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1 Innledning 

 

Familien utgjør en av samfunnets viktigste grunnenheter. I den vestlige verden, og 

verden for øvrig, har familien til alle tider utgjort selve kjernen i sosialiseringsprosessen 

hos barn. Stabile familieforhold, samvær og tilhørlighet til øvrige familiemedlemmer er 

ansett som et grunnleggende behov for mennesket. Av en rekke forskjellige årsaker 

opplever mange at familien splittes og spres over landegrenser. I den forbindelse er det 

interessant å se nærmere på hvilke rettigheter familiemedlemmene har mht. samvær 

med hverandre. Dette kommer på spissen i en rekke situasjoner hvor, f. eks når en 

Iransk borger får asyl i Norge, hvilke muligheter har dennes barn som født og oppvokst 

i Norge til å ha kontakt med sine besteforeldre som bor i Iran. Det kan også tenkes en 

situasjon hvor en pakistansk mann flykter til Norge, hvilke muligheter har han til å ha 

kontakt med familiemedlemmer som bor i Pakistan. 

  

1.1 Problemstilling 

 

Utgangspunktet etter norsk rett er at utlendinger må ha visum for å besøke herboende 

familiemedlemmer, dersom det ikke er gjort unntak ifra dette, jfr. utlendingsloven § 25. 

 

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon1 art. 8 verner om retten til familieliv.  

 

                                                 
1 Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon 1950 
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Tema for oppgaven er å redgjøre for norske regler om besøksvisum, i tillegg vil det bli 

redegjort norske utlendingsmyndigheters praktiseringen av disse. 

 

EMK art. 8 beskytter retten til familieliv. En sentral problemstilling blir derfor om EMK 

art 8 i relasjon til reglene om besøksvisum stiller krav til norske myndigheter og om 

disse krav blir oppfylt. 

 

Det avgrenses her mot spørsmål vedrørende familiegjenforenning, dette er spørsmål om 

opphold av permanent karakter og nære familiemedlemmer til herboende er gitt rett i 

medhold av loven til å bosette seg i landet jf utl. § 9. Familiegjenforening  reiser ingen 

spørsmål i tilknytning til besøksvisum, de som har anledning til å få opphold i kraft a 

familiegjenforening er unntatt ifra kravet om visum. 

 

Utgangspunktet er at folkeretten på dette området går foran nasjonal rett jf. 

menneskerettighetsloven2 § 2 og det folkerettslige presumsjonsprinsipp, se mer om dette 

under pkt. 2 

  

1.2 Oversikt over enkelte sentrale begreper 

1.2.1 Visum 

 

                                                 
2 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett(menneskerettighetsloven) 21.05 99 nr. 30 
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Utgangspunktet er som nevnt at det  kreves visum for å kunne reise inn i Norge. 

Normalt er det visumplikt for borgere av land som er preget av konflikter eller uro, dette 

først og fremst fordi slike land tradisjonelt regnes som asylproduserende, dvs. at det 

kommer et større antall asylsøkere fra landet. 

 

Visum er en form for innreisetillatelse som gir innehaveren rett til å reise inn i Norge 

over en godkjent grenseovergang for å oppholde seg i landet i den perioden visumet 

gjelder. Innreisen skal i utgangspunktet skje over godkjent grenseovergangssted, men 

indre Schengen-grense3 kan passeres hvor som helst. Utlendingslovens utgangspunkt er 

som nevnt at alle utlendinger må ha visum for å reise inn i Norge, men det er ved 

forskrift gjort en rekke unntak fra dette, bl.a. for nordiske borgere, borgere av stater 

Norge til enhver tid har inngått visumfrihetsavtale med og personer med 

oppholdstillatelse i et Schengenland 

 

Visum er av midlertidig karakter og har en gyldighet på maksimalt tre måneder jf. 

utlendingsloven § 25, femte ledd.. Søker må innlevere søknad4 ved en norsk utenriks 

stasjon i det landet han skal reise fra.  

 

Søknaden må være innvilget av norske myndigheter før avreise jf utlendingsforskriften 

§§ 108 0g 109. For å få visum må søkeren ha til hensikt å forlate Norge når visumet 

utløper. Det finnes en rekke forskjellige former for visum, problemstillingen begrenses 

                                                 
3 grenser mellom Schengen land. 
4 standard skjema som fås ved utenriksstasjon. 
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til besøksvisum, hvor siktemålet med innreisen er besøk av herboende 

familiemedlemmer. 

  

1.2.2 Familiebegrepet en foreløpig presentasjon 

 

Sentralt i oppgaven er en vurdering av den enkeltes rett til respekt for sitt familieliv. 

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon(EMK) art. 8 Retten er også vernet i den 

internasjonale konvensjon økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter(ØSK), her vil 

imidlertid kun EMK bli behandlet.  

 

I de siste tretti årene har familiebegrepet i den vestlige verden endret seg betraktelig. 

Samboerskap er blitt en etablert samlivsform, ekteskap inngås i forholdsvis høy alder og 

barn fødes utenfor ekteskap. Videre er det også mer vanlig at homoseksuelle velger å 

leve sammen. Dette reiser særlige spørsmål. 

 

Begrepet er ikke legaldefinert i konvensjonen. 

 

Familie er et av mange autonome begreper i konvensjonen, dette betyr at begrepet ikke 

nødvendigvis er sammenfallende med tilsvarende begreper i nasjonal rett. 

Det vil være av betydning å se nærmere på hvordan familiebegrepet defineres av 

menneskerettighetsdomstolen.  Dette er nødvendig for å avklare hvem som kan utlede 

rettigheter etter konvensjonen. 
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Den europeiske menneskerettighetsdomstol er den autorative fortolker av konvensjonen, 

dette innebærer at de tolker konvensjonens innhold uavhengig av nasjonale 

rettsystemer. 

 

Det vil på bakgrunn av dette være nødvendig med en gjennomgang av rettspraksis for å 

slå fast hva som forstås med familie i konvensjonens forstand. Dette vil bli behandlet 

under pkt. 3 

 

Familiebegrepet vil drøftes konkret i relasjon til de ulike regler. En sentral 

problemstilling blir om begrepet er sammenfallende etter norske regler og EMK art. 8 

 

Et annet spørsmål som reiser seg i tilknytning til familiebegrepet er hva selve retten til 

familieliv innebærer.   

Det vil også være av betydning å avklare nærmere hva retten til familieliv innebærer. 

Først og fremst vil det innebære en rett til å ha samvær mrd hverandre og å oppnå 

rettslig status som familie. Familien er ansett som en enhet, hvor det er naturlig at 

medlemmene ønsker å leve sammen med hverandre eller ha samvær med hverandre, Se 

f. eks barneloven § 44 som slår fast at et barn har rett til samvær med begge sine 

foreldre. 

1.3 De legislative hensyn 

 

1.3.1 Oversikt 
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I det følgende vil jeg se litt nærmere på hvilke hensyn som legges til grunn når norske 

myndigheter innfører visumplikt eventuelt visumfrihet overfor enkelte nasjoner. 

 

Hensynene som det redegjøres for her gjør seg gjeldende både i forbindelse med 

myndighetenes vedtak om å innføre visumplikt generelt for en stats borgere og i 

forbindelse med den individuelle vurdering av hver søker. Det må imidlertid skilles 

mellom disse to situasjoner. Når det innføres visumplikt for et land er dette på grunnlag 

av en landvurdering, når visumsøknad behandles konkret foretas det en individuell 

vurdering av den enkelte søker.  

 

Det er imidlertid viktig å understreke allerede her at kjernen i problematikken er på den 

ene side den enkeltes behov for å besøke familien og på den andre side myndighetenes 

behov for å nekte innreise. 

 

 

1.3.2 Statssuverenitetsprinsippet 

 

Hver enkelt stat definerer selv reglene for innreise til dets territorium, det er i 

utgangspunktet et grunnleggende folkerettslig prinsipp at verken internasjonale 

organisasjoner eller andre stater kan gripe inn myndighetenes rett til å gjøre dette.5 En 

utlending har derfor som hovedregel ingen juridisk rett til innreise til Norge. I Norge er 

                                                 
5 Suverenitetsprinsippet, se Ulfstein og Ruud s.  21 
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det Stortinget som vedtar de innvandringspolitiske retningslinjer, bestemmelser om 

dette er inntatt i utlendingsloven og utlendingsforskriften 

 

 

1.3.3 Utenrikspolitiske hensyn 

 

For det første kan norske myndigheter begrunne visumplikt eller visumfrihet i 

utenrikspolitiske hensyn, jf. utlendingsforskriften § 105, femte ledd. 

Visumplikt kan innføres overfor land Norge ønsker å ta avstand ifra, f. Eks som en følge 

av interne forhold6. Visumreglene brukes da som et politisk utrykk for misbilligelse 

overfor forhold som er et annet lands interne anliggende. I forbindelse med at norske 

myndigheter etablerer visumplikt for nye stater, må det tas i betraktning at den aktuelle 

stat vil svare med å innføre visumplikt for norske statsborgere (gjensidighetsvirkningen) 

 

Det begrunnes også i utenrikspolitiske hensyn når Norge innfører visum overfor land 

som selv har innført visumplikt for norske borgere. 

 

Visumfrihet innføres ofte overfor land Norge ønsker å bygge nærmere forbindelser med, 

og av den grunn gjør det enklere for borgerne å reise inn til riket. Visumfrihet kan også  

innføres som en politisk markering av tillit7 

 

                                                 
6 Visumplikten for Sør Afrika ble i sin tid begrunnet i apartheidsystemet jf Ot. prp nr.46 
7 Visumfrihetsavtalen med Zimbabwe 
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1.3.4 Sikkerhetspolitiske hensyn  

 

I tiden etter andre verdenskrig var den internasjonale situasjonen meget spent. Dette 

gjorde det nødvendig for norske myndigheter å innføre visumplikt overfor land de 

mente utgjorde en sikkerhetspolitisk risiko, f. Eks Sovjetunionen og andre 

østblokkstater. Avslag på visumsøknader begrunnes sjelden med sikkerhetspolitiske 

hensyn, dette skyldes dels adgangen til å avslå pga. at det foreligger bortvisnings eller 

utvisningsgrunn jf. forskriftens § 106 femte ledd.  

 

Innføringen av den generelle visumplikt for alle utlendinger i 1939 ble begrunnet i 

sikkerhetspolitiske hensyn. 

 

1.3.5 Innvandringspolitiske hensyn 

 

Innføring av visumplikt begrunnes i all hovedsak i innvandringspolitiske hensyn. 

Innføringen av visumplikt for bosniere i 1993 ble begrunnet i innvandringspolitiske 

hensyn, justisministeren mente at det ville innebære store kostnader å ta imot asylsøkere 

ifra Bosnia, det ble fremhevet at midlene burde brukes til å hjelpe flyktningene i deres 

nærområde i stedet. 

Det er flere årsaker til at myndighetene opererer med dette vilkåret. For det første fordi 

flyktningestrømmen ville bli ukontrollerbar dersom det var fri innreise til Norge.  

