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GILLBERG v. SWEDEN (GC) 

Date: 03/04/2012 Application no.: 41723/06 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 10 ; 10-1 

Conclusion: Inapplicable (Article 10-1 - Freedom Of Expression) ; Inapplicable (Article 8-1 - Respect 

For Private Life ; Article 8-2 - Interference) 

The case essentially concerned a professor’s criminal conviction for misuse of office in his capacity as 

a public official, for refusing to comply with two administrative court judgments granting access to 

the University of Gothenburg’s research on hyperactivity and attention deficit disorders in children to 

two researchers. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

KOTOV v. RUSSIA (GC)  

Date: 03/04/2012 Application no.: 54522/00 

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

Conclusion: No violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection Of Property (Article 1 para. 1 of 

Protocol No. 1 - Deprivation of Property ; Possessions) 

The case concerned the inability of a Russian national to recover damages from a liquidator 

appointed to manage the property of a bank which had earlier been declared insolvent by the court. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

VAN DER HEIJDEN v. THE NETHERLANDS (GC) 

Date: 03/04/2012 Application no.: 42857/05 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905501&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905501&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2006-041723-sveri.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905552&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905552&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2000-054522-2-russl.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905556&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905556&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Conclusion: No violation of Article 8 - Right To Respect For Private And Family Life (Article 8-1 - 

Respect For Family Life ; Article 8-2 - Necessary In A Democratic Society ; Prevention Of Crime) 

The case concerned the national courts’ refusal to exempt Ms van der Heijden from testifying against 

her long-term partner, who was suspected of killing someone. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

BOULOIS v. LUXEMBOURG (GC) 

Date: 03/04/2012 Application no.: 37575/04 

Articles: 6 ; 6-1 

Conclusion: No violation of Article 6 - Right To A Fair Trial (Article 6 - Civil Proceedings ; Article 6-1 - 

Civil Rights And Obligations) 

The case concerned the refusal to grant temporary leave of absence (“prison leave”) to a prisoner 

who had requested it several times, and the lack of a remedy by which to contest the authorities’ 

decisions refusing the requests.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

MICHELIOUDAKIS c. GRÈCE 

Date: 03/04/2012 Application no.: 54447/10 

Articles:  6 ; 6-1 ; 13 ; 41 ; 46 

Conclusion: Violation of Article 6 - Right To A Fair Trial (Article 6 - Criminal Proceedings ; Article 6-1 - 

Reasonable Time) ; Violation of Article 13 - Right To An Effective Remedy (Article 13 - Effective 

Remedy) ; Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non Pecuniary Damage) 

The case concerned a Greek applicant who complained about the excessive length of criminal 

proceedings and the lack of a remedy in domestic law by which to obtain redress for his complaint. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

FRANCESCO SESSA c. ITALIE 

Date: 03/04/2012 Application no.: 28790/08 

Articles:  9 ; 9-1 ; 9-2 ; 35 

Conclusion: No violation of Article 9 - Freedom Of Thought Conscience And Religion (Article 9-1 - 

Manifest Religion Or Belief ; Article 9-2 - Necessary In A Democratic Society ; Protection Of The Rights 

And Freedoms Of Others) ; Remainder inadmissible 

The case concerned the judicial authority’s refusal to adjourn a hearing listed on the date of a Jewish 

holiday.  

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-042857-neder.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905572&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905572&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-037575-luxem.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905523&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905523&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2010-054447-hella.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905517&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905517&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ILBEYI KEMALOGLU and MERIYE KEMALOGLU v. TURKEY 

Date: 10/04/2012 Application no.: 19986/06 

Articles:  2 ; 2-1 ; 6 ; 6-1 ; 35 ; 35-1 ; 41 

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

Domestic Remedies) ; Violation of Article 2 - Right To Life (Article 2-1 - Life) (Substantive aspect) ; 

