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CASE OF SINDICATUL “PĂSTORUL CEL BUN” v. ROMANIA 

Date: 09/07/2013 Application no.: 2330/09 

Articles: 9; 9-1; 11; 11-1; 11-2; 34; 35; 35-2 

Conclusion: No violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom 

of association) 

The case concerned the refusal by the Romanian State of an application for registration of a trade 
union formed by priests of the Romanian Orthodox Church. Whereas the Court had held in its 
Chamber judgment that the Dolj County Court had not taken sufficient account of all the relevant 
arguments and had justified its refusal to register the union on purely religious grounds based on the 
provisions of the Church’s Statute, the Grand Chamber took the view that the County Court’s 
decision had simply applied the principle of the autonomy of religious communities. The court’s 
refusal to register the union for failure to comply with the requirement of obtaining the archbishop’s 
permission was a direct consequence of the right of the religious community concerned to make its 
own organizational arrangements and to operate in accordance with the provisions of its own 
Statute. The Court held that in refusing to register the applicant union, the State had simply declined 
to become involved in the organization and operation of the Romanian Orthodox Church, thereby 
observing its duty of denominational neutrality under Article 9 of the Convention. 
 

Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

Art 7. No punishment without law 

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission 
which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it 
was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the 
time the criminal offence was committed.  

 
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or 

omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general 
principles of law recognised by civilised nations. 

 

§ 

   

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122763
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-002330-2-roman.html
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CASE OF VINTER AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 09/07/2013 Application nos.: 66069/09, 130/10 and 3896/1 

Articles: 3; 41 

Conclusion: Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading punishment Inhuman 

punishment) (Substantive aspect); Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient 

 
The case concerned three applicants’ complaint that their imprisonment for life amounted to 
inhuman and degrading treatment as they had no hope of release. The Court found in particular that, 
for a life sentence to remain compatible with Article 3, there had to be both a possibility of release 
and a possibility of review. It noted that there was clear support in European and international law 
and practice for those principles, with the large majority of Convention Contracting States not 
actually imposing life sentences at all or, if they did, providing for a review of life sentences after a 
set period (usually 25 years’ imprisonment).The domestic law concerning the Justice Secretary’s 
power to release a person subject to a whole life order was unclear. In addition, prior to 2003 a 
review of the need for a whole life order had automatically been carried out by a Minister 25 years 
into the sentence. This had been eliminated in 2003 and no alternative review mechanism put in 
place. In these circumstances, the Court was not persuaded that the applicants’ whole life sentences 
were compatible with the European Convention. In finding a violation in this case, however, the 
Court did not intend to give the applicants any prospect of imminent release. Whether or not they 
should be released would depend, for example, on whether there were still legitimate penological 
grounds for their continued detention and whether they should continue to be detained on grounds 
of dangerousness. These questions were not in issue in this case and were not the subject of 
argument before the Court. The only claim for just satisfaction that had been made was by Mr Vinter 
and the Court declined to award any damages. 
 

Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

 

CASE OF ALLEN v. THE UNITED KINGDOM 

 

Date: 12/07/2013 Application no.: 25424/09 

 

Articles: 6; 6-2; P7-3 

 

Conclusion: No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-2 - Presumption of innocence) 

 
The case concerned the refusal to grant compensation to a mother acquitted of the manslaughter of 
her four-month old son, following the quashing of her conviction. The Court found in particular that 
the legislation under which Ms. Allen had requested compensation did not require her criminal guilt 
to be assessed and did not question her innocence. Furthermore, the UK courts had considered, as 
they were required to do under that legislation in order for compensation to be awarded, whether 
any “miscarriage of justice” had taken place and had concluded that the existence of a miscarriage of 
justice had not been established beyond reasonable doubt. They had not questioned the conclusion 
in her criminal appeal that her conviction was unsafe and had not commented on whether Ms Allen 
should be, or would likely be, acquitted or convicted on the basis of the new evidence which had led 
to the quashing of her conviction. Indeed, they had consistently repeated that it would have been for 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122664
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-066069-storb.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122859
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a jury to assess the new evidence, had a retrial been ordered. Therefore the language used by the UK 
courts in their decisions to decide on compensation had not undermined Ms. Allen’s acquittal or 
treated her in a manner inconsistent with her innocence. 
 

Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

 

 

CASE OF McCAUGHEY AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM 

 

Date: 16/07/2013 Application no.: 43098/09 

 

Articles: 2; 2-1 ; 35 ; 46 ; 46-2  

 

Conclusion: Remainder inadmissible; Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective 

investigation) (Procedural aspect); Respondent State to take individual measures (Article 46-2 - 

Individual measures); Respondent State to take measures of a general character (Article 46-2 - 

Measures of a general character) 

 
The case concerned the applicants’ relatives who were shot dead by security forces in Northern 

Ireland in 1990. The applicants, relying in particular on Article 2 alone and in conjunction with Article 

13, held that the use of lethal force had not been absolutely necessary in that the operation had not 

been planned so as to minimise the risk to life. They maintained that the post-operation investigation 

– which had not led to any prosecution – had lacked independence and had been ineffective. Finally, 

they complained that they had not had an effective remedy in respect of those complaints. The Court 

declared most of the applicants’ complaints inadmissible as premature and/or on the ground of a 

failure to exhaust domestic remedies because the investigations were still pending and domestic law 

required, since 2011, that those investigations be conducted in accordance with Article 2 of the 

Convention. The admissible complaints concerned the procedural aspect of Article 2 namely, the 

length of the investigations which had lasted for 23 years in the applicants’ case. It held that there 

had been a violation of Article 2 (procedural investigation obligations) on account of the excessive 

investigative delays. The Court further noted that the investigations, notably the holding of “legacy 

inquests”, into killings by the security forces in Northern Ireland had been marked by major delays 

and that such delays remained a serious and extensive problem. It held under Article 46 (binding 

force and implementation) that all necessary and appropriate measures had to be taken in the 

present case and in similar cases where inquests were pending, to ensure that the procedural 

requirements of Article 2 were complied with expeditiously. 

 

Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-025424-storb.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122370
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-043098-storb.html
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CASE OF MAKTOUF AND DAMJANOVIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 

Date: 18/07/2013 Application nos.: 2312/08 and 34179/08 

 

Articles: 6; 6-1; 7; 7-1; 14; 35; 35-1; 41; P12-1 

 

Conclusion: Remainder inadmissible; Violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - 

Nulla poena sine lege Retroactivity); Pecuniary damage - claim dismissed; Non-pecuniary damage - 

finding of violation sufficient 

 
The case concerned complaints by two men convicted by the Court of Bosnia and Herzegovina of war 
crimes about the proceedings before that court. They complained in particular that a more stringent 
criminal law, namely the 2003 Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, had been applied to them 
retroactively than that which had been applicable at the time they committed the offences – in 1992 
and 1993 respectively – namely the 1976 Criminal Code of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia. Given the type of offences of which the applicants had been convicted (war crimes as 
opposed to crimes against humanity) and the degree of seriousness (neither of the applicants had 
been held criminally liable for any loss of life), the Court found that the applicants could have 
received lower sentences had the 1976 Code been applied. Since there was a real possibility that the 
retroactive application of the 2003 Code operated to the applicants’ disadvantage in the special 
circumstances of this case, it held that they had not been afforded effective safeguards against the 
imposition of a heavier penalty. 

 
Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

 

CASE OF SUSO MUSA v. MALTA 

 

Date: 23/07/2013 Application no.: 42337/12 

 

Articles: 5; 5-1-f; 5-4; 35; 41 

 

Conclusion: Remainder inadmissible; Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - 