 
 
” Etter det som er alminnelig kjent om omfanget av de folkeforflytninger 
som skjer gjennom bruk av asyl instituttet og det nivå av målrettede 
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strømmer av asylsøkere kan få, finner en det imidlertid umulig å innrette seg 
slik at en i Norge er rettslig avskåret fra Å  
Begrense tilstrømmingen av utlendinger som vil påberope seg asyl som 
grunnlag for varig opphold her i landet”8   

 

For det andre vil det å slippe potensielle asylsøkere inn i riket få rettslige konsekvenser, 

det er betydelige begrensninger i adgangen til å sende utlendinger ut av landet. Bla. 

forbudet mot refoulement( tilbakesendelse til farlig område). 

 

For det tredje, gjør faren for avhopp seg gjeldende. 

 

De fleste land i den tredje verden er i dag visumpliktige, dette skyldes at disse er ansett 

for å være asylproduserende.  

 

De ovenfor nevnte hensyn kan i noen tilfeller trekke i motsatt retning, utenrikspolitiske 

hensyn kan tilsi visumfrihet, mens innvandringspolitiske hensyn taler for visumplikt9  

 

 

1.3.6 Schengensamarbeidet 

 

Norge ble medlem av Schengen-samarbeidet i mars 2001. 

Schengen landene har en harmonisert visumpolitikk. Dette innebærer at 

medlemslandene skal praktisere visumplikt overfor samme land. 

                                                 
8 Ot. prp. 46 (1986-87) s. 116 
9 Fisknes 96 s. 247 
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Schengenkonvensjonen artikkel 10 nr. 1 slår fast at det innføres et visum som er gyldig 

ved innreise til alle land som er medlem av samarbeidet. Dersom visumpliktige 

utlendinger får innvilget visum hos myndighetene i et av de andre Schengen-landene er 

det ingen forutsetning at de har et særlig "norsk" visum i tilegg.  

 

I noen tilfeller vil imidlertid et visum utstedt av et Schengen-land være begrenset til 

dette landets eget territorium, eller til flere, men ikke samtlige Schengen-lands 

territorier (det siste vil være tilfelle der visuminnehaveren benytter et reisedokument 

som ikke er gyldig i alle Schengen-landene).  

 

Uavhengig av hva slags type visum som utstedes, skal et felles visummerke benyttes. 

Ved utfylling av visummerket skal utstederen angi hvilket tidsrom visumet er gyldig 

for. Videre skal det angis hvilke Schengen-land visumet gjelder for. Som nevnt vil 

visumet normalt være gyldig for alle Schengen-land. Dette vil fremgå av visumet ved at 

"Schengen-landene" fylles inn. Der visumet har begrenset territoriell gyldighet, skal de 

enkelte land visumet gjelder for angis. Dette er bakgrunnen for den foreslåtte 

formuleringen "gyldig for innreise og opphold i riket i den angitte tidsperiode, når dette 

fremgår av visumet" 
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1.3.7 Individuelle behov 

 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen10 ble til som en følge av det arbeid 

Europarådet nedla etter den andre verdenskrig. De hadde som utgangspunkt at det var et 

behov for en konvensjon som på en effektiv måte sikret de mest grunnleggende 

menneskerettighetene.11 I mellomkrigstiden og under den andre verdenskrig opplevde et 

stort antall mennesker at deres grunnleggende frihet og menneskeverd ble angrepet., det 

var ansett som et overordnet mål at dette ikke skulle gjentas. 

EMK art. 8 verner den enkeltes rett til privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse. 

Felles for disse er at det er den private sfære som vernes.  

 

Familien er i alle samfunn ansett som en grunnleggende enhet og det er av stor 

betydning at menneskene får utøve retten til familieliv uten statlig inngripen.  

 

Bestemmelsen tar primært sikte på å begrense statlige myndigheters adgang til å 

regulere forhold som er ansett for å være et familiært ansvar.  

Vilkårlige inngrep i den enkeltes familie liv er et kjennetegn på totalitære, 

udemokratiske styrer og ikke forenelig med personlig frihet og rettssikkerhet.  

 

 

                                                 
10 Den europeiske menneskerettskonvensjon 4. november 1950 
11 Danelius 1998 s. 17 
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2 Metode og kildegrunnlag 

 

2.1 Oversikt 

 

Oppgaven tar sikte på å redegjøre for de gjeldende regler etter alminnelig juridisk 

metode.  

 

Det rettslige utgangspunkt for de internasjonale regler  er EMK art. 8 jf. 

menneskerettighetsloven § 2. 

 

Utgangspunktet i norsk rett er at folkeretten og nasjonal rett er to forskjellige 

rettssystemer, såkalt dualisme. 

 

Det dualistiske prinsipp innebærer at det må en særskilt gjennomføringsakt til for at 

internasjonale regler skal kunne anvendes i norsk rett. 

 

Det er på enkelte rettsområder gjort unntak ifra dette utgangspunktet 

 

Menneskerettighetsloven § 2 lyder: 

 
Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er 
bindende for Norge: 
1. Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av 

menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved 
ellevte protokoll 11. mai 1994, med følgende tilleggsprotokoller:  
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Bestemmelsen inkorporerer konvensjonen i sin helhet, dette innebærer at den skal 

gjelde som norsk lov  

 

Loven fastslår videre i § 3 at bestemmelsene i konvensjonen og protokollene skal gå 

foran bestemmelser i annen lovgivning. Konvensjonen går dermed foran ved motstrid. 

Dette innebærer avståelse av suverenitet. Konvensjonsstatene gir seg frivillig inn på å la 

deres interne rettstilstand bli overvåket og dels overprøvd av et internasjonalt organ. 

Denne situasjonen betegnes som sektormonisme. 

 

Art. 8 verner om familielivet. Det sentrale her vil være konvensjonens ordlyd og 

rettspraksis. Bestemmelsen er generelt utformet og hva som kan utledes av den vil bero 

på en tolking av bestemmelsen. 

 

2.2 Tolkingsprinsipper 

Tolkingen av traktater reiser særskilte metodespørsmål. Wien-konvensjonen om 

traktatretten12 slår fast i art 31(1) at:  

 
A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary 
meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in in the 
lights of its object and purpose  
 
 

                                                 
12 konvensjonen er ikke ratifisert av norske myndigheter, men ansees for å gi uttrykk for alminnelige 

folkerettslige prinsipper, med status som sedvanerett og således bindende for alle, se Golder saken. 
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Dette betyr at det er ordlyden som er det naturlige utgangspunkt13(”terms of the treaty”) 

Ordlyden skal tolkes i lys av traktatens gjenstand og formål(”object and purpose”), også 

kalt den teleologiske tolkingsmetode. Traktatens gjenstand og formål er først og fremst 

beskyttelse av individuelle menneskerettigheter og ønsket om et effektivt demokrati.14  

Disse formål innebærer at traktaten skal tolkes dynamisk, dvs. ”i tråd med tiden” i Tyrer 

v UK15 sa domstolen at konvensjonen er ” et levende instrument som må tolkes i lys av 

de til enhver tid gjeldende samfunnsforhold” Illustrerende her er den utvikling 

familiebegrepet har gjennomgått siden konvensjonen ble til, se mer om dette under pkt. 

1.2.2 og 3.1 

 

Av Wienkonvensjonen art. 32 følger det at forarbeider er relevant som tolkingsfaktor, 

menneskerettighetskonvensjonen suppleres imidlertid i liten grad av forarbeider. Det 

foreligger rikelig med rettspraksis, Wienkonvensjonen nevner ikke rettspraksis som 

relevant tolkingsfaktor men ved siden av ordlyden utgjør rettspraksis allikevel den 

viktigste rettskilde, dette fordi domstolen i stor utstrekning bygger på egen praksis. 

 

Innreisereglene i Norge reguleres i utlendingsloven § 25 med tilhørende forskrift. Loven 

og forskriften suppleres med forarbeider16, forvaltningspraksis, reelle hensyn og juridisk 

teori. Det foreligger ingen rettsavgjørelser knyttet til spørsmål om visum,.  

                                                 
13 Dette har domstolen også klart sagt i Lueddicke, Belackem and Kock v. Fr. (1978) 
14 Se Golder v UK A18(1979) 
15 Tyrer v. UK A 26 (1978) 
16 Sentralt her er Ot. prp nr. 46(1986-1987)  
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2.3 Den Europeiske menneskerettighetsdomstol 

 

Den europeiske menneskerettighetsdomstol er selve grunnpilaren i forbindelse med 

forståelsen av og effektiviseringen av rettighetene etter konvensjonen. Domstolen består 

av en dommer ifra hvert medlemsland og trer i kraft dersom nasjonale rettsmidler er 

uttømt. 

 

 

 

3 EMK art 8 

 

Spørsmålet her er om EMK art. 8 inneholder regler som gir utlendinger grunnlag for 

innreise til Norge. Det vil bli foretatt en generell redgjørelse. De norske reglene og 

forholdet til artikkel 8 behandles senere. 

 

Bestemmelsen i EMK artikkel 8 er generelt utformet. Spørsmål om dens anvendelse i 

forhold til problemstillingen i denne avhandling kan først besvares etter at den har vært 

tolket i samsvar med anerkjente tolkingsprinsipper.  

Om tolkingen se pkt.2.1 
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3.1 Ordlyden 

 

EMK art 8 lyder i norsk oversettelse: 

 

Retten til respekt for privatliv og familieliv 
 
(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 

 
 

EMK art. 8 første ledd slår fast hovedreglen at enhver har rett til privatliv, familieliv, 

hjem og korrespondanse. Ordlyden er vag og har et svært vidt anvendelsesområde. 

Rettighetene etter bestemmelsen er nært forbundet med hverandre og det lar seg ikke 

gjøre å trekke en skarp grense mellom dem, særlig gjelder dette alternativene familieliv 

og privatliv.  

 

Den uklare grensen mellom rettighetene gjør at det i stor grad vil være basert på et 

skjønn hvilket alternativ det konkrete forhold subsumeres inn under.17 Felles for 

rettighetene er at de verner om den private rettssfære, det vil neppe ha særlig betydning 

for den enkelte hvilket alternativ domstolen anvender i det konkrete tilfellet, dette er 

                                                 
17 Møse 02 s. 400 
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fremhevet i juridisk teori og konvensjonspraksis. Som nevnt under pkt. 2 er det 

ordlyden som er utgangspunktet for tolkingen, ordlyden alene gir imidlertid ikke 

tilstrekkelig selvstendig veiledning i forbindelse med det nærmere innhold. I det 

følgende vil rettspraksis og formålbetraktninger være sentrale faktorer. 

