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MICHAUD c. FRANCE 

Date: 06/12/2012 Application no.: 12323/11 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 34 ; 35 

Conclusion:  Remainder inadmissible ; No violation of Article 8 - Right to respect for private and 

family life (Article 8-1 - Respect for correspondence ; Respect for private life) 

The case concerned the obligation on French lawyers to report their « suspicions » regarding possible 

money laundering activities by their clients. Among other things, the applicant submitted that this 

obligation, which resulted from the transposition of European directives, was in conflict with Article 8 

of the Convention, which protects the confidentiality of lawyer-client relations. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

EL-MASRI v. "THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" (GC) 

Date: 13/12/2012 Application no.: 39630/09 

Articles: 3 ; 5 ; 5-1 ; 5-4 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 13 ; 35 ; 35-1 ; 41 

Conclusion: Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Six month period) ; Remainder 

inadmissible ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) 

(Procedural aspect) ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment ; 

Inhuman treatment) (Substantive aspect) ; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - 

Extradition) (United States of America) ; Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-

1 - Lawful arrest or detention ; Article 5-4 - Review of lawfulness of detention) ; Violation of Article 5 - 

Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention) ; Violation of Article 5 - Right to 

liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention) ; 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 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) ; Non-pecuniary damage - 

award 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115055
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2011-012323-frank.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115621
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The case concerned the complaints of a German national of Lebanese origin that he had been a 

victim of a secret « rendition » operation during which he was arrested, held in isolation, questioned 

and ill-treated in a Skopje hotel for 23 days, then transferred to CIA agents who brought him to a 

secret detention facility in Afghanistan, where he was further ill-treated for over four months. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

DE SOUZA RIBEIRO v. FRANCE (GC) 

Date: 13/12/2012 Application no.: 22689/07 

Articles: 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 13 ; 13+8 ; 34 ; 41 

Conclusion: Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 34 - Victim) ; Violation of 

Article 13+8 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8-2 – Interference ; 

Prescribed by law ; Article 8-1 - Respect for family life ; Respect for private life ; Article 8 - Right to 

respect for private and family life ; Expulsion) (Brazil) ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-

pecuniary damage - award 

The case concerned the expulsion of                                                                  

                                                                                                  

measure before it was enforced. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

Avgjørelser mot Norge: Desember 

 

BUTT v. NORWAY 

Date: 4/12/2012 Application no.: 47017/09 

Articles: 8 ; 8-1 ; 41 

Conclusion:  Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Expulsion) 

(Conditional) (Pakistan) ; Pecuniary and non-pecuniary damage - award 

The case concerned two applicants, Johangir Abbas and Fozia Butt, brother and sister, who are 

Pakistani nationals born in 1985 and 1986 respectively and live in Oslo. They arrived in Norway in 

1989 with their mother and were granted a residence permit on humanitarian grounds. In 1999 their 

permits were withdrawn and they were refused further residence in Norway as their mother had lied 

to the immigration authorities (notably they had left Norway and returned to Pakistan from 1992 to 

early 1996). Relying on Article 8 (right to respect for private and family life and the home), the 

applicants complained that their deportation to Pakistan would break the strong ties they have with 

Norway where they have lived since they were young children with their aunt and uncle, their 

mother having gone into hiding in 2000-2001, been expelled in 2005 and died in 2007. On the other 

hand, their links to Pakistan were weak: they have had no contact since 1996 with their father whose 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-039630-maked.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115498
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2007-022689-frank.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115012
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abusive behaviour had prompted their mother to leave Pakistan, and they have a limited grasp of 

Urdu. 

