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Litt om pensumssituasjonen  

• Ny utlendingslov av 2008, trådte i kraft 1.1.2010  

• Har kun kommentarutgave å forholde oss til, men her ikke store 

endringer fra tidligere. Kun presiseringer av praksis. 

Rettspraksis fra før loven er derfor fortsatt relevant og dere kan 

lese gammelt pensum  

• Viktigheten av å være tilstede på forelesninger  

• Viktigheten til å selv lese dommer og holde seg oppdatert på 

feltet 

• Skjer mye på området for utvisning  

• Ny lærebok kommer først neste vår.  
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Hva menes med utvisning ?  

• Konsekvensene av utvisning: plikt til å 

forlate landet og hele Schengen (opphold, besøk, 

ferier, kontakt). Varig eller tidsbegrenset nektelse av 

innreise.  

• Utvisningens funksjon: administrativ 

tilleggsreaksjon til straff eller kun sanksjon.  

• Karakteren: tvangsinngrep av pønal karakter. 

Inngrep i retten til privatliv og familieliv etter EMK art. 

8   
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UTVISNING- ET SVÆRT 

INNGRIPENDE VEDTAK  

- Inngrep i den personlige frihet 

Hvor man skal bo ( Hele Schengen området, 

se schengenkonvesjonens art. 96)  

Hvor man skal feriere/ bevege seg  

Hvem man skal besøke/ venner /kjæreste  

:  hvor sterkt inngrepet blir avhenger av 

omstendighetene, men det er i 

utgangspunktet for alle et sterkt inngrep  
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Svært inngripende vedtak forts.  

- Inngrep i familielivet – både til den utviste 
og til familien 

Kan bli avskåret fra å være sammen med 
barna sine i det daglige og/ eller totalt  

Kan bli avskåret fra å være sammen med 
ektefelle, foreldre og øvrig famile i det 
daglige/ og eller totalt 

Også etter EMD sin praksis: retten til å 
etablere et familieliv på fritt grunnlag  

: Hvor sterkt avhenger av omstendighetene 
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Svært inngripende forts.  

- Inngrep i barns rettigheter – til god 
omsorg fra begge foreldre, til stabilitet, 
forutsigbarhet og rett til samvær med sine 
foreldre- inngrep i barnets beste. 

 

Barn har på selvstendig grunnlag rett til 
samvær med sine foreldre, se barneloven og 
barnekonvensjonen  

Staten har en positiv plikt til å legge til rette 
for dette, etter barnekonvensjonen og EMK   

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

HVORFOR ?  

 

 Hvorfor gjør Norge dette til tross for at 

det er så sterkt inngrep ?  

 Hvordan legitimeres dette fra 

myndighetene ?  

 Hvordan kan dette forsvares moralsk 

sett ?  
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Hvordan legitimeres dette ? (fra forab. til ny 

utlendingslov pkt. 15.6)  

• Lange tradisjoner 

• Beskytte samfunnet mot personer som kan utgjøre en samfunnsfare 

• Bidra til respekt for norske lover og regler  

• Grunnleggende del av innvandringsreguleringen å kunne holde utenfor landets grenser 
personer som er uønsket her på grunn av kriminalitet eller visse andre forhold 

• Stride mot den alminnelige rettsfølelse og svekke folks tillitt til utlendingspolitikken dersom 
det ikke var rom for å utvise utlendinger som begår kriminalitet eller som truer 
grunnleggende nasjonale interesser.  

• Kunne gi et press mot et mer restriktiv regelverk for asyl og innvandringspolitikk  

• Positiv virkning på samfunnsinkludering av det store flertallet lovlydige innvandrere 

• Trusselen om utvisning kan i seg selv forebygge uorden og kriminalitet og dermed virke 
allmennpreventivt 

• Grunnlag for dette så vel i alminnelige folkerettslige grunnsetninger (hvilke ??)  som i 
spesielle traktatregler (?) som bygger på at stater på visse vilkår skal kunne utvise 
utlendinger.  

• (vi har bare ansvar for de kriminelle vi selv har ”skapt”)  
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Dette godtas også ellers i Europa, se 

EMD praksis  

• EMK art.8 beskytter retten til privatliv og 
familieliv 

• Ikke en absolutt rettighet  

• Kan gjøres inngrep i denne rettigheten  
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Er det moralsk sett forsvarlig ?  