 

Rettighetssubjekt etter bestemmelsen er ”enhver”. Etter en naturlig språklig forståelse 

innebærer dette at det er enkeltpersoner som er vernet18. I tilknytning til familie som er 

en gruppe personer forstås ordlyden dit hen at det er det enkelte familiemedlem som 

individ som har krav på vern og ikke familieenheten som sådan, dette 

tolkningsresultatet har støtte i juridisk teori19  

 

Det er statene som er pliktsubjekter etter konvensjonen, dette framgår klart av artikkel 

1: 

 

“The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section 1 of this Convention.” 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Det reiser seg spørsmål om hvorvidt døde personer omfattes, dette er behandlet i teorien. 
19 Gomien, Harris, Zwaak 96 s.227 
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3.1.1 Avgrensning av begrepet familieliv 

 

Det må avgjøres hvem som i kraft av familiemedlem kan påberope seg vern etter 

konvensjonen, dette er et spørsmål om hvem som er rettighetssubjekter. Ordlyden er 

generell og gir ingen veiledning, rettspraksis har presisert begrepet.  

 

Ektefeller og barn utgjør kjernen i familiebegrepet og omfattes naturligvis. 

Hvorvidt barnet er født i eller utenfor ekteskap er ikke avgjørende. Sentral her er 

dommen Marckx v. Belgia20. Belgisk lovgivning skilte mellom barn født i og utenfor 

ekteskap i forbindelse med arverett. Domstolen kom frem til at den nasjonale 

familielovgivning må garantere retten til familieliv mellom et utenomekteskapelig barn 

og (i denne forbindelse) moren, og at deres rett til familieliv var krenket fordi det 

krevdes særskilt anerkjennelse.  

 

Marckx saken slo også fast at besteforeldre omfattes av familie begrepet 

 

”[F] amily life” whitin the meaning of article 8, includes at least the ties 
between near relatives, for instance those between grandparents and 
grandchilderen, since such relatives may play a considerable part in family 
life 
 

Samboerskap kan også omfattes dersom forholdet er av familieliknende karakter. I 

Johnston v. Irland21, ønsket klageren å etablere et familieliv med sin nåværende 

samboer som han hadde et barn sammen med, klageren var imidlertid formelt gift med 

                                                 
20 Marckx v. Belgia A 31 (1979) 
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en annen kvinne. Irsk lov tillot ikke oppløsning av ekteskap, hvilket innebar at 

klagerens nye samliv ikke fikk familierettslig status. Domstolen kom frem til at 

samboerparet som hadde bodd sammen i over 15 år og var for en familie å regne.22 

I Keegan v Irland23 ble et samboerpar foreldre, men på tidspunktet for fødselen hadde 

de flyttet ifra hverandre, klageren (barnets far) fikk ikke ha kontakt med barnet, moren 

ønsket også å bortadoptere barnet, klageren ønsket å forhindre dette. Domstolen kom 

frem til at det var etablert familiebånd mellom barnet og begge foreldrene, slik at en 

adopsjon ikke kunne finne sted uten farens samtykke. 

I saken Boyle v. UK24, kom domstolen frem til at også forholdet mellom onkel og nevø 

omfattes. Saken gjaldt en tvist hvor klageren ønsket å overta omsorgen for sin nevø, 

nevøens mor(klagerens søster) hadde misbrukt barnet og var fratatt omsorgen. 

Domstolen kom frem til at forholdet mellom onkel og nevø var tilstrekkelig godt til at 

det forelå et familieliv mellom dem. 

 

Familiebegrepet oppfattes ulikt i ulike kulturer. Det er f. Eks stor forskjell på en typisk 

kjernefamilie i et katolsk land(f. Eks. Spania) og en i et skandinavisk land. Der er også 

store forskjeller innad i Norge på hvordan familielivet praktiseres, det gjør seg 

gjeldende en rekke personlige, varierende faktorer. Domstolen har autorativt fastlått 

kjernen i familie begrepet, noen helt presis og endelig definisjon har de ikke kunnet gi, i 

                                                                                                                                               
21 Johnston v. Irland A 112 (1996) 

 
23 Keegan v. Irland A 290(1994) 
24 Boyle v. UK   A 282 (1994) 
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Abdulaziz mfl. v. UK25 fremhevet domstolen at det måtte foretas en konkret vurdering 

mht. ”subtle and varying combinations of love, sense of personal and social duty as well 

as economic need” Dette må sees i lys av at konvensjonen er et dynamisk instrument jf. 

fortalen. 

 

3.1.2 Inngrepforbud 

 

Ordlyden i artikkel 8 rammer primært direkte inngrep i individets privatliv, foretatt av 

offentlige organer26, for denne oppgavens vedkommende betyr dette 

utlendingsmyndighetene. Dette fremgår av andre ledd, første punktum: 

 

“There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right...”  

 

Innreisereglene og praksis tilknyttet disse underlegges dermed de begrensninger som 

følger av unntaksbestemmelsen i andre ledd, forutsatt at avslag på innreisesøknad anses 

som et inngrep (interference) i rettighetene som er beskrevet i første ledd. Dette må 

anses som et utgangspunkt siden det i realiteten innebærer at familiemedlemmer ikke får 

anledning til samvær slik at en innreisenektelse kommer i konflikt med retten til 

familieliv. Det oppstilles med dette et inngrepforbud. 

 

                                                 
25 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK A 94 (1985) 
26 avgrenser mot inngrep ifra private(drittwirkung) 
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3.1.3 Sikringsplikt 

 

Et spørsmål som reiser seg er om statenes plikt til å respektere rettighetene i form av å 

avstå ifra inngrep suppleres med plikt til å sikre rettighetene med aktive tiltak (positiv 

forpliktelse) jf. art. 1.27  

 

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section 1 of this Convention.” 

 

 

Dette sikringskravet presiseres i domstolens praksis, i Johnstone v. Irland28 kom 

domstolen frem til at: 

 

Although the essential object of Article 8 is to protect the individual against 
arbitrary interference by the public authorities, there may in addition be 
positive obligations inherent in an effective 'respect' for family life 

 

Dette innebærer først og fremst at myndighetene må vedta lover og forskrifter som 

sikrer rettighetene samt iverksette øvrige tiltak slik at hver og en får ta del i 

menneskerettighetene. Særlig viktig vil det være å anerkjenne familiemedlemmenes 

tilknytning til hverandre  

 

                                                 
27 Myndighetenes plikt til å sikre og respekterte rettighetene benevnes ofte som den dobbelte 

gjennomføringsforpliktelse se Oppsahl  96 
28 Se pkt. 3 
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Av sikringsplikten følger også til en viss grad en plikt til å innrette lovgivningen slik at 

den beskytter mot at enkeltpersoner krenker andres menneskerettigheter(forhindre såkalt 

drittwirkung)  

 
 
Forpliktelsene er presisert i rettspraksis, i Airey v. Irland29 kom domstolen frem til at:   
 

[T]he object of Article 8 (art. 8) is essentially that of protecting the 
individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not 
merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this 
primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in 
an effective respect for private or family life 

 

I Marckx30 saken kom domstolen frem til at: 

 

 

 

[W] hen the state determines in its domestic legal system the regime 
applicable to certain family ties as such as those between an unmarried 
mother and her child, it must act in a manner calculated to allow those 
concerned to lead a normal family life. 

 

 

 

                                                 
29 Airey v. Irland A 32 (1979) 
30 Marckx v. Belgia A 31(1979) 
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3.2 Inngrepsvilkår 

 

På tross av de positive og negative forpliktelser har myndighetene adgang til å foreta 

inngrep i de vernede retter. 

Vernet den enkelte har mot inngrep er således ikke absolutt, i noen situasjoner vil 

individuelle rettigheter stå i motsetning til fundamentale samfunnsmessige interesser. 

 

Andre ledd åpner for at myndighetene under bestemte forutsetninger kan foreta inngrep 

i den enkeltes rett til familieliv. Andre ledd er en unntaksbestemmelse og er materielt 

sett identisk med flere andre unntaksbestemmelser i EMK, særlig artiklene 9-11, 

artikkel 2 i protokoll 4 og artikkel 1 i protokoll 7 

  

Innreisenektelse vil bare være tillatt dersom vilkårene etter denne unntaksbestemmelsen 

er oppfylt. Det er tre kumulative vilkår: 1) inngrepet må ha hjemmel i lov, 2) inngrepet 

må være begrunnet i et av de nevnte kvalifiserte formål og 3) inngrepet må være 

nødvendig i et demokratisk samfunn. 

 

3.2.1 Lov  

 

For det første er det en forutsetning at inngrepet har hjemmel i lov. Det kreves altså at 

lovgiver har tatt stilling til spørsmålet og regulert det i lovs form. Dette lovskravet må 

sees i lys av at demokrati og rettssikkerhet er idealer som konvensjonen bygger på jf. 

fortalen.  
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Så langt er dette langt på vei sammenfallende med legalitetsprinsippet som gjelder i 

norsk rett, også etter dette må inngrep i den enkeltes private rettssfære ha hjemmel, slik 

at vilkårlige inngrep motvirkes. 

  

Begrepet "lov" dekker både skrevne og uskrevne rettsregler31. Det er således ingen 

forutsetning at forholdet er hjemlet i formell lov, vedtatt i tråd med Grl. §§ 76 flg. 

Forskrifter med hjemmel i formell lov og domstolsskapt rett kan også danne et 

tilstrekkelig grunnlag for inngrep.  

 

Dette kan oppsummeres som et krav om at inngrepet må være hjemlet i et rettsgrunnlag 

som ansees som hjemmel for myndighetsinngrep i nasjonal rett.32  

 

I den franske konvensjonsteksten, som er autentisk på linje med den engelske, brukes 

uttrykket “prévue par la loi”. Dette franske uttrykket brukes også der den engelske 

teksten bruker andre uttrykk som “prescribed by law” (bl.a. artikkel 9-11). 

Konvensjonsorganene har ikke tillagt denne ulikheten i ordlyden betydning for 

innholdet 

 

Uttrykket "i samsvar med loven" viser ikke bare til krav om hjemmel i nasjonal 

lovgivning, det går videre og stiller krav til lovens kvalitet ("the quality of the law"). 

Regelen må være i samsvar med et krav om rettssikkerhet ("the rule of law")jf. fortalen.  

Dette er først og fremst et krav om at rettsgrunnlaget er tilstrekkelig klart og presist. 

                                                 
31 Malone v. UK (1984) A. 82 og Sunday Times v. UK (1979) A 30 
32 Se Sunday Times vs. UK  
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Hjemmelskravet er gjennom praksis utviklet til en rettssikkerhetsgaranti i videre 

forstand, kravet om at inngrepet må være ” i samsvar med loven” stiller også krav til at 

regelen er tilgjengelig ("adequately accessible"). Dette innebærer at den enkelte må få 

en tilfredsstillende angivelse av hvilke regler som gjelder i den konkrete sak slik at det 

blir mulig å forutberegne sin rettsstilling. For at den enkelte skal ha muligheten for å 

forutberegne er det nødvendig med kunnskap. 