Review of lawfulness of detention Speediness of review); Violation of Article 5 - Right to liberty and 

security (Article 5-1-f – Expulsion; Extradition; Prevent unauthorised entry into country); Non-

pecuniary damage - award 

 
The case concerned an alleged Sierra Leonean asylum seeker who complained in particular that his 
detention had been unlawful and that he had not had an effective means to have the lawfulness of 
his detention reviewed. The Court found that Mr Suso Musa’s detention preceding the determination 
of his asylum request had been arbitrary. Indeed, the conditions of his place of detention had been 
highly problematic from the standpoint of Article 3 (prohibition of inhuman and degrading 
treatment). Moreover, it had taken the authorities an unreasonable amount of time to determine 
whether the applicant should have been allowed to remain in Malta. As regards the period of 
detention following the determination of Mr Suso Musa’s asylum request, it found that the 
deportation proceedings had not been prosecuted with due diligence. Moreover, the applicant had 
not been allowed to have a speedy review of the lawfulness of his detention. The Court considered 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122716
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-002312-repub.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122893
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that the problems detected in this case could give rise to further similar applications. Therefore, it 
requested the Maltese authorities to establish a mechanism to allow individuals seeking a review of 
the lawfulness of their immigration detention to obtain a determination of their claim within a 
reasonable time-limit. It further recommended Malta to take the necessary steps to improve the 
conditions and shorten the length of detention of asylum seekers. 
 

Norsk sammendrag på: Lovdata.no 

 

 

 

 

 

 

Månedens utvalgte: Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Hercegovina 

 

Fakta:  

Klagerne, Maktouf og Damjanović, var henholdsvis en irakisk og en bosnisk statsborger. De var begge 

dømt av den nasjonale domstolen i Bosnia-Hercegovina, på statlig nivå (“the State Court”), for 

krigsforbrytelser begått under krigen i 1992-1995.  I 2005 ble det opprettet egne krigsforbryterkamre 

i den statlige domstolen, som ledd i avslutningsstrategien til Krigsforbrytertribunalet for tidligere 

Jugoslavia (ICTY). Kamrene bestod av både nasjonale og internasjonale dommere. Den statlige 

domstolen kunne beslutte å overføre mindre sensitive og komplekse saker til den aktuelle domstolen 

på entitetsnivå og den kunne på samme måte beslutte å ta over saker på grunn av deres sensitivitet 

eller kompleksitet.1  

 

Maktouf hadde i 1993 hjulpet til med å kidnappe to sivile personer for å utveksle dem med 

medlemmer av ARBH-styrkene (først og fremst bestående av bosniere) som hadde blitt tatt til fange 

av HVO-styrker (først og fremst bestående av kroatere). Han ble i juli 2005 dømt av 

førsteinstansdomstolen på statlig nivå for å ha medvirket til å ha tatt gisler som en krigsforbrytelse 

og idømt en fengselsstraff på 5 år. Han ble dømt i henhold til Bosnia-Hercegovinas straffelov av 2003 

(heretter straffeloven av 2003). Maktouf anket, først og fremst under henvisning til at straffeloven av 

2003 var anvendt med tilbakevirkende kraft til hans ugunst, fremfor den mildere straffeloven til Den 

sosialistiske føderale republikken Jugoslavia av 1976 (heretter straffeloven av 1976) som kom til 

                                                           
1
 Republikken Bosnia-Hercegovina er en stat bestående av to såkalte «entiteter», Føderasjonen Bosnia-

Hercegovina og Republika Sprska. 

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 

 

+ 
 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2012-042337-malta.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


 

Side 6 EMD-Bulletin Nr. 7 År 2013 Norsk senter for menneskerettigheter 

 

anvendelse på den tid de straffbare handlingene var begått. Domfellelsen og straffutmålingen ble 

opprettholdt av ankeinstansen, bestående av blant annet to internasjonale dommere, etter at den 

hadde avholdt en ny høring i saken.  

Damjanović hadde spilt en sentral rolle i forbindelse med voldshandlinger mot bosniere som var tatt 

til fange i Sarajevo i 1992, som straff for motstand mot et serbisk angrep. Førsteinstansdomstolen på 

statlig nivå dømte ham i juni 2007 for tortur som en krigsforbrytelse, og han ble ilagt en fengselsstraff 

på 11 år. Også Damjanović ble dømt i henhold til straffeloven av 2003 og avgjørelsen ble 

opprettholdt i ankeinstansen i november 2007. 

