
Bensaid mod UK (appl. 44599/98 EMD dom, afsagt den 6. februar 2001) 

Sagsfremstilling:  

Den algeriske statsborger Bensaid indrejste i UK i maj 1989, hvor han blev meddelt tidsbegrænset 

opholdstilladelse som studerende. I april 1993 giftede han sig med en statsborger i medlemsstaten 

og blev i maj 1995 på den baggrund meddelt permanent opholdstilladelse. I forbindelse med 

afslutningen på et ferieophold i Algeriet, nægtede medlemsstatens myndigheder i marts 1997 at lade 

Bensaid indrejse, idet det fandtes godtgjort, at hans opholdstilladelse var opnået ved svig, da hans 

ægteskab var indgået proforma. Bensaid led af skizofreni og havde siden 1994-95 haft symptomer 

herpå. 

Påstanden:  

Bensaid indbragte UK for Menneskerettighedsdomstolen og gjorde gældende, at medlemsstatens 

myndigheder ville krænke artikel 3, hvis han blev udvist til Algeriet, hvor han ikke ville kunne opnå 

så megen støtte og så vid adgang til medicinske faciliteter som i UK, og hvor der var en reel risiko 

for, at hans sygdom ville blive forværret. Han henviste endvidere til, at han ikke ville have den 

fornødne adgang til den påkrævede medicin og til, at oppositionsgruppen GIA opererede i området 

omkring hans hjemby, hvorfor færdsel i området var særdeles stressende for ham. 

Menneskerettighedsdomstolens bemærkninger:  

Domstolen fandt ikke, at UK krænkede artikel 3 ved at udsende Bensaid til Algeriet. Den 

anerkendte, at en voldsom forværring af Bensaids helbredstilstand, principielt ville kunne falde ind 

under artikel 3 (pkt. 37) men fandt imidlertid, at det måtte antages, at risikoen for en forværring af 

hans helbredstilstand eksisterede uanset hvor han opholdt sig (pkt. 38). Herudover lagde domstolen 

vægt på, at der var adgang til medicinsk behandling i Algeriet og på det faktum, at det ikke er 

afgørende for vurderingen af, hvorvidt artikel 3 finder anvendelse, at forholdene i Algeriet er 

mindre gunstige end i UK (pkt. 38). Endelig bemærkede domstolen, at det, på trods af Bensaids 

alvorlige helbredstilstand, ikke var godtgjort, at udsendelsen til Algeriet opfyldte de relativt høje 

krav, der stilles for at anse en given behandling, der ikke udspringer direkte fra en given stat, for at 

falde ind under artikel 3 (pkt. 40). 
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