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KAROUSSIOTIS v. PORTUGAL  

Date: 01/02/2011 Application no.: 23205/08 

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

Conclusion: Violation of Article 8 

The case concerned a child born of one Portuguese parent and one non-Portuguese national and 

subsequently abducted by the Portuguese parent, and whose other parent sought the child’s return 

to Germany.  

The case raised a new legal question concerning admissibility: did the fact that “infringement 

proceedings” against the respondent State had previously been introduced before the European 

Commission make the application to the Court inadmissible as it had “already been submitted to 

another procedure of international investigation or settlement”? (Article 35 of the Convention, 

admissibility criteria) 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ANDRLE v. THE CZECH REPUBLIC   

Date: 17/02/2011 Application no.: 6268/08 

Articles:  14 ; 14+P1-1 ; P1-1 ; P1-1-1 

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

The case concerned the current pension scheme in the Czech Republic whereby women and men 

who care for children are eligible for a pension at different ages. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

 

mailto:emdbulletin@nchr.uio.no?subject=EMD-bulletin
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880768&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880768&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-023205-portu.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881758&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881758&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-006268-tsjek.html


 

 

Side 2 EMD-Bulletin Nr. 2 År 2011 Norsk senter for menneskerettigheter 

 

SOARE AND OTHERS V. ROMANIA  

Date: 22/02/2011 Application no.: 24329/02 

Articles: 2 ; 2-1 ; 2-2 ; 3 ; 5 ; 5-1 ; 5-1-b ; 13 ; 13 + 2 ; 14 ; 14 + 2 ; 14 + 3 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 2 (substantive aspect) ; Violation of Art. 2 (procedural aspect) ; 

Violation of Art. 13+2 ; No violation of Art. 14+2 and 14+3 ; Violation of Art. 3 (substantive aspect) ; 

remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage - award ; Pecuniary damage – award 

The case concerned the circumstances surrounding the arrest of a 19-year-old man by the police and 

in particular the fact that he was shot in the head by a police officer, in circumstances on which the 

parties disagreed. The young man – the first applicant – survived but is semi-paralysed. The second 

and third applicants were present during the incident and complained of the conditions in which they 

had been questioned as witnesses. 

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: Andrle v. the Czech Republic 

 

Fakta:  

Klageren var en tsjekkisk statsborger, født i 1946. I 1998 skilte han seg fra kona og fikk samme år 

foreldreomsorgen for deres to barn. I 2003 ble hans søknad om alderspensjon avvist fordi han ikke 

hadde nådd den for menn nødvendige pensjonsalder av 61 år og 10 måneder. Klageren klaget 

vedtaket inn for domstolene og hevdet han hadde rett på alderspensjon ved fylte 57 år siden dette 

gjaldt for kvinner som hadde vært i full jobb med omsorg for to barn. Klageren vant ikke frem med 

sitt krav.  
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Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med første tilleggsprotokoll artikkel 1 og 

gjorde gjeldende at pensjonsordningens forskjellsbehandling av menn og kvinner med omsorg for 

barn utgjorde diskriminering på grunnlag av kjønn.  

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen minnet innledningsvis om at anvendelsen av artikkel 14 forutsatte at saksforholdet falt 

innenfor området for en av konvensjonens øvrige bestemmelser, men ikke var betinget av at det 

forelå en krenkelse av en av disse. Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger i denne saken, var å 

anse som “eiendom” etter første tilleggsprotokoll artikkel 1. Domstolen påpekte at første 

tilleggsprotokoll artikkel 1 ikke oppstilte noen rett til å motta pensjon, men i den grad de nasjonale 

myndighetene hadde tilkjent sine borgere en slik rett, måtte utbetalingen av pensjonen foregå i 

samsvar med artikkel 14. Domstolen slo deretter fast at klagen ikke var åpenbart grunnløs og 

besluttet å behandle den. 