Violation of Article 6 - Right To A Fair Trial (Article 6 - Civil Proceedings ; Article 6-1 - Access To Court) ; 

Remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the applicant’s seven-year old son who froze to death while trying to walk back 

home, on a day when school classes ended earlier due to a blizzard and the municipality shuttle did 

not come on time.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

BABAR AHMAD and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 10/04/2012 Application no.: 24027/07 ; 11949/08 ; 36742/08 ; 66911/09 ; 67354/09 

Articles:  3 ; 35 

Conclusion: No violation of Article 3 - Prohibition Of Torture (Article 3 - Degrading Punishment ; 

Degrading Treatment ; Inhuman Punishment ; Inhuman Treatment ; Extradition) (United States of 

America) ; Remainder inadmissible 

The case concerned six alleged international terrorists who have been detained in the United 

Kingdom pending extradition to the United States of America.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

JANOWIEC and OTHERS v. RUSSIA 

Date: 16/04/2012 Application no.: 55508/07 ; 29520/09 

Articles:  2 ; 2-1 ; 3 ; 35 ; 35-3 ; 38 ; 38-1-a ; 41 

Conclusion: Preliminary objection allowed (Article 35-3 - Ratione Temporis) ; Violation of Article 38 - 

Examination Of The Case And Friendly Settlement Proceedings (Article 38-1-a - Obligation To Furnish 

All Necessary Facilities) ; Violation of Article 3 - Prohibition Of Torture (Article 3 - Inhuman Treatment) 

(Substantive aspect) ; No violation of Article 3 - Prohibition Of Torture (Article 3 - Inhuman Treatment) 

(Substantive aspect) ; Remainder inadmissible ; Pecuniary damage - finding of violation sufficient 

The case concerned complaints about the adequacy of the investigation by the Russian authorities 

into the 1940 Katyń massacre.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-028790-itali.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905753&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905753&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2006-019986-tyrki.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905791&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905791&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-024027-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906163&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906163&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-055508-russl.html
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PIECHOWICZ v. POLAND 

Date: 17/04/2012 Application no.: 20071/07 

Articles:  3 ; 5 ; 5-3 ; 5-4 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion: Violation of Article 3 - Prohibition Of Torture (Article 3 - Degrading Treatment ; Inhuman 

Treatment) (Substantive aspect) ; Violation of Article 5 - Right To Liberty And Security (Article 5-3 - 

Length Of Pre-Trial Detention ; Reasonableness Of Pre-Trial Detention) ; Violation of Article 5 - Right 

To Liberty And Security (Article 5-4 - Procedural Guarantees Of Review ; Review Of Lawfulness Of 

Detention) ; Violation of Article 8 - Right To Respect For Private And Family Life (Article 8-1 - Respect 

For Family Life ; Article 8-2 - Necessary In A Democratic Society ; Prevention Of Crime ; Prevention Of 

Disorder ; Protection Of The Rights And Freedoms Of Others) ; Violation of Article 8 - Right To 

Respect For Private And Family Life (Article 8-1 - Respect For Correspondence ; Article 8-2 - Necessary 

In A Democratic Society ; Prevention Of Crime ; Prevention Of Disorder ; Prescribed By Law) ; 

Remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned a regime in Polish prisons for detainees who are classified as dangerous.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

GRUDIC v. SERBIA 

Date: 17/04/2012 Application no.: 31925/08 

Articles:  35 ; 41 ; 46 ; P1-1 ; P1-1-1 

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

Protocol No. 1 - Peaceful Enjoyment Of Possessions ; Prescribed By Law) ; Remainder inadmissible ; 

Respondent State to take measures of a general character (Article 46 - General Measures) ; Pecuniary 

and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non Pecuniary Damage ; Pecuniary Damage) 

The case concerned complaints by two Serbians of Bosniak origin about prolonged non-payment of 

their disability pensions.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Avgjørelser i saker mot Norge 

 

X v. NORWAY 

Date: 17/04/2012 Application no.: 53351/09 

Articles:  2 ; 3 ; 35 

Conclusion: Inadmissible 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906258&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906258&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-020071-polen.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906215&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=906215&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-031925-serbi.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=907403&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=907403&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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The case concerned exhaustion of domestic remedies against a decision on expulsion and whether 

the expulsion would be in breach of article 3.  

