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SABANCHIYEVA and OTHERS v. RUSSIA  & MASKHADOVA and OTHERS v. RUSSIA 

Date: 06/06/2013 Application no.: 38450/05 &  18071/05 

Articles: 2; 2-1; 3; 8; 8-1; 8-2; 13; 13+8; 14; 14+8; 34; 35; 35-1; 38; 38-1-a; 41 

Conclusion:  Preliminary objection dismissed (Article 34 - Locus standi); Preliminary objection 

dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies); No violation of Article 2 - Right to life 

(Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect); No violation of Article 2 - Right to life 

(Article 2-1 - Life) (Substantive aspect); No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - 

Inhuman treatment) (Substantive aspect); Violation of Article 8 - Right to respect for private and 

family life (Article 8-1 - Respect for family life Respect for private life); Violation of Article 13+8 - Right 

to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8 - Right to respect for private and 

family life); No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) 

(Article 8 - Right to respect for private and family life); Pecuniary damage - claim dismissed; Non-

pecuniary damage - finding of violation sufficient 

Both cases essentially concerned the Russian authorities’ refusal to return the bodies of the Chechen 

separatist President and Chechen insurgents to their families. In the first case, the Court held in 

particular that the authorities had not been the direct cause of the death of the Chechen separatist 

President and that the investigation into the circumstances of his death had been adequate. 

Article 8 – Right to respect for private and family life 

 

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence.  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as 
is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national 
security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others. 

§  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120070
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120068
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 In the second case, it considered that the authorities could not be held responsible for the suffering 

caused to the applicants by the storage conditions of their relatives’ bodies, which had been the 

result of logistical difficulties. However, in both cases, it found that the automatic refusal to return 

the bodies to their families had not struck a fair balance between, on the one hand, the legitimate 

aim of preventing any disturbance which could have arisen during the burials as well as protecting 

the feelings of the relatives of the victims of terrorism and, on the other hand, the applicants’ right to 

pay their last respects at a funeral or at a grave. The Court fully acknowledged the challenges faced 

by a State from terrorism but found that the automatic refusal to return the bodies had contravened 

the authorities’ duty to take into account the individual circumstances of each of the deceased and 

those of their family members. In the absence of such an individualised approach, the measure had 

appeared to switch the blame from the deceased for their terrorist activities on to the applicants. 

Norske sammendrag på Lovdata.no:  

Maskhadova and Others v. Russia, Sabanchiyeva and others v. Russia 

 

 

 

 

 

 

Månedens utvalgte: Sabanchiyeva and Others v. Russia 

 

Fakta:  

Klagerne var 50 russiske statsborgere. De anførte at de var slektninger av 55 opprørere som var blitt 

drept under et angrep på diverse regjeringsbygninger i Nalchik i oktober 2005. Øyeblikkelig etter 

angrepene begjærte noen av klagerne å få de avdøde slektningenes kropper tilbakelevert, slik at de 

kunne begraves. Den kollektive begjæringen førte ikke frem. Den 15. mai 2006 bestemte 

myndighetene at opprørernes kropper ikke skulle tilbakeleveres, og de ble kremert. Klagernes 

opprinnelige forsøk på å få avgjørelsen overprøvd førte ikke frem, idet saken ble nektet fremmet for 

domstolene. Noen av klagerne anla sak for den russiske konstitusjonsdomstolen, med påstand om at 

den russiske terrorloven (Suppression of Terrorism Act) og forordning no. 164 fra 2003 (som forbød 

tilbakelevering av kroppene til terrorister som var drept som ledd i avvergelsen av terrorhandlinger) 

var konstitusjonsstridige. I 2007 fant konstitusjonsdomstolen at det ikke forelå konstitusjonsstrid, 

men at loven måtte tolkes slik at myndighetene ikke kunne begrave kropper før en domstol hadde 

bekreftet den kompetente myndighetens avgjørelse.  

