
Said mod Nederlandene (appl. 2345/02 EMD dom, afsagt den 5. juli 2005) 

Sagsfremstilling: 

Den eritreiske statsborger Said indrejste den 8. maj 2001 i Nederlandened, hvor han den 21. maj 

2001 indgav ansøgning om asyl. Klageren begrundede sin ansøgning med, at han havde tjent som 

soldat i en anti-tank enhed, der havde kæmpet i krigen mod Etiopien. Efter krigen blev klageren af 

de eritreiske militære myndigheder beskyldt for at have opildnet de andre soldater til ulydighed ved 

på et evalueringsmøde at kritisere ledelsen, hvorefter han blev anholdt den 5. december 2000. Det 

lykkedes klageren at flygte under en fangetransport den 20. april 2001 og rejse til Nederlandene. 

Den 23. maj 2001 blev hans asylansøgning afvist i en hasteprocedure. 

Påstanden: 

Klageren gjorde gældende at hans udsendelse til Eritrea ville medføre risiko for henrettelse og/eller 

tortur i strid med artikel 3. 

Menneskerettighedsdomstolens bemærkninger: 

Domstolen lagde vægt på, at klageren havde forklaret konsistent, ligesom han var fremkommet med 

overbevisende forklaringer som modbevis til Nederlandenes påstand om, at hans forklaring var 

usandsynlig. En del af klagerens forklaring blev endvidere bekræftet af en nederlandsk ekspert 

vedrørende forholdene på Afrikas Horn. Selvom disse oplysninger ikke vedrørte klageren 

personligt, men var af generel karakter, fandt Domstolen ikke, at klageren kunne have gjort mere 

for at underbygge sin forklaring, og lagde derfor til grund, at klageren var desertør fra den eritreiske 

hær. Ved vurderingen af, om klageren ved en tilbagevenden til Eritrea ville risikere overgreb 

omfattet af artikel 3, lagde domstolen vægt på baggrundsoplysningerne om behandling af desertører 

i Eritrea i en rapport fra Amnesty International samt i en landerapport fra det nederlandske 

udenrigsministerium, hvoraf det fremgik, at der var tilfælde af mishandling af desertører. På den 

baggrund fandt domstolen, at der var væsentlige grunde til at antage, at klageren ville være i reel 

risiko for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis han blev 

udsendt til Eritrea. 

 


