pecuniary damage - award 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-055721-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887954&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-027021-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=888169&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-014737-itali.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=888781&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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The case concerned the detention pending expulsion from Bulgaria of an Afghani father of two young 

children and the impossibility for him to effectively challenge his situation. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

GEORGEL AND GEORGETA STOICESCU v. ROMANIA 

Date: 26/07/2011 Application no.: 9718/03 

Articles:  6; 6-1; 8 ; 8-1 ; 34; 41 

Conclusion: Preliminary objection dismissed (victim status); Violation of Art. 8 ; Violation of Art. 6-1; 

Non-pecuniary damage – award 

The case concerned the Bucharest authorities’ failure to protect a 71-year-old woman, who was left 

disabled after being attacked by a pack of stray dogs. Stray dogs were and remain a major nuisance 

in Romanian cities; thousands of people are bitten every year. 

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 EMD-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

Månedens utvalgte: Al-Jedda v. the United Kingdom 

 

Fakta:  

Klageren var en irakisk statsborger, født i 1957 og bosatt i Tyrkia. Han forlot landet i 1978 etter at han 

nektet å bli medlem av det regjerende Ba'ath-partiet. Etter opphold i De forente arabiske emirater og 

Pakistan flyttet han i 1992 til Storbritannia, der han fikk innvilget asyl. I juni 2000 fikk klageren britisk 

statsborgerskap. I september 2004 reiste klageren med sine fire barn fra London til Irak. De reiste via 

Dubai, der klageren ble pågrepet og avhørt av etterretningsoffiserer fra De forente arabiske emirater. 

Han ble løslatt etter tolv timer og gitt tillatelse til å fortsette reisen til Irak. Den 10. oktober 2004 ble 

klageren pågrepet i Baghdad av amerikanske soldater, angivelig på bakgrunn av informasjon fra 

britisk etterretning. Klageren ble fraktet i et britisk militærfly til et interneringssenter under britenes 

kommando i byen Basrah. Han satt internert der i over tre år og ble løslatt 30. desember 2007. På 

dette tidspunktet hadde den irakiske interimsregjeringen allerede overtatt makten fra 

koalisjonsstyrkene. Koalisjonsstyrkene, inkludert de britiske, ble stående i landet på forespørsel fra 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-041416-bulga.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=888786&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2003-009718-roman.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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irakiske myndigheter og i samsvar med autorisasjon i FNs sikkerhetsråd. Britiske 

sikkerhetsmyndigheter begrunnet interneringen av klageren med at dette var tvingende nødvendig 

av hensynet til sikkerheten i Irak. Britiske myndigheter mente klageren var personlig ansvarlig for å 

rekruttere terrorister utenfor Irak for å begå ugjerninger i landet, for å tilrettelegge innreise til Irak 

for en identifisert terrorist og eksplosivekspert, for å ha bidratt i gjennomføringen av improviserte 

bombeangrep mot koalisjonsstyrker i området, samt for å ha bidratt til smugling av høyteknologisk 

detoneringsutstyr beregnet for angrep mot koalisjonsstyrkene. Bevismaterialet som understøttet 

disse beskyldningene ble ikke gjort tilgjengelig for klageren og det ble aldri tatt ut noen tiltale i saken.  

I juni 2005 anla klageren sak i Storbritannia vedrørende lovligheten av den pågående 
frihetsberøvelsen og også av britiske myndigheters avslag om å returnere ham til Storbritannia. 
Myndighetene vedgikk at interneringen av klageren ikke falt under en av de fastsatte 
unntakstilfellene etter artikkel 5 nr. 1 av Konvensjonen. Det ble imidlertid fremholdt at artikkel 5 nr. 
1 ikke kom til anvendelse fordi frihetsberøvelsen var autorisert av FNs sikkerhetsråd resolusjon 1546, 
og at denne i henhold til folkeretten fortrengte artikkel 5. Saken ble til slutt avgjort av Det britiske 
overhuset (« House of Lords ») i desember 2007. Innledningsvis avviste Overhuset myndighetenes 
argument om at FN, og ikke Storbritannia, var ansvarlig for frihetsberøvelsen etter folkeretten. I 
likhet med de foregående domstolinstansene, fant Overhuset imidlertid at Sikkerhetsrådets 
resolusjon 1546 forpliktet britiske myndigheter til å internere personer som ble ansett som en trussel 
mot sikkerheten i Irak. Begrunnelsen var at resolusjonen i henhold til FN-paktens artikkel 103 hadde 
forrang fremfor britiske forpliktelser etter Konvensjonen.  

