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STAMOSE v. BULGARIA 

Date: 27/11/2012 Application no.: 29713/05 

Articles: 13 ; P4-2 ; P4-2-2 ; P4-2-3 

Conclusion:  Violation of Article 2 of Protocol No. 4 - Freedom of movement - {general} (Article 2 para. 

2 of Protocol No. 4 - Freedom to leave a country) ; Violation of Article 13 - Right to an effective 

remedy (Article 13 - Effective remedy) 

The applicant is a Bulgarian national who was born in 1974 and lives in Sheffield (United Kingdom). 

Having entered the United States on a student visa to then abandon his studies to take up paid 

employment, he was deported to Bulgaria in October 2003. Stamose complained that the Bulgarian 

border police subsequently imposed a two-year travel ban on him for breaching the United States 

immigration laws. Relying on Article 2 of Protocol No. 4 (freedom of movement) and Article 8 (right 

to respect for private and family life), he alleged that the ban was unjustified and disproportionate, 

and that it prevented him from travelling to the United States, where his mother and brother lived. 

Relying on Article 13 (right to an effective remedy), he complained that the Bulgarian courts did not 

review the proportionality of the measure. 
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Månedens utvalgte: Stamose v. Bulgaria  

 

Fakta:  

Klageren hadde klaget et vedtak om to års utreiseforbud fattet av bulgarske myndigheter inn for 

Domstolen. Da Domstolen behandlet klagen var klageren bosatt i England. 

Klageren hadde reist til USA på studentvisum i 1998 etter å ha fått studieplass ved universitetet i 

Missouri. Etter en tid avbrøt klageren studiene og begynte å arbeide. De amerikanske myndighetene 

fant at dette var i strid med vilkårene for studentvisum og utviste ham til Bulgaria i 2003. Forut for 

dette, men etter klagerens innreise til USA, hadde hans mor giftet seg med en amerikansk 

statsborger og fått innvilget permanent bosettingstillatelse i USA. Klagerens bror oppholdt seg også 

permanent i USA. Etter anmodning fra den amerikanske ambassaden ble klageren ilagt et 

utreiseforbud i to år av bulgarske myndigheter. Klageren bragte saken inn for en distriktsdomstol i 

Bulgaria. Han anførte blant annet at myndighetene ikke i tilstrekkelig grad hadde tatt hensyn til hans 

personlige forhold. Domstolen fant imidlertid at vedtaket var gyldig. Vedtaket var i samsvar med 

loven vedtaket var truffet på grunnlag av og var i tråd med lovens formål. Domstolen presiserte 

videre at myndighetenes konkrete skjønnsutøvelse ikke var gjenstand for domstolsprøving. 

Anførsler:  

Klageren anførte at utreiseforbudet var ubegrunnet og uforholdsmessig, og således utgjorde en 

krenkelse av tilleggsprotokoll 4 artikkel 2(2). De nasjonale domstolenes manglende vurdering av 

vedtakets forholdsmessighet utgjorde etter klagerens syn en krenkelse av rettighetene han hadde i 

henhold til artikkel 13. Videre, hevdet klageren, hadde forbudet forhindret ham i å besøke sin mor og 

sin bror i USA, og dermed medført et uforholdsmessig inngrep i retten til familieliv etter artikkel 8. 

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Innledningsvis uttalte domstolen at sakens faktum skilte seg ut fra sakene den tidligere hadde 

behandlet under artikkel 2(2) i protokoll 4, og at den således reiser nye spørsmål. Så langt hadde ikke 

Domstolen befattet seg med utreiseforbud ilagt med det formål å forhindre brudd på nasjonal eller 

utenlandsk innvandringslovgivning. De saker gjeldende denne artikkelen som domstolen tidligere 

hadde befattet seg med, hadde omhandlet restriksjoner ilagt på andre grunnlag. Domstolen vurderte 

imidlertid at på tross av disse ulikhetene, måtte forbudet vurderes opp mot de samme prinsippene 

som hadde kommet til anvendelse ved Domstolens tidligere behandling av bestemmelsen. 

Artikkel 2(2) i protokoll 4 sikrer enhver retten til å forlate et land til fordel for ethvert annet land 

personen var berettiget innreise til. Forbudet mot utreise fra Bulgaria, rettet mot klageren utgjorde 

utvilsomt et inngrep i denne rettigheten. Også inndragelsen av klagerens pass utgjorde et inngrep 

som nevnt. Det måtte således klarlegges hvorvidt inngrepet var i overensstemmelse med loven, og 

hvorvidt det forfulgte et eller flere av de legitime formål oppstilt i artikkel 2(3). Videre måtte det 

avgjøres hvorvidt inngrepet kunne anses « nødvendig i et demokratisk samfunn » for å oppnå 

formålet. 
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Inngrepet var forankret i nasjonal lovgivning, med hjemmel i den bulgarske 

identitetspapirlovgivningen. Lovgivningen var vedtatt med det formål å motvirke brudd på andre 

lands innvandringslovgivning, for å forhindre at dette påvirket andre bulgarske statsborgeres tilgang 

til innreise og visum i andre stater. 

