
 

 Ayas mod Sverige (sag nr. 97/1997 af 12. november 1998)  
 

Sagsfremstilling:  

Den tyrkiske statsborger Ayas, der var etnisk kurder, indrejste i Sverige i februar 1993, hvor han søgte 

asyl. Han henviste til, at han kom fra en politisk aktiv kurdisk familie, der var kendt for at have 

forbindelser til den illegale kurdiske bevægelse PKK. Han henviste i den forbindelse til, at han havde 

været tilbageholdt og udsat for tortur af de tyrkiske myndigheder.  

De svenske myndigheder meddelte Ayas afslag på asyl, idet man fandt, at han havde forklaret 

utroværdigt om en række forhold og i øvrigt ikke havde godtgjort, at de tyrkiske myndigheder 

efterstræbte ham.  

Herefter indgav Ayas en ny ansøgning om asyl. Denne gang oplyste han, at han rent faktisk havde 

udøvet aktiviteter for PKK, men oprindeligt var blevet frarådet at oplyse herom, idet de svenske 

myndigheder i så fald ville betragte ham som en terrorist. Han vedlagde endvidere en udskrift af en 

dom, hvoraf fremgik, at han i 1993 in absentia var blevet idømt fem års fængsel for aktiviteter og 

tilknytning til PKK.  

De svenske myndigheder meddelte imidlertid atter Ayas afslag på asyl og henviste til, at man fandt det 

utroværdigt, at han ikke tidligere havde oplyst om sin reelle tilknytning til PKK. De svenske 

myndigheder stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved dommens ægthed.  

 

 

Påstanden:  

Ayas indbragte Sverige for Torturkomitéen og gjorde gældende, at de svenske myndigheder ville krænke 

artikel 3, hvis han blev udsendt til Tyrkiet, idet han dér risikerede at blive udsat for tortur.  

 

 

Torturkomitéens bemærkninger:  

Komitéen gav Ayas medhold i hans klage. Komitéen bemærkede indledningsvis, at 

menneskerettighedssituationen i Tyrkiet er alvorlig, og at politifolk undertiden udøver tortur (pkt. 6.4). 

Komitéen bemærkede herefter, at Ayas utvivlsomt kom fra en politisk aktiv familie, og at hans 

forklaring om sine politiske aktiviteter og den tortur, han havde været udsat for, var troværdig og stemte 

overens med resultatet af de foreliggende lægeerklæringer. Komitéen bemærkede endvidere, at eftersom 

han havde givet en logisk forklaring på, hvorfor han undervejs i sagen ændrede forklaring, var der ikke 

grund til at rejse tvivl om den generelle troværdighed af hans påstand (pkt. 6.5).  

Under de foreliggende omstændigheder og i lyset af menneskerettighedssituationen i Tyrkiet og Ayas 

tilknytning og aktiviteter for PKK, samt de hidtidige tilbageholdelser og den udøvede tortur, fandt 

Komitéen, at der samlet set var vægtige grunde for at antage, at Ayas risikerede at blive udsat for tortur 

ved en udsendelse til Tyrkiet (pkt. 6.6). 