Innenriksministeren signerte i desember 2007 en beslutning om å frata klageren hans britiske 
statsborgerskap, blant annet under henvisning til handlingene han ble hevdet å ha begått og sine 
påståtte forbindelser til islamistiske terroristnettverk. Klageren ble løslatt 30. desember 2007 og 
reiste til Tyrkia. Hans klage for britiske domstoler på beslutningen om fratakelse av det britiske 
statsborgerskapet ble avslått på bakgrunn av bevismateriale som ikke ble forelagt klageren. 

 
Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 5 nr. 1 under henvisning til at britiske koalisjonsstyrker hadde 
berøvet hans frihet i tidsrommet 10. oktober 2004 til 30. desember 2007.  

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

 
Domstolens vurderinger: 

Fordi statens preliminære innsigelse om manglende jurisdiksjon var tett forbundet med sakens 
materielle rettsspørsmål, besluttet Domstolen å vurdere denne sammen med sakens materielle sider.  

Innledningsvis viste Domstolen til artikkel 1 og understrekte at medlemstatene bare har ansvar for 
handlinger og unnlatelser som faller inn under deres myndighetsområde. Britiske myndigheter 
anførte at den aktuelle frihetsberøvelsen måtte tilskrives FN og ikke Storbritannia, fordi 
koalisjonsstyrkene hadde handlet i tråd med en bindende avgjørelse fra FNs sikkerhetsråd 
(resolusjon 1546). Domstolen noterte seg at denne innsigelsen ikke ble fremmet før saken kom opp 
for den øverste nasjonale domstolinstansen. Videre bemerket Domstolen at det på 
invasjonstidspunktet i mars 2003 ikke forelå noen resolusjon fra FNs sikkerhetsråd som beskrev noen 
fordeling av ansvarsområder dersom det eksisterende regimet ble fjernet. Etter at amerikanske og 
britiske styrker i mai 2003 hadde fjernet det tidligere regimet og tatt kontroll over sikkerheten i Irak, 
noterte Domstolen at FN fikk ansvaret for å yte humanitær hjelp, støtte opp om gjenoppbygging og 
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assistere under opprettelsen av en interimregjering. Domstolen fastslo at FN på dette tidspunktet 
ikke hadde noen rolle vedrørende ivaretakelsen av sikkerheten i landet, denne rollen var forbeholdt 
koalisjonsstyrkene. Heller ikke senere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd endret disse forholdene. 
Domstolen anså at FNs sikkerhetsråd hverken hadde effektiv kontroll eller full autoritet og kontroll 
over handlinger og unnlatelser utført av koalisjonsstyrkene. Derfor kunne frihetsberøvelsen av 
klageren ikke tilskrives FN. Tvert imot hadde frihetsberøvelsen funnet sted i et interneringssenter 
som lå under britiske styrkers eksklusive kontroll. Klageren var dermed underlagt britisk myndighet 
og kontroll under hele frihetsberøvelsen. Domstolen fant etter dette at frihetsberøvelsen måtte 
tilskrives Storbritannia og at klageren befant seg under Storbritannias jurisdiksjon etter artikkel 1.  

