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AL-KHAWAJA AND TAHERY v. THE UNITED KINGDOM (GC) 

Date: 15/12/2011 Application no.: 26766/05 ; 22228/06 

Articles: 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 6-3-d ; 41 

Conclusion: No violation of Art. 6-1+6-3-d ; Violation of Art. 6-1+6-3-d ; Non-pecuniary damage – 

award. 

The cases concerned the applicants’ complaint that their convictions had been based on statements 
from witnesses who could not be cross examined in court and that they had therefore been denied a 
fair trial. 
 
Norsk sammendrag på Lovdata.no  

FINOGENOV AND OTHERS v. RUSSIA 

Date: 20/12/2011 Application no.: 18299/03 ; 27311/03 

Articles: 2 ; 2-1 ; 2-2 ; 34 ; 41 

Conclusion: No violation of Art. 2 (substantive aspect) ; Violation of Art. 2 (substantive aspect) ; 

Violation of Art. 2 (procedural aspect) ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the siege in October 2002 of the “Dubrovka” theatre in Moscow by Chechen 
separatists and the decision to overcome the terrorists and liberate the hostages using gas. 
 
Norsk sammendrag på Lovdata.no  
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Avgjørelser mot Norge: 2011  

 

OBIORA v. NORWAY 

Date: 21/06/2011 Application no.: 31151/08 

Articles: 2 ; 14 

Conclusion: The court declared the application inadmissible. 

The case concerned a complaint that the Norwegian police had not received proper training and 

allegations of racism within the police, in the aftermath of an incident where a man of Nigerian origin 

died in connection with an arrest. The Court declared the application inadmissible, on the ground 

that the applicant could no longer claim to be a “victim” of a violation of the Convention. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

NUNEZ v. NORWAY 

Date: 28/06/2011 Application no.: 55597/09 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 

Conclusion: Violation of Art. 8 (in case of expulsion) 

The case concerned a complaint of a national of the Dominican Republic that an order to expel her 
from Norway would separate her from her small children living in Norway. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no  

AGALAR v. NORWAY  

Date: 08/11/2011 Application no.: 55120/09 

Articles: 2 ; 3  

Conclusion: The court declared the application inadmissible. 

The case concerned a complaint of an Iraqi national. The applicant complained under Articles 2 and 3 

of the Convention that his life would be put in danger were he to be expelled to Iraq and that his 

situation was further aggravated by his ill health. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no   
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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: AGALAR v. NORWAY

 

Fakta:  

Klageren var en irakisk statsborger født i 1980 og bosatt i Strømmen, Norge. Han ankom Norge i 

august 2006 og søkte om asyl. Klageren oppgav at han kom fra Kirkuk i Irak. Grunnlaget for 

asylsøknaden var den ustabile sikkerhetssituasjonen i Kirkuk og klagerens helseproblemer knyttet til 

en nyresykdom. I desember 2007 avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) asylsøknaden under henvisning 

til at klageren ikke hadde blitt utsatt for forfølgelse i hjemlandet og at de generelt ustabile 

forholdene i Irak ikke i seg selv var tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene for å få asyl. Saken ble påklaget 

til Utlendingsnemnda (UNE), som avslo klagen. UNE noterte seg at FNs høykommissær for flyktninger 

(UNHCR) i desember 2006 hadde frarådet gjennomføring av tvangsutsendelser til denne delen av Irak, 

men påpekte at saken ikke kunne avgjøres på dette grunnlaget alene. Etter en konkret vurdering der 

flere landrapporter ble vurdert, uttalte UNE at sikkerhetssituasjonen fremsto noe forbedret og at 

volden i stor grad synes å være rettet mot særskilte grupper. UNE viste videre til at helseproblemer 

bare unntaksvis var tilstrekkelig til å begrunne opphold på humanitært grunnlag, dersom det var tale 

om livstruende sykdom som ikke kunne behandles i returlandet.  

Etter søknad fra klageren anmodet Domstolen i november 2009 om midlertidig forføyning over 

gjennomføringen av utsendelsesvedtaket etter regel 39 i Domstolens forretningsorden. UNE 

etterkom anmodningen. I januar 2010 besluttet Domstolens president å varsle norske myndigheter 

om klagen, og etterspurte informasjon om myndighetenes syn på spørsmålet. Klageren fremmet en 

omgjøringsanmodning i oktober 2009. Han fremla blant annet en legeattest som dokumenterte at 

han hadde en nyresteinssykdom. Den ene nyren fungerte derfor dårlig og han led også av kronisk 

muskel- og beininfeksjon som medførte nedsatt funksjonsevne. UNE avslo omgjøringsanmodningen 

og viste til at helseplagene ikke var tilstrekkelig alvorlige og at klageren kunne motta adekvat 

behandling i Irak. For å få saken reist for domstolene søkte klageren Fylkesmannen om fri sakførsel 

etter loven om fri rettshjelp. Søknaden ble avslått under henvisning til at regelverket ble svært 

strengt praktisert i andre utlendingssaker enn de som var særskilt nevnt i lovens § 16. Statens 

sivilrettsforvaltning opprettholdt avgjørelsen og viste til at det ikke forelå særlige grunner for å 

fravike den strenge praksisen.  
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Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 2 og 3 under henvisning til hans liv ville være i fare dersom han 

ble utvist til Irak og at hans situasjon ble ytterligere forverret av dårlig helsetilstand. Staten imøtegikk 

klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen tok først stilling til om klagen måtte avvises på grunnlag av manglende uttømming av 

nasjonale rettsmidler.  