- Beskytte oss mot ”dem”  

- Dra et annet sted å begå kriminalitet 

-  Se saken Üner mot Østerrike hvor 3 

dommere ser ut til å mene at det ikke er 

forsvarlig og at vi må slutte med dette i 

Europa. Viser til 

likebehandlingsperspektiv og forskjellen 

mellom ikke EU land og EU land/EØS 
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Hvor mange ?  

• I 2006 ble 1400 mennesker fra 111 land 

utvist fra Norge. 40 % av disse ble 

utvist på grunn av brudd på straffeloven  

 (ca. 560 personer)  
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Økt fokus og økt overprøving  

    Fra dommen i Rt.1998-1795 hvor det ble slått fast at domstolen 

har full overprøvingsadgang og også prøver 

forholdsmessigheten fullt ut. Enda ingen som er prøvd av 

Høyesterett etter ny utlendingslov  

• 2 i 2008. 

• I 2009 var det 4 saker til prøving Høyesterett har i 2009 hatt 

spørsmålet oppe i 4 avgjørelser (også en EØS-borger),  

• I 2010 var det en sak til prøving i Høyesterett  

• I 2011: en sak  

• To saker mot Norge er realitetsavgjort i EMD siste året.   

• En sak mot Norge er avvist nylig på grunn av manglende 

uttømming av nasjonale rettsmidler.  
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Hvem kan ikke utvises ?  

• Kapittel 9. Absolutt vern mot utsendelse 
(non refoulement)  

• Norske statsborgere , jfr. § 69 

• Personer som er født i Norge og senere har 
hatt fast bopel her, § 69 

• Dersom det vil stride mot torturforbud å 
sende dem tilbake til hjemlandet, jfr. § 73 ny 
utl. 

• Særlig vern for EU/ EØS borgere(se Rt. 2009 
s. 705 likevel utvist)  
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EMK art. 8  

• Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv 1  

• 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv  og 
familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.  

• 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig 
myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når 
dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et 
demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale 
sikkerhet, offentlige trygghet eller landets 
økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller 
kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for 
å beskytte andres rettigheter og friheter.  
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Krav til inngrepssituasjoner:  

• Legalitetsprinsippet  

 

• legitimt formål  

 

• Proporsjonalitetsprinsippet  
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På hvilket grunnlag kan man utvises ? 

Lovhjemlene for inngrep i kap. 8   

- Brudd på utlendingslovens bestemmelser og 

straff i utlandet, utll § 66, for dem uten 

oppholdstillatelse 

- Brudd på straffelovens bestemmelser, § 67 

for dem med midlertidig oppholdstillatelse, ett 

års strafferamme.  

- § 68: for den med permanent 

oppholdstillatelse, to års strafferamme   
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På hvilket grunnlag kan man utvises ? 

Anerkjent lovlig formål, se EMK art. 8(2) 

- Forskjell i legitimeringsgrunnlag mellom 

disse ulike gruppene  

- Både innvandringspolitikk og 

kriminalpolitikk  

• EMK art. 8, nr.2: ”[…]in the interests of national 

security, public safety or the economic well-being of the 

country, for the prevention of disorder or crime, for the 

protection of health or morals, or for the protection of the rights 

and freedoms of others.” 

•  
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Hvem er de som utvises ?  

- Ikke en ensartet gruppe.  

- Svært forskjellig kriminalitet  

- Svært forskjellig tilknytning til riket  

- Også engangskriminelle / affekthandlinger  

- Også foreldre med barn her i riket og omsorgsoppgaver – noen 

barn har også sterke omsorgsbehov på grunn av sykdom 

- Også psykisk syke personer  

- Også personer som kom hit som barn 

- Også barn som må lide for foreldrenes feil ( Maria Amelie)  

- Også barn kan i praksis utvises  

- Har sonet sin straff  
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De som kan utvises har altså:   

• Svært ulik tilknytning til landet  

Og :  