 

I Sunday times v. UK33som ansees for å være den skjellsettende dom mht. lovskravets 

innhold, kom domstolen frem til at: 

 

The law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an 
indication that is adequate in the circumstances of the legal rule applicable to 
a given case. Secondly, a norm cannot be regarded as a 'law' unless it is 
formulated with sufficient precision need be with appropriate advice - to 
forsee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences 
which a given action may entail. Those consequences need not be forseeable 
with absolute certainty: experience shows this to be unattainable. Again, 
whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive rigidity 
and the law must be able to keep pace with changing circumstances. 
Accordingly many laws are inevitably couched in terms which, to a greater 
or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are 
questions of practice34. 

 

For det andre kan ikke en regel ansees som "lov" med mindre den er formulert 

tilstrekkelig presist til at individet kan avpasse sin adferd etter den: Han må - hvis 

                                                 
33 Saken gjaldt art. 10, men unntaksvilkårene er sammenfallende og behandles likt. 
34 Sunday Times v. UK  A 30 (1979), saken gjaldt EMK art. 10 
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nødvendig ved hjelp av egnet rådgivning ("appropriate advice") ha mulighet til i rimelig 

grad å forutberegne hvilke følger handlingen vil kunne få. Det presiseres imidlertid at 

absolutt presisjon er umulig, det er ikke mulig for lovgiver å forutse alle tenkelige 

forhold som kan rammes av loven, enkelte lovers ordlyd må derfor formuleres noe vagt. 

 

Myndighetene vedtar ofte lovbestemmelser med skjønnsmessige ord og uttrykk.  

 

Etter norsk rett er legalitetsprinsippet relativt, det kan være interessant å se om kravet til 

lovhjemmel varierer mht. inngrepets art etter konvensjonen. 

 

Individets behov for forutberegnelighet vil nok væres større når det gjelder omfattende 

rettighetsinngrep, f.eks. frihetsstraff, når det gjelder mindre alvorlige inngrep, vil det 

nok ikke gjøre seg gjeldende et like sterkt behov. Et slikt forholdsmessighetsprinsipp 

kan utledes av artikkel 15, som i visse relasjoner gir statene rett til å sette de mindre 

grunnleggende rettighetene til side. De mest grunnleggende menneskeretter, som retten 

til liv, forbudet mot tortur og slaveri osv. i artiklene 2-4 og 7, kan ikke fravikes.  

Spørsmålet som reiser seg her blir hvor strengt hjemmelskrav som gjelder for inngrep i 

form av visumnektelse. Å forhindre enkeltindivider i å besøke familiemedlemmer, dvs. 

begrense deres rettigheter mht. en fundamental rettighet, tilsier et strengt hjemmelskrav.  

På den annen side er det viktige samfunnsmessige hensyn som gjør seg gjeldende, først 

og fremst myndighetenes behov for å begrense flyktningestrømmen, kravet som stilles 

til hjemmelsgrunnlaget må derfor ikke være så strenge at disse hensyn ikke kan ivaretas. 
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3.2.2 Legitimt formål 

 

Etter artikkel 8 andre ledd er det et vilkår at inngrepet i rettigheter etter første ledd skal 

være begrunnet i ivaretakelse av visse kvalifiserte formål. Det listes opp 6 slike formål, 

som kan berettige inngrep i rettighetene som følger av første ledd. Formålene er: 1) 

“national security”; 2) “public safety”; 3) “the economic well-being of the country”; 4) 

“the prevention of disorder or crime”; 5) “the protection of health or morals” og 6) “the 

protection of rights and freedoms of others”.   

 

Å nekte enkeltindivider innreise kan tenkes begrunnet i alle de ovenfor nevnte hensyn. 

Det har liten rettslig betydning hvilket av formålene et avslag begrunnes i. 

Opplistingen er imidlertid uttømmende, det er ikke adgang for myndighetene å 

begrunne at et inngrep er nødvendig av andre hensyn. 

 

3.2.3 Nødvendig i et demokratisk samfunn 

 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at det foreligger hjemmel i nasjonal rett og at det 

foreligger et legitimt formål., av ordlyden følger det også at et inngrep kun er rettmessig 

dersom det er nødvendig i et demokratisk samfunn. Dette er et skjønnspreget vilkår, 

hvor ordlyden ikke gir særlig veiledning. Det som imidlertid er klart er at det skal 

foretas en forholdsmessig avveining av de samfunnsinteresser som begrunner inngrepet 

på den ene side og de private interesser som berøres på den andre, dette er basert på 

bruken av begrepet ”demokratisk”, inngrepet må kunne forsvares i lys av 

rettsstatsprinsippet og det demokratiske ideal som Konvensjonen bygger på. Her må 
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man på den ene siden ta hensyn til samfunnets interesser og på den andre siden 

individets interesse. 

 

Nødvendighetskravet har blitt vurdert av domstolen, domstolen har kommet frem til at 

nødvendig ikke betyr det samme som uunnværlig(indispensable) men at det innebærer 

noe mer enn ønskelig(desirable)35 

I Silver v. UK36 oppsummerte domstolen innholdet av nødvendighetskravet:  

 

On a number of occasions, the Court has stated its understanding 
of the phrase "necessary in a democratic society", the nature of its 
functions in the examination of issues turning on that phrase and the 
manner in which it will perform those functions.  It suffices here to 
summarise certain principles: 
 
(a)  the adjective "necessary" is not synonymous with "indispensable", 
neither has it the flexibility of such expressions as "admissible", 
"ordinary", "useful", "reasonable" or "desirable" (see the Handyside 
judgment of 7 December 1976, Series A no. 24, p. 22, § 48); 
 
(b)  the Contracting States enjoy a certain but not unlimited margin 
of appreciation in the matter of the imposition of restrictions, but 
it is for the Court to give the final ruling on whether they are 
compatible with the Convention (ibid., p. 23, § 49); 
 
(c)  the phrase "necessary in a democratic society" means that, to be 
compatible with the Convention, the interference must, inter alia, 
correspond to a "pressing social need" and be "proportionate to the 
legitimate aim pursued" (ibid., pp. 22-23, §§ 48-49); 

 
                                                 
 
36 Silver v. UK A 61 (1983) 
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(d)  those paragraphs of Articles of the Convention which provide for 
an exception to a right guaranteed are to be narrowly interpreted (see 
the above-mentioned Klass and others judgment, Series A no. 28, p. 21, 
§ 42). 

 

Avgjørende blir etter dette om staten kan påvise at inngrepet tilsvarte et tvingende 

samfunnsmessig behov (a pressing social need), om det stod i forhold til det legitime 

formål som skal ivaretas, og om de grunner som anføres av de nasjonale myndigheter er 

relevante og tilstrekkelige ("relevant and sufficient"). For å ta standpunkt til om 

grunnene er tilstrekkelige, må man på den ene side i betraktning offentlige interesser 

som er aktuelle i saken, på den andre side den enkeltes behov for familieliv og 

individuell frihet. 

 

Dersom de øvrige vilkår er oppfylt fastslår utlendingsforskriften § 106 at innreise kun 

kan nektes dersom det er nødvendig av sikkerhetspolitiske, utenrikspolitiske eller 

innvandringspolitiske hensyn tilsier det. Dette vil kun være formål som kommer inn 

under oppregningen av legitime formål i artikkel 8 nr. 2, jf. lovens formålangivelse. 

Loven oppfyller derfor dette vilkåret. 

 

Spørsmålet som reiser seg her blir om det å fritt reise inn i et land hvor det oppholder 

seg familiemedlemmer er en vernet rett etter art.8.  

 
EMK har ingen uttrykkelige regler som gir en utlending rett til adgang og 
opphold i et fremmed land. Dette er spørsmål som i prinsippet avgjøres av 
den enkelte stat37  

                                                 
37 Møse: Menneskerettigheter, 2002, side 223. og D mot UK (sak 30240/96) 
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Domstolens tilsyn er ikke begrenset til å undersøke om staten har utøvet sitt skjønn 

rimelig, forsiktig og i god tro ("reasonably, carefully and in good faith"). 

Skjønnsutøvelsen etter art.8 prøves i praksis sjelden, i motsetning til art. 10 hvor 

kontrollen er streng ("supervision must be strict"). Behovet for å begrense dem må være 

overbevisende ("must be convincingly established").   

 

3.3 Margin of appreciation 

 

Det er konvensjonsstatene som har ansvaret for å sikre rettighetene etter konvensjonen.   

I denne forbindelse har de et skjønnsmessig spillerom ("margin of appreciation")38  

til selv å vurdere om det foreligger et presserende sosialt behov, og hvor sterkt dette 

gjør seg gjeldende. Dette er bl.a. begrunnet i at de nasjonale myndigheter anses som 

mest kompetent til å vurdere en rekke nasjonale spørsmål. 

 

Dette innebærer først og fremst at konvensjonsorganene utviser en viss tilbakeholdenhet 

med å overprøve de nasjonale myndigheters avgjørelser. 

 

[b] y reason of their direct and continuous contact with the vital forces of 
their countries, state authorities are in principle in a better position than the 
international judge to give an opinion on the . . . ‘necessity’ of a ‘restriction 
or ‘penalty’ . . . it is for the national authorities to make the initial assessment 

                                                 
38 Se Handyside v. UK. (1976) 
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of the reality of the pressing social need implied by the notion of ‘necessity’ 
in this context39.    

 

 

EMK innebærer avståelse av suverenitet, konvensjonsstatene aksepterer ved å ratifisere 

konvensjonen at deres interne rettstilstand bli overvåket og dels overprøvd av et 

internasjonalt organ. I grensetilfeller er det imidlertid viktig at domstolen ikke utnytter 

mulighetene til overprøving av den nasjonale rettstilstand maksimalt. Dette ville ha 

svekket oppslutningen om konvensjonen. EMKs primære funksjon er beskyttelse av 

grunnleggende menneskeretts- og rettsstatsprinsipper. Detaljert og intensiv prøving av 

grensetilfelle vil kunne svekke konvensjonens autoritet og menneskerettighetenes 

stilling i konvensjonsstatene. På den annen side er det doktrinen om skjønnsmargin som 

i et stort antall saker er det avgjørende moment som begrenser individets vern etter 

EMK. Doktrinen kritiseres derfor i teorien for at den nå går for langt i å begrense 

individets rettigheter. 

 

Doktrinen om skjønnsmargin er gjenstand for omfattende rettspraksis, der omfanget av 

marginen varierer betraktelig. Fastleggingen av omfanget av skjønnsmarginen foregår 

ved en skjønnsmessig totalvurdering, som avhenger av flere variabler. 

Først er det inngrepets karakter som skal drøftes som en mulig variabel ved 

fastleggingen av statenes skjønnsmargin på det aktuelle rettsområde. 

