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 I 

FORORD 

 

"I would like, in finishing, to express a regret, namely 

that exclusion orders exist. In my opinion, they 

constitute double punishment, not of course within the 

meaning of the non bis in idem rule, reflected in Article 

4 of Protocol No. 7 cited above, as there is nothing in 

the Convention to prevent a court imposing both a 

substantive and an ancillary penalty for the same 

offence. It is nonetheless double punishment in the 

humane sense of the term." 

(separat votum av dommer Costa med tilslutning av 

dommere Hedigan og Panţîru i Storkammerets 

avgjørelse Maaouia v. France av 5. oktober 2000) 

 

Varig utvisning fremstår som en av de aller mest inngripende sanksjonene i norsk rett. 

Når Norge beslutter utvisning for personer fra utenfor EØS-området, innebærer denne 

som hovedregel at adgang til i alt 26 europeiske land (22 EU-land, Sveits, Monaco, 

Island og Norge) er forbudt som følge av innmelding i Schengen Informasjonssystem 

(SIS). Et inngrep som dette berører naturlig nok den personlige integritet og ikke minst 

selve menneskeverdet. En som er dømt til en straff av fengsel, har mulighet til å 

begynne et nytt liv med blanke ark etter endt soning, men ikke den som er varig utvist. 

Vedkommende får ofte ingen sjanse til å rehabilitere sin tilværelse fra bunnen av. Og 

selv om han eller hun kan bevege seg fritt og slipper å sitte bak murene, er ikke dette 

ensbetydende med at vedkommende er fritatt fra livsvarig opplevelse av fengselsstraff. 

 

Terskelen for å ilegge varig utvisning etter fast norsk praksis synes å være lav. 

Lovbestemt adgang til å oppheve varig innreiseforbud synes på den annen side å være 

av en mer teoretisk enn praktisk karakter. 

 

Utvisning regnes ikke som straff etter norsk eller EMK-rett. Slik er formell juss. I 

realiteten kan derimot varig utvisning oppleves nettopp som straff eller ekstra straff 

utover den strafferettslige reaksjonen, gjerne livsvarig straff eller livsvarig eksil. Dette 
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gjelder spesielt når sanksjonen rokker ved en så grunnleggende menneskerettighet som 

retten til familie- og privatliv. 

 

Det er nettopp følelsen av "juridisk urettferdighet" som har vært pådriveren til å satse på 

å undersøke holdbarheten av operering med varig utvisning i norsk rett (og ellers i 

Europa
1
) i lys av EMK art. 8: Hvor langt strekker seg egentlig den menneskerettslige 

adgangen til å ilegge (det som i realiteten oppleves som) ekstrastraff for livstid i form 

av varig utestengelse fra landets territorium? Må det ikke en gang settes strek over 

virkningen av gamle misgjerninger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Med Europa menes stater som er medlem i Europarådet. 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Rettslige utgangspunkt i norsk rett 

 

1.1.1 Problemstilling 

 

Utvisning fremstår som den mest inngripende sanksjonen i utlendingsloven
2
 og en av de 

absolutt strengeste sivilrettslige reaksjonsformene i norsk rett. Utvisning innebærer 

nemlig at en utlending utestenges fra riket med et tidsbegrenset eller varig 

innreiseforbud
3
 

4
. Varig utvisning er dermed den strengeste formen for utvisning som 

norsk utlendingslov opererer med, og som, ut fra mine observasjoner i anledning min 

studiepraksis, synes å være en vanlig følge av en domfellelse. 

 

Utvisning av domfelte fra Norge har videre som regel innmelding i SIS
5
 til følge, noe 

som medfører at innreiseforbudet gjelder alle land som er medlem i Schengen-

samarbeidet
6
. Det er utelukkende tredjelandsborgere, dvs. personer uten tilknytning til 

EU
7
/ EFTA

8
/ EØS

9
 gjennom statsborgerskap, som kan bli innmeldt i SIS som personae 

non gratae, og dermed utestengt fra hele Schengen-sonen, jf. SIS-loven
10

 §7 nr. 2
11

. 

