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ZAFRANAS c. GRECE 

Date: 04/10/2011 Application no.: 4056/08 

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

Conclusion: Violation of P1-1 

The applicants complained that their land had been expropriated with a view to building a railway 

line, without any compensation being awarded. The State had claimed ownership of the land in 

question and the applicants had not qualified as having acquired the land by means of adverse 

possession. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

EMRE c. SUISSE (N° 2) 

Date: 11/10/2011 Application no.: 5056/10 

Articles: 8 ; 8+46 ; 8-1 ; 8-2 ; 35 ; 35-2 ; 35-3 ; 37 ; 41 ; 46 ; 46-1 

Conclusion: Violation of Art. 8+46 ; Remainder inadmissible ; Non-pecuniary damage – award  

The case concerned a Turkish national’s complaint about a ten-year exclusion order to which he was 

made subject by the Swiss authorities. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

GRAZIANI-WEISS v. AUSTRIA 

Date: 18/10/2011 Application no.: 31950/06 

Articles: 4 ; 4-2 ; 14 ; 14+4 

Conclusion: No violation of Art. 4 ; No violation of Art. 14+4 
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The case concerned the obligation for a lawyer (or a public notary, but not other categories of 

persons with legal training) in Austria to act as unpaid guardian to a mentally ill person. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

NEJDET SAHIN AND PERIHAN SAHIN v. TURKEY (GC) 

Date: 20/10/2011 Application no.: 13279/05 
 
Articles: 6 ; 6-1 
 
Conclusion: No violation of Art. 6-1  
 
The case concerned the divergence between the case-law of the ordinary administrative courts and 
that of the Supreme Military Administrative Court in cases about requests for supplementary 
pensions. 
 
Norsk sammendrag på Lovdata.no 
 
AHORUGEZE v. SWEDEN 

Date: 27/10/2011 Application no.: 37075/09 
 
Articles: 3 ; 6 ; 6-1 
 
Conclusion: Remainder inadmissible ; No violation of Art. 3 (in case of extradition to Rwanda) ; No violation of 

Art. 6 (in case of extradition to Rwanda)  
 
The case concerned the complaints by the applicant, a genocide suspect, that, if extradited from 
Sweden to Rwanda, he risked ill-treatment and a flagrant denial of justice. 
 
Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Andre nyheter 

 

 Erik Møse tiltrådte 1. september 2011 som ny norsk dommer ved EMD. 

 Justis- og politidepartementet har lagt ut på høring rapport om tiltak for å følge opp EMD-

reformen. Frist for høringsinnspill er 1. desember 2011. 

Nyttige lenker  

 

 Hudoc – EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata – EMD-sammendrag på norsk 

 Informasjon om klage til EMD 
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Månedens utvalgte: AHORUGEZE v. SWEDEN

 

Fakta:  

Klageren var en hutu fra Rwanda som på begynnelsen av 2000-tallet fikk innvilget asyl i Danmark. I 

2008 ble han arrestert i Sverige på grunnlag av en internasjonal arrestordre og kort tid etter anmodet 

rwandiske myndigheter om utlevering under henvisning til anklager om blant annet folkemord, drap 

og utryddelse av tutsier i 1994. Etter at utleveringsvilkårene og forholdet til EMK artikkel 3 og 6 var 

blitt vurdert av svenske påtalemyndigheter og domstoler, vedtok den svenske regjeringen i juli 2009 

å utlevere klageren til Rwanda for straffeforfølgelse for folkemord og forbrytelser mot 

menneskeheten. Klageren klaget saken til EMD som anmodet staten om ikke å utlevere ham før 

saken var behandlet, i samsvar med regel 39 i Domstolens reglement.  

Anførsler:  

Klageren anførte at utlevering til Rwanda ville utgjøre en krenkelse av artikkel 3 under henvisning til 

forholdene i rwandiske fengsler, risikoen for forfølgelse på grunn av etnisk tilhørighet og risikoen for 

manglende medisinsk oppfølging av hans helseproblemer.  

