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Kjære leser, 

dette er første utgave av EMD-bulletin, et nyhetsbrev med månedlig oversikt over de siste 

avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).  

Første del av nyhetsbrevet presenterer forrige måneds kategori 1-avgjørelser fra EMD, det vil si saker 

som i følge EMD selv er av betydning for utvikling, presisering eller endring av domstolens praksis. 

Avgjørelser mot Norge vil også bli referert. Tittelen på sakene er lenket til avgjørelsene i originaltekst 

i EMDs database Hudoc. I samarbeid med Lovdata publiserer Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) norske sammendrag av avgjørelsene, og disse er tilgjengelig via lenken merket Lovdata.no. I 

tilknytning til hver avgjørelse refereres nøkkelinfo om dato, saksnummer, berørte artikler og 

konklusjon, i tillegg til en kort beskrivelse av hva saken handler om. 

I nyhetsbrevet har vi også tatt med noen nyttige lenker, før vi trykker et utvalgt sammendrag på 

norsk.  For januar var valget av sammendrag enkelt, det måtte bli M.S.S. v. Belgia og Hellas – en dom 

av relevans for norsk asylpraksis med hensyn til retur av asylsøkere til Hellas. 

EMD-bulletin vil bli publisert som et elektronisk nyhetsbrev via epost og SMRs nettsider. Send en 

epost til emdbulletin@nchr.uio.no for å tegne gratis abonnement. Nyhetsbrevet er under utvikling og 

vi tar gjerne også i mot tips om forbedringer. 

Vi håper EMD-bulletin kan bidra til å spre informasjon om EMK og praksis fra EMD, og at 

nyhetsbrevet kan være et nyttig hjelpemiddel for alle med interesse for menneskerettigheter til å 

holde seg oppdatert innen et spennende fagfelt!  

I forbindelse med utarbeidelsen av sammendragene og nyhetsbrevet ønsker jeg å rette en spesiell 

takk til samarbeidspartner Lovdata, kollega Vibeke Musæus og vit.ass. Marie-Astrid Haaland Matlary. 

Med vennlig hilsen 

Magnus Forberg Andersen 
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Januar: Kategori 1-avgjørelser fra EMD 

 

PAKSAS v. LITHUANIA 

Date: 06/01/2011 Application no.: 34932/04 

Articles: 6 ; 6-1 ; 6-2 ; 7 ; 13 ; 13+P1-3 ; 17 ; 35 ; 35-1 ; 41 ; P1-3 ; P7-4 

Conclusion:  Violation of P1-3 ; Remainder inadmissible ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-

pecuniary damage - finding of violation sufficient 

The case concerned the applicant’s disqualification from holding parliamentary office following his 

removal as President of Lithuania in impeachment proceedings for committing a gross violation of 

the Constitution and breaching the constitutional oath. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

MEHMET NURI OZEN v. TURKEY  

Date: 11/01/2011 Application no.: 15672/08 

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

Conclusion:  Violation of Art. 8 ; Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient 

No legal basis for refusal to dispatch prisoners’ letters written in a language other than Turkish. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

HAIDN v. GERMANY  

Date: 13/01/2011 Application no.: 6587/04 

Articles: 3 ; 5 ; 5-1 ; 5-1-a ; 5-1-c ; 5-1-e 

Conclusion:  Violation of Art. 5-1 ; No violation of Art. 3 

The case concerned the applicant’s placement in detention for preventive purposes for an indefinite 

duration after having served his full prison sentence. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

MGN Limited v. UK 

Date: 18/01/2011 Application no.: 39401/04 

Articles: 10 ; 10-1 ; 10-2 ; 41 

Conclusion: No Violation of Art. 10 ; Violation of Art. 10 ; Just satisfaction reserved 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879540&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879540&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-034932-litau.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879628&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879628&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-015672-tyrki.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879804&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-006587-tyskl.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879991&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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The case concerned the complaints of the publishing company Mgn Limited that the United Kingdom 

breached its freedom of expression rights as a result of:  

- the national courts’ finding against it for breach of Ms Naomi Campbell’s privacy by publishing 

articles and pictures in The Daily Mirror about her drug-addiction treatment; and  

