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SHIMOVOLOS v. RUSSIA 

Date: 21/06/2011 Application no.: 34869/05 

Articles: 6 ; 6-1 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary and non-pecuniary damage - award 

The case concerned the registration of a human rights activist in a secret surveillance security 

database and the tracking of his movements and his arrest. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

ANATOLIY PONOMARYOV AND VITALIY PONOMARYOV v. BULGARIA  

Date: 21/06/2011 Application no.: 5335/05 

Articles: 14 ; 14+P1-2 ; 41 ; P1-2 

Conclusion:  Violation of Art. 14+P1-2 ; Non-pecuniary damage - award ; Pecuniary damage - claim 

dismissed. 

The case concerned the requirement that two Russian boys, living in Bulgaria with their mother who 

was married to a Bulgarian, pay school fees for their secondary education, unlike Bulgarian nationals 

and aliens with permanent residence permits. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SUFI AND ELMI v. THE UNITED KINGDOM 

Date: 28/06/2011 Application no.: 8319/07 ; 11449/07 

Articles: 3 

Conclusion:  Violation of Art. 3 (in case of expulsion to Somalia) 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=886752&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=886752&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-030194-russl.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=886781&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=886781&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-005335-bulga.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887222&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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The case concerned a complaint by two Somali nationals that they risked being ill-treated or killed if 

returned to Mogadishu. 

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 

LIGUE DES MUSULMANS DE SUISSE ET AUTRES c. SUISSE 

Date: 28/06/2011 Application no.: 66274/09 

Articles: 9 ; 14 ; 35 

Conclusion: Inadmissible 

The applicants complained that the constitutional amendment in Switzerland prohibiting the building 

of minarets was incompatible with the European Convention on Human Rights. The Court declared 

their applications inadmissible, on the ground that they could not claim to be the “victims” of a 

violation of the Convention. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

OUARDIRI C. SUISSE 

 Date: 28/06/2011 Application no.: 65840/09 

Articles: 9 ; 13 ; 14 ; 35 

Conclusion: Inadmissible 

The applicants complained that the constitutional amendment in Switzerland prohibiting the building 

of minarets was incompatible with the European Convention on Human Rights. The Court declared 

their applications inadmissible, on the ground that they could not claim to be the “victims” of a 

violation of the Convention. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

SABEH EL LEIL v. FRANCE 

Date: 29/06/2011 Application no.: 34869/05 

Articles: 6 ; 6-1 ; 41 

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-008319-storb.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887218&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887218&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-055597-norge.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887980&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-066274-sveit.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887981&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887981&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-065840-sveit.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887349&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887349&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Conclusion: Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary and non-pecuniary damage - award 

The case concerned the complaint of an ex-employee of the Kuwaiti embassy in Paris, that he had 

been deprived of access to a court to sue his employer for having dismissed him from his job in 2000. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Øvrige avgjørelser i saker mot Norge 

 

OBIORA v. NORWAY 

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

Articles: 2 ; 14 

Conclusion:  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 

Nyttige lenker 

 

 Hudoc – EMDs database over egne avgjørelser 

 Lovdata - EMD sammendrag på norsk 

 Informasjon om klage til EMD 

 Norsk senter for menneskerettigheters EMD-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

Månedens utvalgte: Nunez v. Norway 

 

Fakta:  

Klageren var en dominikansk statsborger født i 1974 og bosatt i Oslo. Hun ankom Norge første gang i 

januar 1996. Etter å ha blitt idømt bot for butikktyveri ble hun deportert fra landet i mars 1996 med 

to års innreiseforbud. Fire måneder senere returnerte hun til Norge med et pass utstedt i et annet 

navn. I oktober samme år giftet hun seg med en norsk statsborger og søkte om oppholdstillatelse. I 

søknaden opplyste hun at hun aldri hadde vært i Norge og at hun ikke var tidligere straffet.  

http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-034869-frank.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887688&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-031151-norge.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
http://www.jus.uio.no/smr/tjenester/bibliotek/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/index.html
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Klageren ble først innvilget en arbeidstillatelse og fikk bosettingstillatelse i 2000. Etter å ha brutt med 

ektemannen, innledet hun et samliv med en dominikansk mann i 2001. Sammen fikk de to døtre, 

født i henholdsvis 2002 og 2003. I desember 2001 ble hun hentet av politiet i frisørsalongen hvor hun 

arbeidet etter at politiet hadde mottatt tips om hennes lovstridige forhold. Klageren tilsto at hun 

hadde brukt et annet pass for å muliggjøre opphold i Norge i strid med innreiseforbudet ilagt av 

myndighetene i 1996. I april 2005 trakk Utlendingsdirektoratet tilbake tillatelsene hennes og 

avgjorde at hun skulle utvises og ilegges innreiseforbud i to år. I oktober 2005 ble klageren og 

barnefaren separert. Hun hadde den daglige omsorgen for barna inntil faren i 2007 ble tilkjent 

foreldreansvaret og den daglige omsorgen ved en dom i tingretten. Klageren anket 

deportasjonsavgjørelsen. I april 2009 opprettholdt Høyesterett avgjørelsen om utvisning og to års 

innreiseforbud.  

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av retten til respekt for familielivet etter artikkel 8 under henvisning til at 

avgjørelsen om utvisning og to års innreiseforbud innebar at hun ville bli skilt fra sine to små døtre.  