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: BABAR AHMAD and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM 

 

Fakta:  

Saken var brakt inn for Domstolen av seks personer, som var satt under tiltale av amerikanske 

myndigheter for å ha begått eller medvirket til internasjonal terrorisme. Handlingene klagerne var 

tiltalt for hadde utspilt seg i tidsrommet 1999–2006, og omhandlet blant annet terrorfinansiering, 

gisseltaking, oppfordring til hellig krig i Afghanistan i 2001, planlegging av treningsleir for Jihad i USA 

og bombingen av den amerikanske ambassaden i Nairobi og Dar es Salaam i 1998.  

På bakgrunn av tiltalen hadde USA bedt om utlevering av klagerne i tråd med utleveringsavtalen 

mellom Storbritannia og USA. I påvente av utlevering satt klagerne i varetekt i Storbritannia. Klagerne 

hadde uten hell ført prosesser for de britiske domstolene hvor de bestred utleveringsvedtaket. 

Klagerne hadde for EMD fremholdt at de risikerte dødsstraff dersom de skulle bli utlevert til USA. 

Domstolen hadde avvist denne anførselen preliminært, under henvisning til de diplomatiske 

forsikringene som hadde blitt gitt i dette henseende, i tråd med det britiske forbeholdet i 

utleveringsavtalen mellom de to landende. Etter dette ble klagernes argumentasjon konsentrert 

rundt soningsforholdene ved de amerikanske høyrisikofengslene som var preget av isolasjon og det 

at de risikerte fengsel på livstid ved utlevering til amerikanske myndigheter. Det ble av begge parter 

fremlagt grundig dokumentasjon av forholdene ved høyrisikofengselet ADX Florence.  

Domstolen besluttet å forene klagene da de reiste lignende spørsmål. For en av klagernes 

vedkommende, Mr. Aswat, besluttet Domstolen imidlertid å utsette behandlingen av saken, i 

påvente av ytterligere opplysning vedrørende hans fysiske og psykiske helse, og hvordan 

amerikanske myndigheters ville forholde seg til disse forholdene i relasjon til straffeforfølgelse og 

soningsforhold (no. 17299/12).   

 

 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-053351-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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Anførsler:  

Klagerne hevdet at utleveringen til USA ville medføre at de ville bli plassert i et særlig strengt 

fengslingsregime i ADX, og at både soningsforholdene og fengselsstraffens varighet ville medføre 

enkeltstående krenkelser av artikkel 3.  

Staten imøtegikk klagerens anførsler.   

Domstolens vurderinger:  

På bakgrunn av en nyere britisk avgjørelse hadde Domstolen identifisert uklarheter med hensyn til 

tolkningen av artikkel 3 i saker om utlevering som den ønsket å avklare innledningsvis. Det første 

spørsmålet var om det var relevant for vurderingen av brudd på artikkel 3 hva slags rettslig grunnlag 

som lå til grunn for å sende individer ut av landet. Til dette svarte Domstolen at vurderingen etter 

artikkel 3 ikke kunne bero på typen rettsgrunnlag for utsendelse. Det andre spørsmålet var om det i 

utleveringssaker kunne opprettholdes et skille mellom forhold som innebar tortur på den ene siden, 

og umenneskelig og nedverdigende behandling på den andre. Domstolen fant at et slikt skille ville 

være vanskelig å opprettholde i saker om utsendelser og ekstraterritorielt ansvar, der vurderingen 

refererte seg til mulige, fremtidige handlinger fremfor forhold som allerede hadde funnet sted. Det 

tredje tolkningsspørsmålet var hvorvidt man kunne skille mellom vurderingen av om den nedre 

terskelen for anvendelse av artikkel 3 var oppfylt i en nasjonal og i en ekstraterritoriell kontekst. 