• De har begått svært ulike former for 

kriminalitet/lovbrudd  

   For at et inngrep skal være legitimt etter EMK 

art. 8 (2): “necessary in a democratic 

society” 
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I balanseringsprosessen: Tilknytning mot 

kriminalitetshandlingen  

• Inngrepets art(styrken av inngrepet) 

etter tilknytning  

• Samfunnets behov for 

beskyttelse(alvorligheten av det 

straffbare forhold)  

• Den nye loven setter yttergrensene for denne 

balanseringen ved å differensiere 

tilknytningen i tre ulike hjemmelsgrunnlag  
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Tilknytning vs. overtredelsens 

alvorlighet 

• § 66 ikke oppholdstillatelse 

- Bla: Brudd på utlendingsloven, tidligere 
straffet i utl./straff på tre måneder i Norge 

• § 67 Har midlertidig oppholdstillatelse  

- Fengselstraff i Norge eller utlandet med mer 
enn ett års strafferamme 

• § 68 Permanent oppholdstillatelse 

- Fengslestraff i Norge eller utlandet med mer 
enn to års strafferamme  
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Hjemmelsgrunnlagets karakter  

• Vid kompetansehjemmel  

• svært vidtrekkende 

• Overlater mange valg( ikke fri, men 

bundne) til rettsanvender  

• Domstolene prøver vurderingene fullt 

ut 
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Overtredelsens alvorlighet  

• Brudd på utlendingsloven  

• Ett års strafferamme  

• To års strafferamme  
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Nærmere om alvorlig overtredelse 

av utlendingsloven 

 

• § 66: grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en 
eller flere bestemmelser i loven her, forsettlig eller 
grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller 
åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven 

 

 Dette vilkåret har Høyesterett tatt stilling til i 
Nunezsaken, Zafiresaken og lagt til grunn av 
lagmannsretten i Antwisaken.  
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Nünezsaken, Rt. 2009 s. 534  

• Reiste inn til Norge i strid med et innreiseforbud etter en 
utvisning i 1996. Utvisningen den gang var fattet fordi hun som 
19 åring på turistvisum hadde nasket i butikk og fått et forelegg 
på 4000 kroner  

• Kom da tilbake før de to årene var gått med falsk identitet.  

• Fikk opphold på falskt grunnlag etter at hun giftet seg med 
norsk statsborger, separert fra ham, flyttet sammen med en 
annen med bosettingstillatelse, fikk to barn med ham.  

• Fikk to barn med ham, ble oppdaget i 2001 , tilbakekall av 
bosettingstillatelse i 2002, vedtak om utvisning truffet i 2005  
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”Forholdets alvor”- flertallet 

 

• (49)Ved vurderingen av alvoret i disse forholdene kan det ikke legges vesentlig 
vekt på hvorledes de skal bedømmes strafferettslig. Overtredelsene av 
utlendingsloven må snarere ses i et forvaltningsrettslig perspektiv. Et vesentlig 
formål med utlendingsloven er at den skal « gi grunnlag for kontroll med inn- og 
utreise og utlendingers opphold i riket i samsvar med norsk innvandringspolitikk 
», jf. § 2 første ledd. Med det store antall søknader som fremmes etter loven, 
må myndighetene i stor grad basere sin kontroll på at søkere gir riktige 
opplysninger og for øvrig forholder seg lojalt til loven og de vedtak som fattes i 
medhold av den. Systemet bygger således på tillit. Allmennpreventive hensyn 
tilsier derfor at overtredelser bør få konsekvenser for søkernes muligheter til å 
oppnå de rettigheter loven gjelder.  

• Vises til Ot.prp. nr. 75 (2006-2007), s. 289 

• 51)   As brudd på utlendingsloven rammer i høy grad de kontrollhensyn som 
loven skal ivareta. Etter min mening må hennes forhold derfor karakteriseres 

som meget alvorlige.  
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Forholdets alvor – mindretallet (2) 

 