Videre anførte han at utlevering ville utgjøre en krenkelse av artikkel 6 under henvisning til risikoen 

for å bli utsatt for en åpenbar tilsidesettelse av retten til en rettferdig rettergang. Han viste blant 

annet til vanskeligheter med vitneførselen, mangelen på kvalifiserte advokater og domstolenes 

manglende uavhengighet og upartiskhet. Videre hevdet han at rwandiske myndigheter var 

interessert i ham først og fremst på grunn av hans deltakelse i rettsprosesser ved Den internasjonale 

domstol for forbrytelser i Rwanda (ICTR). I tillegg hevdet han at det regjerende partiet i Rwanda 

ønsket å målbinde ham på grunn av hans antatte kjennskap, som tidligere leder av rwandiske 

luftfartsmyndigheter, til nedskytingen i 1994 av flyet med daværende president Habyarimana.  

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først spørsmålet om krenkelse av artikkel 3. Innledningsvis slo Domstolen fast 

at utlevering kunne utgjøre en krenkelse av artikkel 3 hvis den medførte en reell risiko for at den 

utleverte kunne bli utsatt for behandling i strid med artikkel 3. Så lenge utlevering ikke hadde funnet 

sted, måtte Domstolen vurdere denne risikoen på det tidspunkt saken var til behandling for 

Domstolen. Domstolen pekte også på at anklager om fare for mishandling i strid med artikkel 3, 

måtte underbygges av bevis. Videre slo Domstolen fast at utlevering av en fysisk eller mentalt syk 

person fra en konvensjonsstat til et land med dårligere medisinsk behandling, kun i eksepsjonelle 

tilfeller hvor det forelå tvingende humanitære hensyn, kunne utgjøre en krenkelse av artikkel 3.  

I vurderingen av den konkrete saken, fant Domstolen at klagerens hjerteproblemer ikke var alvorlige 

nok til å utgjøre et tvingende humanitært hensyn mot utlevering til Rwanda. Videre kom Domstolen 

til at klagerens påstand om risiko for forfølgelse på grunn av etnisitet, ikke var underbygget. Når det 

gjaldt forholdene i de rwandiske fengselsanstaltene som var aktuelle for klageren, pekte Domstolen 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=894512&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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blant annet på at ICTR og Oslo tingrett hadde vurdert dem til å være i samsvar med internasjonale 

standarder. I tillegg hadde Spesialdomstolen for Sierra Leone overført domfelte til soning i de samme 

fengslene. Det var heller ikke lagt frem dokumentasjon på at klageren risikerte å bli utsatt for 

mishandling eller tortur i disse fengslene. Videre viste Domstolen til ny lovgivning som innebar 

avskaffelse av dødsstraff og som forbød at utleverte personer ble dømt til livsvarig isolasjon i fengsel. 

Domstolen viste også til at ICTR i Uwinkindi-saken hadde funnet soningsforholdene akseptable.   

I lys av den dokumentasjon som var fremlagt, var det etter Domstolens syn ikke grunnlag for å 

konkludere med at det forelå en reell risiko for at klageren ville ble utsatt for behandling i strid med 

artikkel 3 ved utlevering til Rwanda. Følgelig konkluderte Domstolen med at en utlevering ikke ville 

utgjøre en krenkelse av artikkel 3.  

Domstolen gikk så over til å behandle klagerens anførsler under artikkel 6. Under henvisning til 

Soering v. the United Kingdom (no. 14038/88) og senere rettspraksis, slo Domstolen fast at utlevering 

i eksepsjonelle tilfeller kunne utgjøre en krenkelse av artikkel 6 hvis det forelå en risiko for at den 

utleverte kunne bli utsatt for en åpenbar tilsidesettelse av retten til en rettferdig rettergang. En 

åpenbar tilsidesettelse av retten til en rettferdig rettergang var synonymt med at rettergangen 

opplagt var i strid med bestemmelsene og prinsippene i artikkel 6. Domstolen understreket at 

terskelen lå høyt og i de 22 årene som var gått siden Soering-saken, hadde Domstolen aldri funnet at 

en utlevering eller utvisning var i strid med artikkel 6. For at det skulle foreligge en åpenbar 

tilsidesettelse av retten til en rettferdig rettergang, var det ikke tilstrekkelig at det heftet slike 

mangler ved rettergangen som i en konvensjonsstat ellers ville kvalifisere til krenkelse av artikkel 6. 