Domstolen fastslo at terskelvurderingen også i en ekstraterritoriell kontekst måtte vurderes 

uavhengig av grunnene til utsending eller utlevering. Det kunne ikke være adgang til å ta i 

betraktning faren vedkommende representerte i en vurdering av hvilken risiko for mishandling (ill-

treatment) klageren ble eksponert for ved utlevering.  

Domstolen viste likevel til at det absolutte forbudet i artikkel 3 ikke betød at enhver form for 

mishandling (ill-treatment) ville medføre forbud mot å sende ut personer fra medlemslandet.  

Domstolen understrekte at hverken konvensjonen som sådan eller anvendelsen av denne i 

forbindelse med utleveringsspørsmål, hadde som formål å tvinge gjennom konvensjonens standarder 

ekstraterritorielt. På denne måten kunne handlinger eller unnlatelser som kunne tilskrives en 

medlemsstat på eget territorium krenke artikkel 3, mens slike forhold ikke nødvendigvis medførte 

krenkelse i en ekstraterritoriell kontekst. Domstolen nevnte som eksempel at unnlatelse av å yte 

tilstrekkelig helsehjelp nasjonalt ville kunne medføre krenkelse, mens ansvar for slike forhold i andre 

stater ikke så lett ble konstatert ekstraterritorielt. Hvorvidt en utlevering stred mot den utleverende 

parts konvensjonsforpliktelser måtte bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og kunne av 

denne grunn vanskelig reguleres av skjematiske og generelle regler. Domstolens viste til tidligere 

praksis om at den kun i noen få tilfeller hadde konstatert brudd på artikkel 3 i forbindelse med en 

utlevering. Den uttalte videre at den, sett bort fra tilfeller som innebar en reell fare for dødsstraff, 

enda sjeldnere hadde konstatert brudd når utleveringen skjedde til en stat med lang historie med 

respekt for demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper.  

Domstolen behandlet først spørsmålet om hvorvidt soningsforholdene ville kvalifisere som tortur. 

Domstolen viste til det absolutte forbudet mot tortur artikkel 3 oppstiller, og gikk videre til en 

vurdering av hva slags behandling som måtte anses omfattet av artikkelen. For at forhold relatert til 
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soning skulle anses å nå opp til artikkel 3s terskel, måtte behandlingen gå lengre enn den 

uunngåelige nedverdigelse og lidelse en legitim behandling eller straff medførte.  

På den andre siden måtte fengselsforholdene ivareta respekten for menneskeverdet og unngå 

påføring av unødvendig lidelse. Domstolen viste til at det forelå utstrakt forskning som indikerte at 

isolasjon hadde alvorlige konsekvenser, og at isolasjon var et av de mest alvorlige tiltak som kunne 

anvendes i fengselssystemet. På tross av at langvarig ekskludering fra samvær og sosialisering med 

andre ikke var ønskelig, falt ikke dette uten videre innenfor artikkelens virkeområde. Isolasjonen 

måtte vurderes i lys av hvordan tiltaket var gjennomført, dets lengde, formålet med isolasjonen og 

dens virkning på den enkelte. Etter å ha gjennomgått begge parters bevisførsel fant Domstolen at 

soning ved ADX Florence fengselet ikke ville utgjøre tortur eller umenneskeligbehandling i artikkel 3s 

forstand. Videre påpekte Domstolen at klagerne, dersom de skulle bli dømt for terrorisme, ikke uten 

videre ville bli overført til dette fengselet. Det forelå også prosedyrer, under både fengselssystemet 

og det føderale systemet, som klagerne kunne benytte seg av dersom de hadde innvendinger hva 

angikk en eventuell overføring til slike høyrisikofengsler. Når det gjaldt det strenge regime og 