      (86)Det er ikke gitt hvordan man skal bedømme alvoret i As brudd på 
utlendingsloven i forhold til denne praksisen. Jeg er enig med førstvoterende i 
at strafferammen ikke er avgjørende. Det må sees hen til at formålet med 
utlendingsloven er å ha kontroll med inn- og utreise og med utlendingers 
opphold i riket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk, jf. lovens § 2. As 
innreise 20 måneder før innreiseforbudet utløp og fortsatte opphold etter det, 
ble muliggjort ved bruk av et pass som viste en annen identitet enn ved første 
innreise og ved fortielse av forelegget og innreiseforbudet. Dette representerte 
alvorlige brudd på regelverket som skal ivareta disse formålene. På den annen 
side kan det etter mitt skjønn vanskelig bli tale om å sidestille bruddene på 
utlendingsloven med meget alvorlig kriminalitet.  
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Forholdets alvor 

• De andre sakene  
Zafiresaken:  

    Utlendingsnemndas vedtak bygger på at A har overtrådt utlendingsloven ved at 
hun - oppholdt seg ti måneder i landet i perioden fra september 2001 til juli 
2002 på tross av pålegg om å forlate landet, - reiste til Norge i romjulen 2003 
uten visum, og først sendte søknad om asyl den 19. februar 2004, og - etter at 
det var gitt avslag på søknad om asyl den 5. januar 2005 i en periode på ett år 
arbeidet uten å ha arbeidstillatelse 
(30) Lagmannsretten fant på dette grunnlag at A hadde brutt bestemmelsene i 
utlendingsloven « grovt eller gjentatte ganger », jf. utlendingsloven § 29 første 
ledd bokstav a. På grunnlag av tidligere praksis finner jeg det ikke tvilsomt at 
dette er en riktig forståelse av bestemmelsen. ( I den konkrete vurderingen 
kommer de likevel til at det er en mindre alvorlig overtredelse- da altså innefor 
de grove eller gjenatte, se note 39) 

 
 
 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19880624-064.html&29
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19880624-064.html&29
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19880624-064.html&29
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19880624-064.html&29
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Forholdets alvor 

• Antwisaken:  

I denne saken må forholdet karakteriseres som alvorlig. A har ved fire ulike 

anledninger gitt feilaktige opplysninger om sin identitet til norske 

utlendingsmyndigheter og underbygd identiteten med falsk pass. Ved én av 

disse anledningene har de feilaktige opplysningene ført til utstedelse av 

tillatelse som han ikke var berettiget til, nemlig EØS-tillatelsen etter søknad av 

23. desember 1999. De tre øvrige anledningene har ikke medført at 

utlendingsmyndigheten har truffet feilaktige vedtak, idet søknad om 

statsborgerskap ble avslått på annet grunnlag og de to siste søknadene ble 

avslått fordi han var besluttet utvist.  

•        Feilaktige opplysninger om egen identitet gjør det svært vanskelig for 

myndighetene å utøve effektiv kontroll med utlendingers innreise og opphold i 

Norge. Systemet må i stor grad baseres på tillit. Allmennpreventive hensyn 

tilsier derfor at overtredelser bør få konsekvenser for søkernes muligheter til å 

oppnå de rettigheter loven gjelder, se bl.a. Ot.prp.nr.75 (2006-2007) side 287.  

 
 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.75%202006*-A287
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.75%202006*-A287
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.75%202006*-A287
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Innenfor disse yttergrensene skal det foretas en 

individuell konkret vurdering av om det er ” necessary 

in a democratic society “, jfr. EMK art. 8(2) 

• § 70. Krav til forholdsmessighet  

     

  En utlending kan ikke utvises dersom det 
i betraktning av forholdets alvor og 
utlendingens tilknytning til riket vil være et 
uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen 
selv eller de nærmeste familiemedlemmene. 
I saker som berører barn, skal barnets beste  
være et grunnleggende hensyn[…]  
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Forholdsmessighetsprinsippet er  

 

 Et generelt offentligrettslig prinsipp som 

styrer/regulerer forholdet mellom det 

offentlige og private rettsubjekter  

 

Følger av bla. av utl. § 70 og EMK art. 8  
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Proporsjonalitetsprinsippets tre ulike 

kumulative skranker  

 

  

• Krav til egnethet (objektivt kriterium, 
sammenlignbare størrelser) 

• Krav til nødvendighet (objektivt kriterium, 
sammenlignbare størrelser) 

• Krav til forholdsmessighet i snever forstand 
(subjektiv vurdering, inkommensurable 
størrelser)  
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KRAV TIL EGNETHET  

  

 Er utvisning av akkurat denne personen 

egnet til  å oppnå formålet ? 

