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VON HANNOVER v. GERMANY (GC) 

Date: 07/02/2011 Application no.: 40660/08 ; 60641/08 

Articles: 8 ; 8-1  

Conclusion:  No violation of Art. 8 

The case concerned the publication in the media of articles and of photos depicting the private life of 

well-known people.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

AXEL SPRINGER AG v. GERMANY (GC)  

Date: 07/02/2012 Application no.: 39954/08 

Articles: 8 ; 8-1 ; 10 ; 10-1 ; 10-2 ; 41 

Conclusion:  Violation of Art. 10 ; Pecuniary damage - award 

The case concerned the publication in the media of articles depicting the private life of well-known 

people.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

VEJDELAND and OTHERS v. SWEEDEN  

Date: 09/02/2012 Application no.: 1813/07 

Articles: 10 ; 10-1 ; 10-2 

Conclusion: Remainder inadmissible ; No violation of Art. 10 

The case concerned the applicants’ conviction in 2005 for distributing in an upper secondary school 
approximately 100 leaflets considered by the courts to be offensive to homosexuals.  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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CREANGA v. ROMANIA (GC) 

Date: 23/02/2012 Application no.: 29226/03 

Articles: 5 ; 5-1 ; 5-1-c ; 35 ; 35-1 ; 41 

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

Art. 5-1 ; No violation of Art. 5-1 ; Violation of Art. 5-1 ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-

pecuniary damage - award                                                                                                                                               

The case concerned a police officer’s deprivation of liberty in connection with a large scale criminal 

investigation aimed at dismantling a petroleum-trafficking network. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

HIRSI JAMAA and OTHERS v. ITALY (GC) 

Date: 23/02/2012 Application no.: 27765/09 

Articles: 1 ; 3 ; 13 ; 13+3 ; 13+P4-4 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 41 ; P4-4 

Conclusion:  Preliminary objections joined to merits and dismissed (victim, non-exhaustion of 

domestic remedies) ; Violation of Art. 3 (in case of expulsion to Lybia) ; Violation of Art. 3 (in case of 

expulsion to Lybia) ; Violation of P4-4 ; Violation of Art. 13+3 ; Violation of Art. 13+P4-4 ; Non-

pecuniary damage – award 

The case concerned Somalian and Eritrean migrants travelling from Libya who had been intercepted 

at sea by the Italian authorities and sent back to Libya. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no   

Avgjørelser i saker mot Norge 

 

ANTWI and OTHERS v. NORWAY  

Date: 14/02/2012 Application no.: 26940/10 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 

Conclusion: No violation of Art. 8 

The case concerned whether an expulsion and five-year reentry ban would entail a breach of the 

applicants’ rights under Article 8. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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ALI v. NORWAY  

Date: 14/02/2012 Application no.: 22669/10 

Articles: 2 ; 3 ; 8 ; 14 ; P4-4 ; P7-1 

Conclusion: Inadmissible 

The case concerned exhaustion of domestic remedies against decision on expulsion and reentry ban. 

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 EMK-sider 

 Norsk senter for menneskerettigheters bibliotek 

 EMD-bulletins internettsider 

Månedens utvalgte: Antwi and Others v. Norway 

 

Fakta:  

Klagerne var Henry Antwi, en ghanesisk statsborger, og hans kone og datter, begge norske 

statsborgere. De er bosatt i Oslo. I 1998 ankom den første klageren Tyskland, hvor han skaffet seg et 

falskt pass som identifiserte ham som en portugisisk statsborger. I landet møtte han sin fremtidige 

kone, som hadde forlatt Ghana som 17-åring for å bli gjenforent med sine slektninger i Norge. Den 

første klageren reiste til Norge med henne, og ble i 2000 innvilget fem års bosetnings- og 

arbeidstillatelse. Datteren ble født i 2001 i Norge, og paret giftet seg i Ghana i 2005.  

I 2005 ble Antwi arrestert i Nederland, etter at nederlandske myndigheter oppdaget at passet hans 

var forfalsket. Etter vedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI) ble han utvist med fem års innreiseforbud i 

mai 2006, og hans etterfølgende klage ble avslått av Utlendingsnemnda (UNE). Tingretten kom til 

motsatt resultat, og fant at utvisning var et uforholdsmessig tiltak i forhold til klagerens datter. 

Flertallet i lagmannsretten kom imidlertid til samme resultat som UDI og UNE, og anken ble avvist av 

Høyesteretts ankeutvalg.  

Anførsler:  

Klageren anførte krenkelse av artikkel 8 under henvisning til norske utlendingsmyndigheter og 

nasjonale domstolers avgjørelser om å utvise den første klageren til Ghana med et innreiseforbud på 

fem år. Utvisningen ville ifølge klagerne forstyrre forholdet mellom den første klageren og datteren 

på en måte som ville innebære langvarige skadevirkninger for datteren.  
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Staten imøtegikk klagernes anførsler.  

Domstolens vurderinger: 

Domstolen fastslo at forholdet mellom klagerne utvilsomt utgjorde «familieliv». Artikkel 8 kom 

derfor til anvendelse. Domstolen gjentok at medlemsstatene innenfor rammene av sine 

internasjonale traktatforpliktelser har rett til å kontrollere utlendingers innreise og opphold på 

territoriet.  

Domstolen noterte at den første klageren hadde skaffet seg bosettings- og arbeidstillatelser etter å 

ha søkt under falskt navn, på grunnlag av et forfalsket pass og fødselsattest. Hans opphold i Norge 

hadde derfor hele tiden vært av ulovlig karakter.  