Innmeldingen i SIS oppbevares i et tidsrom inntil 10 år
12

; behovet for fortsatt 

oppbevaring av opplysninger
13

 er ikke gjenstand for fortløpende vurdering. Det må 

derfor antas at varig utvisning fra Norge som hovedregel i tillegg medfører et 10 års 

innreiseforbud til Schengen-området. 

                                                

2 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 15. mai 2008 nr. 35. Heretter forkortet utl. 
3
 Jf. utl. §71 (2) 2. punktum 

4 Innreiseforbudet kan settes til ett år, to år, fem år eller varig, jf. utlendingsforskriften §14-2. 
5 Schengen Informasjonssystem (SIS) 
6 Schengen-samarbeidet som per 25.04.11 har 26 medlemsland (inklusive Norge). 
7 Den europeiske union (EU) som per 25.04.11 har 27 medlemsstater (ikke Norge). 
8 Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som per 25.04.11 har 4 medlemmer (inklusive Norge). 
9 Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som per 25.04.11 omfatter 30 land (inklusive 

Norge). 
10 Lov om Schengen informasjonssystem (SIS) av 16. juli 1999 nr. 66. Heretter kalt SIS-loven. 
11 Bestemmelsen transformerer Schengen-konvensjonen art. 96 til norsk rett. Med ”personer” menes her 

ifølge forarbeidene til SIS-loven "utlendinger som ikke omfattes av EØS-avtalen", idet utl. § 66 bokstav 

a, b, c, e og f, samt §§ 67 og 68 bare gjelder utvisning av ikke-EØS-borgere. Denne innskrenkende 

tolkingen er i samsvar med Schengen-konvensjonen art. 96 som bruker begrepet ”aliens”. 
Legaldefinisjonen i konvensjonen art. 1 definerer som en ”alien” enhver person som ikke er statsborger i 

en EU-stat. 
12 Jf. Schengen-konvensjonen art. 113 nr. 1. 
13 Contra Schengen-konvensjonen art. 112 nr. 1. 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19921127z2D109z2D1
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080515z2D35z2EzA766
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080515z2D35z2EzA767
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080515z2D35z2EzA768
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Dertil kommer at brudd på innreiseforbudet, herunder forsøk, er straffbart, jf. utl. §108 

og straffeloven
14

 §342 (1) bokstav a. 

 

Personer fra et tredjeland som har begått lovbrudd i Norge risikerer oppsummeringsvis 

både fengselsstraff, varig utvisning og utestengelse fra i alt 26 europeisk land i 10 år. 

Brudd på innreiseforbudet innebærer risiko for ytterligere straff. EØS-borgere på den 

annen side er vernet mot slike omfattende følger. 

 

I denne tilknytning er det på sin plass å nevne at utvisning på tross av inngrepets mulige 

styrke og omfang ikke er å anse som straff etter norsk rett, verken i forhold til 

Grunnloven
15

 §96 eller strl. §15. I forarbeidene til utlendingsloven 2008 vises det til at 

"hensynene bak utvisning [ikke] er de samme som de som gjør seg gjeldende i 

vurderingen av straffbarhetsspørsmålet. Skyldevne er ikke et grunnvilkår for utvisning 

slik det er for straff."
16

. Det understrekes at allmennpreventive hensyn står sentralt i 

utvisningssammenheng, hvor hensynet til den alminnelige rettsfølelse også har 

betydning
17

. Det presiseres videre at "utvisning er en forvaltningsmessigavgjørelse, som 

innebærer en konstatering av at de vilkår som er stilt for oppholdet i landet, ikke lenger 

er oppfylt."
18

 

 

1.1.2 Forholdet til EØS-borgere og avgrensning av disse 

 

Borgere som omfattes av EØS-ordningen kan utvises i likhet med borgere av øvrige 

land, men i motsetning til disse vurderes de etter et vesentlig midlere regelverk i utl. 