 

- Årsakssammenheng mellom mål og middel  

- Ren objektiv vurdering  

- Middelet /metoden må virke fremmende på 

målet   
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NØDVENDIGHETSKRITERIET  

• Er det nødvendig / behov for å bruke 
utvisning for å oppnå dette formålet eller 
finnes det andre mindre inngripende måter ?  

• Og om det er behov for å bruke utvisning kan 
dette gjøres på en mindre inngripende måte, 
for eksempel ved tidsbegrensing. 
VARIGHETEN ER ALTSÅ EN DEL AV 
FORHOLDSMESSIGHETSVURDERINGEN 
– hvor lenge skal foretas konkret og ikke 
enten eller 
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Nødvendighet forts.  

 

 Utvisningens 

Oppfyllende virkning  Skadelige virkning  
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Og under forutsetning at  

• Utvisning i dette konkrete tilfellet er  

egnet til å virke 

kriminalitetsforebyggende eller 

opprettholde ro og orden, sikre velferd  

• det ikke finnes mindre inngripende tiltak 

• Så: skal man foreta en 

forholdsmessighetsvurdering i snever 

forstand   
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FORHOLDSMESSIGHET I SNEVER 

FORSTAND (rettferdighetsvurdering) 

• Verdivurdering av inkommensurable 

størrelser  
- Vil fordelen ved å utvise oppveie ulempen ved å gjøre dette?  

- Vil målet hellige middelet ?  

• Hva kan man forlange av den enkelte borger/ borgerne for å oppnå 

fellesskapets målsetning?  

• Vi får da samfunnets behov på den ene siden og det private 

rettsubjektets behov på den andre siden.  
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Snever forstand forst.  

Forholdsmessighet/ 

Balanse/ 

Likevekt/ rettferdighet   

Samfunnsbeskyttelse 

Privatlivet/  

Familielivet/  
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Utlendingslovens § 70 

Samfunnsbeskyttelsen  Rettigheten  

Hvor stort behov er det 

til å utvise avhenger av 

hvor alvorlig det 

straffbare forholdet er  

Hvor stort inngrepet i 

rettighetene er 

avhenger av hvor stor 

grad av tilknytning 

utlendingen har til 

Norge  
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Det straffbare 

forholdet  

Tilknytningen  

-Art  

-Strafferammens øvre 

ramme 

-Faktisk idømt straff  

-Formildende 

omstendigheter fra dommen  

 

-Språk  

-Kulturell og sosial tilknytning, se Rt. 

2009 s. 1432 

-Integrering  

-Botid (betydning av lovlig/ulovlig) 

-Alder ved ankomst til Norge , se Rt 

2005 s. 238,Rt. 2009 s. 546 9 år- ikke 

utvist, Rt. 2009 s. 1432, 14 år, ble utvist, 

Rt. 2005 s. 238, 12 år og 10 mnd) 

-Familie (med mindre forutsetning er 

brutt) 

-Barn ( Se eget emne)  

-Arbeid  

-Tilknytningen til opprinnelsesland  
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Hva annet enn tilknytning kan være 

relevant – konkret skjønnsmessig 

helhetsvurdering  
• Sykdom  

• Spesielle behov (Rt.2009 s. 705?) 

• Traumer knytter til hjemland ( posttraumatisk)  

• Alder – hva med barn eller svært unge/ svært gamle  

• Annet  

• Tidsfaktoren siden det straffbare forhold, se Rt 2000 s. 591 

• Om vedkommende kan bebreides eller var i god tro, se Rt 2011 

s. 948 

• I hvilken grad er utlendingsmyndighetenes arbeid konkret blitt 

vanskeliggjort, se Rt. 2011 s.948  

• Betydningen av at man ville fått opphold med riktige 

opplysninger ?  
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Inngrep i de øvrige 

familiemedlemmenes rett til familieliv  

Formålet  Inngrepet  

- Hvor alvorlig det 

straffbare forhold er  

-Hvor tyngende det er å bli tilbake 

alene, se for eksempel Rt 2007/798 

-Andre familiemedlemmers 

spesielle behov ( Rt 2007/798). 