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: Butt v. Norway 

 

Fakta:  

Fozia Butt (den første klageren) og Johangir Abbas Butt (den andre klageren), er søsken, født i 

Pakistan, henholdsvis i 1985 og i 1986, og bosatt i Oslo. De ankom Norge i 1989 med sin mor og ble, 

grunnet barnas spesielle situasjon, innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i henhold til 

utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64 (utlendingsloven) § 8(2). I 1992 vendte familien tilbake til 

Pakistan og oppholdt seg der frem til 1995-1996, da de kom tilbake til Norge. I mellomtiden, den 2. 

august 1995, hadde Utlendingsdirektoratet (UDI) innvilget dem bosettingstillatelse, uvitende om 

deres opphold i Pakistan. I 1996 søkte faren, som fortsatt var bosatt i Pakistan, om 

familiegjenforening. Søknaden ble avslått, men foranlediget en undersøkelse foretatt av 

utlendingsmyndighetene, som avslørte at barna hadde oppholdt seg i Pakistan i hoveddelen av 

perioden fra 1992 til 1996. Den 23. januar 1999 ble derfor bosettingstillatelsen trukket tilbake og 

familien ble nektet videre opphold i Norge. Den 23. august 1999 opprettholdt Justisdepartementet 

UDIs avgjørelse om å nekte barna opphold i Norge, og gjentatte anmodninger om å få fornyet 

behandling av saken ble avvist. I mai 2001 ble barna anholdt av politiet med sikte på utvisning til 

Pakistan. Basert på informasjon om at barna verken hadde kontakt med moren, som forsvant i 2000-

2001, eller med familien i Pakistan, ble utvisningsprosessen imidlertid innstilt. I 2004 ble moren 

innlagt på sykehus i Norge, og barna gjenopprettet kontakten med henne. I denne perioden bodde 

barna hos sin onkel og tante i Oslo. I september 2005 ble moren utvist til Pakistan på grunnlag av 

tilbaketrekkingen av bosettingstillatelsen. Hun døde i august 2007. 

Den 24. november 2003 ble den andre klageren dømt til syttifem dager fengsel for uprovosert vold 

og enkelte andre mindre lovbrudd. I lys av dette bestemte Utlendingsnemnda (UNE) 31. mai 2005 å 

utvise ham med varig innreiseforbud med hjemmel i utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64 § 29(1) 

bokstav c. 

http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2009-047017-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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I juni 2005 brakte klagerne saken inn for Oslo tingrett med krav om omgjøring av vedtakene av 

henholdsvis 23. august 1999 og 31. mai 2005. Ved dom av 13. oktober 2005 [skal vel være 11. 

oktober 2005, Lovdatas anm.] (TOSLO-2005-91589), opprettholdt Oslo tingrett begge vedtakene, og 

ved dom av 13. oktober 2006 (LB-2006-2006) opprettholdt Borgarting lagmannsrett tingrettens 

avgjørelse. Lagmannsretten påpekte at da bosettingstillatelsen ble trukket tilbake i 1999, hadde 

klagerne i realiteten oppholdt seg ulovlig i Norge i tre år. På den tiden hadde de dessuten nære 

slektninger i Pakistan. Lagmannsretten fant heller ikke at utvisningsvedtaket av 13. oktober 2005 var 

uforholdsmessig. Den 16. januar 2007 (HR-2007-101-U) besluttet Høyesteretts kjæremålsutvalg at 

klagernes anke ikke skulle tillates fremmet. Klagerne klaget deretter saken inn for Den europeiske 

menneskerettsdomstolen den 7. januar 2008 (no. 565/08), med påstand om at en utvisning ville 

medføre brudd på Konvensjonens artikler 3 og 8. Klagerne anmodet samtidig om midlertidig 

forføyning til å utsette iverksettelsen av utvisningsvedtaket, men anmodningen ble avvist. Klagerne 

valgte å ikke forfølge klagen, og saken ble deretter strøket fra Domstolens saksliste 6. februar 2008 

av en komité bestående av tre dommere. 