 

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 
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Anførsler:  

Klagerne anførte at den behandling de var blitt utsatt for av myndighetene i forbindelse med 

identifikasjonen av de avdøde slektningene hadde påført dem en slik psykisk lidelse som innebar 

krenkelse av artikkel 3. De klaget både på oppbevaringen av slektningenes kropper under 

identifikasjonsprosessen og på omstendighetene rundt sin egen deltakelse i prosessen. Klagerne 

anførte videre at det faktum at de avdøde slektningenes kropper ble nektet tilbakelevert medførte et 

brudd på artikkel 8, 3 og 9. De anførte også brudd på artikkel 13 sammenholdt med artikkel 8, idet de 

manglet et effektivt rettsmiddel overfor myndighetenes avgjørelse om å nekte tilbakelevering av 

kroppene. Klagerne anførte dessuten at avgjørelsen om å nekte tilbakelevering av kroppene var i 

strid med artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8, idet den aktuelle lovgivningen utelukkende rettet 

seg mot muslimer.  

Staten imøtegikk klagernes anførsler. 

Samme dag som dom falt i den foreliggende saken avsa Domstolen også dom i den relaterte saken 

Maskhadova and others v. Russia (no. 18071/05). 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen vurderte først om det forelå en krenkelse av artikkel 3. Etter å ha minnet om at et visst 

minimumsnivå av alvorlighet må være oversteget dersom mishandlingen (ill-treatment) skal falle 

innenfor anvendelsesområdet til artikkel 3, slo Domstolen fast at den har inntatt en restriktiv 

tilnærming overfor klager som angår psykisk lidelse hos slektninger av påståtte ofre for 

sikkerhetsoperasjoner utført av myndighetene. I saker der en person som er i varetekt senere er blitt 

funnet død, har Domstolen vanligvis foretatt sin vurdering etter artikkel 2. Domstolen har imidlertid 

vurdert og funnet krenkelse av artikkel 3 på bakgrunn av psykisk lidelse i flere saker mot Tyrkia, der 

sikkerhetsstyrker hadde brent ned klageres hjem og eiendeler foran deres øyne (se Selçuk and Asker 

v. Turkey, no. 23184/94; Yöyler v. Turkey, no. 26973/95 og Ayder and Others v. Turkey, no. 

23656/94.) I henhold til fast rettspraksis, minnet Domstolen om at påstander om mishandling må 

finnes bevist utover rimelig tvil. I den foreliggende sak fant Domstolen det klart at forholdene rundt 

oppbevaring og identifisering av kroppene var slik at klagerne, som de avdødes slektninger, kunne 

være utsatt for psykisk lidelse. Spørsmålet var om denne lidelsen i lys av de konkrete 

omstendighetene i saken var av en slik art at klagen falt innenfor anvendelsesområdet til artikkel 3. 

Domstolen bemerket i denne sammenheng først at den foreliggende sak skilte seg fra de saker som 

er blitt fremmet av familiemedlemmer av ofre for forsvinninger eller utenrettslige drap (extra-judicial 

killings) foretatt av sikkerhetsstyrker. Klagernes slektninger i den foreliggende sak døde ikke som 

resultat av myndighetshandlinger i strid med artikkel 2, og klagerne kunne heller ikke sies å ha lidt 

som følge av forlenget usikkerhet om slektningenes skjebne, idet formålet med deres frivillige 

deltakelse i identifikasjonsprosessen kort tid etter angrepet nettopp var å finne slektningenes 

kropper. Videre påpekte Domstolen at saken skilte seg fra de tyrkiske sakene som gjaldt tilsiktet 

ødeleggelse av eiendom foran klagernes øyne. Da Domstolen i Selçuk and Asker v. Turkey (no. 

23184/94) konkluderte med at det forelå umenneskelig behandling i strid med artikkel 3, la den vekt 

på at klagernes hjem ble ødelagt forsettlig og uten respekt for deres følelser. Et tilsvarende 

resonnement trådte frem i Yöyler v. Turkey (no. 26973/95) og Ayder and Others v. Turkey (no. 
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23656/94), der sikkerhetsstyrker hadde brent ned klagernes hjem og eiendeler med det siktemål å 

påføre dem psykisk ledelse. I den foreliggende sak forelå det derimot ikke bevis som kunne lede til 

samme konklusjon. Den utilfredsstillende oppbevaringen av de avdødes kropper skyldtes her 

logistiske problemer som hang sammen med arten av hendelsene den 13. og 14. oktober 2005 og 

antallet døde, og kunne ikke sies å ha hatt som formål å utsette klagerne for umenneskelig 

behandling eller å påføre dem psykisk lidelse. Domstolen fant etter dette at det ikke forelå noen 

krenkelse av artikkel 3, idet omstendighetene rundt oppbevaringen av slektningenes kropper ikke var 

av en slik art at den følelsesmessige belastning klagerne ble påført gikk ut over det som måtte regnes 

som uunngåelig for avdødes familiemedlemmer i en sammenliknbar situasjon. 