- it being ordered to pay “success fees” agreed between Ms Campbell and her lawyers in relation to 

the same privacy proceedings. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

HAAS c. SUISSE 

Date: 20/01/2011 Application no.: 31322/07 

Articles:  8 ; 8-1 

Conclusion:  No violation of Art. 8  

This case raised the issue of whether, by virtue of the right to respect for private life, the State should 

have ensured that a sick man wishing to commit suicide could obtain a lethal substance (sodium 

pentobarbital) without a prescription, by way of derogation from the law, so as to be able to end his 

life without pain and with no risk of failure. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

PAYET v. FRANCE 

Date: 20/01/2011 Application no.: 19606/08 

Articles: 3 ; 13 ; 35 ; 35-3 ; 41 

Conlcusion: Remainder inadmissible ; No violation of Art. 3 (substantive aspect) ; Violation of Art. 3 

(substantive aspect) ; Violation of Art. 13 ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-pecuniary 

damage - award 

The case concerned, in particular, the prison regime imposed on the applicant on account of his 

dangerousness and his repeated involvement in escape attempts. The regime consisted in numerous 

transfers between prisons and detention in a punishment wing following his second escape. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

M.S.S. v. BELGIUM and GREECE 

Date: 21/01/2011 Application no.: 30696/09 

 
Articles: 1 ; 3 ; 13 ; 13+3 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 41 ; 46  
 
Conclusion: Preliminary objections joined to merits and dismissed (Victim, non-exhaustion of 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2004-039401-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880260&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880260&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-031322-sveit.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880267&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-019606-frank.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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domestic remedies) ; Violations of Art. 3 (Greece) ; Violation of Art. 13+3 (Greece) ; Violations of Art. 
3 (Belgium) ; Violation of Art. 13+3 (Belgium) ; Non-pecuniary damage - award ; Respondent State to 
take individual measures 

The case concerned the expulsion of an asylum seeker to Greece by the Belgian authorities in 
application of the EU Dublin II Regulation. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Nyttige lenker 

 

 Hudoc – EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata - EMD sammendrag på norsk 

 Norsk senter for menneskerettigheters EMD-sider 

 Informasjon om klage til EMD 

Månedens utvalgte: M.S.S. v. Belgia og Hellas 

 

Fakta:  

Klageren var en afghaner som i 2008 først ankom Hellas før han i februar 2009 søkte asyl i Belgia. 

Klageren kom uten identitetspapirer og hevdet han risikerte forfølgelse i hjemlandet fordi han hadde 

jobbet som tolk for NATO-styrkene. I påvente av asylbehandlingen ble han plassert i et åpent 

mottakssenter. I april 2009 anbefalte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) belgiske 

utlendingsmyndigheter å utsette alle returer av asylsøkere til Hellas på grunn av manglene ved 

saksbehandlingen og mottakssentrene der. Den 19. mai 2009 avslo utlendingsmyndighetene 

klagerens søknad og vedtok at han måtte returnere til Hellas i samsvar med artikkel 3 (1) i Dublin II-

forordningen. Utlendingsmyndighetene viste blant annet til at det var ingen grunn til å tvile på at 

Hellas ville overholde sine asylrettslige forpliktelser under EU-retten og FNs flyktningkonvensjon. I 

påvente av retur til Hellas ble klageren internert. Klokken 10.25 den 29. mai, samme dag som 

klageren skulle returneres, søkte hans advokat utlendingsforvaltningens ankeinstans om å sette til 

side og stoppe gjennomføringen av bortvisningsvedtaket. I anken ble det vist til EMK artikkel 3 og 

faren for vilkårlig frihetsberøvelse under elendige forhold i Hellas, og videre faren for å bli sendt 

tilbake til Afghanistan uten en reell vurdering av asylsøknaden. Behandlingen av anken ble berammet 

til klokken 11.30 samme dag. Advokaten møtte ikke og ankeinstansen avviste anken på grunn av 

manglende oppmøte. På flyplassen motsatte klageren seg utreise og ble igjen satt i varetekt. Den 4. 

juni oversendte greske myndigheter et standardbrev hvor de bekreftet at de var forpliktet under 

Dublin-regelverket til å behandle klagerens asylsøknad. Den 15. juni ble klageren sendt til Hellas. 

