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ANANYEV v. RUSSIA 

Date: 10/01/2012 Application no.: 42525/07 ; 60800/08 

Articles: 3 ; 13 ; 35 ; 35-1 ; 41 ; 46 ; 46-1 ; 46-2 

Conclusion: Preliminary objection joined to merits and dismissed (non-exhaustion of domestic 

remedies) ; Violation of Art. 3 (substantive aspect) ; Violation of Art. 13 ; Remainder inadmissible ; 

Respondent State to take individual measures ; Respondent State to take measures of a general 

character ; Non-pecuniary damage - award ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-pecuniary 

damage - finding of violation sufficient 

The case concerned the applicants’ complaints that they had been detained in inhuman and 

degrading conditions in remand centres awaiting criminal trials against them. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

PATYI v. HUNGARY 

Date: 17/01/2012 Application no.: 35127/08 

Articles: 11 ; 11-1 ; 11-2 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion:  Preliminary objection joined to merits and dismissed (non-exhaustion of domestic 

remedies) ; Violation of Art. 11 ; Non-pecuniary damage - award 

The cases concerned the Hungarian authorities’ refusal to authorise demonstrations which the 

applicants intended to organise in front of the Parliament in Budapest in 2006 and 2007 respectively. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

OTHMAN v. UK  

Date: 17/01/2012 Application no.: 8139/09 

Articles: 3 ; 5 ; 5-1 ; 6 ; 6-1 ; 13 
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Conclusion:  No violation of Art. 3 (in case of expulsion to Jordan) ; No violation of Art. 3+13 ; No 

violation of Art. 5 (in case of expulsion to Jordan) ; Violation of Art. 6 (in case of expulsion to Jordan) 

The case concerned whether Omar Othman (also known as Abu Qatada) would be at real risk of ill-

treatment or a grossly unfair trial if deported to Jordan, where he is wanted on terrorism charges.  

 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

STANEV v. BULGARIA (GC)  

Date: 17/01/2012 Application no.: 36760/06 

Articles: 3 ; 5 ; 5-1 ; 5-4 ; 5-5 ; 6 ; 6-1 ; 13 ; 13+3 ; 41 ; 46 ; 46-2 

Conclusion: Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of Art. 

5-1 ; Violation of Art. 5-4 ; Violation of Art. 5-5 ; Violation of Art. 3 (substantive aspect) ; Violation of 

Art. 13+3 ; Violation of Art. 6-1 ; Non-pecuniary damage - award 

The case concerned a man forced to live for years in an unsanitary and dilapidated psychiatric 

institution with inadequate food and heating and no activities for residents.  

 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

SINDICATUL ‘PĂSTORUL CEL BUN’ c. ROUMANIE 

Date: 31/01/2012 Application no.: 2330/09 

Articles:  11 ; 11-1 ; 11-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 11 ; Pecuniary and non-pecuniary damage - award 

The case concerned a union set up by members of the clergy and lay members of the Orthodox 

Church and its entry in the trade unions register.  

 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

ASSUNCAO CHAVES c. PORTUGAL 

Date: 31/01/2012 Application no.: 61226/08 

Articles: 6 ; 6-1 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 41 

Conclusion: Remainder inadmissible ; Violation of Art. 6-1 ; No violation of Art. 8 (substantive 

aspect) ; Non-pecuniary damage – award 

The case concerned deprivation of parental responsibility in conjunction with Article 8 (right to 

respect for private and family life).  

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: Othman v. UK 

 

Fakta:  

Klageren var en jordansk statsborger som i 1994 ble anerkjent som flyktning og innvilget midlertid 

oppholdstillatelse i Storbritannia frem til 1998. Mens klagerens søknad om fast oppholdstillatelse lå 

til behandling, ble det fra 2002 iverksatt ulike tvangstiltak mot ham med hjemmel i Storbritannias 

anti-terrorlovgivning. I 2005 fikk han beskjed om at han ville bli utvist til Jordan. Klageren anket 

denne avgjørelsen inn til ankenemnda for utlendingssaker. Han viste til at han i 1998 og 2000 var blitt 

dømt in absentia av den jordanske stikkerhetsdomstolen for å ha medvirket til terror i Jordan. 

Domfellelsen av klageren var blant annet basert på de medtiltaltes tilståelser som de hevdet var 

fremtvunget av den jordanske sikkerhetstjenesten ved tortur. Klageren viste til at han ved retur til 

Jordan ville få straffesakene gjenopptatt med påfølgende risiko for lang varetektsfengsling, tortur og 

en åpenbar urettferdig rettergang basert på bevis fremtvunget ved tortur. Ankenemnda avslo anken 

og viste blant annet til at en nylig inngått returavtale mellom Storbritannia og Jordan ville beskytte 

klageren mot tortur. Ankenemnda fant heller ikke grunnlag for at klageren ville bli utsatt for en 

urettferdig rettergang. I sin behandling av saken ble ankenemnda forelagt hemmeligstemplede 

dokumenter som klageren selv ikke fikk tilgang til. Klageren anket videre til domstolene, uten at 

dette førte frem. 