Begge klagerne anket til konstitusjonsdomstolen uten å vinne frem. Damjanovićs konstitusjonelle 

anke ble avvist i april 2009 som for sent fremsatt. Maktoufs sak resulterte i en prinsipiell avgjørelse 

avsagt av konstitusjonsdomstolen i juni 2007, hvor den fant at ingen av Maktoufs rettigheter etter 

EMK var blitt krenket.   

Anførsler:  

Klagerne anførte krenkelse av artikkel 7 (ingen straff uten lov) under henvisning til at de nasjonale 

domstolene hadde dømt dem etter en strengere lov – straffeloven av 2003 – enn den som kom til 

anvendelse på den tid da de straffbare handlingene ble begått, nemlig straffeloven av 1976. Dette 

var ifølge klagerne i strid med forbudet mot tilbakevirkende straff i artikkel 7. De anførte også 

krenkelse av artikkel 14 (forbud mot diskriminering) sammenholdt med artikkel 7, samt krenkelse av 

protokoll 12 artikkel 1 (generelt forbud mot diskriminering). Klagerne viste til at de var behandlet 

forskjellig fra dem som var blitt straffeforfulgt for domstolene på entitetsnivå, da sistnevnte 

domstoler normalt anvendte straffeloven av 1976 i saker om krigsforbrytelser og idømte straffer som 

gjennomsnittlig var mildere enn de som ble ilagt av den statlige domstolen. Maktouf anførte i tillegg 

krenkelse av artikkel 6(1) om retten til en rettferdig rettergang, særlig under henvisning til at de 

internasjonale dommerne som hadde behandlet saken hans i ankeinstansen ikke hadde vært 

uavhengige.   

Staten imøtegikk klagernes anførsler. 

Tredjepartsintervensjon fra kontoret til FNs høyrepresentant i Bosnia-Hercegovina. 

Domstolens vurderinger: 

Under behandlingen av den anførte krenkelsen av artikkel 7, påpekte Domstolen innledningsvis at 

det kunne foretas en sondring mellom to kategorier av alvorlige krenkelser av internasjonal 

humanitærrett som falt inn under den statlige domstolens jurisdiksjon. Dette var forbrytelser mot 

menneskeheten og krigsforbrytelser. Hva gjaldt forbrytelser mot menneskeheten, som ble tatt inn i 

nasjonal lovgivning i 2003, bemerket Domstolen at den statlige domstolen og domstolen på 

entitetsnivå, ikke hadde noe annet valg enn å anvende straffeloven av 2003. Den viste i denne 

sammenheng til en tidligere avgjørelse, Šimšić v. Bosnia and Herzegovina (no. 51552/10, 10. april 

2012), hvor Domstolen hadde slått fast at det faktum at forbrytelser mot menneskeheten ikke var 

straffbare handlinger i nasjonal rett under krigen i 1992-1995 var irrelevant, da de klart utgjorde 

straffbare handlinger under internasjonal rett på den tiden de ble begått. Krigsforbrytelsene begått 

av Maktouf og Damjanović utgjorde derimot straffbare handlinger i nasjonal rett på den tid de ble 

begått. Den foreliggende sak reiste derfor, ifølge Domstolen, helt andre spørsmål enn Šimšić-saken. 

Domstolen minnet om at det ikke var dens oppgave å foreta en abstrakt prøvelse av hvorvidt den 

tilbakevirkende anvendelsen av straffeloven av 2003 i krigsforbrytersaker – i seg selv – var uforenelig 
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med artikkel 7. Dette forhold måtte vurderes konkret i den enkelte sak, hvor de spesielle 

omstendighetene måtte tas i betraktning, og da særlig hvorvidt de nasjonale domstolene hadde 

anvendt den loven som var mest gunstig for tiltalte.  