Hans anke over dette bortvisningsvedtaket ble 3. og 10. september avvist av ankeinstansen bl.a. fordi 

han ikke hadde overholdt prosessuelle frister.  

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-030696-belgi.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions/
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Den 11. juni anla klageren sak ved EMD og anmodet samtidig Domstolen om å be Belgia stoppe 

gjennomføringen av bortvisningsvedtaket. Dagen etter avviste EMD klagerens anmodning om 

midlertidig forføyning for å få stoppet gjennomføringen av bortvisningen. Avvisning var basert på at 

Hellas overholdt sine internasjonale forpliktelser og ville holde Domstolen informert om klagerens 

videre behandling.  

Ved ankomst i Athen den 15. juni søkte klageren asyl og ble plassert på et utlendingsinternat hvor 

han ble låst inn på et lite rom sammen med 20 andre personer. Han måtte sove på en skitten 

madrass eller rett på gulvet, fikk lite å spise, ble nektet lufteturer og fikk kun benytte toalettene med 

vaktenes samtykke. Den 18. juni slapp han ut av internatet, fikk utstedt et asylsøkerkort og fikk et 

skriv hvor han ble bedt om å melde i fra til en bestemt politistasjon innen to døgn om fast adresse i 

Hellas. Han meldte seg ikke for politiet da han ikke hadde noen fast adresse i Hellas. Uten penger til 

livsopphold, begynte klageren å bo i en park i Athen.  

På bakgrunn av manglende informasjon fra Hellas, den økende sikkerhetsfaren i Afghanistan og 

risikoen for at klageren kunne bli utsatt for fare ved retur til hjemlandet, anmodet EMD den 29. juli 

Hellas om ikke å returnere klageren til Afghanistan i påvente av Domstolens behandling av hans klage. 

I august 2009 mislyktes klageren i å forlate Hellas med falske identitetspapirer. Han ble igjen plassert 

i det samme internatet som tidligere, hvor han nå opplevde også å bli slått av senterets ledende 

polititjenestemenn. Samme måned ble han dømt for forsøk på å forlate landet med falske papirer og 

fikk en betinget fengselsstraff. Han ble sluppet ut av internatet da det ikke forelå unndragelsesfare og 

han ikke utgjorde en fare mot den offentlige orden. Frem mot sommeren 2010 fikk klageren fornyet 

sitt asylsøkerkort hos politiet og myndighetene forsøkte å finne bosted til ham. Alternative 

bomuligheter ble imidlertid ikke forelagt da klageren da han ikke hadde en fast adresse i Hellas. 

Informasjon om asylprosessen ble forelagt på gresk uten oversettelse, noe som medførte at han ikke 

møtte opp til de møter han var innkalt til. I september prøvde klageren å ta seg over til Italia, men ble 

stoppet av gresk politi. Han ble tatt med til den tyrkiske grensen for utsendelse, men da tyrkisk politi 

dukket opp, ombestemte det greske politiet seg.  

Den 19. november 2009 besluttet Domstolen å behandle klagen i storkammer i samsvar med EMK 

artikkel 30. 

Anførsler:  

Klageren anførte at Hellas hadde krenket forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i 

EMK artikkel 3 på grunn av interneringsforholdene og levevilkårene der. I tillegg anførte han at Hellas 

hadde krenket retten til effektivt rettsmiddel under artikkel 13, sammenholdt med artikkel 2 og 3, på 

grunn av manglene ved behandlingen av asylsøknaden. 