§§122-123, hvor terskelen for utvisning er satt markant høyere. Utvisning av såkalte 

EØS-borgere kan etter dette, i motsetning til borgere av øvrige land, ikke utelukkende 

begrunnes i allmennpreventive hensyn, ei heller i hensynet til offentlig orden eller 

sikkerhet. En straffedom kan således ikke alene gi grunnlag for utvisning. Grunnvilkåret 

for utvisning av en EØS-borger er nemlig at det foreligger personlige forhold hos 

                                                

14 Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Heretter forkortet strl. 
15 Kongeriket Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvoll den 17de Mai 1814 
16 Ot.prp.nr.75 (2006-2007) side 290 
17 NOU-2004-20 side 304 punkt 12.3.1.1 første spalte 
18 Ot.prp.nr.75 (2006-2007) side 289 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL18140517z2EzA796
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA715
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.74%202006*
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.74%202006*
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vedkommende som innebærer at han eller hun vil begå tilsvarende forhold igjen.
19

 

Bakgrunnen for vesentlig mildere regler er innlemmelse av Rådsdirektiv 2004/38/EF 

(det såkalte unionsborgerdirektivet) i EØS-avtalen og dennes suksessive gjennomføring 

i norsk rett. 

 

I denne sammenhengen finner jeg grunn til å nevne Rådsdirektiv 2003/109/EF om 

statusen for personer fra tredjeland som har langtidsopphold i et EU-land. Det 

interessante er at Rådsdirektiv 2003/109/EF art. 12 i utvisningssammenheng ser ut til å 

sidestille EU-borgere og såkalte "long-term residents"
20

 tilknyttet tredjeland gjennom 

statsborgerskap. Etter unionsborgerdirektivet art. 27 nr. 1 og 2 samt art. 28 om 

utvisningsvern for EU-borgere og deres familiemedlemmer (uansett statsborgerskap) og 

Rådsdirektiv 2003/109/EF art. 12 om utvisningsvern for tredjelandsborgere med 

permanent oppholdstillatelse virker terskelen for å utvise de sistnevnte fra et annet EU- 

medlemsland som den er på høyden med terskelen for å utvise de førstnevnte. 

Rådsdirektiv 2003/109/EF er allikevel ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

Innvandringspolitikk overfor tredjeland er ikke en del av EØS-avtalen, og Norge er ikke 

bundet av EU-rettsakter om samordning av innvandringspolitikken overfor tredjeland. 

Intern norsk rett på sin side inneholder ingen tilsvarende regel. 

I tillegg til at personer med tilknytning til EØS gjennom statsborgerskap har et styrket 

vern mot utvisning, kan de dessuten som nevnt ikke gjøres til gjenstand for innmelding i 

SIS. Disse er dermed, i motsetning til tredjelandsborgere, vernet mot utestengelse fra 

hele EØS-sonen, jf. SIS-loven §7 nr. 2
21

. 

Som følge av at EØS-borgere står i en slik særlig privilegert stilling i forhold til øvrige 

utlendinger, velger jeg allerede på dette tidspunktet å avgrense min fremstilling mot 

utlendinger som omfattes av EØS-ordningen. 

1.1.3 Vern mot utvisning? 

                                                

19 UDIs rundskriv RS 2010-022 punkt 3.3.3 og 3.3.4 
20 Vilkåret for å oppnå status som "long-term resident" etter Rådsdirektiv 2003/109/EF art. 4 nr. 1 er fem 

års lovlig og sammenhengende opphold i et EU-land. 
21 Se fotnote 10 
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Varig utvisning av tredjelandsborgere fra Norge, og følgelig deres innmelding i SIS 

med de følgene dette innebærer, kan imidlertid ikke besluttes dersom det foreligger 

utvisningsvern etter norsk rett. Hvem er så vernet mot slike omfattende følger som 

nevnt innledningsvis under punkt 1.1.1? Før jeg går over til å drøfte vernet mot varig 

utvisning, finner jeg det hensiktsmessig å først kaste lys over vern mot utvisning 

generelt. 

i. absolutte hindre mot utvisning 

"Enhver som ikke er norsk statsborger", kan utvises fra Norge, jf. utl. §69 (1) jf. §5 (1). 