Domstolen kunne strekke seg til å akseptere at inngrepet forfulgte et legitimt formål, i form av 

opprettholdelse av « ordre public » eller beskyttelse av andres rettigheter og friheter. Det var likevel 

ikke nødvendig å gå lengre inn i denne vurderingen ettersom Domstolen under enhver omstendighet 

ikke anså inngrepet som nødvendig i et demokratisk samfunn, og dermed heller ikke forholdsmessig. 

Domstolen bemerket at utreiseforbudet ikke var av særlig langvarig art, dette representerte 

imidlertid ikke det springende punkt. Det avgjørende var hvorvidt det overhodet var forholdsmessig å 

ilegge klageren et totalt utreiseforbud, grunnet brudd på et enkelt lands innvandringsreguleringer. Et 

slikt fullstendig og unyansert forbud kunne ikke, i Domstolens øyne, opprettholdes som 

forholdsmessig. En normal konsekvens av klagerens overtredelse ville ha vært et tidsbegrenset 

forbud mot innreise i det berørte lands territorium. Domstolen bemerket at det at Bulgaria ikke var 

direkte berørt av overtredelsen medførte at forbudet fremstod som svært restriktivt. Videre hadde 

ikke myndighetene begrunnet vedtaket, og hadde ved ileggelsen av det tilsynelatende ikke vurdert 

klagerens individuelle forhold. Senere hadde nasjonale domstoler fremholdt at de ikke kunne 

overprøve utøvelse av skjønn i forbindelse med den aktuelle myndighetsutøvelsen. Domstolen hadde 

ved tidligere anledninger fremholdt at slike generelle, og i praksis automatiske, inngrep ikke kunne 

rettferdiggjøres under bestemmelsen. 

Domstolen viste til at den bulgarske lovgivningen var truffet på bakgrunn av økt samarbeid om 

spørsmål relatert til inn- og utvandring i forbindelse med landets tilslutning til EU. Denne type 

bakgrunn påvirket imidlertid ikke Domstolens prøvelse med hensyn til krenkelse av konvensjonen. 

Heller ikke kunne et eventuelt utenlandsk press bak vedtaket rettferdiggjøre dets 

uforholdsmessighet. 

Domstolen utelukket ikke at et forbud mot å forlate ens eget land, på grunn av overtredelse av et 

annet lands innvandringslovgivning, i enkelte tilfeller kunne opprettholdes. All den tid inngrepet 

inntrådte som en automatisk konsekvens av overtredelsen, og hensyn ikke ble vist til den berørte 

persons individuelle forhold, kunne imidlertid ikke dette karakteriseres som nødvendig i et 

demokratisk samfunn. Domstolen konkluderte på denne bakgrunn med at det hadde funnet sted 

krenkelse av artikkel 2(2) i protokoll 4. 

Når det gjaldt klagerens anførsel under artikkel 8 uttalte Domstolen at den ikke anså seg forhindret 

fra å prøve denne på grunn av artikkel 35(3), men at den fant det unødvendig å prøve vedtaket også 

under denne bestemmelsen, hensett til sin konklusjon under artikkel 2(2) i protokoll 4. 

Domstolen gikk så videre til å vurdere spørsmålet i lys av artikkel 13. I denne sammenheng uttalte 

den at hvor det foreligger et grunngitt krav om at myndighetene har krenket et individs rettigheter 

under artikkel 2(2) i protokoll 4, oppstiller artikkel 13 en rett til å imøtegå inngrepet på en effektiv 

måte, samt til å få prøvet spørsmålet for nasjonale domstoler. Domstolen viste til sin behandling 

under artikkel 2(2) og slo fast at dette spørsmålet utgjorde et grunngitt krav. Det måtte således 

vurderes hvorvidt klageren kunne anses å ha tilgang til et effektivt rettsmiddel i tråd med artikkel 13. 

Det sentrale i den foreliggende sak, var hvorvidt domstolene hadde undersøkt klagerens krav og 
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påfølgende anke på tilfredsstillende vis. Domstolen viste til de nasjonale domstolenes behandling, og 

pekte på at den hadde behandlet klagerens anførsler med hensyn til legitime formål, tilsvarende 

formålene i konvensjonens artikkel 2(2), som irrelevante og hadde valgt å konsentrere seg om 

vedtakets formelle side. Det hadde blitt lagt særlig vekt på det faktum at domstolene var avskåret fra 

å prøve forvaltningens frie skjønn, som refererte seg til forbudets nødvendighet. Domstolen var 

således avskåret fra å prøve klagerens hovedinnvending og et av de sentrale vurderingstemaene 

under konvensjonen. Domstolen uttalte i denne sammenheng at en rettsprosess som på grunn av 

kompetansemangler ikke tilkjenner muligheten for å vurdere de materielle sidene av et grunngitt 

krav under konvensjonen, kan ikke tilfredsstille vilkårene i artikkel 13. Det forelå således også en 

krenkelse av artikkel 13.  

* * * 