Videre anførte klageren at Belgia hadde krenket artikkel 3 ved å utsette ham for farene i det 

mangelfulle asylregimet i Hellas. Han gjorde også gjeldende at Belgia hadde krenket konvensjonen 

ved å utsette ham for internering og livsvilkår i strid med artikkel 3. Endelig anførte han at Belgia 

hadde krenket artikkel 13, sammenholdt med artikkel 2 og 3, på grunn av manglende rettsmidler mot 

bortvisningen. 
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Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet først spørsmålet om interneringsforholdene i Hellas krenket forbudet mot 

umenneskelig og nedverdigende i artikkel 3. Den viste innledningsvis til at forbudet mot tortur, 

umenneskelig og nedverdigende behandling var absolutt og grunnleggende for et demokratisk 

samfunn. For at artikkel 3 skulle komme til anvendelse måtte mishandlingen, avhengig av de 

konkrete forholdene i saken, nå en viss intensitet. Mishandlingen var umenneskelig hvis den var 

planlagt, varte i flere timer og forårsaket fysisk eller intens psykisk smerte. Mishandlingen var 

nedverdigende hvis den ydmyket og fornedret en person ved å vise manglende respekt for 

vedkommende verdighet, eller forårsaket frykt, pine eller underlegenhet som brøt ned en person 

moralske og fysiske motstandskraft. Domstolen bemerket at artikkel 3 påla staten å sikre at 

interneringsforholdene respekterte menneskets verdighet, at belastningen ikke skulle overstige den 

uunngåelige påkjennelsen frihetsberøvelse innebar og at de internertes helse og velvære ble 

ivaretatt. Domstolen viste så til at de byrder som økende antall asylsøkere medførte for enkelte land, 

ikke frigjorde staten fra dens absolutte forpliktelser under artikkel 3. Domstolen gikk så over til å 

vurdere under hvilke forhold klageren var blitt internert i Hellas. Den viste til at klageren etter 

ankomst ble plassert rett i internat uten på få oppgitt noen begrunnelse selv om greske myndigheter 

på det tidspunkt kjente både hans identitet og at han var en potensiell asylsøker. Den viste også til en 

rekke rapporter fra internasjonale organer og NGOer som bl.a. dokumenterte ubegrunnet 

internering, politivold mot de internerte, manglende vann- og sanitærforhold, overfylte celler, 

mangel på madrasser og plass til å sove, utilstrekkelig ventilasjon og lufting. Den tiden klageren 

hadde tilbrakt internert under slike forhold var etter Domstolens mening ikke ubetydelig. Domstolen 

understreket at klageren som asylsøker var i en spesielt sårbar situasjon. Interneringsforholdene 

innebar en følelse av vilkårlighet, underlegenhet og engstelse som utvilsomt påvirket et menneskes 

verdighet på en nedverdigende måte. Domstolen konkluderte enstemmig med at forholdene 

klageren var internert under, krenket EMK artikkel 3.  

Domstolen gikk så over til vurdere om klagerens levevilkår i Hellas utgjorde en krenkelse av artikkel 3. 

Domstolen bemerket innledningsvis at artikkel 3 ikke påla staten å sørge for bolig til enhver innen 

dens jurisdiksjon. Ei heller innebar artikkel 3 en generell forpliktelse til å gi flyktninger økonomisk 

støtte for å opprettholde en viss levestandard. Imidlertid fulgte en forpliktelse til å sørge for husrom 

og anstendige materielle forhold til fattige asylsøkere av et EU-direktiv som var blitt gjort til gresk 

rett. Klagerens sentrale anførsel var at han, på grunn av myndighetenes bevisste handlinger og 

unnlatelser, ikke var i stand til å ivareta sine grunnleggende behov og nyte godt av de rettigheter som 

gresk lovgivning foreskrev. På denne bakgrunn tok Domstolen til vurdering om ekstrem materiell 

fattigdom kunne falle inn under anvendelsesområdet for artikkel 3. Domstolen viste til at den i 

tidligere rettspraksis ikke hadde utelukket at staten kunne bli forpliktet under artikkel 3 i tilfeller hvor 

en person, som var fullt og holdent avhengig av offentlig assistanse, i en situasjon av fattigdom og 

nød ble møtt med likegyldighet fra myndighetenes side. Den pekte på at klagerens situasjon var 

særlig alvorlig: I flere måneder levde han i ekstrem fattigdom, ute av stand til å ivareta 

grunnleggende behov. Han levde under konstant frykt for å bli robbet og angrepet og manglet 