Dermed kan kun "utlendinger" gjøres til gjenstand for utvisning. Norske borgere nyter 

følgelig et absolutt vern mot utvisning. 

Tilsvarende gjelder for utlendinger som er født i riket og som etter fødselen hele tiden 

har hatt fast bopel i Norge, jf. utl. §69 (2). I dette tilfelle er hinderet mot utvisning dog 

betinget av at begge kumulative vilkår er oppfylt. 

ii. et styrket, men intet absolutt vern, mot utvisning 

Personer som kom til Norge før 12-årsalderen har et styrket vern mot utvisning. Det 

anses som den klare hovedregel uforholdsmessig å utvise disse
22

. Unntakene retter seg 

mot de såkalte ”helt spesielle situasjoner”
23

. 

Det finnes heller ikke noe absolutt vern mot utvisning for utlendinger under 18 år. 

Unntakene sikter her til de tilfellene, hvor ”utlendingen er uten tilknytning til riket” 

samt ”de alvorlige tilfellene"
24

. 

 

Også permanent oppholdstillatelse gir et utvidet vern mot utvisning, jf. utl. §68 jf. §62 

(4) 1. pkt. Ved utvisning av personer med permanent oppholdstillatelse i forhold til 

personer som ikke har oppholdstillatelse (utl. §66) eller har midlertidig 

oppholdstillatelse (utl. §67) er det nemlig et vilkår om høyere minstestraff for det 

forhold som utgjør grunnlaget for utvisning. 

                                                

22 Ot.prp.nr.75 (2006-2007) side 294 
23 Ibidem 
24 Ibidem 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.74%202006*
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1.1.4 Vern mot varig utvisning? 

 

Vern mot varig utvisning isolert sett er ikke særskilt omhandlet i utlendingsloven. Med 

grunnlag i det omhandlede under punkt 1.1.3 kan man likevel konkludere at norsk rett 

hjemler vern mot varig utvisning for innvandrerungdom under forutsetning av at de kan 

påvise sammenhengende opphold i riket, jf. utl. §69 (2). Andre grupper innvandrere er 

ikke vernet mot varig utvisning: verken de som kom til Norge i ung eller i voksen alder. 

Norsk rett gir på denne bakgrunn intet ubetinget vern mot varig utvisning til noen av 

utlendingsgruppene. 

 

Et styrket, men ikke absolutt, vern mot varig utvisning følger eksplisitt av 

utlendingsforskriften
25

 §14-2: 

 

Brudd på utlendingsloven som ikke fører til påtale og straff, men som danner grunnlag 

for utvisning etter utl. § 66 (1) bokstav a, d og (2), vil etter utf. §14-2 (2) lede til varig 

utvisning kun i unntakstilfelle. Varig utvisning blir således i regelen ikke ilagt ved 

brudd på utlendingsloven uten forutgående dom. 

 

Innreiseforbudet skal som hovedregel heller ikke gjøres varig dersom utlendingen har 

barn i Norge, jf. utf. §14-2 (3)-(5). 

 

1.1.5 Vilkår for varig utvisning 

 

For at en lovovertredelse skal gi grunnlag for utvisning, herunder varig utvisning, må 

både de objektive vilkårene i utl. §§66 til 68 og det subjektive vilkåret om 

forholdsmessighet i utl. §70 være oppfylt. 