Domstolen gikk så over på vurderingen av de materielle forholdene i saken. Klageren anførte at han 

var blitt utsatt for diskriminering på grunnlag av kjønn, hvilket Domstolen konstaterte var et av de 

forbudte diskrimineringsgrunnlagene etter artikkel 14. Den påpekte imidlertid at ikke enhver 

forskjellsbehandling utgjorde en krenkelse av artikkel 14. Bestemmelsen forbød for eksempel ikke 

forskjellsbehandling av grupper med den hensikt å oppveie faktisk ulikhet. For at 

forskjellsbehandlingen skulle være i samsvar med konvensjonen, måtte den imidlertid ha en objektiv 

og rimelig begrunnelse, med andre ord måtte den forfølge et legitimt formål og det måtte være 

proporsjonalitet mellom formålet og midlene. Domstolen uttalte at det måtte sterke grunner til for å 

akseptere forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. På den annen side bemerket Domstolen at det 

var de nasjonale myndighetene som var best egnet til å treffe generelle økonomiske og 

velferdsmessige tiltak i den enkelte medlemsstat. Dette fordi de hadde direkte kjennskap til 

samfunnet og dets behov. Staten måtte derfor tilkjennes en vid skjønnsmargin i denne sammenheng. 

Domstolen bemerket at pensjonssystemene måtte være stabile og forutsigbare, og at endringer 

måtte foretas gradvis. 

Domstolen viste til at de ulike pensjonsaldrene for menn og kvinner var blitt innført i 1964 under 

sosialistregimet i Tsjekkoslovakia.  Ordningen skulle kompensere for den belastningen den 

tradisjonelle morsrollen og den forventede deltakelsen i arbeidslivet medførte for kvinnene. Dette 

var ifølge Domstolen et legitimt formål. Spørsmålet var om forskjellsbehandlingen var proporsjonal i 

forhold til formålet. Selv om kvinner og menns roller hadde endret seg siden de ulike 

pensjonsaldrene ble fastsatt, var det vanskelig å si når urettferdigheten overfor menn overgikk 

behovet for å korrigere den ufordelaktige situasjonen for kvinner ved positiv diskriminering. 

Domstolen pekte på at staten hadde iverksatt reformer i pensjonssystemet, inkludert likestilling av 

pensjonsalderen for menn og kvinner, for å imøtekomme de endrede sosiale og demografiske 

forholdene i samfunnet. Selv om denne utviklingen gikk gradvis understreket Domstolen igjen at 

staten var nærmere enn den til å vurdere hvordan slike komplekse økonomiske og sosiale tiltak skulle 
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gjennomføres. Videre fant Domstolen at denne saken ikke kunne sammenlignes med Konstantin 

Markin v. Russia  (no. 30078/06) hvor Domstolen fant at den tradisjonelle oppfatningen av 

morsrollen ikke kunne rettferdiggjøre fars manglende rett til foreldrepermisjon. Domstolen kom i 

den saken til at det forelå krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8. Sakene skilte seg fra 

hverandre ved at endringer i foreldrepermisjonen var et kortsiktig tiltak relatert til dagens situasjon 

for de berørte mens pensjonsalderen reflekterte og kompenserte for tidligere års ulikhet. Endringer i 

foreldrepermisjonen hadde ikke slike økonomiske konsekvenser og påvirkning på langtidsplanlegging 

som tilfellet kunne være for endringer i pensjonssystemet som en del av et lands økonomiske og 

sosiale politikk. Domstolen minnet avslutningsvis om at det opprinnelige formålet med de ulike 

pensjonsaldrene for menn og kvinner var å oppveie for faktisk ulikhet. Denne tilnærmingen var 

rimelig og objektivt begrunnet inntil den økonomiske og sosiale situasjonen i landet ikke lenger 

kunne forsvare særbehandlingen av kvinner. I lys av de tidkrevende pågående pensjonsreformene 

fant Domstolen at staten ikke hadde gått utover sin vide skjønnsmargin på området.  

Domstolen konkluderte med at det ikke forelå krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med første 

tilleggsprotokoll artikkel 1. 

* * * 


