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Når det gjelder utvisning er dette et tema som i den senere tid har vært mye oppmerksomhet 

rundt og det er kommet til flere viktige endringer i lovverket på dette punkt, samt flere viktige 

avgjørelser. Særlig gjelder dette når det er spørsmål om utvisning av foreldre med barn her i 

riket. Barneperspektivet er således løftet frem også i disse sakene.  En av dommene jeg vil 

dere skal lese før forelesningen og reflektere over er ”Nünezsaken”. Denne ble avgjort til 

fordel for staten i av Høyesterett i mai 2009, se HR-2009-929-A. Jeg omtalte denne dommen i 

et barneperspektiv i artikkelen: Brutte bånd ved utvisning av foreldre- rettferdig for hvem?, i 

boken Rettferdighet ( red. Hellum og Halsaa) som kan leses om man ønsker.  Saken ble brakt 

inn for EMD som realitetsavgjorde denne 28.juni 2011. Denne dommen forutsettes kjent, se  

Nunez v. Norway, application no 55597/09. Dommen ble omtalt i en artikkel av Karl Harald 

Søvig i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, med tittelen: 

Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Denne kan leses om man ønsker og er å finne 

på Gyldendal rettsdata. Dommen førte også til en instruks fra departementet til UDI med 

retningslinjer i disse sakene, disse vedlagt. Barneombudet er sterkt kritisk til den linje UDI 

har lagt seg på i disse sakene og har lansert en rapport: ”Barn med utviste foreldre” som kan 

lastes ned fra barneombudets hjemmeside i helhet. Vedlagt er pressemeldingen.  

Samme dag som dommen falt i Strasbourg avgjorde Høyesterett en annen sak som berørte 

barn, nemlig ”Zafiresaken”, med motsatt resultat enn ”Nünezsaken”. Dommen er inntatt i Rt 

2011 s. 948, HR-2011-1280 A. Jeg vil at dere også leser denne og reflekterer over hva dere 

tror gjorde at sakene fikk forskjellig utfall. EMD sin dom var på tidspunktet ventet, men ikke 

kjent på avgjørelsestidspunktet for Høyesterett sin dom.  

14. februar 2012 ble det avsagt en ny dom i EMD fra Norge. I saken ”Antwi mot Norge”, 

application no. 26949/10 hvor Norge ikke ble dømt. Dette er en sak som ble rettskraftig 

avgjort ved lagmannsrettens dom, LB-2008-84594 ( ”Antwisaken”). EMD sin dom er pt. ikke 

rettskraftig, så følg med om denne blir anket videre til Storkammer. Jeg vil at dere skal 

reflektere over forskjellen mellom ”Antwisaken” og ”Nünezsaken”. Det ventes nok en dom 

som har vært til behandling i EMD vedrørende utvisning. Følg med på lovdata eller EMD sin 

hjemmeside.    

 

 

Vel møtt til forelesning om utvisning!  

 

Merete Havre Meidell  



 

 