 

I lys av oppgavens kjernetema finner jeg det ikke hensiktsmessig å redegjøre for de 

objektive vilkårene i detalj. Jeg vil likevel nevne at utvisning av tredjelandsborgere 

                                                

25 Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 15. oktober nr. 1286. Heretter 

forkortet utf. 

http://abo.rettsdata.no/document.aspx?path=/xhtml/0902/189424.htm#gL20080515z2D35z2EzA766
http://abo.rettsdata.no/document.aspx?path=/xhtml/0902/189424.htm#gL20080515z2D35z2EzA770
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alene kan begrunnes i allmennpreventive hensyn
26

, dvs. hensynet til å avskrekke andre 

utlendinger. Ilagt straff eller særreaksjon er således nok for å utvise en utlending som 

ikke omfattes av EØS-ordningen. Overtredelse av utlendingsloven kan enda danne 

grunnlag for utvisning uten forutgående påtale og straff
27

, men er som nevnt vanligvis 

ikke nok til å utvise på ubestemt tid
28

. De objektive vilkårene åpner dermed for en vid 

adgang til utvisning av tredjelandsborgere. 

 

Det subjektive vilkåret om forholdsmessighet i utl. §70 bestemmer at en utlending ikke 

kan 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". Bestemmelsen innbyr altså til en konkret skjønnsmessig 

vurdering av forholdsmessighet mellom samfunnsmessige og private interesser. Utl. 

§70 fremstår på denne måten som en skranke mot utvisning hvor de objektive vilkårene 

for utvisning ellers er oppfylt. Jeg vil ikke behandle de momenter som kan vektlegges i 

en forholdsmessighetsvurdering og som kan få betydning for utfallet av en 

utvisningssak, da disse ligger utenfor kjernetemaet. 

 

Hvor det ikke er aktuelt å henlegge saken, fastsettes innreiseforbudets varighet, noe som 

igjen er underlagt forvaltningens frie skjønn, jf. utl. §71 (2) 2. pkt. jf. utf. §14-2. 

Fastsettelsen av innreiseforbudets lengde hører i praksis inn under 

forholdsmessighetsvurderingen etter utl. §70
29

. Det er her grunn til å medta at varig 

utvisning etter UDIs faste praksis
30

 vurderes ved de grovere forbrytelser som 

seksualforbrytelser, legemskrenkelser, mishandling i familieforhold, befatning med 

narkotika, ran, grovt bedrageri, organisert kriminalitet mv. 

 

1.1.6 Vilkår for opphevelse av varig innreiseforbud 

 

                                                

26 NOU 2004: 20 side 304 punkt 12.3.1.1 første spalte 
27 Jf. utl. §66 (1) bokstav a 
28 Jf. utf. §14-2 (2) 
29 Norsk lovkommentar til Utlendingsloven på http://www.rettsdata.no, Note 198 av Terje Einarsen og 

Michael Reiertsen. 
30 UDIs rundskriv RS 2010-024: punkt 7 
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Det klare utgangspunktet er at ilagt innreiseforbud gjelder for den tid som er fastsatt i 

vedtaket. Et varig innreiseforbud er ment å være varig i motsetning til tidsbegrenset.
31

 

En utlending kan dog søke om å få opphevet varig innreiseforbud, jf. utl. §71 (2) 3 pkt. 

Grunnvilkåret er et det foreligger "nye omstendigheter" som tilsier opphevelse av 

innreiseforbudet. 

 

Loven gir ingen antydning om hva lovgiver har lagt i begrepet "nye omstendigheter". 

Fast etablert praksis på området gir imidlertid anvisning for hvordan begrepet skal 

forstås og tolkes
32

. Et sentralt moment i vurderingen er etter denne om forholdene i 

ettertid har utviklet seg vesentlig annerledes enn det som ble forutsatt på tidspunktet for 

vedtaket om utvisning. Det er videre av vesentlig betydning om eventuelle endringer 

skyldes forhold som den utviste og dennes familie ikke har hatt noen innflytelse over. 