Konvensjonsorganene har anvendt en snever skjønnsmargin i saker som angår 

fundamentale rettigheter. Dudgeon40 saken gjaldt forbudet mot homoseksuelle 

                                                 
39 Handyside, avsnitt 48 
40 Dudgeon v. UK 
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handlinger i Irland. Domstolen begrunner da en snever skjønnsmargin med at det gjaldt 

inngrep i “a most intimate aspect of private life” I saker som har angått økonomiske 

forhold (særlig artikkel 1 i protokoll 1 til EMK), har statene fått en atskillig videre 

skjønnsmargin, ettersom dette har vært ansett som mindre grunnleggende enn f. eks 

ytringsfrihet og retten til respekt for privatlivet. Det følger av emnet for denne 

avhandling at de inngrep som faller inn under problemstillingen her angår familielivet, 

og derved må anses som relativt sentrale rettigheter etter konvensjonen. Dette er at 

moment som taler for en snever skjønnsmargin på dette området, domstolen har 

imidlertid slått fast at: 

 

the notion of "respect" is not 
clear-cut: having regard to the diversity of the practices followed 
and the situations obtaining in the Contracting States, the notion's 
requirements will vary considerably from case to case.  Accordingly, 
this is an area in which the Contracting Parties enjoy a wide margin 
of appreciation in determining the steps to be taken to ensure 
compliance with the Convention with due regard to the needs and 
resources of the community and of individuals In particular, in the area now 
under consideration, the extent of a State's obligation to admit to 
its territory relatives of settled immigrants will vary according to 
the particular circumstances of the persons involved.  Moreover, the 
Court cannot ignore that the present case is concerned not only with 
family life but also with immigration and that, as a matter of 
well-established international law and subject to its treaty 
obligations, a State has the right to control the entry of 
non-nationals into its territory41 
 

 

                                                 
41 Abdulaziz v. UK avsnitt 67 
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Ikke bare rettighetens karakter, men også karakteren av den handling som utgjør et 

inngrep har i flere saker vært anvendt som vurderingstema som har betydning for 

omfanget av skjønnsmarginen Inngrep som er begrunnet i formål som angår en 

vurdering av nasjonale forhold (f.eks. rikets sikkerhet eller innvandringspolitiske 

hensyn) tilsier en forholdsvis vid skjønnsmargin. 

 

3.3.1 Proporsjonalitetsprinsippet 

 

Proporsjonalitetsprinsippet innebærer en begrensning av statenes skjønnsmargin. Selv 

om et inngrep ligger innenfor statenes “frie skjønn” stilles det gjennom 

proporsjonalitetsprinsippet krav til utøvelsen av dette skjønnet. Ved prøving av 

inngrepets proporsjonalitet unnlater en å ta stilling til den innklagede stats rettstilstand 

generelt, men vurderer konkret om det inngrepet som er innklaget står i et rimelig 

forhold til de hensyn som begrunner det.  

 

Det kan ikke oppstilles absolutte krav på bakgrunn av proporsjonalitetsprinsippet, 

kravene til ivaretakelse av familielivet vil variere etter hvor alvorlige inngrep det er tale 

om, og hvor tungtveiende samfunnsinteresser inngrepene skal ivareta.  

 

Når det gjelder innreisevedtak må for det første inngrepets karakter drøftes som et 

moment ved fastleggingen av statenes skjønnsmargin. Innreise nektelse er et 

myndighetsinngrep som vil kunne dramatiske konsekvenser for den enkelte, det er 

således viktig at individenes rettigheter ikke begrenses for mye. På en annen side er det 
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tungtveiende samfunnsmessige hensyn som gjør seg gjeldende, dette tilsier en 

forholdsvis vid skjønnsmargin.   

 

3.4 Rettspraksis 

 

Domstolen har vurdert om det kan utledes en rett til innreise i en rekke saker. 

 

I saken Adulaziz, Cabales og Balkandali v. UK,42 tok domstolen opp spørsmålet for 

første gang. Tre kvinner som i sin tid hadde flyktet fra sine hjemland, var nå lovlig 

bosatt i Storbritannia. De ønsket at deres respektive ektemenn skulle få innreise til 

landet slik at de kunne leve sammen som en familie. Domstolen kom frem til at det 

forelå et familieliv slik at art. 8 kom til anvendelse.  

Familielivet hadde imidlertid først blitt etablert etter at kvinnene hadde bosatt seg i 

Storbritannia. Domstolen la til grunn at de nasjonale myndigheter hadde adgang til å 

etablere regler som begrenset utlendingers adgang til riket. Art 8 etablerte ingen rett til å 

selv velge  

bosted, domstolen la til grunn at familielivet kunne utøves i ektemennenes hjemland. 

 

Domstolen slo fast at:  

The duty imposed by Article 8 (art. 8) cannot be considered as extending to a 
general obligation on the part of a Contracting State to respect the choice by 
married couples of the country of their matrimonial residence and to accept 
the non-national spouses for settlement in that country. 

                                                 
42 Adulaziz, Cabales og Balkandali v. UK A 94(1995) 
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Det innebar derfor ingen krenkelse av art 8 at britiske myndigheter nektet ektemennene 

innreise. 

 

I Gul v. Sveits43 slo domstolen fast at: 

the right of aliens to enter or to remain in a country is not as such guaranteed 
by the Convention, immigration controls have to be exercised consistently 
with Convention obligations and that, accordingly, the exclusion of a person 
from a State where members of his family are living may raise an issue 
under. The extent of a State's obligation to admit to 
its territory relatives of settled immigrants will vary according 
to the particular circumstances of the persons involved and the general 
interest. 
 

 

I saken var situasjonen at en tyrkisk statsborger hadde fått opphold i Sveits på 

humanitært grunnlag. Da mannen forlot Tyrkia hadde han en tre måneder gammel sønn. 

Myndighetene nektet den nå voksne sønnen innreise til Sveits. Domstolen kom også her 

til at det forelå et familieliv som hadde krav på vern mot inngrep. Det første spørsmålet 

som da reiste seg var om å nekte sønnen innreise var et inngrep i konvensjonens 

forstand. 

Domstolen kom frem til at faren og sønnen ikke var forhindret i å leve et familieliv i 

Tyrkia, det forelå således et alternativ for partene. På bakgrunn av dette kom domstolen 

frem til at retten etter art. 8 ikke var krenket. 

 

Også i saken D v. UK44 reiste det seg spørsmål vedrørende retten til innreise: 

                                                 
43 Gul v. Sveits (1996)  
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The Court recalls at the outset that Contracting States have the 
right, as a matter of well-established international law and subject 
to their treaty obligations including the Convention, to control the 
entry, residence and expulsion of aliens.  It also notes the gravity 
of the offence which was committed by the applicant and is acutely 
aware of the problems confronting Contracting States in their efforts 
to combat the harm caused to their societies through the supply of 
drugs from abroad.  The administration of severe sanctions to persons 
involved in drug trafficking, including expulsion of alien drug 
couriers like the applicant, is a justified response to this scourge. 

 

3.5 Juridisk teori 

 

Det finnes omfattende juridisk teori knyttet til EMK og art. 8. 

En rekke teoretikere har kommet frem til at EMK ikke inneholder noe eksplisitt rett til 

innreise i et land.45 

 

3.6 Reelle hensyn 

 

Det er først og fremst to hensyn som gjør seg gjeldende i saker der retten til familieliv 

påvirkes av innreisereglene.  På den ene side myndighetenes behov for en effektiv 

innvandringspolitikk. Det enkelte lands myndigheter må i forbindelse med innvandring 

ta hensyn til landets økonomiske velferd, utlendingsmyndighetene har økonomiske 

rammer å forholde seg til.  

                                                                                                                                               
44 D v UK (1996) 
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På den andre siden stå den enkeltes behov for å besøke familiemedlemmer. Som nevnt 

utgjør retten til familieliv en av de mest grunnleggende menneskerettigheter, de stater 

som har ratifisert konvensjonen må forholde seg til denne når de utformer nasjonale 

lover.  

Som domstolen har kommet frem til, har myndighetene i det enkelte land i stor 

utstrekning adgang til å nekte enkeltindivider innreise,  

 

3.7 Konklusjon 

 

Retten til innreise i et annet land kan ikke utledes direkte ifra konvensjonens ordlyd. 

Rettspraksis har som vist ovenfor kommet frem til at det ikke er konvensjonsstridig å 

vedta generelle innreiseregler som begrenser utlendingers adgang til riket, i 

utgangspunktet er det heller ikke konvensjonsstridig å nekte mennesker innreise på tross 

av at de dermed ikke kan besøke sine familiemedlemmer. En suveren stat har i 

utgangspunktet suveren kontroll over eget territorium.  

 

I saker vedrørende innreise som vært oppe for Domstolen (eller Kommisjonen), har 

domstolen lagt til grunn at retten til innreise kan berøre retten til familieliv, artikkel 8 

vil dermed komme til anvendelse. Innreisenektelse er et inngrep i retten til familieliv, og 

det er nødvendig at vilkårene i andre ledd er oppfylt. 

 

                                                                                                                                               
45 Danelius 2002 s. 288,  
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Menneskerettighetsloven § 2, innebærer at norske myndigheter er bundet av dette. 

 

Dersom en innreisenektelse skal være konvensjonsmessig, følger det av artikkel 8, 

andre ledd at myndighetene må ha hjemmel i lov, inngrepet må ha et legitimt formå og 

være nødvendig i et demokratisk samfunn. 

 

Domstolen har vist stor forsiktighet med å akseptere en rett til innreise i konkrete saker, 

avgjørende for dette har vært at familielivet har kunnet utøves i hjemlandet.  

 

Domstolen har kommet frem til at dersom familielivet kan utøves i hjemlandet vil en 

nektelse ikke innebære krenkelse. 

 

Domstolen åpner imidlertid for at myndighetenes adgang til å nekte innreise kan 

begrenses. Det må foretas en konkret helhetsvurdering hvor de individuelle forhold vil 

være avgjørende. 

 

I denne forbindelse er det verdt å merke seg at spørsmålet om retten til  innreise ikke e 

blitt satt på spissen i en sak for domstolen. I de saker som her er gjennomgått( som er de 

sentrale på området) har det vært mulig for de involverte å leve et familieliv et annet 

sted(hjemlandet).  

Spørsmålet blir om det innebærer en krenkelse dersom det ikke lar seg gjøre å leve et 

familieliv i hjemlandet.( om personen i oppholdslandet ikke kan returnere til 

hjemlandet, f. Eks pga et handikap eller pga. forhold i hjemlandet eller andre årsaker.) 
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Det lar seg ikke gjøre å utrykke seg klart om dette, men basert på domstolens 

argumentasjon, se f. eks Gul saken, er det grunn til å anta at innreisenektelse kan 

innebære krenkelse i slike tilfeller.  

 

 

Det er som hovedregel praktiseringen, ikke gjennomføringsordningen, som er 

avgjørende for om menneskerettighetene er oppfylt eller ikke 

4 Nasjonale visumregler  

 

Under pkt. 3 har jeg sett nærmere på EMK art. 8, og hvilke krav den stiller til norsk rett 

og forvaltningspraksis. Under dette pkt. vil jeg gjøre rede for gjeldende nasjonale regler 

for å se i hvilken grad disse er harmonisert med de krav som følger av konvensjonen. 