Men se: Rt. Rt-2010-1430 (MRK!) 

-hvordan er familiens tilknytning til 

Norge/ hjemlandet. Ikke 

uforholdsmessig å fortsette i 

hjemlandet(se forskrift) 
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EMD sin praksis 

• Boutif kritieriene, videre presisert i Ûnersaken mot Nederland, i Maslov mot 
Østerrike, Onur mot Storbritannia,  

•   MERK AT DE FLESTE AV DISSE IKKE ER VARIG UTVIST ( 10 ÅR)  

• Merk at de går inn og overprøver dette konkret, selv om de i en 
av disse dommene sier at det er en skjønnsmargin ( Amslov) 
der de finner krenkelse, men de foretar og overprøver helt klart 

forholdsmessigheten. (En dommer i Üner mener at dette er det 

samme som straffeutmåling og noe som ikke kan prøves) 
• Presiseres at det er konkrete helhetsvurderinger som skal 

gjøres hvor mange momenter må vurderes, men at vekten av 

dem vil variere konkret.  
• Godtar i utgangspunktet utvisning som 

kriminalitetetsforebyggende 
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Momenter som skal vurderes (ikke 

uttømmende): 

- STRAFFBARE FORHOLDETS natur og alvor 

- VARIGEHETEN AV UTVISNINGEN ( inngrepet må sees i forhold til dette)  

- Tilknytningen til utvisningslandet  

- Tilknytningen til hjemlandet   

- Tilknytningen til familie/ barna  

- Botid i landet  

- Tiden det har gått siden det straffbare forholdet og hvordan han har oppført seg etterpå  

- Tilknyttede personers nasjonalitet  

- Familiesitiuasjonen, lengden på ekteskapet, og andre faktorer som påvirker ”effektiviteten ” 
av familielivet  

- Om ektefellen visste om den kriminelle handlingen 

- Barn, og deres alder  

- Alvorligheten av problemer for ektefelle å følge med til hjemland  

- Barnas beste og ”well beiing” – spesielt problemene det er for dem å ta opphold eller være 
med til hjemlandet.  

- Hvor solid de sosiale og kulturelle og familiære bånd til utvisningslandet er og til hjemlandet  

- Alder når man kom til landet  

- Alder når man blir utvist  

- Problemer med å bo i hjemlandet (synes jeg ser dette i Üner) 
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Er norsk lovgivning og praksis  

forenelig med EMK ?  

• Tiden – varigheten av utvisningen. Tviler på at det er forenelig 
med EMK med absolutte grenser, se praksis hvor det har vært 
10 år. Livsvarighet tror jeg er problematisk  

• Se Unersaken – dissens hvor man mener at det er på tide å 
ikke godta dette mer, som sådan- er i endring   

• Dømt i Sak i Rt. 2009 s. 534 (Nunez) –barn  

• Godtatt i Antwi –barn  

• De konkrete vurderingene norske domstoler og norsk praksis 
har gjort kan fort komme i strid med det EMD kommer til.  

• Flere tvilsomme saker fra Høyesterett  

• Loven legger kun vekt på utlendingens tilknytning til riket. Dette 
er for snevert. EMD legger vekt på en rekke andre forhold som 
ikke går på tilknytning til riket.  
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Vedtakets varighet  

• Varig eller tidsbegrenset, men ikke mindre enn 2 år.  

• Forslått i forskrift at det som hovedregel skal være tidsbegrenset der 
det er barn, men ikke vet alvorlige forbrytelser ved strafferamme over 
6 år.   

• Etter loven vil man kunne søke innreise igjen etter 2  år selv der det er 
varig, jfr. utlendingslovens§ 71. Dette følger av 
forholdsmessighetskravet.  http://websir.lovdata.no/cgi-
lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingsloven+&sok=fast 

• at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering er helt opplagt, jfr. 
§ 29, 4. ledd og EMK De nye omstendighetene må avveies mot 
forholdets alvor. § 71 er bare en presisering av inngrepets art.   

• Høyesterett sin dom, Rt 2008 s. 256 gjelder overprøvingen og ikke 
kravet. Altså det prosessuelle spørsmålet og ikke det materielle.  