enhver utsikt til forbedring av sin situasjon. Rapporter fra Europarådets 
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menneskerettighetskommissær, UNHCR og NGOer dokumenterte at dette var hverdagen for et stort 

antall asylsøkere i Hellas. Domstolen viste til at Hellas hadde i underkant av tusen plasser i 

mottakssentre, mens antall asylsøkere i landet var titusenvis. I følge UNHCR hadde mannlige 

asylsøkere knapt en sjanse til å få plass i et mottakssenter og et stort antall måtte leve i parker eller 

forlatte bygninger. På denne bakgrunn, og under hensyntaken til klagerens sårbare situasjon som 

asylsøker, kunne staten, ifølge Domstolen, ikke vente på at klagerens initiativ for å få sikret egne 

grunnleggende behov. Domstolen pekte bl.a. på at staten ikke hadde noe fungerende system for å 

informere om bomuligheter, at jobbmarkedet var utilgjengelig på grunn av administrative hindre og 

at klagerens status forble uavklart på grunn av den lange behandlingstiden for asylsøknaden. Under 

disse omstendigheter hadde ikke greske myndigheter tatt tilstrekkelig hensyn til klagerens situasjon 

som asylsøker og måtte, på grunn av sine unnlatelser, holdes ansvarlig for at han måtte bo på gaten, 

uten ressurser eller tilgang til sanitære fasiliteter og uten å få dekket grunnleggende behov. 

Domstolen fant at klageren var offer for fornedrende behandling som ikke respekterte hans 

verdighet og som utvilsomt forårsaket frykt, smerte og underlegenhet som kunne fremkalle 

desperasjon. Kombinert med den langvarige usikkerheten og de manglende utsikter til forbedring, 

nådde disse levevilkårene den nødvendige intensitet for å falle inn under anvendelsesområdet til 

artikkel 3. Med seksten mot en stemme konkluderte Domstolen med at klagerens levevilkår i Hellas 

utgjorde en krenkelse av artikkel 3.  

Domstolen tok så til behandling klagerens anførsel om at Hellas hadde krenket artikkel 13, 

sammenholdt med artikkel 3. Klageren gjorde gjeldende at asylprosessen i Hellas var så mangelfull at 

han risikerte tilbakesendelse til hjemlandet uten å få en reel vurdering av sin asylsøknad. Domstolen 

bemerket innledningsvis at den i slike saker verken vurderte den enkelte asylsøknad eller statens 

overholdelse av FNs flyktningkonvensjon. Derimot var det Domstolens oppgave å vurdere om 

asylprosessen inneholdt effektive skranker mot vilkårlig tilbakesendelse, direkte eller indirekte, til det 

landet som asylsøkeren hadde flyktet fra (refoulement). Den viste til at konvensjonens artikkel 13 

garanterte enhver tilgang til et effektivt nasjonalt rettsmiddel for vurdering av en rimelig begrunnet 

klage under konvensjonen, og eventuelt tilkjennelse av passende oppreisning. På bakgrunn av at 

klagerens arbeid for NATO-styrkene og den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, slo 

Domstolen fast at hans påstand om krenkelse av artikkel 3 ved retur til Afghanistan var rimelig 

begrunnet. Når det gjaldt sikkerhetsgarantier mot vilkårlig tilbakesendelse, viste Domstolen til at 

lovgivning inneholdt flere garantier for sikre en reell prøving av asylsøknaden. Over en rekke år 

hadde imidlertid Europarådets menneskerettighetskommissær, UNHCR og NGOer rapportert om 

manglende anvendelse av disse garantiene i praksis. Domstolen viste bl.a. til manglende informasjon 

til asylsøkerne, vanskelig tilgang til myndighetene, upålitelig system for kommunikasjon mellom 

myndigheter og asylsøker, mangel på tolker, mangel på trening av saksbehandlere, mangel på 

rettshjelp og lange saksbehandlingstider. Den viste også til at asylavslagene var stilet i en 

standardisert form uten en detaljert begrunnelse. I tillegg var kontrollmekanismer blitt avskaffet og 