Domstolen gikk så over til å vurdere spørsmålet om krenkelse av artikkel 5 nr. 1. Domstolen uttalte, 
under henvisning til sikker rettspraksis, at listen med unntak fra forbudet mot vilkårlig 
frihetsberøvelse i artikkel 5 nr. 1 ikke omfattet internering eller forvaring der det ikke forelå noen 
hensikt om å reise tiltale innen rimelig tid. Staten påstod imidlertid ikke at frihetsberøvelsen var i 
overensstemmelse med Konvensjonen. I stedet anførte myndighetene at FNs sikkerhetsråd 
resolusjon 1546 påla britiske myndigheter en bindende forpliktelse til å anvende internering i Irak og 
at denne forpliktelsen, i tråd med FN-paktens artikkel 103, hadde forrang over Konvensjonens 
artikkel 5 nr. 1. Domstolen noterte at FN opprinnelig ikke bare ble etablert for å opprettholde 
internasjonal fred og sikkerhet, men også for « å få i stand mellomfolkelig samarbeid om ... å fremme 
og oppmuntre respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter ». Videre var 
Sikkerhetsrådet under utøvelsen av sitt primære ansvar for opprettholdelse av internasjonal fred og 
sikkerhet forpliktet etter FN-Pakten artikkel 24 til å handle i samsvar med FNs formål og prinsipper. 
På denne bakgrunn uttalte Domstolen at det måtte oppstilles en presumsjon om at Sikkerhetsrådet 
ikke hadde til hensikt å pålegge forpliktelser på medlemsstatene som innebar brudd på 
fundamentale menneskerettighetsprinsipper. I tilfeller der Sikkerhetsrådets resolusjoner var uklare, 
måtte Domstolen velge den tolkningen som best harmonerte med kravene Konvensjonen oppstilte 
og som hindret motstridende forpliktelser. I lys av FNs viktige mandat om å fremme respekt for 
menneskerettighetene, anså Domstolen at Sikkerhetsrådets resolusjoner burde inneholde klare og 
uttrykkelige formuleringer dersom hensikten var å pålegge iverksettelse av særskilte tiltak i strid med 
staters menneskerettighetsforpliktelser.  

Domstolen noterte at internering ikke var uttrykkelig nevnt i Resolusjon 1546, som autoriserte 
koalisjonsstyrkene til å treffe « alle nødvendige tiltak » for å bidra til opprettholdelse av sikkerhet og 
stabilitet i Irak. Internering var imidlertid nevnt i et brev fra den amerikanske utenriksministeren som 
var vedlagt resolusjonen, som et eksempel på tiltak koalisjonsstyrkene var forberedt på å benytte. 
Etter Domstolens syn åpnet språkbruken i den aktuelle resolusjonen for at koalisjonsstyrkene selv 
kunne foreta valg av virkemidler for å bidra til ivaretakelse av sikkerheten i Irak. Forordet til 
resolusjonen forpliktet dessuten alle styrker til å handle i overensstemmelse med folkeretten. I 
fraværet av klare indikasjoner på det motsatte, la Domstolen til grunn en presumsjon om at 
Sikkerhetsrådet mente at koalisjonsstyrkene skulle ivareta sikkerheten i landet samtidig som man 
sikret etterlevelse av menneskerettighetene. Domstolen bemerket også at påstanden om at 
resolusjonen forpliktet medlemsstatene til å benytte internering var vanskelig å forene med det 
faktum at både FNs generalsekretær og FNs Irak-kontor (UNAMI) gjentatte ganger hadde kritisert 
koalisjonsstyrkenes bruk av internering.  

Avslutningsvis uttalte Domstolen at Sikkerhetsrådets resolusjon 1546 autoriserte Storbritannia til å 
iverksette tiltak for å bidra til opprettholdelsen av sikkerhet og stabilitet i Irak. Domstolen anså 
imidlertid at hverken den aktuelle resolusjonen eller de øvrige relevante resolusjonene uttrykkelig 
eller forutsetningsvis kunne sies å forplikte Storbritannia til å internere personer som ble ansett for 
en sikkerhetsrisiko på ubestemt tid uten tiltale. I fraværet av en bindende forpliktelse til å internere, 
eksisterte det under disse omstendighetene ingen konflikt mellom Storbritannias forpliktelser etter 
FN-pakten og forpliktene deres etter Konvensjonens artikkel 5 nr. 1. Domstolen viste til at ingen av 
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vilkårene for frihetsberøvelse i artikkel 5 nr. 1 bokstav a-f var oppfylt. Etter dette konkluderte 
Domstolen med 16 mot én stemme med krenkelse av artikkel 5 nr. 1. 
 

* * * 