I vurderingen av om det forelå en krenkelse av artikkel 8, tok Domstolen først stilling til om artikkel 8 

kom til anvendelse i saken. Domstolen minnet om at begrepene «privatliv» og «familieliv» er vide 

begreper som ikke kan gis en uttømmende definisjon. Med unntak av den nittende klageren, var det 

fra myndighetenes side ikke bestridt at avgjørelsen om ikke å tilbakelevere kroppene utgjorde et 

inngrep i klagernes rett til privat- og familieliv under artikkel 8. For den nittende klagerens 

vedkommende, hvis forhold til avdøde bestod i én måneds samboerskap, samt sporadiske møter i 

hemmelighet de etterfølgende åtte månedene, vurderte Domstolen at det forelå liten tvil om at 

forholdet mellom klageren og den avdøde var å regne som omfattet av «privatliv», selv om det 

muligvis ikke var av en slik art at det kunne sies å falle innenfor rekkevidden av «familieliv».  

Domstolen vurderte deretter om artikkel 8 var krenket. Den viste først til at avgjørelsen om ikke å 

tilbakelevere de avdøde slektningenes kropper representerte et avvik fra hovedregelen i russisk rett. 

Slektninger av avdøde personer som var villige til å organisere begravelsen hadde normalt en 

lovfestet rett til å få kroppen tilbakelevert omgående etter at dødsårsaken var slått fast. Innenfor de 

retningslinjer som gjaldt for sikkerhet og helse, stod etterlatte fritt til å gjennomføre begravelsen 

etter den avdødes eller egne ønsker. Unntaket fra denne generelle 

regelen frarøvet klagerne muligheten til å organisere og delta i 

begravelsen av sine slektninger og til å kjenne gravplassens plassering 

og senere besøke denne. På denne bakgrunn fant Domstolen at 

tiltaket representerte et inngrep i retten til privatliv for den nittende 

klageren. For de øvrige klagerne representerte tiltaket et inngrep både 

i retten til privat- og familieliv.  

Spørsmålet for Domstolen var så om inngrepet var rettferdiggjort etter artikkel 8(2). Domstolen tok 

først stilling til om inngrepet var i samsvar med loven. For å oppfylle dette kriteriet må tiltaket ha 

hjemmel i nasjonal rett, og den aktuelle lovbestemmelsen må være tilgjengelig og forutsigbar. 

Sistnevnte innebærer at loven med tilstrekkelig presisjon må tilkjennegi betingelsene for at tiltak kan 

iverksettes, slik at berørte personer kan regulere sin atferd deretter. På bakgrunn av det tilgjengelige 

materialet i den foreliggende sak, fant Domstolen det klart at myndighetenes avgjørelse om ikke å 

tilbakelevere slektningenes kropper til klagerne var hjemlet i russisk lov. Avgjørelsen ble fattet med 

hjemmel i de relevante bestemmelser i den russiske terrorloven, gravferdsloven og en forordning. 

Det var i avgjørelsen godtgjort at de avdøde hadde deltatt i angrepet den 13. oktober 2005. Det 

videre spørsmålet om lovens tilgjengelighet og forutsigbarhet hang nært sammen med spørsmålet 

om forholdsmessighet, og Domstolen fant det derfor best å behandle dette som et aspekt ved 

forholdsmessighetsvurderingen. Hva angikk tiltakets legitime formål, bemerket Domstolen at 

myndighetene forsvarte tiltaket med referanse til konstitusjonsdomstolens avgjørelse i 2007. 

Har du 
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Send mail til: 
info@nchr.uio.no                 

? 



 

Side 5 EMD-Bulletin Nr. 6 År 2013 Norsk senter for menneskerettigheter 

 

Konstitusjonsdomstolen uttalte her at regelen om ikke å levere tilbake kroppene til terrorister var 

rettferdiggjort for å forebygge og bekjempe terrorisme, masseuro og sammenstøt mellom ulike 

etniske grupper, aggresjon fra etterlatte etter terrorister, samt for å beskytte menneskelig liv og 

legeme. Videre ble behovet for å begrense propagandaeffekten av terrorhandlinger vektlagt. 