Domstolen noterte at avslag på søknad om asyl i UNE kunne påankes til domstolene som hadde full 

prøvingskompetanse. Videre noterte Domstolen at kapittel 32 og 34 i den nasjonale tvisteloven 

åpnet for mulighet til å søke om midlertidig forføyning for å få utsatt gjennomføringen av vedtaket 

og at en slik avgjørelse ville ha suspensiv effekt. Klageren anførte at han var ubemidlet og at han på 

grunn av avslag på søknad om fri rettshjelp ikke hadde fått mulighet til å få adgang til domstolene. 

Domstolen noterte at EMK artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang ikke kom til anvendelse i 

utlendingssaker. Videre pekte den på at artikkel 13 om retten til et effektivt rettsmiddel ikke 

garanterte en rett til fri sakførsel dersom slik hjelp ikke var påkrevd av « særlige grunner ». Det 

eksisterte ingen konvensjonsforpliktelse om at medlemsstatene måtte ha et system med fri 

rettshjelp. Videre kunne ikke manglende økonomiske midler frita en klager fra å gjøre forsøk på å ta 

rettslige skritt. I lys av dette fant Domstolen at adgangen til å påklage UNEs vedtak samt muligheten 

for å søke om midlertidig forføyning for nasjonale domstoler var tilstrekkelig til å kunne sørge for 

gjenoppretting av den anførte krenkelsen. Fordi klageren ikke benyttet seg av dette rettsmiddelet, 

uttalte Domstolen at den i utgangspunktet burde avvise klagen.  

Domstolen vurderte om det forelå særlige grunner i saken som kunne frita klageren fra hans 

ordinære plikt til å uttømme nasjonale rettsmidler. Domstolen noterte seg her at myndighetene 

hadde avslått søknaden om fri sakførsel selv om han oppfylte kravene til lav inntekt. Videre vektla 

Domstolen særlig at søknaden ble avslått til tross for at Domstolen hadde besluttet å anmode om 

midlertidig forføyning etter regel 39, og at Domstolens president også hadde varslet norske 

myndigheter og etterspurt informasjon om saken. Dette sendte et klart budskap til myndighetene 

om at Domstolen anså at det eksisterte en mulig risiko for at klageren kunne bli utsatt for behandling 

i strid med artikkel 2 og 3. Videre pekte Domstolen på at om klageren hadde fått innvilget fri 

sakførsel ville han være i stand til å ta opp spørsmålet for nasjonale domstoler i tråd med 

subsidiaritetsprinsippet. Ved en eventuell senere klage ville Domstolen kunne dra nytte av nasjonale 

domstolers tolkningsuttalelser. Domstolen uttalte at det var beklagelig at myndighetene ikke hadde 

gjennomført passende tiltak for å sikre nasjonale domstolers medvirkning i tråd med det systemet 

konvensjonen bygget på. På grunn av de spesielle omstendighetene i saken mente Domstolen at det 

forelå særlige grunner som kunne ha fritatt klageren fra hans ordinære plikt til å uttømme nasjonale 

rettsmidler. Domstolen tok likevel ikke endelig stilling til dette og viste til at klagen uansett måtte 

avvises som åpenbart grunnløs på annet grunnlag.  

Domstolen tok så opp spørsmålet om artikkel 2 og 3 kom til anvendelse.  

Innledningsvis uttalte Domstolen at det var mest naturlig å vurdere konsekvensene av utvisning for 

klagerens liv og helse etter artikkel 3. Domstolen noterte at klagerens anførsler ikke var foranlediget 
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av opplevde erfaringer med mishandling eller trusler, men til den generelle sikkerhetssituasjonen i 

Kirkuk og hans nyresteinssykdom. Domstolen kunne videre ikke se at UNE hadde gjort noe feil ved 

ikke å legge avgjørende vekt på UNHCRs anbefalinger om situasjonen i området. Etter en 

gjennomgang av UNEs informasjonsgrunnlag om sikkerhetssituasjonen i området, noterte Domstolen 

at det ikke var grunn til å tvile på avgjørelsen. Domstolen bemerket at den ikke utelukket muligheten 

for at en generelt voldelig situasjon i destinasjonslandet kunne bli så alvorlig at enhver 

tvangsreturnering ville innebære krenkelse av artikkel 3. En slik tilnærming ville bare være aktuell i de 

mest ekstreme situasjoner av generell vold. Den generelle sikkerhetssituasjonen i Kirkuk overtrådte 

ikke en slik terskel. Det var heller ingen individuelle omstendigheter som tilsa en reell risiko for 

mishandling.  

Domstolen tok til slutt opp om klagerens helsetilstand innebar at han ville bli utsatt for behandling i 

strid med artikkel 3. Den fastslo at en tvangsretur av en utlending som lider av en alvorlig sykdom til 

et land hvor kvaliteten på helsehjelpen er dårligere enn medlemsstatens, kan reise spørsmål om 

krenkelse av artikkel 3. Domstolen understreket at dette bare gjaldt i ekstraordinære saker, der de 

humanitære betenkelighetene mot utsendelse var overbevisende. Dette var ikke tilfelle i den 

aktuelle saken. Domstolens flertall avviste klagen som åpenbart grunnløs.  

 

* * * 