I mellomtiden, den 31. august 2007, avslo UNE i to separate vedtak klagernes anmodninger om 

omgjøring av vedtakene av henholdsvis 23. august 1999 og 13. oktober 2005. UNE la til grunn at det 

verken forelå sterke menneskelige hensyn eller en sterk tilknytning til Norge etter § 8(2) i 

utlendingsloven som tilsa en slik omgjøring. I september 2007 brakte klagerne UNEs vedtak inn for 

domstolene. I denne forbindelse anmodet de også om midlertidig forføyning for å stoppe 

effektueringen av utvisningsvedtaket. Både tingretten og lagmannsretten avslo klagernes anmodning 

om midlertidig forføyning, henholdsvis 5. oktober (TOSLO-2007-144138-1) og 15. november 2007 

(LB-2007-168525). 

I en kjennelse av 4. februar 2008 (TOSLO-2007-144138-2), opphevet imidlertid Oslo tingrett UNEs 

vedtak av 31. august 2007. Tingretten var ikke enig med UNE i at klagerne ikke hadde sterk 

tilknytning til Norge, og uttalte at UNE i den fornyede behandlingen av saken måtte legge dette til 

grunn, samt at UNE etter utlendingsloven hadde fullmakt til å innvilge klagerne bosettingstillatelse. 

Staten anket saken til lagmannsretten, som den 14. november 2008 (LB-2008-56144) omgjorde 

tingrettens avgjørelse og fastslo at UNEs avgjørelse av 31. august 2007 var i samsvar med loven. Den 

25. februar 2009 (HR-2009-458-U) besluttet Høyesteretts ankeutvalg at klagernes anke ikke skulle 

tillates fremmet. 4. januar 2008 pågrep politiet klagerne i en leilighet i Oslo som var eid av deres 

onkel og tante. Tingretten besluttet at klagerne skulle varetektsfengsles i to uker. Ifølge klagerne, 

søkte de tilflukt i Holmlia kirke sommeren 2009. Den 29. juni 2010 bestemte UNE at utvisningen 

skulle utsettes. 

Anførsler:  

Klagerne anførte at en utvisning til Pakistan vil medføre et inngrep i deres rettigheter etter artikkel 8 i 

EMK, som vil være uforholdsmessig og ikke « nødvendig i et demokratisk samfunn ». 

Staten imøtegikk klagernes anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen understreket innledningsvis at dette er den andre saken klagerne bringer inn for 

Domstolen. Den første saken gjaldt klager i henhold til artikkel 3 og 8 i Konvensjonen vedrørende 
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UNEs vedtak av henholdsvis 23. august 1999 og 31. mai 2005, samt de rettslige prosesser i tilknytning 

til disse. Den innklagede stat hadde derfor anført at Domstolen etter Konvensjonens artikkel 35 § 2(b) 

var avskåret fra å behandle hendelsene før Justisdepartementets vedtak av 23. august 1999 og, med 

hensyn til den andre klageren, UNEs avgjørelse av 31. mai 2005, altså de omstendighetene som 

hadde blitt innklagd for Domstolen i 2008. I forhold til de resterende delene av saken, hadde staten 

ingen avvisningsinnsigelser. 

Domstolen vurderte at dens avgjørelse om å stryke saken fra Domstolens saksliste i 2008 ikke 

innebar noen « behandling » i artikkel 35(2) bokstav bs forstand, og at den dermed ikke var 

forhindret fra å vurdere de faktiske forhold som skriver seg fra den første saken. Domstolen 

understreket at den i vurderingen av den foreliggende sak ville undersøke fakta og omstendigheter 

som ble vurdert i annen del av prosessen, nemlig UNEs avslag av 31. august 2007 og den 

etterfølgende rettsprosessen som endte med Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse av 25. februar 

2009. Domstolen behøvde ikke å begrense undersøkelsen til avslaget av 31. august 2007, slik som de 

nasjonale domstolene, men kunne også ta i betraktning utviklingen etter denne dato. Domstolens 

oppgave var å vurdere hvorvidt klagernes utvisning, dersom den ble gjennomført, ville være i 

samsvar med konvensjonen. I lys av dette anså ikke Domstolen den foreliggende klage for å være « 

åpenbart grunnløs » i artikkel 35(3) bokstav as forstand. Det forelå heller ingen andre grunner til å 

avvise klagen. 