 

4.1 Utgangspunkt 

Visumnektelse er et myndighetsinngrep og må ha hjemmel i lov etter så vel norsk rett 

som etter EMK art. 8, se pkt. 3.2.1 

 

Visumreglene er regulert i utlendingsloven § 25 og utlendingsforskriften §§ 104 flg. 

Utlendingsloven § 25 første ledd slår fast hovedregelen om innreise til riket: 
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Utlending må ha visum for å kunne reise inn i riket med mindre Kongen ved 
forskrift har gjort unntak fra visumkravet.  Utlending som har 
oppholdstillatelse utstedt av et land som deltar i Schengensamarbeidet, er 
unntatt fra visumplikt. Med oppholdstillatelse menes her tillatelse av en 
hvilken som helst art som gir rett til opphold på utstederlandets territorium. 
Utlending som har midlertidig oppholdstillatelse utstedt av et land som deltar 
i Schengensamarbeidet med sikte på behandling av en søknad om asyl eller 
opphold, må for å være unntatt fra visumplikten i tillegg ha reisedokument 
utstedt av det land som har utstedt oppholdstillatelsen.  

 

 

Vilkårene for visum reguleres ikke av utlendingsloven direkte, § 25 bestemmer at de 

nærmere vilkår bestemmes av kongen, som har delegert myndigheten videre til 

justisdepartementet. De materielle vilkårene følger av forskriften § 106.  

 

Utlendingen må ha pass, midler til underhold under oppholdet og må være sikret 

returadgang til hjemlandet jf § 106 første ledd, nr. 1, 2, og 3. 

 

Dersom vilkårene for besøksvisum ikke er oppfylt, gir utlendingsforskriften § 106a 

adgang til å utstede nasjonalt visum, dvs. et visum som bare gir adgang til innreise og 

opphold i Norge i den angitte tidsperioden. Det er et vilkår for utstedelse av slikt visum 

at det er nødvendig av humanitære grunner, nasjonale hensyn eller internasjonale 

forpliktelser. 

 

Visum gis ikke dersom det foreligger bortvisnings eller utvisningsgrunn, jf. 

utlendingsloven § 27 og 29. 

” For øvrig skal visum gis med mindre utenrikspolitiske, sikkerhetspolitiske eller 

innvandringspolitiske hensyn taler mot det” jf. femte ledd. 
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Ved behandlingen av enkeltsøknader er avslag på visum i all hovedsak begrunnet i 

innvandringspolitiske hensyn,46 det er dette vilkåret som av den grunn vil bli behandlet 

her. Vilkårene er innholdsmessig de samme som legges til grunn når myndighetene 

innfører visumplikt for stater generelt. 

 

Innvandringspolitiske hensyn er en uklar og skjønnsmessig formulering, den er ikke 

nærmere definert i regelverket. Ordlyden gir ikke særlig veiledning, den kan imidlertid 

tolkes dit hen at utlendingsmyndighetene må følge de politiske signaler som kommer 

ifra de folkevalgte til enhver tid, denne forståelsen styrkes av utlendingsloven § 5(1) 

som sier at Stortinget godkjenner hovedprinsippene for reguleringen av innvandringen.  

 

4.2 Forarbeidene 

 

Sentrale forarbeider til utlendingsloven er NOU 1983: 47 Ny fremmedlov og Ot.prp. nr. 

46 (1986-87) om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

 

I forarbeidene gis det veiledning vedrørende hensynenes nærmere innhold, uttrykket 

behandles inngående. Det kommer frem av forarbeidene47 at myndighetene har et behov 

for å kunne kontrollere innvandringen, bruken av et slikt elastisk uttrykk er derfor 

                                                 
46 Samtale med saksbehandler UDI 

se også gjennomgang av praksis under pkt. 3.4.2 og 3.4.3 
47 Ot. prp. 46 (1986-87)  
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hensiktsmessig. Behovet for å kunne kontrollere innvandringen kommer også frem i 

lovens § 2. Først og fremst ønsker myndighetene å vurdere hver enkelt mht. faren for 

avhopp, dvs. at den unnlatelse av å returnere til hjemlandet. Myndighetene ønsker ikke å 

slippe potensielle asylsøkere inn i landet.  

 

På tross av at en visumsøker kommer ifra et asylproduserende land, samt at det 

foreligger fare for avhopp, følger det av forarbeidene at besøks visum allikevel kan 

innvilges: 

 

”Dreier det seg om besøk hos nære familiemedlemmer, vil visum kunne 
innvilges selv om en regner med at det er en ikke ubetydelig risiko for at 
søkeren ikke har tenkt seg hjem igjen i samsvar med forutsetningene i 
visumet”48 

 
 
Uttalelsen forstås slik at den innebærer et unntak ifra prinsippet om avslag ved frykt for 

avhopp dersom formålet med innreisen er besøk av nære familiemedlemmer, hva som 

regnes som nære familiemedlemmer opplyses det ikke om, dette er imidlertid regulert i 

utlendingsforskriften § 2349, når det gjelder familiegjenforening. Av hensyn til 

konsekvens i lovverket er det grunn til å anta at det samme familiebegrepet legges til 

grunn i visum saker. 

 

                                                 
48 Ot. prp. nr. 46 (1986-87) s. 117 
49 Nære familiemedlemmer er her foreldre og barn, så vel biologiske barn som adopterte. 
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Uttalelsen er inntatt i sentrale forarbeider, forarbeidene generelt viktig kilde ved 

tolkingen av loven, i tilknytning til innreisereglene, hvor vilkårene er skjønnspregede vil 

klare uttalelser i forarbeidene som tilsi at den skal tillegges betydelig vekt.  

 

Forarbeidene nevner ikke forpliktelsene som følger av konvensjonen. Dette skyldes at 

forarbeidene er eldre enn menneskerettighetsloven. 

 

4.3 Rettspraksis 

 

Utlendingsrett er spesiell forvaltningsrett, utgangspunktet er at domstolene har ordinær 

prøvelsesadgang, dette innebærer at de kan drive legalitetskontroll men ikke 

hensiktsmessighetskontroll50. Det foreligger ingen dommer som har prøvet 

forvaltningens vurdering i visumsaker. Det reiser seg her et spørsmål om  hva 

domstolene kan prøve. 

 

I Rt. 1991 s. 586, påpekte Høyesterett at utlendingsrett er et område hvor utøvelsen i 

stor grad er preget av politikk, spesialkunnskap og skjønnsmessige forhold for øvrig. 

Dette innebærer svekkete muligheter for domstolskontroll. Det sentrale spørsmål i saken 

var flyktningbegrepets innhold, Høyesterett slo fast at det i praksis er opp til 

forvaltningen å avgjøre begrepets innhold. Begrunnelsen for dette var at domstolene 

ikke hadde tilstrekkelig med innsikt i relevante forhold, som f. eks landkunnskap og 

lignende. 

                                                 
50 Se Eckhoff/Smith 99 s. 82 
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I avgjørelsen i Rt 1995 side 72 ble det lagt til grunn at norske domstoler  kan prøve 

utvisningsvedtaks forhold til EMK art 8. 

 
 
I Rt. 2000 s. 591som gjaldt gyldigheten av et utvisningsvedtak,  kom imidlertid 
Høyesterett frem til at:  

 
 
Regelen i § 30 tredje ledd reiser spørsmål om utstrekningen av domstolenes 
kompetanse når det gjelder prøving av forholdsmessigheten ved tiltaket.  
 
I dommen i Rt 1995 72 ble det lagt til grunn at 
forholdsmessighetsvurderingen hører under forvaltningens frie skjønn. Som 
en konsekvens av dommen, har spørsmålet om gyldigheten av forvaltningens 
utvisningsvedtak i senere høyesterettsdommer først og fremst blitt vurdert i 
forhold til EMK art. 8. På samme måte som ved flere andre 
konvensjonsbestemmelser som forutsetter interesseavveininger, følger det av 
EMDs praksis at statene tilstås en skjønnsmargin - "margin of appreciation" - 
ved vurderingen av om et utvisningsvedtak er i strid med art. 8 nr. 2. 
Høyesterett har i flere avgjørelser antatt at denne skjønnsmargin også gjelder 
når norske domstoler prøver utlendingsmyndighetenes utvisningsvedtak i 
forhold til EMK art. 8. I dommen i Rt 1998 1795 har førstvoterende antatt at 
skjønnsmarginen "ved vurderingen av om utvisningsvedtak er i strid med 
artikkel 8 nr 2, 'må' være forholdsvis vid". 
Rettsoppfatningen i Rt 1995 72 ble fraveket i Høyesteretts dom i Rt 1998 
1795, blant annet under henvisning til at oppfatningen var modifisert i senere 
høyesterettsavgjørelser. I dommen gis det uttrykk for at 
forholdsmessighetsvurderingen etter utlendingsloven § 30 tredje ledd - og § 
29 annet ledd som inneholder en tilsvarende bestemmelse - må anses "som et 
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Den 
forholdsmessighetsvurdering som skal foretas etter disse bestemmelsene, er 
av typisk rettslig karakter".  

 

De ovennevnte saker gjelder utvisningsvedtak, der er imidlertid grunn til å anta at 

synspunktene vil være de samme i forbindelse med visum vedtak. Dette vil innebære at 
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enkeltvedtak om visum avslag vil kunne bli prøvet i sin helhet av domstolene, 

spørsmålet om hvorvidt det f. eks foreligger ”innvandringspolitiske hensyn” er et 

rettsanvendelsesskjønn, og ikke en del av forvaltningens frie skjønn. 

 

Rettspolitisk kan det hevdes at den manglende domstolskontroll svekker 

menneskerettighetsvernet, utlendingsmyndighetene bør underlegges domstolskontroll, 

først og fremst for å sikre at myndighetene tar hensyn til de internasjonale forpliktelsene 

som er gjeldende På den annen side har nok utlendingsmyndighetene bedre 

forutsetninger enn domstolene til å komme frem til riktig resultat se ovenfor om Abdi 

saken.  

 

4.4 Forvaltningspraksis 

 

Ovenfor er det slått fast at norske myndigheter har forholdsvis vid adgang til å vedta 

generelle regler som regulerer innreisen til landet.  

 

Den enkelte søker har krav på individuell behandling uavhengig av nasjonalitet, dette 

følger av en rekke dommer ifra den europeiske menneskerettighetsdomstol51 

Her vil jeg se nærmere på norske myndigheters praktisering av visumreglene 

 

Dette vil innebære en gjennomgang av visumpraksis med begrunnelser. 

 

                                                 
51 Se Gul v. Sveits jf. pkt 3.4 
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4.4.1 Generelt om forvaltningspraksis som rettskildefaktor 

 

Forvaltningspraksis er en relevant rettskildefaktor i norsk rett, den tillegges imidlertid 

varierende vekt på de ulike rettsområder. På utlendingsrettens område er 

utlendingsmyndighetene sentrale mht. så vel utarbeidelsen av reglene og praktiseringen 

av dem. Dette taler for å tillegge denne praksis relativt stor vekt. Domstolene spiller en 

meget tilbaketrukket rolle på området, hvilket tilsier at det er nødvendig å se nærmere 

på forvaltningens praksis for å få et inntrykk av gjeldende rett. 