UNHCRs involvering i asylprosessen stoppet. Disse hullene i asylprosessen var også klageren blitt 

offer for. Domstolen viste til at greske myndigheter ikke hadde gitt klageren en tilfredsstillende 

mulighet til å forsvare sin asylsøknad. Den pekte på at Hellas hadde en ekstremt lav innvilgelsesrate, 

sammenlignet med andre europeiske land. Videre viste den til kritikken mot Hellas’ bruk av tvungne 

returer til Afghanistan. Vel så ille var også risikoen for refoulement uten en reell vurdering av 
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asylsøknaden. Domstolen viste til at klageren bare så vidt hadde unngått å bli kastet ut av politiet til 

Tyrkia. Klagerens forsøk på å forlate Hellas kunne etter Domstolens mening ikke brukes mot ham gitt 

de konvensjonsstridige forhold som han levde under i Hellas. Statens anførsel om at anke over 

asylavslaget til den øverste administrasjonsdomstolen utgjorde en tilstrekkelig sikkerhetsgaranti mot 

vilkårlig refoulement, overbeviste ikke Domstolen. Domstol viste til at en slik anke ikke hadde 

oppsettende effekt på selve asylvedtaket, om vel en anke mot bortvisningsvedtaket utsatte 

gjennomføringen av dette. Uansett innebar manngelene knyttet til informasjon, kommunikasjon, 

prosessfrister, rettshjelp og ankebehandlingens lengde at en anke til administrasjonsdomstolen i 

praksis ikke var et effektivt rettsmiddel i samsvar med artikkel 13. På denne bakgrunn konkluderte 

Domstolen enstemmig med at manglene i den greske asylprosessen, risikoen for retur uten reell 

prøving av asylsøknaden og fraværet av rettsmidler utgjorde en krenkelse av artikkel 13 

sammenholdt med artikkel 3. 

Sett i lys av dette fant Domstolen det ikke nødvendig å vurdere klagerens anførsel mot Hellas under 

artikkel 13 sammenholdt med artikkel 2. 

Domstolen tok så opp til vurdering klagerens anførsler mot Belgia. Først tok den til opp til prøve 

klagerens påstand om at Belgia, ved å sende ham tilbake til Hellas, hadde krenket artikkel 3 ved å 

utsette ham for farene i det mangelfulle asylregimet i Hellas. Med henvisning til Bosphorus v. Ireland 

(no. 45036/98) vurderte Domstolen innledningsvis Belgias ansvar under konvensjonen. I Bosphorus-

saken kom Domstolen til at EF-rettens beskyttelse av fundamentale rettigheter var minst tilsvarende 

den beskyttelsen som fulgte av EMK. Konvensjonsstatenes gjennomføring av tvingende 

fellesskapsrett, innen dens daværende første søyle, ble derfor presumert å være i samsvar med EMK. 

Hvor statene var innrømmet et visst skjønn ved gjennomføringen av sine internasjonale forpliktelser, 

var de imidlertid full ut ansvarlig under konvensjonen. Domstolen pekte på at Dublin II-forordningen 

artikkel 3 (2), suverenitetsklausulen, ga statene mulighet til å vurdere en asylsøknad fra 

tredjelandsborgere, selv om staten ikke var forpliktet til det under forordningen. Domstolen 

konkluderte med at Dublin II-forordningen ikke forpliktet Belgia til å sende klageren tilbake til Hellas, 

og presumsjonen om tilsvarende beskyttelse kom derfor ikke til anvendelse. 

Domstolen gikk så over til den materielle vurderingen av klagen. Med henvisning til 

avvisningsavgjørelsen T.I. v. United Kingdom (no. 43844/98) slo Domstolen fast at statene ved 

anvendelsen av Dublin-regelverket måtte forsikre seg om at asylprosessen i det saksbehandlende 

landet hadde tilstrekkelige skranker mot direkte eller indirekte retur til hjemlandet uten en 

evaluering av risikoen for mishandling i strid med artikkel 3. Domstolen viste også til 2008-

avgjørelsen K.R.S. v. United Kingdom (no. 32733/08) hvor Storbritannia, i tråd med hovedregelen i 

Dublin II-forordningen, hadde returnert en iraner til Hellas for behandling av asylsøknaden der. I den 

avgjørelsen formodet Domstolen, i fravær av motbevis, at Hellas overholdt sine internasjonale 

forpliktelser, inkluderte etter EU-retten og EMK artikkel 3, når det gjaldt behandlingen av 

asylsøknader og forbudet mot refoulement. 