Hvis vedkommende kan sies å ha hatt kontroll over "de nye omstendighetene", vil de 

som regel ikke bli tatt i betraktning. De ulempene som påberopes må dessuten fremstå 

som en nødvendig konsekvens av iverksatt utvisning. Det objektive vilkåret om at det 

må foreligge slike "nye omstendigheter" innsnevrer således adgangen til opphevelse av 

innreiseforbudet i vesentlig grad. 

 

Det er viktig å merke seg at utl. §71 (2) 3 pkt. ikke innbefatter kravet til 

forholdsmessighet. Lovens ordlyd i §70 kan heller ikke forstås slik at bestemmelsen 

påbyr en grundig forholdsmessighetsvurdering i andre enn utvisningssaker. Selve 

bestemmelsens plassering støtter også en slik forståelse. Det finnes videre ingen 

lovfestet eller ulovfestet regel som gir utrykk for et generelt prinsipp om 

forholdsmessighet i norsk forvaltningsrett. Torstein Eckhoff og Eivind Smith hevder i 

denne sammenheng at det neppe er grunnlag for å anta "at det i norsk rett finnes et 

generelt krav om forholdsmessighet i vedtakenes innhold"
33

. 

 

Utl. §71 (2) 3 pkt. inneholder således ikke noen forholdsmessighetsbegrensning, verken 

skreven eller uskreven. Høyesterett har forklart slik rettstilstand dit hen at "det generelt 

                                                

31 UDIs rundskriv RS 2010-069: punkt 5.1 
32 Ibidem: punkt 5.3.1 
33 Eckhoff, Torstein og Eivind Smith (2008) s. 386 
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ikke [er] det samme behov for rettssikkerhetsgarantier for utlendinger som ønsker å 

reise inn i landet, som for utlendinger som lovlig oppholdet seg her, og blir besluttet 

utvist. I tillegg kommer at det i tilfeller hvor det er spørsmål om å gi innreisetillatelse 

(...), ligger et utvisningsvedtak i bunnen. (...) Utlendingens behov for 

rettssikkerhetsgarantier vil i disse tilfellene være tilstrekkelig ivaretatt ved 

utvisningen."
34

 

 

1.1.7 Oppsummerende refleksjoner 

 

Det foregående kan stikkordsmessig oppsummeres som følger: 

 

1. Med sine to vesentlig forskjellige sett av regelverk innebærer gjeldende norsk 

rett i realiteten en forskjellsbehandling av borgere av tredjeland i forhold til såkalte 

EØS-borgere. 

 

2. Norsk rett inneholder intet ubetinget hinder mot utvisning, herunder varig 

utvisning, av tredjelandsborgere. 

 

3. Adgangen til å utvise tredjelandsborgere på ubestemt tid er vid; adgangen til 

opphevelse av varig innreiseforbud er derimot snever. 

 

Det er gjeldende rett og praksis omkring punkt 3 som gir grunnlag for å utvise en særlig 

kritisk holdning: Terskelen for varig utvisning er satt lavt, mens terskelen for å oppheve 

varig innreiseforbud fremstår som uforholdsmessig høy. 

 

Hva angår saker om utvisning på den ene side, inneholder utlendingsloven som nevnt 

en lovfestet "sikkerhetsventil" om forholdsmessighet i § 70. Hva angår saker om 

opphevelse av innreiseforbud på den annen, følger ikke en slik 

forholdsmessighetsbegrensning verken av utledningsloven, eller av annen skreven eller 

uskreven norsk lov. 

 

                                                

34 Rt. 2008 s. 560 premiss 46 
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Regelverket fremstår på bakgrunn av dette som lite harmonisk. Det er også noe 

oppsiktsvekkende og ikke minst kontradiktorisk at Høyesterett på den ene siden 

fremholder at "vedtak om å ikke oppheve innreiseforbudet må anses som et inngrep i 

(...) rett[en] til respekt for familieliv"
35

, mens på den annen side impliserer at det ikke 

foreligger ytterligere behov for rettssikkerhetsgarantier ved å hevde at "[u]tlendingens 

behov for rettssikkerhetsgarantier i disse tilfellene [vil] være tilstrekkelig ivaretatt ved 

utvisningen."
36

 