Domstolen viste til at når personer som har deltatt i terrorhandlinger begraves like i nærheten av 

ofrene for sine handlinger, og begravelsesritualer som er ment å uttrykke respekt overholdes, tjener 

dette både som propaganda for terrorisme og som en fornærmelse overfor de etterlatte etter 

ofrene. På denne bakgrunn mente Domstolen det godtgjort at tiltaket var truffet av hensyn til 

offentlig trygghet, forebygging av uorden og beskyttelse av andres rettigheter og friheter.  

Spørsmålet var så om tiltaket var «nødvendig i et demokratisk samfunn». Domstolen minnet om at 

dersom et tiltak skal anses som forholdsmessig og nødvendig i et demokratisk samfunn, må det 

utelukkes at det samme formål kan nås gjennom alternative, mindre inngripende tiltak. De nasjonale 

myndighetene må gis en skjønnsmargin, hvis bredde vil variere avhengig av arten av den angjeldende 

rettigheten, dens betydning for individet, arten av inngrepet og målet som søkes oppnådd ved 

inngrepet. Domstolen har tidligere understreket at den er klar over de særlige utfordringer 

terrorisme utgjør for medlemsstatene. Skjønnsmarginen vil være mindre der rettigheten som står på 

spill er avgjørende for at individet skal nyte godt av intime rettigheter eller kjernerettigheter 

(«intimate or key rights»). Der særlig viktige aspekter ved individets eksistens eller identitet står på 

spill, er statens skjønnsmargin begrenset.  

I vurderingen av om tiltaket var rettferdiggjort, tok Domstolen i betraktning hendelsene før 

avgjørelsen den 15. mai 2006 og det faktum at det var en alvorlig trussel om flere angrep og 

sammenstøt mellom etniske og religiøse grupper i Nalchik. Tiltaket måtte imidlertid like fullt 

rettferdiggjøres i hver enkelt sak. Hva angikk klagernes anførsler om at den russiske lovgivningen var 

overdrevent vidtfavnende, bemerket Domstolen at dens oppgave ikke er å foreta en abstrakt 

prøvelse av nasjonal lovgivning eller praksis opp mot konvensjonens bestemmelser. I stedet må 

Domstolen vurdere hvilken konkret effekt et inngrep har for klagerens rett til privat- og familieliv. I 

den foreliggende sak ble klagerne som følge av avgjørelsen den 15. mai 2006 frarøvet den mulighet 

til å begrave en avdød slektning og å forvisse seg om gravplassens plassering som ellers er garantert 

avdødes nære slektninger i Russland. Dette inngrepet i rettighetene etter artikkel 8 var særlig alvorlig 

fordi det avskar enhver mulighet for å delta i begravelsesseremonien og for å få kjennskap til gravens 

plassering.  

I sin videre analyse tok Domstolen utgangspunkt i de opplysninger om de faktiske forhold som 

fremgikk av etterforskningen etter terrorangrepet i Nalchik. I lys av de avdødes handlinger, 

omstendighetene rundt deres død og den særdeles sensitive etniske og religiøse konteksten i denne 

regionen i Russland, fant Domstolen at den ikke kunne utelukke at tiltak som begrenset klagernes 

rettigheter med hensyn til begravelsen av de avdøde var rettferdiggjort etter artikkel 8. Avhengig av 

nøyaktig hvor begravelsesseremoniene skulle finne sted, måtte myndighetene forventes å gripe inn 

for å hindre uro og ulovlige handlinger. Myndighetene måtte også kunne organisere slike inngrep på 

en slik måte at den psykologiske effekten av terrorangrep på befolkningen ble begrenset og følelsene 

til etterlatte etter ofrene ble ivaretatt. Domstolen var samtidig ikke enig i at de overnevnte formål 

utgjorde en tilstrekkelig begrunnelse for alle aspekter ved det aktuelle tiltaket, da særlig det faktum 

at klagerne ble nektet enhver deltakelse i begravelsesseremoniene og muligheten til å ta et siste 