• Skal foretas konkret- vanskelig å gjøre det fastlagt. Strid med EMK ?  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingsloven+&sok=fast
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingsloven+&sok=fast
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingsloven+&sok=fast
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Særlig om utvisning av foreldre- 

Barneperspektivet   

• Barnas selvstendige rett til familieliv etter 

EMK art. 8, gjelder ”enhver”  

• Barnekonvensjonens art. 3 : Barnets beste  

• Norge ble dømt i EMD for brudd på EMK art. 

8 i Nunezsaken. Ikke brudd i Antwisaken.  

• Nye retningslinjer for disse sakene etter EMD 

sin dom, se rudnskriv GI-2011-14  

• Barneombudets rapport om 

skadevirkningene for barna  
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Inngrep i barnas beste- samvær og 

omsorg  

Straffbare forholdets art -  

Dersom det er barn skal det som 

hovedregel gjøres tidsbegrenset, 

men ikke dersom alvorlig 

kriminalitet – kan dette forsvares i et 

barneperspektiv ?  

Forskriftens § 14-2: a) utlendingen 

er straffet for et lovbrudd med 

strafferamme på seks år eller mer,  

c) utlendingen er straffet for 

gjentatte lovbrudd med 

strafferamme på fengsel i mer enn 

seks måneder, eller  

 

-Hvor sterkt blir inngrepet- kan dette fortsette i 

hjemlandet( ikke uforholdsmessig å forutsette 

at det kan videreføres).   

– barnets tilknytning  

-Er det til barnets beste å ha samvær eller er 

denne forutsetningen brutt gjennom det 

straffbare forhold ( er det relevant i 

barneperspektivet) forslag til forskrift b) 

utlendingen er straffet for vold eller overgrep 

mot nære familiemedlemmer,  

-Når er det født- før eller etter den straffbare 

handlingen – er det relevant ?  

-Spesielle behov hos barna, se Rt 2005 s. 229 

MEN:  Rt-2010-1430  

-Virkning for barna Rt 2000 s. 591 

-Gjenværende omsorgsbyrde 

-Foreldrenes samarbeid og den gjenværendes 

interesse/medvirkning 

BARN – Rt. 2000 s. 591, Rt. 2005 s. 229, Rt 

2007 s667, rt. 2009 s. 705, Rt. 2009 s. 534- 
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Forskriftens § 14-1 

• § 14-1. Om utvisning på grunn av ulovlig opphold eller ulovlig arbeid når utlendingen har 

barn i riket  

       En utlending som har hatt ulovlig opphold eller har arbeidet ulovlig i riket i mindre enn to år, 

skal som hovedregel ikke utvises på dette grunnlaget, dersom  

       a) utlendingen har barn i Norge som vedkommende har bodd fast sammen med eller har 

utøvd samvær med av et visst omfang, jf. § 9-3 annet og tredje ledd, b) utlendingen skal bo 

fast sammen med barnet, og c) vilkårene for familiegjenforening med norsk barn i lovens 

§ 44 er oppfylt, eller den andre av barnets foreldre er referanseperson som nevnt i lovens 

§ 40 første ledd og utlendingen fyller vilkårene for rett til oppholdstillatelse som ektefelle 

eller samboer med vedkommende i lovens § 40 og § 41.        Dersom utlendingen i en 

periode ikke har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med barnet, jf. første ledd 

bokstav a, kan dette tillegges vekt når det vurderes om utvisning vil være et 

uforholdsmessig tiltak.  

        Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke a) ved brudd på plikten til å forlate riket etter 

avslag på søknad i medhold av lovens § 56 sjette ledd, når avslaget ble fattet etter at 

søkeren fikk barn her, eller b) dersom det ikke er uforholdsmessig å forutsette at familielivet 

kan videreføres i et annet land enn Norge.  