I den konkrete vurderingen i den foreliggende sak bemerket Domstolen at definisjonen av 

krigsforbrytelser var den samme i straffeloven av 1976, som var anvendelig på den tid de straffbare 

handlingene ble begått, og i straffeloven av 2003, som hadde blitt anvendt med tilbakevirkende kraft 

overfor klagerne. Domstolen bemerket at klagerne ikke hadde bestridt at deres handlinger utgjorde 

straffbare handlinger definert med en tilstrekkelig tilgjengelighet og forutsigbarhet på den tid de ble 

begått. Det var derfor ikke lovligheten av deres domfellelser som Domstolen skulle ta stilling til, men 

de forskjellige strafferammene for krigsforbrytelser som var hjemlet i de to straffelovene. Domstolen 

bemerket at i henhold til straffeloven av 1976 var strafferammen for krigsforbrytelser fengsel fra fem 

til 15 år, eller i de mest alvorlige sakene, dødsstraff eller 20 års fengselsstraff. Til sammenligning var 

strafferammen for krigsforbrytelser i straffeloven av 2003 fengsel fra ti til 20 år eller, i de mest 

alvorlige sakene, fengsel i 20 til 45 år. I henhold til straffeloven av 1976 skulle medvirkere («aiders 

and abettors») til krigsforbrytelser, som Maktouf, bli straffet som om de selv hadde begått 

forbrytelsene, likevel slik at straffen kunne reduseres til ett års fengsel. I henhold til straffeloven av 

2003 skulle medvirkere på samme måte bli straffet som om de selv hadde begått forbrytelsene, men 

slik at straffen kunne reduseres til fem års fengsel. Den statlige domstolen hadde dømt Maktouf til 

en fengselsstraff på fem år, og dermed den lavest mulige fengselsstraffen etter straffeloven av 2003. 

Domstolen noterte seg at Maktouf følgelig kunne ha blitt ilagt en fengselsstraff på ett år etter 

straffeloven av 1976. Hva gjaldt Damjanović bemerket Domstolen at han var dømt til 11 års fengsel, 

og dermed noe over nedre strafferamme på ti år. Den påpekte at det således hadde vært mulig å 

ilegge ham en fengselsstraff på kun fem år etter straffeloven av 1976. Hva gjaldt myndighetenes 

argument om at straffeloven av 2003 var mildere mot klagerne enn straffeloven av 1976 da den ikke 

åpnet for dødsstraff, bemerket Domstolen at det kun var de mest alvorlige tilfellene av 

krigsforbrytelser som kunne straffes med dødsstraff etter loven av 

1976, og at klagernes straffbare handlinger klart ikke falt inn i 

denne kategorien forbrytelser. Domstolen presiserte videre at 

klagernes fengselsstraffer lå innenfor både 1976-lovens og 2003-

lovens rammer, og at det dermed ikke kunne sies med sikkerhet at 

noen av klagerne ville ha fått mildere straffer dersom den første 

loven var anvendt. Det som var avgjørende var imidlertid – ifølge 

Domstolen – at klagerne kunne ha fått lavere fengselsstraffer dersom loven av 1976 hadde blitt 

anvendt. Følgelig, siden det var en reell mulighet for at den tilbakevirkende anvendelsen av 

straffeloven av 2003 førte til en straffutmåling i klagernes disfavør, kunne det ikke sies at klagerne 

var gitt effektive rettsgarantier mot idømmelsen av en strengere straff. Det forelå således en 

krenkelse av artikkel 7.  

Domstolen bemerket videre at den ikke kunne slutte seg til myndighetenes påstand at dersom en 

handling var straffbar etter «de alminnelige rettsprinsipper anerkjent av siviliserte nasjoner» i 

betydningen i artikkel 7(2) på den tid den ble begått, ville ikke forbudet mot å kriminalisere eller 

straffe med tilbakevirkende kraft komme til anvendelse. Domstolen anså denne påstanden som 

uforenelig med forarbeidene til konvensjonen (travaux préparatoires), da disse etter Domstolens syn 

impliserte at artikkel 7(1) inneholdt den generelle regelen med forbud mot tilbakevirkende kraft og 

at artikkel 7(2) kun var en kontekstuell klargjøring tatt inn for å sikre at det ikke oppstod tvil om 
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gyldigheten av strafforfølgningene etter andre verdenskrig av forbrytelsene begått under krigen. 