begrensningen av menneskelig kontakt ved fengselet, påpekte Domstolen at dersom klagerne ble 

dømt i henhold til tiltalen ville amerikanske myndigheter ha legitime grunner til å anse dem som en 

alvorlig sikkerhetsrisiko og til å begrense deres kontakt med omverdenen. På tross av at de innsatte i 

fengselet i hovedsak ble holdt på cellene sine, tilrettela fengselet for tilgang til media, bønn, besøk og 

dyrking av hobbyer i større grad enn de fleste fengsler i Europa. Videre fremgikk det av det 

amerikanske justisdepartementets uttalelser at 89 av totalt 252 innsatte ved ADX fulgte et 

nedtrappingsprogram med mål om å bli overført til et vanlig fengsel. Dette, fremholdt Domstolen, 

beviste at innsatte hadde en reel sjanse til tilbakeføring til soning under ordinære forhold. Når det 

gjaldt de anførte betenkelighetene ved å utsette psykisk syke for disse fengslingsforholdene viste 

Domstolen til at det for de av klagerne dette gjaldt ikke hadde forhindret fengsling ved høy-risiko 

anstalt i Storbritannia. Det ble videre pekt på at ADX uansett hadde adekvat helsepersonell til å 

behandle klagerne der.  

Domstolen gikk så videre til å se på lengden av fengselsstraffen klagerne risikerte. Domstolen uttalte 

at den kunne akseptere at utlevering til en annen stat kunne være i strid med artikkel 3 på grunnlag 

av den risikerte straffen. Hensyn måtte imidlertid tas til at straffenivåene varierte sterkt mellom de 

ulike land, og at Domstolen ikke hadde som oppgave å vurdere straffenivået i land som ikke var en 

del av konvensjonens som sådan. Tilfeller hvor krenkelse kunne bli konstatert på dette grunnlaget var 

derfor forbeholdt tilfeller hvor straffen måtte anses å være grovt disproporsjonal. Fire av klagerne 

risikerte livsvarig fengsel med mulighet for løslatelse. Selv om disse klagerne var tiltalt under ulike 

straffebud, var alle tiltalt for enten innblanding i eller støtte til terrorisme. Forbrytelsenes alvorlighet 

og det at livstidsstraff kun ville bli idømt etter en nøye gjennomgang av de skjerpende og de 

formildende omstendighetene tatt i betraktning kom Domstolen til at et slikt straffeutfall ikke ville 

være grovt disproporsjonal. Domstolen la til at tilfeller av livstidsfengsel med mulighet for løslatelse 

kun ville reise spørsmål under artikkel 3 i tilfeller hvor straffen ikke lenger forfulgte et pønalt formål, 

eller muligheten for løslatelse var illusorisk. Da klagerne ikke hadde bevist at dette var tilfellet, fant 

Domstolen at straffenivået ikke var i strid med artikkel 3. En av klagerne var tiltalt for 269 drap 

gjennom terrorhandlinger og risikerte å bli idømt flere livstidsstraffer uten mulighet for løslatelse. 

Domstolen uttalte at den ikke anså dette som en grovt uforholdsmessig staff, forbrytelsenes 

alvorlighetsgrad tatt i betraktning. Heller ikke denne klageren hadde vist til momenter som ville reise 
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problemer i forhold til artikkel 3. Domstolen konkluderte således med at det heller ikke for denne 

klagerens del forelå brudd på artikkel 3 på grunnlag av straffen han risikerte å bli idømt.  

Avslutningsvis viste Domstolen til at avgjørelsen i tråd med artikkel 44(2) ikke ville bli rettskraftig før 

det var avklart hvorvidt saken ville bli behandlet av storkammeret. På bakgrunn av regel 39 i 

Domstolens forretningsorden anmodet den derfor britiske myndigheter om å utsette utleveringen til 

dette var avklart.  

* * * 