Domstolen behandlet deretter de materielle spørsmålene i saken og vurderte om det forelå en 

krenkelse av artikkel 8. 

Domstolen påpekte innledningsvis at klagerne kom til Norge i 1989 i en alder av henholdsvis tre og 

fire år, og at de bortsett fra et opphold på tre og et halvt år i Pakistan mellom 1992 og 1996, hadde 

bodd i Norge siden. Moren deres gikk under jorda rundt årsskiftet i 2000-2001, ble utvist i 2005, og 

døde i 2007. Klagernes far hadde hele tiden oppholdt seg i Pakistan. Under oppholdet i Norge hadde 

klagerne i hovedsak bodd hos morens bror og søster og deres familier i Oslo. Som lagmannsretten 

hadde observert i sin avgjørelse av 14. november 2008, måtte klagerne anses å ha utviklet sterke 

følelsesmessige bånd til denne delen av familien. Domstolen anså det for fastslått at klagerne hadde 

bodd hos sin onkel og tante for det meste av tiden også etter avgjørelsen. Det var også i Norge de 

hadde sine venner og sosiale nettverk. De hadde mottatt den grunnleggende delen av sin utdannelse 

og oppdragelse i Norge og mestret det norske språk til det fulle. Det var åpenbart at klagerne med 

tiden hadde utviklet sterke og personlige forhold til Norge. Domstolen fant ingen grunn til å betvile at 

de begge hadde slikt « familieliv » og « privatliv » i Norge som omfattes av artikkel 8. Domstolen fant 

at statens anførsel om at privat- og familielivets interesse i den foreliggende sak lå helt på grensen av 

hva som kan sies å falle innunder artikkel 8-rettighetene, derfor ikke kunne føre frem. 

Når det gjaldt spørsmålet om samsvar med konvensjonen, minnet Domstolen om at en stat er 

berettiget, etter veletablert internasjonal rett og som en følge av traktatforpliktelser, til å kontrollere 

utlendingers adgang til og opphold på statens territorium. Konvensjonen sikrer ikke utlendinger noen 

rett til å komme inn i eller bo i et bestemt land. I den foreliggende sak hadde norske 

utlendingsmyndigheter innvilget klagernes mor, og i forlengelsen av dette også klagerne, 

oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn den 28. februar 1992, og deretter 

bosettingstillatelse den 2. august 1995. Som en følge av familiens opphold i Pakistan, opphørte deres 

rett til opphold i Norge. Da de kom tilbake til Norge i 1996, var deres opphold i realiteten ulovlig selv 
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om oppholdstillatelsen først ble trukket tilbake i august 1999. Domstolen var derfor enig med staten i 

at klagerne ikke kunne anses som « etablerte innvandrere » (« settled migrants ») slik dette begrepet 

hadde blitt anvendt i rettspraksis. Domstolen viste til sentrale momenter i en annen sak om retten til 

familieliv og utvisning, nemlig Nunez v. Norway (no. 55597/09). Selv om hovedformålet med artikkel 

8 er å beskytte individet mot vilkårlige inngrep fra statens side, kan et effektivt vern av familielivet i 

tillegg pålegge staten enkelte positive forpliktelser. Verken de positive eller negative forpliktelsene er 

presist definert, men prinsippene er de samme for begge. I begge tilfeller gjelder også at en god 

balanse mellom individets interesser og samfunnet som helhet må søkes oppnådd; samt at staten i 

denne sammenheng har en viss skjønnsmargin. Ettersom prinsippene er de samme uansett, fant ikke 

Domstolen det nødvendig å ta stilling til hvorvidt en utvisning ville medføre en krenkelse av retten til 

et familieliv, eller om det ville innebære manglende oppfyllelse av en positiv forpliktelse. 

Domstolen uttalte videre at artikkel 8 ikke pålegger statene noen generell forpliktelse til å respektere 

utlendingers valg av bostedsland og heller ikke til å innvilge familiegjenforeninger på sitt territorium. 