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Høyesteretts praksis  

• har opprettholdt rettssetningen om at det må foreligge uvanlig 
omsorgsbehov  

 Det følger av praksis at det må foretas en samlet vurdering av de virkninger 
utvisningsvedtaket får for de berørte. Ved denne samlede vurdering vil de 
uheldige virkninger vedtaket får for barna ha relevans, selv om virkningene ikke 
atskiller seg fra det som normalt vil måtte forventes. Skal hensynet til 
konsekvensene for barna alene kunne være avgjørende for at vedtaket anses 
uforholdsmessig, kreves det at konsekvensene for dem skal være uvanlig 
tyngende. Rt 2009 s. 705 med henvisning til flere tidligere avgjørelser  

 
• DETTE UTGANGSPUNKTET ER VI I HOVEDSAK DØMT PÅ I 

NUNEZSAKEN, men ser ut til å opprettholdes i (ved massive 
overtredelser)rundskriv:http://websir.lovdata.no/cgi-
lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingslov+&sok=fast 

• Men er vesentlig modifisert i Rt.2011s. 948 (39) : ”[…]kommet til at det ikke 
nødvendigvis er et vilkår at barna vil bli utsatt for « uvanlig store belastninger », og at det 
særlig vil være aktuelt å gi fortrinn til barnas interesser ved relativt sett mindre alvorlige 
overtredelser av utlendingsloven som i mindre grad rammer de kontrollhensyn loven skal 
ivareta. ” 
 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingslov+&sok=fast
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingslov+&sok=fast
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingslov+&sok=fast
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=utlendingslov+&sok=fast
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Hva skal etter norsk praksis legges 

vekt på ?   

• Bortfall av mulighet til kontakt ved besøk her i landet, 

se Rt. 2010 s.1430 

• Primær omsorgsperson, tilknytning, skadevirkninger, 

se Rt. 2011 s. 948(se rundskriv)  

• Den samlede belastningen barnet har blitt utsatt for 

før utvisningsvedtaket, se rundskriv  

• Tidligere uro som nå er stabilisert 

• Lang saksbehandlingstid som skyldes forvaltningen  
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Er praksis i samsvar med EMK og 

Barnekonvensjonen ?  

• Forskjell i perspektiv og vurdering 

• Vurderingen må foretas fra barnas ståsted i 

ulike vurderinger(se Rt. 2009 s. 705 hvor de 

gjør det – om enn svakt) 

• Hvordan er sakene presentert og utredet ? 

• Hvordan tar prosessen hensyn til barna, se 

noen regler i forskrift om høring av barn over 

7 år   
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EMD i forhold til barn 

• Barnet/ barnas alder  

• Hvor store de er har betydning for om de kan 

ha kontakt på andre måter, brev, telefon, 

epost, reiser alene osv.  

• Om barna har norsk statsborgerskap har 

betydning fordi det da ikke er noe fare å 

besøke  

• Hvilken kontakt de hadde før utvisningen  
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Er norsk lovgivning og praksis i strid 

med barnekonvensjonen og EMK ?  

• Barnets beste 

• Husk at EMD ikke forvalter barnekonvensjonens 
krav, men at vi er forpliktet til dette  

• Kan vi ”ofre” barns omsorgsbehov for å statuere 
eksempel ? Se Meidell, Rettferdighet 

• Se også Rt.2008 s. 560 og kommentar til denne i 
Einarsen: utlendingsloven med kommentarer  
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Avsluttende refleksjoner  

• Brudd på utlendingslov- er mer relevant ?  

• Forskjellsbehandling av EU/EØS borgere  

• Forskjellbehandling av kriminelle norske 

statsborgere og kriminelle andre 

statsborgere  

• Dobbelstraff ?  

• Alminnelige avtalerettslige regler, innrettelse 

– tilbaketrekking av allerede gitt rett/ 

omgjøringsregler sammenlign  
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Forslag til masteroppgaver  

• En redegjørelse og sammenlikning av ileggelse av den 

administrative sanksjonen utvisning med andre administrative 

reaksjoner som ilegges på bakgrunn av en straffedom  

• Overprøving av utvisningssaker  

• Hvordan ivaretas hensynet til barnas beste i utvisningssaker?  

• Hvordan ivaretas kvinneperspektivet i utvisningssaker ? Kan 

disse reglene føre til dårligere kår for kvinnene i forhold som da 

må ha daglig eneomsorg for barna ?  

• Begrunnelsen for utvisningsinsituttet med sammenlikninger til 

kontraktsrettslige forpliktelser og reglene om omgjøring av 

forvaltningsvedtak etter fvl. § 35.  

 