Staten imøtegikk klagerens anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen påpekte innledningsvis at artikkel 8 ikke innebar en generell forpliktelse for 

medlemsstatene om å respektere immigranters valg av oppholdsland eller å autorisere 

familiegjenforening. I saker som berørte både familielivet og immigrasjonsspørsmål, ville 

medlemsstatenes forpliktelser til å tillate slektninger av bosatte personer på territoriet variere med 

de individuelle omstendighetene i saken. Domstolen fant det ikke nødvendig å ta stilling til om 

spørsmålet om krenkelse skulle vurderes under synsvinkelen inngrep i utøvelse av en rettighet eller 

som et mulig brudd på statens positive gjennomføringsforpliktelse. Ifølge Domstolen var 

vurderingstemaet i begge tilfeller en rimelig avveining mellom individets interesser og samfunnet 

som helhet, med en viss skjønnsmargin forbeholdt medlemsstatene.  

Domstolen avviste klagers anførsel om at den offentlige interesse i å utvise ble avgjørende bare i 

tilfeller hvor vedkommende var blitt dømt i en straffesak for handlingene. Myndighetene måtte 

kunne ty til sanksjoner som utvisning som et effektivt tiltak mot alvorlige eller gjentatte brudd på 

utlendingslovgivningen. Utvisning kunne i følge Domstolen ikke som sådan være i strid med artikkel 8.  

Domstolen var enig med de nasjonale instansene i at klagerens mange brudd på 

utlendingslovgivningen var av alvorlig art. Klageren hadde brutt toårsforbudet mot innreise i landet 

ved å returnere fire måneder etter at hun ble utvist. Hun hadde bevisst gitt misvisende informasjon 

om sin identitet, tidligere opphold i Norge og straffbare forhold. Slik hadde hun skaffet og fått 

fornyet flere oppholds- og arbeidstillatelser, og senere også fått en bosettingstillatelse hun ikke var 

berettiget til. Domstolen pekte på at klageren hadde bodd og arbeidet ulovlig i Norge hele tiden etter 

at hun reiste inn i landet i strid med innreiseforbudet og at hun derfor ikke med rimelighet kunne 

forvente å få bli i landet. Videre hadde klageren inntil den første innreisen til Norge bodd hele livet i 

hjemlandet. Hennes to barn ble født under et samliv med en dominikansk mann. På denne bakgrunn 

mente Domstolen at klagerens tilknytning til hjemlandet veide tyngre enn den tilknytning hun hadde 

opparbeidet seg i Norge gjennom ulovlig opphold og uten en legitim forventning om å få bli. Etter 
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Domstolens syn var det ikke utslagsgivende i forhold til klageren selv at det hadde gått nesten fire år 

fra det ulovlige forholdet ble oppdaget til avgjørelsen om utvisning ble fattet.  

Domstolen vurderte deretter om det særlige hensynet til klagerens to små døtre likevel førte til en 

forrykking av den rimelige interesseavveiingen etter artikkel 8.  

Domstolen noterte seg at barna hadde bodd permanent hos klageren fra fødselen inntil barnefaren 

ble tilkjent foreldreansvaret og fikk den daglige omsorgen i mai 2007. I perioden fra separasjonen i 

oktober 2005 og frem til mai 2007 hadde klageren den daglige omsorgen alene. Som følge av de 

nasjonale domstolers avgjørelse om foreldreansvaret ville de to barna, som hadde bodd hele livet i 

Norge forbli i landet for å bo med faren, en lovlig bosatt innvandrer. Domstolen la til grunn at barna 

allerede hadde blitt utsatt for stress som følge av foreldrenes separasjon, ved å ha blitt flyttet fra 

morens hjem til farens og som følge av at moren risikerte utvisning. Ifølge Domstolen ville det være 

vanskelig for barna å forstå årsaken dersom de skulle bli skilt fra moren.  

Videre vektla Domstolen at myndighetene, som var kjent med det ulovlige forholdet allerede i 

desember 2001, ikke utviste klageren før i april 2005. Selv om dette til dels kunne tilskrives 

myndighetenes valg om å behandle tilbakekallelsen av arbeids- og bosettingstillatelsen separat før 

utvisningssaken, anså Domstolen at kravet til tilstrekkelig hurtig og effektiv immigrasjonskontroll ikke 

var overholdt sett i lys av hensynet til barnets beste.  

Domstolen uttalte at en utvisning av klageren med toårs innreiseforbud utgjorde et svært 

vidtrekkende tiltak overfor barna. Domstolen uttalte videre, i lys av klagerens konkrete og 

eksepsjonelle omstendigheter, at hensynet til barnets beste ikke var tillagt tilstrekkelig vekt ved 

tolkningen av artikkel 8. Domstolen viste til barnas langvarige og sterke bånd til moren, avgjørelsen 

om å tilkjenne faren foreldreretten, stresset barna ble utsatt for samt den lange tiden det hadde tatt 

for myndighetene å utvise henne etter at de ble kjent med de ulovlige forholdene. Videre viste 

Domstolen til FNs barnekonvensjon artikkel 3 som fastslår at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle handlinger som foretas av offentlige myndigheter vedrørende barn. 

Domstolen fastslo at myndighetene ikke hadde foretatt en rimelig avveiing mellom den offentlige 

interessen i å sikre effektiv innvandringskontroll og klagerens behov for å forbli i landet for å kunne 

fortsette å ha kontakt med sine barn. På denne bakgrunn konkluderte Domstolen med fem mot to 

stemmer med at utvisning av klageren og ileggelse av toårs innreiseforbud ville innebære en 

krenkelse av artikkel 8.  

* * * 