farvel med de avdøde. I sin avgjørelse foretok myndighetene ingen individuell vurdering av 
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omstendighetene for hver enkelt av de avdøde og deres slektninger. Etter gjeldende rett var slike 

spørsmål irrelevante, og avgjørelsen den 15. mai 2006 var et rent automatisk tiltak. I lys av det som 

sto på spill for klagerne, mente Domstolen at denne automatikken var i strid med myndighetenes 

plikt til å ta høyde for at ethvert inngrep i retten til respekt for privat- og familieliv etter artikkel 8 

skal være rettferdiggjort og forholdsmessig i den konkrete sak. I mangel av en individualisert 

tilnærming fikk tiltaket en avstraffende virkning overfor klagerne, idet byrden ved de ufordelaktige 

konsekvenser av den avdødes handlinger ble overført fra den avdøde selv til dennes familie og 

slektninger. I lys av tiltakets automatiske karakter og myndighetenes manglende hensyntagen til 

forholdsmessighetsprinsippet, fant Domstolen at det ikke var truffet en rimelig balanse mellom 

klagernes rett til respekt for privat- og familieliv og de legitime formål myndighetene søkte å oppnå, 

og at staten hadde overskredet den skjønnsmargin som i dette henseendet var akseptabel. 

Domstolen konkluderte etter dette med at avgjørelsen av 15. mai 2006 representerte et brudd på 

klagernes rett til respekt for privat- og familieliv etter artikkel 8. For den nittende klageren 

representerte avgjørelsen et brudd på retten til respekt for privatliv.  

Domstolen tok videre stilling til om det forelå brudd på artikkel 13 sammenholdt med artikkel 8. Den 

viste innledningsvis til at artikkel 13 sikrer tilgang til et effektivt nasjonalt rettsmiddel for klager om 

konvensjonskrenkelser. Artikkel 13 foreskriver imidlertid kun at et nasjonalt rettsmiddel er 

tilgjengelig for klager som faller inn under konvensjonen, og går ikke så langt som å garantere et 

rettsmiddel der nasjonal lovgivning kan prøves som konvensjonsstridig for en nasjonal myndighet. I 

den foreliggende sak kom artikkel 13 til anvendelse, idet klagen kunne tas til behandling etter artikkel 

8. Det måtte derfor vurderes om klagerne etter russisk lov hadde tilgang til et effektivt rettsmiddel 

der de kunne klage på brudd på sine konvensjonsrettigheter. Domstolen bemerket at avgjørelsen av 

15. mai 2006 ikke var gjenstand for domstolsprøving. Selv om klagernes stilling i noen grad ble bedret 

ved konstitusjonsdomstolens avgjørelser i 2007 og 2011, ble klagerne gjennom hele den nasjonale 

prosessen nektet tilgang til en kopi av avgjørelsen av 15. mai 2006. Selv etter de endringer som fulgte 

av konstitusjonsdomstolens avgjørelser, var domstolenes kompetanse begrenset til å etterprøve den 

formelle lovligheten av tiltaket, og kunne ikke vurdere behovet for tiltaket som sådan. Under disse 

omstendighetene ga ikke gjeldende rett klagerne tilstrekkelig prosessuell beskyttelse mot 

vilkårlighet. Domstolen konkluderte etter dette med at klagerne ikke hadde tilgang til et effektivt 

rettsmiddel for å anke avgjørelsen av 15. mai 2006. Det forelå dermed brudd på artikkel 13 

sammenholdt med artikkel 8.  

Domstolen fant ikke grunn til separat å vurdere saken etter artikkel 3 og 9, idet det allerede var 

funnet at det forelå brudd på artikkel 8 og artikkel 13 sammenholdt med artikkel 8.  

På bakgrunn av det tilgjengelige bevismaterialet var det ikke noen indikasjon på at den aktuelle 

lovgivningen utelukkende var rettet mot muslimer eller at klagerne ble behandlet annerledes enn 

andre personer i en tilsvarende situasjon på grunn av sin religiøse tilhørighet eller etnisitet. Det 

forelå derfor ikke brudd på artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8.  

Domstolen fant heller ikke støtte for klagernes påstand om at myndighetene hadde forsømt sine 

forpliktelser etter artikkel 38(1)(a) ved å tilbakeholde relevant saksmateriale.  

* * * 