Allikevel vil det, i saker som angår både familieliv og innvandring, være slik at rekkevidden av 

statenes forpliktelser til å tillate familiegjenforening vil variere i forhold til de individuelle forholdene 

i saken og de almene interesser. Relevante momenter i denne sammenheng vil være i hvilken grad 

familielivet er avbrutt, hvor sterke båndene til vertsstaten er, hvorvidt det eksisterer 

uoverkommelige hindringer for å reetablere familielivet i hjemlandet, samt om det eksisterer 

relevante innvandringspolitiske hensyn (for eksempel en rekke brudd på immigrasjonslovgivningen) 

som bør tas i betraktning, eller om hensynet til offentlig orden taler for utvisning. Et annet sentralt 

vurderingstema er 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 i 

vertstaten var uviss. Dersom dette var tilfellet, kunne utvisning av utenlandske familiemedlemmer 

bare være i strid med artikkel 8 i eksepsjonelle tilfeller. I den forbindelse noterte Domstolen seg 

lagmannsrettens generelle holdning til at sterke innvandringspolitiske hensyn i prinsippet taler for at 

barn identifiseres med foreldrenes atferd. I mangel på slik identifikasjon kan det være fare for at 

foreldre utnytter barnas situasjon for å sikre oppholdstillatelse til seg og barna. Domstolen fant ingen 

grunn til å være uenig i dette utgangspunktet, og bemerket at moren under et politiintervju i 

november 1996 innrømmet at hun tidligere hadde gitt uriktig informasjon om hennes eget og barnas 

opphold i Pakistan. Barnas familieliv i Norge begynte dermed på den tiden da moren var klar over at 

deres immigrasjonsstatus var av en slik art at det var uvisst om det, etter returen i 1996, ville være 

mulig å opprettholde det nevnte familielivet i Norge. Det samme gjaldt deres privatliv. Ut ifra de 

ovennevnte betraktninger, bemerket Domstolen at utvisning av klagerne ville være i strid med 

artikkel 8 kun i eksepsjonelle tilfeller. 

Ved vurderingen av hvorvidt det forelå slike eksepsjonelle omstendigheter, bemerket Domstolen 

først at behovet for å identifisere barn med foreldrenes atferd ikke alltid kunne tillegges avgjørende 

vekt. I den konkrete sak forelå det ingen fare for slik utnyttelse som nevnt over, ettersom klagerne 

hadde nådd myndighetsalder og ettersom deres mor var død. Domstolen viste videre til den lange 

tiden som hadde gått siden myndighetene ble klar over at familien hadde oppholdt seg i Pakistan 

mellom 1992 og 1996. Myndighetene ble klar over dette da faren søkte familiegjenforening i 1996, 

men tilbakekalte ikke oppholdstillatelsen før i 1999. Videre bemerket Domstolen at det ikke var før 

pågripelsen i mai 2001 at klagerne ble klar over uregelmessighetene ved deres status i landet, og 

dermed også muligheten for at de hadde overtrådt tidsfristen for frivillig repatriering. Deres familie- 
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og andre sosiale bånd i vertsstaten syntes dermed allerede å ha blitt formet da de ble klar over at det 

var uvisst om disse båndene ville vedvare. Derfor, i det minste frem til det tidspunkt, kunne de ikke 

bebreides, slik staten anførte, for å ha konfrontert myndighetene med en fait accompli. På den 

annen side, hadde utlendingspolitiet, ettersom klagernes mor hadde gått i skjul, løslatt klagerne, som 

på det tidspunkt var mindreårige, og avstått fra å utvise dem uten moren. Myndighetene unnlot å 

bidra til at klagerne fikk pass som ville være nødvendige for å gjennomføre utreisen. Ettersom moren 

hadde gått under jorda, var klagerne avhengige av slik assistanse fra myndighetene inntil de nådde 

myndighetsalder. Domstolen så ingen grunn til å være uenig med lagmannsretten i at det frem til det 

tidspunkt klagerne nådde myndighetsalder, i henholdsvis 2003 og 2004, kunne de med rimelighet ha 

oppfattet situasjonen slik at myndighetene ikke forventet at de reiste fra landet på egenhånd. På 

samme måte var det vanskelig å tilskrive dem ansvar for ikke å ha tatt skritt for å gjennomføre 

repatrieringen mens moren deres var i skjul. Det var heller ikke innlysende at klagerne med 

rimelighet ikke lenger kunne opprettholde denne oppfatningen etter at de ble myndige. 