Domstolen viste så til at klagerens påstand om at retur til Afghanistan vill medføre krenkelse av 

artikkel 2 eller 3 var velbegrunnet. Spørsmålet for Domstolen var om belgiske myndigheter, til tross 

for K.R.S.-saken, skulle ha ansett formodningen om det greske asylregimets samsvar med 
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internasjonale forpliktelser som tilbakevist. Domstolen viste til at siden K.R.S.-saken hadde en 

tiltagende rekke rapporter fra Europarådets menneskerettighetskommissær, UNHCR og NGOer 

dokumentert manglene ved asylprosessen i Hellas og praksisen med direkte eller indirekte 

refoulement på individuell eller kollektiv basis. De fleste av disse rapportene var publisert på det 

tidspunkt klagerens bortvisningsvedtak ble fattet. Videre trakk Domstolen frem anbefalingen til 

belgiske utlendingsmyndigheter fra UNHCR i april 2009 om å stoppe all tilbakeføring av asylsøkere til 

Hellas. I tillegg viste Domstolen bl.a. til at EU-kommisjonen siden desember 2008 hadde iverksatt en 

reform av det europeiske asylregimet med hensikt å styrke asylsøkernes fundamentale rettigheter og 

innføre mekanisme for å stoppe tilbakeføring til medlemsstater som ikke tilbød en tilstrekkelig 

beskyttelse av disse. På denne bakgrunn kom Domstolen til at belgiske myndigheter burde ha vært 

klar over situasjonen i Hellas. I praksis hadde belgiske myndigheter systematisk tilbakeført asylsøkere 

til Hellas under Dublin II-forordningen uten å vurdere unntak. 

Belgia på sin side viste til at de hadde fått garantier fra Hellas om at klageren ikke risikerte 

konvensjonsstridig behandling. Domstolen slo fast at formelle garantier for overholdelse av 

menneskerettighetene i gresk lov og internasjonal rett var lite verdt når de greske myndighetene i 

praksis tolererte åpenbare brudd på konvensjonen. Når det gjaldt de diplomatiske garantiene som 

var gitt av greske myndigheter, pekte Domstolen på at disse i skriftlig form var gitt etter at 

bortvisning var vedtatt. Denne garantien var stilet med standardfraser uten å gi en individuell garanti 

overfor klageren personlig. Belgia viste også til at Domstolen selv ikke hadde funnet grunn til å 

anmode om midlertidig forføyning i tråd med regel 39 i Domstolens forretningsorden. Domstolen 

viste til at den i slike saker måtte ta en rask avgjørelse som på ingen måte var avgjørende for en 

senere vurdering av en klage i tråd med konvensjonens artikkel 34.  

Belgia hevdet til slutt at klageren skulle ha klaget kun Hellas inn for Domstolen, etter å ha uttømt 

nasjonale rettsmidler der og hvis nødvendig søkt Domstolen om midlertidig forføyning for å hindre 

refoulement. Domstolen aksepterte at dette var den vanlige prosedyre under konvensjonssystemet, 

men viste til at asylbehandlingen i Hellas åpenbart var illusorisk, at klageren var representert ved sin 

belgiske advokat og det lave antallet anmodninger om midlertidig forføyning fra asylsøkere i Hellas 

sammenlignet med andre land. 

I lys av disse omstendigheter fant Domstolen at det var belgiske myndigheters oppgave å få klarlagt 

hvordan Hellas gjennomførte sin asyllovgivning i praksis. Hadde de gjort det, ville de sett at klageren 

risikerte en behandling i strid med artikkel 3. Det at mange asylsøkere i Hellas befant seg i samme 

situasjon som klageren, gjorde ikke faren for krenkelse av artikkel 3 noe mindre individuell så lenge 

den fremstod som reell og sannsynlig i klagerens situasjon. Domstolen konkluderte, med seksten mot 

en stemme, med at Belgia hadde krenket artikkel 3 ved å sende klageren til Hellas og derigjennom 

utsatt ham for de farer som det mangelfulle asylregimet medførte. 