 

I visumsaker gjelder alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, dette innebærer at 

myndighetene må følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler.52 Et vedtak i en 

visumsak er et enkeltvedtak jf lovens § 2b. Det avgrenses imidlertid mot dette i det 

følgende. 

 

De kompetente myndigheter er Utlendingsdirektoratet (UDI) og 

utlendingsnemnda(UNE), hvor UDI behandler sakene i første instans og UNE i 

klageomgangen. 

 

Her finner jeg det hensiktsmessig å gjennomgå et utvalg klagesaker behandlet av UNE. 

Utvalget av saker er gjort med grunnlag i UNEs praksisbase. 

Sakene er behandlet i perioden 2000 til 2002. 

 

                                                 
52 Lov om saksbehandlingen i forvaltningssaker 1967 
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4.4.2 Avslag på klage  

 

I mai 200153 søkte en pakistansk mann f. 1962 om visum for å besøke sin bror som 

bodde i Norge. vedkommende opplyste å være skilt og ha arbeid, hvilket ikke var 

dokumentert. Han hadde vært i Norge på visum tidligere (83) og da returnert ihht 

forutsetningene. Søkt visum 89 og 96 og fått avslag.  

Nemnda sluttet seg til direktoratets vurdering mht den generelle erfarning om 

manglende retur av personer i sammenlignbare grupper som klager. Nemnden fant 

heller ikke at det forelå spesielt tungtveiende grunner som kunne tilsi at visum ble 

innvilget på tross av svake returforutsetninger.  

 

I juni 200254 søkte en eritreisk kvinne f. 1944 om visum. Hun var skilt og bodde alene. 

Driver butikk med hjelp av datter og svigersønn i hjemlandet. Hun ønsket å besøke sin 

datter som bor i Norge. Datteren er norsk statsborger, skilt og har ett barn. Datteren 

besøkte moren i hjemlandet i 2000.  

Nemnda bemerket blant annet at det er stort utvandringspotensiale fra Eritrea generelt. 

De generelle returforutsetningene er svake. De individuelle returforutsetningene var 

også usikre. Det forelå ikke noe særskilt velferdsbehov ut over at klageren ønsket å 

besøke sin datter og barnebarn. Klageren hadde relativt nylig hatt besøk av sin datter. 

Velferdshensynet oppveiet ikke klagerens svake generelle og individuelle 

returforutsetninger. 

Klagen ble ikke tatt tilfølge. 

                                                 
53ref. nr  08086661:80 
54 ref. nr 41004019:80 
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Mann fra Kosovo, var i hjemlandet forlovet uten å ha noen å forsørge, han var etablert 

med forretningsvirksomhet i hjemlandet. Han søkte i 200155 om visum for å besøke 

herboende bror og hans familie. Broren kom til Norge som student i 1992, og arbeider 

nå som lege i Norge. UDI avslo søknaden om visum, og vedtaket ble påklaget til 

nemnda  

Nemnda bemerket blant annet at det forelå svekkede returforutsetninger, jf stort 

utvandringspotensiale og at tvangsretur ikke er mulig. Det forelå ikke sterke nok 

velferdsgrunner til å oppveie de svekkede returforutsetninger. 

 

Kvinne på 75 år, makedonsk borger med etnisk albansk tilhørighet ønsker å besøke sine 

sønner som bor i Norge i september 200256  

Nemnda fant at klagerens generelle returforutsetninger var svak pga den senere tids 

uroligheter i Makedonia. Klageren er etniske albanere og tilhører minoriteten i denne 

konflikten. Nemnda fant også at klagerens individuelle returforutsetninger var svake 

idet klageren er født i 1927, er enke samt at det er uklart hvilke familiemedlemmer 

klageren har i hjemlandet. Nemnda la til grunn at disse forholdene tilsier at klagerens 

tilknytning til hjemlandet ikke er så sterk at det er nærliggende å tro at hun kommer til å 

returnere til hjemlandet innen utløpet av visumperioden. Det forelå ikke tilstrekkelig 

sterke velferdsgrunner til at det oppveier klagerens svake returforutsetninger. Kontakt 

med familien kan opprettholdes ved besøk i hjemlandet. 

 

                                                 
55 ref. nr 41009160:81 
56 ref. nr 41018046:80 
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Mann og kvinne som var etniske albanere. Vil besøke to sønner juni 200257. Nemnda 

bemerket blant annet at det er et forholdsvis stort utvandringspotensiale fra klagernes 

hjemland. Det er grunn til å tvile på at formålet med reisen er besøk, da det tidligere er 

søkt oppholdstillatelse i familiegjenforeningsøyemed. Det er ikke mye som knytter dem 

til hjemlandet lenger, først og fremst fordi de er pensjonister. Besøk til nærmeste familie 

er ikke tilstrekkelig velferdsgrunn til å oppveie svake generelle og individuelle 

returforutsetninger. Sønnene kan evt. besøke foreldrene i hjemlandet. 

 

Kvinne fra Vietnam, f. 1980, søkte i mai 200158 sammen med tvillingsøster og bestefar 

om å få besøke tante og onkel med familie i Norge. Slektningene har bodd i Norge siden 

1989. Partene hadde sist sett hverandre under referansens besøk i Vietnam i 1996.  

På bakgrunn av søkers relativt unge alder, at hun var ugift og uten barn og arbeidet i 

morens virksomhet, ble det lagt til grunn at hun ikke hadde sterke bindinger til 

hjemlandet og videre at det ikke forelå sterke velferdsmessige grunner.  

Søknaden avslått da innvandringspolitiske hensyn talte mot å gi visum. 

Saken behandlet i nemnd fordi det var vesentlig tvil om det forelå slike sterke 

velferdsgrunner som tilsier at visum skal gis, til tross for risiko for at retur ikke vil finne 

sted etter endt visumperiode. Uten personlig fremmøte, klageren befinner seg i 

hjemlandet.  

 

22 år gammel ugift mann fra Tetovo. Søker april 200159 Han ønsker å besøke sin far og 

to brødre. Tidligere student, nå tilfeldige strøjobber. Nemnda bemerket at det at 

                                                 
57  ref. nr.41060899:80 
58  ref. nr.44009437:80 
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erfaringer med visumsøkere fra Tetovo gir en generell indikasjon på at klageren ikke vil 

forlate landet frivillig ved visumtidens utløp, og at det derfor kan være i strid med 

innvandringspolitiske hensyn å innvilge visum, jf § 106 femte ledd. Derfor avgjørende 

hvorvidt det allikevel kan anses tilstrekkelig sannsynliggjort at han vil reise tilbake.  

Etter en konkret vurdering kan det ikke anses tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren 

vil reise hjem - ung mann, ugift, uten fast arbeid - klageren har ikke særlig sterk 

tilknytning til hjemlandet. Det ble lagt til grunn at familiebesøket har stor betydning for 

klageren, men det foreligger ikke så sterke velferdsgrunner at klageren til tross for 

ovenstående utgangspunkt bør innvilges visum. Sett hen til at kontakten med familien 

uansett kan opprettholdes ved at faren og brødrene besøker hjemlandet. 

 

4.4.3 Innvilgelse av klage 

 

Mann fra India, 46 år søkte visum for å besøke herboende ektefelle og søster. Han 

arbeider som fysioterapeut i hjemlandet og har bodd i Norge fra 1983 til1997 Hans 

søster og svoger garanterer for ham jf underholdskravet i utlendingsforskriften § 106, 

3). 

UDI avslo fordi at han hadde en klage over avslag i familiegjenforeningssak til 

behandling i Justisdepartementet og at den uttrykker et sterkt ønske om å emigrere og at 

det derfor ikke var usannsynlig at han ikke ville returnere iht. forutsetningen. UDI 

mente videre at det heller ikke forelå sterke velferdsgrunner. Hans gamle far er ellers 

                                                                                                                                               
59  ref. nr. 44014083:81 
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imidlertid gitt innreietillatelse for å besøke sin herboende datter (klagers søster) og 

klager vil gjerne følge ham ellers kan ikke faren reise.  

Nemnda bemerket blant annet at han ikke kunne anses å ha spesielt god tilknytning til 

hjemlandet, bodd der tre siste år, men har ikke ektefelle og barn der, motsetningsvis har 

han bodd 14 år i Norge, har sin søster her og har søkt gjenforening på varig basis.  

Nemnda var således enig med UDI i at returforutsetningene var svake. Nemnda la 

imidlertid avgjørende vekt på at han tidligere hadde innrettet seg etter vedtak og 

returnert, på et tidspunkt da han kan synes å ha hatt større grunn til å være i Norge.  

Klagen ble tatt til følge.60  

 

En eldre pakistansk mann søkte om visum i mai 2000 for å besøke sin sønn i Norge som 

er norsk statsborger og uføretrygdet etter en arbeidsulykke. UDI avslo søknaden blant 

annet fordi det ikke forelå velferdsgrunner som tilsa at visum likevel skulle gis.  

Nemnda bemerket blant annet at klageren hadde returnert fra Norge 6 ganger tidligere i 

fm visumopphold og oppholdstillatelse for foreldrebesøk. Nemnda kom dessuten til at 

det forelå sterke velferdsgrunner da sønnen hadde psykiske og fysiske plager og 

dessuten hadde et sterkt funksjonshemmet barn. Etter en helhetsvurdering mente 

nemnda at vilkårene for å innvilge visum var oppfylt61. 

 

En eritreisk kvinne søkte om visum for å besøke søster bosatt i Norge. Klageren er gift, 

har to barn og arbeider ved politikammeret i Asmara.  

                                                 
60ref. nr: 00008788:80 
61 ref. nr: 09086776:80 
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Nemnda bemerket blant annet at utvandringspotensialet fra Eritrea måtte anses som 

forholdsvis stort. Klageren synes imidlertid å ha en god tilknytning til hjemlandet 

gjennom familie og jobb. Videre forlå velferdsgrunner idet herboende søster er syk og at 

det derfor vil være vanskelig å gjennomføre besøk i klagerens hjemland. Kontakten 

mellom søsknene syntes å være god. Klagen ble dermed innvilget. 

 

 

Et ektepar fra Sri Lanka søkte visum til Norge for å besøke sin herboende datter og 

hennes familie. Klagerne har tre barn hvorav en bor i Sri Lanka. Mannen arbeider ved 

en bedrift i Saudi-Arabia, mens konen er hjemmeværende.  