Etter Domstolens syn var det følgelig klart at det ikke hadde vært konvensjonspartenes intensjon å 

åpne for et generelt unntak fra forbudet mot tilbakevirkning. Domstolen så videre ingen grunn til å 

foreta en nærmere vurdering av myndighetenes argument om at en forpliktelse etter internasjonal 

humanitærrett til å straffe krigsforbrytelser på en adekvat måte innebar at forbudet mot 

tilbakevirkning måtte settes til side i den foreliggende sak. Ifølge Domstolen var det tilstrekkelig å 

merke seg at forbudet mot å kriminalisere eller straffe med tilbakevirkende kraft også fremgikk av 

Genève-konvensjonene med tilhørende protokoller. Den tilføyde videre at da klagernes straffer lå 

innenfor rammene av både straffeloven av 1976 og straffeloven av 2003, var myndighetenes 

argument om at klagerne ikke kunne ha blitt straffet på en adekvat måte etter loven av 1976 klart 

ufundert. 

Domstolen konkluderte etter dette med krenkelse av artikkel 7 i forhold til begge klagerne. Den 

presiserte at konklusjonen ikke indikerte at mildere straffer skulle vært ilagt, men kun at 

bestemmelsene om straffutmåling i loven av 1976 skulle vært anvendt i klagernes saker. 

Konklusjonen om krenkelse var enstemmig, men fire av dommerne avga separate uttalelser.  

Hva gjaldt anførslene om krenkelser av de øvrige artiklene fant Domstolene at disse måtte avvises. 

Vedrørende Maktoufs anførsel etter artikkel 6, bemerket Domstolen at det ikke var noen grunn til å 

betvile at de internasjonale dommerne ved den statlige domstolen var uavhengige av de politiske 

organene i Bosnia-Hercegovina, partene i saken samt FNs høyrepresentant i Bosnia-Hercegovina. 

Domstolen understreket at utnevnelsen akkurat var motivert av et ønske om å gjenopprette 

uavhengighet ved den statlige domstolens krigsforbryterkamre samt gjenopprette det offentliges 

tillit til det nasjonale rettssystemet. Videre påpekte Domstolen blant annet at det faktum at de 

aktuelle dommerne var rekruttert fra den profesjonelle dommerstanden i sine respektive hjemland 

innebar en ytterligere garanti mot press utenifra. Domstolen fant på denne bakgrunn ingen grunn til 

å reise spørsmål ved konstitusjonsdomstolens slutning om at den statlige domstolen var uavhengig i 

artikkel 6(1)s betydning. Anførselen ble etter dette avvist som åpenbart grunnløs i henhold til artikkel 

35(3)a og (4).    

Vedrørende klagernes anførsel om diskriminering etter artikkel 14 sammenholdt med artikkel 7 samt 

etter protokoll 12 artikkel 1, bemerket Domstolen at i lys av det store antallet krigsforbrytersaker i 

etterkrigs Bosnia-Hercegovina, var det ikke til å unngå at byrden måtte deles mellom den statlige 

domstolen og domstolene på entitetsnivå. Ellers ville staten ikke være i stand til å oppfylle sin 

konvensjonsforpliktelse til å stille de ansvarlige for alvorlige brudd på internasjonal humanitærrett til 

ansvar på en betimelig måte. Domstolen bemerket at den var klar over at domstolene på entitetsnivå 

generelt idømte mildere straffer enn den statlige domstolen på den aktuelle tiden. Denne 

forskjellsbehandlingen hadde imidlertid ikke sin årsak i personlige omstendigheter, og utgjorde ifølge 

Domstolen derfor ikke diskriminerende behandling. Domstolen påpekte at hvorvidt en sak skulle tas 

opp til behandling av den statlige domstolen eller på entitetsnivå, var et forhold som ble besluttet fra 

sak til sak av den statlige domstolen selv – under henvisning til objektive og rimelige kriterier. Følgelig, 

var det etter Domstolens syn ingen tegn på krenkelse av hverken artikkel 14 sammenholdt med 

artikkel 7 eller av protokoll 12 artikkel 1 i den foreliggende sak. Domstolen avviste dermed anførselen 

som åpenbart grunnløs i henhold til artikkel 35(3)a og (4).    

  

* * * 