Kravet var at prinsippene i artikkel 6 ble krenket på en slik fundamental måte at det utgjorde en 

tilnærmet annullering, eller forvitring av selve kjernen, av de rettighetene som artikkel 6 garanterte. 

På samme måte som ved vurdering av utleveringer og utvisningers samsvar med artikkel 3, var det 

klageren som måtte fremføre bevis for at det forelå en reell fare for en åpenbar tilsidesettelse av 

retten til en rettferdig rettergang.  

Domstolen minnet om at ICTR og flere stater i 2008 og 2009 hadde avslått å utlevere personer 

mistenkt for folkemord til Rwanda på grunn av bekymringer vedrørende det rwandiske rettssystemet. 

Spørsmålet for Domstolen var om de senere års utvikling av den rwandiske rettsstaten innebar at 

klageren ved en utlevering ikke risikerte å bli utsatt for en åpenbar tilsidesettelse av retten til 

rettferdig rettergang.  

For det første viste Domstolen til at klageren ikke risikerte å bli dømt til livsvarig isolasjon i fengsel.  

For det andre vurderte Domstolen klagerens mulighet til å føre vitner og rett til kontradiksjon. 

Klageren gjorde blant annet gjeldende at vitner ville vegre seg for å møte i retten blant annet på 

grunn av bosted i utlandet og av frykt for represalier fra myndighetene. Domstolen pekte på at vitner 

nøt strafferettslig immunitet for utsagn fremmet i retten og at det var etablert 

vitnebeskyttelsesprogrammer. I denne sammenheng viste Domstolen blant annet til de erfaringer 

norsk politi hadde gjort i forbindelse med etterforskning av folkemord i Rwanda. Videre pekte 

Domstolen på de ulike måtene vitneutsagn kunne fremføres ved de rwandiske domstolene, inkludert 

ved videooverføring. På denne bakgrunn fant Domstolen ingen grunn til å konkludere med at 

klagerens rett til kontradiksjon og partslikhet var avskåret i strid med artikkel 6.  

http://lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-1988-014038.html
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For det tredje, når det gjaldt klagerens tilgang til advokat og rettshjelp, viste Domstolen både til at 

han stod fritt til å engasjere utenlandske forsvarere og til de nasjonale ordningene for økonomisk 

støtte til kvalifisert juridisk rådgivning.  

For det fjerde, igjen med henvisning til ICTRs vurderinger i Uwinkindi-saken, fant Domstolen ingen 

grunn til å tvile på de rwandiske domstolers uavhengighet og upartiskhet. Den viste til dommernes 

kvalifikasjoner, konstitusjonens bestemmelser om domstolenes uavhengighet og utenlandske, 

inkludert norsk politi, myndigheters erfaring med rwandiske autoriteter.  

Videre var det etter Domstolens syn ikke dokumentert at klageren risikerte en urettferdig rettergang 

på grunn av hans befatning med saker ved ICTR og tidligere stilling som leder av rwandisk 

luftfartsmyndighet.  

Avslutningsvis uttalte Domstolen at ICTRs vurderinger i Uwinkindi-saken måtte tillegges betydelig 

vekt, selv om avgjørelsen ennå ikke var rettskraftig. I den saken hadde ICTR besluttet at Uwinkindi 

kunne overføres til Rwanda for straffeforfølgning. Domstolen pekte på at de krav som ICTR satte til 

rettergangen for at overføring kunne finne sted, var høyere enn de krav som artikkel 6 satte i 

utleveringssaker.  

På denne bakgrunn kom Domstolen til at klageren ikke risikerte en åpenbar tilsidesettelse av retten 

til en rettferdig rettergang ved utlevering til Rwanda. Domstolen konkluderte følgelig med at artikkel 

6 ikke var krenket.  

* * * 