Nemnda bemerket blant annet at de generelle returforutsetningene til Sri Lanka må 

anses som relativt svake, men at situasjonen må anses som bedre enn tidligere. Klagerne 

ble ansett å ha vanlig god tilknytning til hjemlandet gjennom arbeid og sin ene sønn 

som bor i landet. Klagerne skal besøke sin datter i Norge. Etter nemndas oppfatning er 

dette en så sterk velferdsgrunn at de svekkede returforutsetningene ble oppveid. Det ble 

også tillagt vekt at klagerne aldri hadde sett sitt barnebarn. Nemndas flertall fant at 

visum burde gis samtidig til klagerne. Nemndas mindretall fant at visum burde gis 

suksessivt, slik at det ene visumet ikke ble utstedt før den andre klageren var tilbake på 

Sri Lanka etter besøk i Norge62. 

 

 

                                                 
62 ref. nr: 41015530:80 
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4.4.4 Sammenfatning av sakene 

 

Når myndighetene avslår en søknad om visum følger det av de ovenfor refererte sakene 

at det særlig legges vekt på den generelle og individuelle faren for utvandring, dvs. 

faren for avhopp. Den generelle faren for avhopp er basert på erfaringer ifra personer 

med samme nasjonalitet som søkeren, den individuelle er basert på vedkommendes 

tilknytning til hjemlandet og hans forhold til Norge.  

 

Andre momenter som det i stor grad legges vekt på er at det ikke foreligger tilstrekkelig 

tungtveiende velferdshensyn, først og fremst fordi familiemedlemmene har anledning til 

å treffes i hjemlandet, eller at det ikke har gått spesielt lang tid siden de sist møtte 

hverandre. 

 

Når klager innvilges vil det først og fremst vektlegges at det foreligger sterke 

velferdshensyn, om det er gått lang tid siden familie medlemmene møttes sist og dersom 

herboende familiemedlem lider av sykdom taler da særlig til søkers fordel. Sterke 

velferdshensyn oppveier i stor grad individuell og generell avhopp fare.  

 

Det er interessant å merke seg at artikkel 8 ikke er nevnt i noen av vedtakene, verken i 

forbindelse med avslag eller innvilgelse. Det reiser tvil om hvorvidt  

Myndighetene i det hele tatt tar hensyn til de forpliktelsene som følger av konvensjon.    

 

4.5 Sivilombudsmannen 
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Sivilombudsmannen har tatt stilling til om myndighetene har anledning til å basere seg 

på generelle erfaringer når de skal ta stilling individuelle saker. 

 

Ombudsmannen fant ikke holdepunkter for at avslagene kunne kritiseres på rettslig 

grunnlag, men ga generelle bemerkninger om anvendelsen av innvandringspolitiske 

hensyn i visumsaker, og hvilken vekt forvaltningen kan legge på generelle erfaringer og 

indikasjoner i vurderingen av hvorvidt returforutsetningen i det enkelte tilfelle kan antas 

å bli oppfylt:  

 

«… Ombudsmannen har i en tidligere sak uttalt at det må være særdeles tvilsomt om et 

avslag på søknad om visum bare kan forankres i generelle erfaringer og indikasjoner, jf. 

ombudsmannens årsmelding for 1985 s. 77 flg. At en blott og bar konstatering av at 

søkeren tilhører en nasjonalitet eller gruppe som myndighetene har dårlige erfaringer 

med alene ikke kan begrunne avslag på en visumsøknad, må uten videre slås fast. Det 

sentrale poeng i denne forbindelse er imidlertid at de risikofaktorer som måtte gjøre seg 

gjeldende alltid må avveies mot de øvrige relevante hensyn i saken. Det må fremgå av 

begrunnelsen for den enkelte avgjørelse at en slik konkret avveining er foretatt. Kravene 

til begrunnelse må skjerpes dersom søkeren har god tilknytning til hjemlandet, eller hvis 

det foreligger andre momenter som taler for at han vil oppfylle returforutsetningen - 

søkeren har f.eks. tidligere besøkt Norge uten at det har oppstått problemer. Kravene til 

konkret risiko og forvaltningens undersøkelsesplikt må videre skjerpes i de saker der det 

er påberopt sterke velferdshensyn. Det samme må i utgangspunktet - om enn ikke i like 

sterk grad - gjelde når det er tale om nærmeste familie i Norge … .»  
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4.6 Oppsummering 

 

4.6.1 Hjemmelsgrunnlaget i norsk rett i lys av lovskravet i art 8 

 

Innreisereglene er regulert i utlendingsloven og utlendingsforskriften, og har således 

hjemmel i formell lov. Vilkåret om lovregulering jf art. 8, andre ledd er imidlertid ikke 

oppfylt med dette. 

 

Det reiser seg et spørsmål om hvorvidt loven tilfredsstiler konvensjonens krav til 

rettssikkerhet(”the rule of the law”) Dette er først og fremst et krav om tilgjengelighet 

og klarhet, se pkt. 3.2.1 Om loven er tilgjengelig(adequately accessible) reiser ingen 

særlige problemer siden utlendingsloven med tilhørende forskrift er publisert på vanlig 

måte63. 

 

Spørsmålet blir om lovens ordlyd er tilstrekkelig presis til at det er mulig å avpasse sin 

adferd etter den. 

 

I utlendingsforskriften § 106 opplistes vilkårene for visum, det benyttes der uttrykk som 

”utenrikspolitisk, sikkerhetspolitisk eller innvandringspolitisk”, dette er skjønnspregede 

vilkår, som i seg selv gir liten veiledning. Spørsmålet er om rammen for skjønnet og 

måten det skal utøves på er angitt med tilstrekkelig klarhet til å beskytte mot vilkårlige 

                                                 
63 Utlendingsloven med tilhørende forskrift er gitt ut samlet i et særtrykk. 
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inngrep, hensett til det legitime formål som skal ivaretas. Dette må det søkes svar på i 

forarbeidene siden det ikke foreligger rettspraksis på området. 

 

Forarbeidene64 redegjør for hva lovgiver mener med uttrykkene, forarbeidene er 

tilgjengelige for allmennheten, og ved hjelp av egnet rådgivning vil det neppe være 

særlig problematisk å finne frem til de gjeldende regler. Det er viktig å presisere at 

konvensjonen ikke stiller absolutte krav til presisjon, og på et område som dette som i 

stor grad er preget av politiske forhold er det nødvendig med en ordlyd som ikke er for 

snever slik at de overordnede formål(immigrasjonskontroll) kan nås. 

 

På bakgrunn av dette kan det fastslås at kravet om at et inngrep må ha hjemmel i lov jf 

art. 8, andre ledd er oppfylt.  

 

Etter norsk forvaltningsrett er forvaltningsskjønnet unntatt domstolskkontroll, utfallet av 

en sak som faller inn under lovens anvendelsesområde vil ikke kunne bestemmes på 

forhånd. 

 

EMDs adgang til å overprøve om et inngrep har hjemmel i lov er begrenset. Dette 

tilligger primært de nasjonale domstoler. 

 

Når det gjelder utlendingers besøk av nære familiemedlemmer følger det av 

forarbeidene at visum bør innvilges. Også reelle hensyn tilsier dette da samvær med 

                                                 
64  Ot. Prp. Nr 46 
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nære familiemedlemmer er av stor betydning for den enkelte, samt ansett som en 

grunnleggende menneskerettighet. 

 

Det reiser seg imidlertid et spørsmål om innvandringspolitiske hensyn omfattes av 

nødvendighetskravet i art. 8. Avgjørende blir etter dette om staten kan påvise at de 

innvandringspolitiske hensyn som anføres er tvingende samfunnsmessig behov (a 

pressing social need), om de står i forhold til det legitime formål som skal ivaretas, og 

om de grunner som anføres av de nasjonale myndigheter er relevante og tilstrekkelige 

("relevant and sufficient"). For å ta standpunkt til om grunnene er tilstrekkelige, må man 

på den ene side i betraktning offentlige interesser som er aktuelle i saken, på den andre 

side den enkeltes behov for familieliv og individuell frihet. 

 

Det kan neppe være tvilsomt at innvandringspolitiske er et relevant samfunnsmessig 

hensyn som utgjør et tvingende samfunnsmessig behov, dette har også domstolen slått 

fast, se Gul dommen under pkt. 3.4 

 

4.6.2 Forvaltningspraksis 

 

Det er ikke folkerettsstridig med generelle innreiseregler det er heller ikke  

nødvendigvis problematisk at individuelle søkere får avslag. Det kan imidlertid tenkes 

at praktiseringen i enkelt tilfeller allikevel er for streng. Avslag på visumsøknad vil 

kunne innebære innskrenkninger i enkeltindividers rett til fysisk samvær med familien 

som er i strid med EMK. Som vist ovenfor innebærer et avslag i mange tilfeller at nære 

familiemedlemmer ikke får anledning til å ha kontakt med hverandre.  
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Forvaltningspraksis er ikke entydig, men synes på den ene side å tillegge 

velferdshensyn relativt stor vekt, individets interesser søkes derfor ivaretatt, på den 

annen side tillegges innvandringspolitiske hensyn betydelig vekt, spørsmålet blir om det 

er forholdsmessighet mellom disse momentene, jf kravet om nødvendig i et demokratisk 

samfunn i art. 8, annet ledd65. Dette må baseres på en konkret helhetsvurdering hvor 

sentrale momenter vil være partenes tilknytning til hverandre og det foreligger noen 

alternativer mht. hvor de kan møtes 

Det er flere årsaker til at utlendingsmyndighetene ønsker å begrense adgangen til 

innreise til Norge, se pkt. 1.3,  

 

Det er avgjørende at myndighetene foretar en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, 

hvor faren for avhopp vurderes konkret, og hvor søkerens individuelle forhold blir tatt i 

betraktning.  

 

Det lar seg ikke gjøre på bakgrunn av de relativt få sakene å fastslå at praksisen er 

uforholdsmessig, det som imidlertid kan fastslås er at myndighetene vurderer hensyn for 

og imot i konkrete tilfeller, men trekker i stor utstrekning inn forhold av generell 

karakter inn i den konkrete vurdering, dette kan tenkes å være konvensjonsstridig, 

sivilombudsmannen kritiserer også bruken av generelle betraktninger på bakgrunn av 

nasjonalitet.  

 

 

                                                 
65 Se pkt. 3.2.3 
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UNE nevner ikke EMK art. 8 eksplisitt i sine begrunnelser jf pkt 4.4.4, verken i saker 

hvor klagen innvilges eller hvor klagen avslås. Dette reiser spørsmålet om 

myndighetene anvender bestemmelsen i tråd med mrl. § 2. 

  

Som nevnt foretar også myndighetene en forholdsmessighetsvurdering, dette er i tråd 

med artikkelen. Vurderingen er på denne måten i tråd med de krav som følger av 

konvensjonen. Hvorvidt forholdsmessigheten ligger innenfor margin of appreciation i 

de konkrete saker er det ikke mulig å si noe generelt om, da dette ikke er blitt prøvd for 

domstolen. 
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5.4 Forarbeider 

 

O.t prp. 46 – Odelstingproposisjon nr. 46 1986/87 

 
NOU 83 – Norges offentlige utredninger nr 47 1983, Ny fremmedlov. 
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