Myndighetene hadde ikke gjort noe forsøk på å iverksette utvisningen av barna da de utviste moren 

til Pakistan. Domstolen viste videre til lagmannsrettens observasjon fra 2008 om at det i lys av den 

uvanlig lange lengden på klagernes ulovlige opphold i Norge, var tvilsomt hvorvidt generelle 

innvandringspolitiske hensyn ville ha tilstrekkelig vekt til at et avslag på oppholdstillatelse kunne 

anses « nødvendig i et demokratisk samfunn ». Domstolen bemerket at de ovennevnte betraktninger 

ikke påla myndighetene ansvar for uregelmessighetene vedrørende klagernes opphold i Norge fra 

1996 og fremover. De talte imidlertid sterkt for at klagernes atferd ikke burde identifiseres med 

morens, slik at man unngår å la barna bære byrden av de negative konsekvensene situasjonen 

medførte. Som forklart ovenfor, var det klart at klagerne med tiden hadde utviklet sterke familie- og 

privatlivsbånd til Norge. Domstolen var ikke enig med den innklagede stat i at det fantes 

holdepunkter for å si at klagerne hadde sterke bånd til Pakistan. De hadde ikke sett faren siden de 

returnerte til Norge i 1996 og moren var død. Det fantes heller ingen andre momenter talte for at det 

forelå noen solide bånd til Pakistan. Ifølge klagerne selv, kunne de ikke skrive urdu og deres muntlige 

ferdigheter ble beskrevet som «barnslige». Begge mestret engelsk, som var er et offisielt språk i 

Pakistan. Domstolen uttalte at til tross for at det forelå visse bånd til Pakistan, og at det ikke syntes 

uoverkommelig for klagerne å returnere til landet, kunne de komme til å møte både sosiale og 

profesjonelle utfordringer der. 

Domstolen behandlet avslutningsvis statens påstand om at det i lys av alvorlighetsgraden av 

rettsbruddene begått av den andre klageren, måtte være klart at utvisning ikke ville være i strid med 

artikkel 8. Mens alvorlighetsgraden var et viktig moment i første del av prosessen (den som 

omhandlet UNEs vedtak av 31. mai 2005 og endte med Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning om 

at klagernes anke ikke skulle tillates fremmet av 16. januar 2007), syntes det ikke å være tilfelle i 

annen del av prosessen (som omhandlet UNEs avslag av 31. august 2007 på klagernes søknad om 

fornyet behandling av saken). Domstolen bemerket at den andre klagerens domfellelse i 2003 gjaldt 

én hendelse av grov legemsbeskadigelse, og at det var lenge siden handlingen ble begått. Ifølge den 

informasjon som var tilgjengelig for Domstolen, hadde den andre klageren ikke begått nye lovbrudd 

siden. På denne bakgrunn vurderte Domstolen at dette moment ikke burde tillegges nevneverdig 

vekt i den foreliggende sak. 

På bakgrunn av ovennevnte, fant Domstolen at omstendighetene i saken i aller høyeste grad var « 

eksepsjonelle ». Den kunne ikke se at staten hadde handlet innenfor sin skjønnsmargin i forsøket på 
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å oppnå en riktig/akseptabel balanse mellom statens interesse i å sikre effektiv innvandringskontroll 

på den ene siden, og klagernes interesse i å bli i Norge for å utøve sin rett til privat- og familieliv på 

den andre. Alt i alt konkluderte Domstolen med at en utvisning av klagerne fra Norge ville innebære 

en krenkelse av konvensjonens artikkel 8.  

* * * 