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 3 under henvisning til at han risikerte tortur hvis han ble 

returnert til Jordan. Videre anførte han at ankenemndas saksbehandling ikke tilfredsstilte kravene i 

artikkel 13. Han anførte også at en retur med påfølgende varetektsfengsling og gjenåpning av 

straffesaken ville innebære vilkårlig frihetsberøvelse i strid med artikkel 5. Til slutt anførte klageren at 

en retur ville være i strid med artikkel 6 i det en fornyet straffesak ville innebære en åpenbar 

krenkelse av artikkel 6. Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først anførselen om at en retur ville være i strid med artikkel 3. Den viste til at 

en retur ville være i strid med EMK hvis det var en reell risk for at klageren ville bli utsatt for tortur 

eller annen mishandling i Jordan. I denne vurderingen måtte Domstolen ta hensyn til den generelle 

menneskerettighetssituasjonen i landet, de konkrete omstendighetene i klagerens sak og de 
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garantier som var gitt i returavtalen. Med referanse til tidligere rettspraksis listet domstolen elleve 

faktorer som den ville vurdere garantiene i returavtalen opp mot, inkludert hvem som hadde gitt 

garantiene, det bilaterale forholdet mellom avtalestatene, overvåkingsmekanismer og hvorvidt 

mottakerstaten hadde et effektivt vern mot tortur. Domstolen viste blant annet til rapporter fra FN 

og NGOer om at de jordanske sikkerhetsstyrkene rutinemessig utsatte personer mistenkt for å være 

islamistiske terrorister for tortur. Hverken domstolene eller andre instanser hadde vist seg å kunne 

beskytte mot tortur. Som en høyprofilert islamist tilhørte klageren en kategori av personer som 

risikerte tortur og klageren hevdet at han tidligere var blitt utsatt for dette. Domstolen måtte derfor 

vurdere om de diplomatiske garantiene som Jordan hadde gitt til Storbritannia var tilstrekkelige til å 

beskytte klageren mot tortur. Den viste blant annet til at garantiene i returavtalen var detaljert og 

omfattende, godkjent av kongen og ledere av sikkerhetstyrkene og var inngått mellom stater med 

lange og sterke bilaterale relasjoner. Et brudd på avtalen ville få alvorlige konsekvenser for forholdet 

mellom de to statene. Videre ville gjennomføringen av garantiene bli overvåket av uavhengig 

menneskerettighetsorganisasjon i Jordan som ville ha full tilgang til klageren i fengsel. På denne 

bakgrunn konkluderte Domstolen med at det ikke forelå en reell risiko for at klageren ville bli utsatt 

for tortur eller annen mishandling i strid med artikkel 3 ved utvisning til Jordan.  

Domstolen tok så til behandling klagerens anførsler under artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3. 

Klageren hevdet at det var i strid med artikkel 13 at ankenemnda hadde foretatt sin vurdering av 

anken over utvisningsvedtaket på bakgrunn av dokumenter som klageren ikke hadde fått tilgang til. 

Domstolen uttalte at den i tidligere saker hadde kommet til at ankenemnda var en uavhengig 

domstol i artikkel 13 sin forstand og viste blant annet til at nemnda kunne oppheve utvisningsvedtak 

ved fare for tortur i mottakerlandet. Under ankenemndas behandling av de hemmeligstemplede 

rapportene, ble klagerens interesser ivaretatt av spesielle advokater. Domstolen konkluderte med at 

artikkel 13, sammenholdt med artikkel 3, ikke var krenket.  

Domstolen tok så til behandling klagerens anførsel om blant annet at han ved retur til Jordan 

risikerte å bli frihetsberøvet i strid med artikkel 5. Domstolen diskuterte seg innledningsvis frem til at 

artikkel 5 kom til anvendelse i utvisningssaker. Det ville derfor være i strid med artikkel 5 om en 

person ble returnert til en stat hvor vedkommende kunne bli utsatt for en reell risiko for 

frihetsberøvelse i åpenbar strid med artikkelen. Terskelen var imidlertid høy. I denne saken risikerte 

klageren å bli frihetsberøvet i opptil 50 dager i påvente av gjenopptakelse av straffesaken. I følge 

Domstolen utgjorde ikke dette en åpenbar krenkelse av artikkel 5. Domstolen konkluderte med at en 

utvisning av klageren til Jordan ikke ville innebære en krenkelse av artikkel 5.  

Avslutningsvis tok Domstolen til behandling klagerens anførsel om at han ved retur til Jordan ville bli 

utsatt for en reell risiko for en åpenbar krenkelse av retten til rettferdig rettergang i artikkel 6. Han 

viste til at det i den ventede straffesaken ville bli brukt bevis mot ham som var blitt fremkalt ved 

tortur. Domstolen viste til at en utvisning eller utlevering kunne være i strid med artikkel 6 hvor det 

forelå en reell risiko for en åpenbar krenkelse av artikkelen i mottakerlandet. Terskelen var også her 

høy og det måtte være fare for at retten til rettferdig rettergang ble totalt annullert. Domstolen slo 

fast at en rettergang som tillot bruken av bevis som var fremkalt ved tortur, utgjorde en åpenbar 

krenkelse av artikkel 6. Videre viste den til at bruken av tortur var utbredt i Jordan og at de jordanske 

domstolene ikke sanksjonerte dette, men derimot tillot slikt bevis fremlagt for retten. Klageren var 

alt dømt in absentia på grunnlag av tilståelser som Domstolen fant var fremtvunget ved tortur. Ved 

en gjenåpning av straffesakene mot klageren, forelå det en stor sannsynlighet for at bevis som var 
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fremtvunget ved tortur, ville bli tillatt ført under rettsaken. Jordan hadde ikke gitt noen garantier til 

Storbritannia om at slikt bevismateriale ikke ville bli brukt mot klageren. Domstolen kom derfor til, 

for første gang i sin rettspraksis, at det forelå en reell risiko for at klagerens rett til en rettferdig 

rettergang ville bli åpenbart krenket ved en retur til Jordan. Returnering av klageren til Jordan ville 

derfor innebære en krenkelse av retten til rettferdig rettergang i artikkel 6.   

* * * 