Domstolen behandlet så klagerens anførsel om at Belgia hadde krenket artikkel 3 ved å returnere 

ham til de konvensjonsstridige internerings- og levevilkårene i Hellas. Med henvisning til tidligere 

rettspraksis slo den fast at artikkel 3 forbød bortvising av asylsøkere hvis det var en velbegrunnet 

grunn til å tro at asylsøkeren ville bli utsatt for mishandling i strid med artikkel 3. Domstolen viste bl.a. 

til de tidligere drøftelsene i saken hvor den fant internerings- og levevilkårene for asylsøkere i Hellas 
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nedverdigende og at disse forholdene var velkjent og fritt tilgjengelig fra en rekke kilder før 

bortvisningen av klageren til Hellas. Med femten mot to stemmer konkluderte den med at Belgia 

hadde krenket artikkel 3 ved å returnere klageren til Hellas og de rådende internerings- og 

leveforholdene for asylsøkere der. 

Domstolen tok så til vurdering klagerens anførsel om at Belgia hadde krenket artikkel 13, 

sammenholdt med artikkel 3, på grunn av mangel av et effektivt rettsmiddel mot 

bortvisningsvedtaket. På bakgrunn av bortvisningen til Hellas var i strid med artikkel 3, fant 

Domstolen at klagerens påstand var begrunnet. Videre viste den til at mens anke mot 

bortvisningsvedtak ikke hadde oppsettende virkning, så kunne utlendingsforvaltningens ankeinstans 

stoppe gjennomføringen i tråd med en hastesakprosedyre. Domstolen slo fast at artikkel 13 krevde at 

et kompetent organ vurderte klager grundig og gjennomgående, og eventuelt tilbød kompensasjon, i 

saker hvor bortvisning kunne medføre behandling i strid med artikkel 3. Den pekte bl.a. på at 

hastesakprosedyren i Belgia innebar innskrenkede rettigheter for klagerne, begrenset vurderingen av 

saken til et minimum og flyttet uforholdsmessig stor bevisbyrde over på klagerne. I forhold til 

klagerens sak, viste Domstolen til at hans krav om gjennomføringsstopp ble avvist av prosessuelle 

grunner, nemlig at advokaten ikke møtte. Med den tidsfristen som var satt, kunne imidlertid 

Domstolen ikke se hvordan advokaten skulle greie å rekke frem til ankebehandlingen. 

Ankeinstansens behandling av klagerens anke over bortvisningen etter at klageren var sendt ut av 

Belgia, kunne ikke tilby klageren noen kompensasjon ved eventuell krenkelse av artikkel 3 da 

ankebehandlingen ikke hadde oppsettende virkning på bortvisningsvedtaket. Partene i saken var 

også enige om at klageren, på bakgrunn av ankeinstansens praksis, ikke ville nå frem med sitt krav. 

Domstolen understreket at et rettsmiddels effektivitet ikke var avhengig av sannsynligheten for 

avgjørelse i klagerens favør, men at en total mangel på utsikt til kompensasjon for 

konvensjonskrenkelse ville være problematisk i forhold til artikkel 13. Disse omstendigheter tatt i 

betraktning kom Domstolen enstemmig til at Belgia hadde krenket artikkel 13, sammenholdt med 

artikkel 3. 

I lys av foregående konklusjon fant Domstolen at det ikke var nødvendig å vurdere klagerens anførsel 

mot Belgia under artikkel 13, sammenholdt med artikkel 2. 

Med hjemmel i artikkel 46 fant Domstolen det nødvendig å indikere noen individuelle tiltak for å 

sikre fullbyrdelsen av dommen: Hellas måtte uten forsinkelse behandle klagerens asylsøknad i tråd 

med konvensjonen og i påvente av denne behandlingen avstå fra å sende ham tilbake til Afghanistan. 

* * * 