Domstolen viste til sentrale momenter i en annen sak om retten til familieliv og utvisning, nemlig 

dommen Nunez mot Norge fra 2011. Relevante momenter var i hvilken grad familielivet ble avbrutt, 

styrken i båndene til medlemsstaten, hvorvidt det eksisterte uoverstigelige hindringer for å 

reetablere familielivet i et annet land, og om innvandringspolitiske eller ordenshensyn talte for 

utvisning. Et annet sentralt vurderingstema var om familielivet ble etablert på et tidspunkt da de 

involverte personene var kjent med at immigrasjonsstatusen til en av dem var slik at utsiktene til å 

opprettholde familielivet var uviss. Der dette var tilfellet kunne utvisning av utenlandske 

familiemedlemmer bare være i strid med artikkel 8 i eksepsjonelle tilfeller.  

I lys av de overnevnte momentene noterte Domstolen at den første klageren ble idømt utvisning og 

det femårige innreiseforbudet på grunn av alvorlighetsgraden av bruddene på utlendingsloven. 

Domstolen noterte at muligheten for å reagere på brudd med utvisning var et viktig 

allmennpreventivt tiltak for å sikre respekt for utlendingsloven. Etter Domstolens oppfatning måtte 

den offentlige interessen i å utvise klageren, veie tungt ved vurderingen av forholdsmessighet etter 

artikkel 8. Videre viste Domstolen til at den første klageren ikke hadde hatt noen form for tilknytning 

til Norge før han møtte sin fremtidige kone. Fordi han bevisst hadde oppgitt falsk identitet ved 

innvilgelsen av bosettingstillatelsen, hadde han heller ikke noen rimelig forventing om å kunne bli i 

landet.  

Når det gjaldt den andre klageren (ektefellen), noterte Domstolen at hun hadde kommet til Norge på 

familiegjenforening i 17-årsalderen. Hun var norsk statsborger, og hadde familie- og 

arbeidstilknytning i landet. Domstolen uttalte at selv om hun trolig ville oppleve det vanskelig å reise 

tilbake til Ghana for å bosette seg med ektemannen, var det ingen spesielle hindringer for dette. 

Domstolen noterte seg at hun hevdet at hun først ble kjent med ektemannens egentlige identitet i 

forbindelse med en reise til Ghana i 2005. Domstolen fant at slike momenter ikke veide tyngre enn 

den offentlige interesse i å utvise for alvorlige brudd på utlendingsloven.  

Når det gjaldt den tredje klageren (datteren), noterte Domstolen at hun var norsk statsborger, og 

hadde levd hele sitt liv i landet. Hun var fullstendig integrert i det norske samfunnet, og snakket 

norsk med foreldrene hjemme. Hennes tilknytning til Ghana var derimot svært begrenset, etter tre 

besøk i landet og liten kjennskap til språket. Videre noterte Domstolen at hun som ti-åring hadde 

stort behov for daglig kontakt med foreldrene sine, og at hun var like sterkt bundet til faren som til 

moren. På denne bakgrunn uttalte Domstolen at effektueringen av utvisningsvedtaket ikke ville være 

fordelaktig for henne.  
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På den annen side fant Domstolen at det ikke var noen grunn til å tvile på norske myndigheters 

vurdering om at det ikke eksisterte uoverstigelige hindringer mot at familielivet kunne reetableres i 

Ghana, eller at familien kunne opprettholde kontakten. Videre fremgikk det ikke at datteren hadde 

noen særlige omsorgsbehov, eller at moren hennes ikke var i stand til å dekke omsorgsbehovet på en 

tilfredsstillende måte. Domstolen pekte videre på at den aktuelle saken på flere punkter skilte seg 

grunnleggende fra Nunez-saken, der Norge ble dømt for krenkelse av artikkel 8. I motsetning til hva 

som var situasjonen for barna i Nunez, hadde den tredje klageren ikke blitt gjort sårbar av tidligere 

forstyrrelser og stress i omsorgssituasjonen. Saksbehandlingstiden var heller ikke så lang i den 

aktuelle saken, og hensynet til hurtig og effektiv innvandringskontroll var derfor ivaretatt. Ifølge 

Domstolen forelå det ikke noen eksepsjonelle omstendigheter i denne saken, og den anså det derfor 

bevist at tilstrekkelig vekt var tillagt barnets beste ved avgjørelsen om utvisning. Dette standpunktet 

ble ikke endret av ileggelsen av fem års innreiseforbud. I den forbindelse viste Domstolen til saken 

Omoregie m.fl mot Norge (no. 265/07), der artikkel 8 ikke ble ansett krenket i relasjon til et 

innreiseforbud av samme varighet som i den aktuelle saken. Domstolen anså at lovbruddene som 

dannet grunnlag for utvisningen i dette tilfellet var mer alvorlige enn i Omoregie. Domstolen uttalte 

etter dette at nasjonale myndigheter ikke hadde overtrådt statens skjønnsmargin ved avveiingen 

mellom offentlige interesser i saker om innvandringskontroll, og klagernes behov for å fortsette 

familielivet i Norge. På denne bakgrunn fant Domstolen, med fem mot to stemmer, at den første 

klagerens utvisning ikke innebar en krenkelse av artikkel 8.  

Avslutningsvis uttalte Domstolen at regel 39 i Domstolens forretningsorden var i kraft inntil dommen 

ble endelig.  

* * * 