 

Rettspraksis har lagt til grunn at saker om opphevelse av innreiseforbud uten lovpålagt 

forholdsmessighetsvurdering etter intern norsk rett likevel skal vurderes opp mot EMK 

art. 8
37

. Høyesterett har videre uttalt at forholdsmessighetsvurderingen etter utl. §70 

langt på vei vil være sammenfallende med den avveining som skal foretas etter EMK 

art. 8
38

.  Derav kan det utledes at den samme "sikkerhetsventilen" gjelder i både saker 

om utvisning og saker om opphevelse av innreiseforbudet. 

 

Dersom dette skulle vise seg å stemme, må utgangspunktet være at momentene og 

omstendighetene som skal være relevante i forholdsmessighetsvurderingen etter utl. §71 

(2) 3. pkt., må være langt på vei de samme som ved forholdsmessighetsvurderingen 

etter utl. §70. Bakgrunnen for dette er igjen EMK art. 8 sin overordnede 

rettskildemessige betydning. De opplysninger som er relevante i en 

forholdsmessighetsvurdering etter EMK art. 8 kan dog ikke sies å være begrenset til nye 

omstendigheter. Alle omstendigheter (så vel gamle som nye) er en viktig del av en 

sammensatt avveining i helhetsvurderingen. 

 

Norsk praksis er imidlertid annen. En vurdering om forholdsmessighet etter utl. §71 (2) 

3. pkt. synes nærmere bestemt fortsatt å utelukke opplysninger som forelå og som ble 

vurdert på tidspunktet for vedtaket om varig utvisning. 

 

                                                

35 Ibidem premiss 51 
36 Ibidem premiss 46 
37 Ibidem premiss 50 
38 Rt. 1996 s. 551 på s. 558 
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Ut fra et slikt resonnement er det grunn til å stille seg kritisk til at tersklene som nevnt 

for slike omfattende inngrep omkring varig utvisning ikke er samstemt, og at gjeldende 

rettstilstand fortoner seg som lite egnet til å sikre retten til respekt for familie- og 

privatlivet nedfelt i EMK art. 8. Den som er varig utvist kan vanskelig sies å noensinne 

ha effektiv adgang til å reparere sin tilværelse fra bunnen av. 

 

Slike observasjoner har vært bakgrunnen for å satse på å undersøke holdbarheten av 

varig utvisning i lys av EMK art. 8, nærmere bestemt hvorvidt operering med varig 

utvisning i norsk rett i det hele tatt har menneskerettslig legitimitet. 

 

1.2 EMK-rettslige utgangspunkt 

 

1.2.1 Utvisning generelt 

 

Det klare utgangspunktet i EMK-retten er at konvensjonen ikke gir noe ubetinget krav 

på innreise eller opphold i et annet land enn statsborgerlandet. Heller ikke har slik rett 

vært nedfelt i selve konvensjonen. Begrunnelsen for et slikt utgangspunkt er statenes 

rett til selvbestemmelse som springer ut av et folkerettslig suverenitetsprinsipp. Statene 

har også i kraft av deres samfunnsmessige oppgave, som er å opprettholde offentlig ro 

og orden, rett til å utvise kriminelle utlendinger.
39

 

 

Utvisning av domfelte utlendinger er således isolert sett ikke forbudt etter EMK. Det er, 

ifølge Strasbourgs ståsted, medlemsstatenes suverene prerogativ å bestemme følgene av 

begått straffbar handling. Det er nasjonale myndigheter som er nærmest til å vurdere og 

fastsette hvilke tiltak som er best egnet til å forebygge kriminalitet på deres eget 

territorium. Det er heller ikke noe i veien for at en ilagt reaksjon skal bestå av flere 

(tilknyttede) elementer. Dette gjelder enda utvisning som del av en strafferettslig 

reaksjon. Slik praksis har også lenge vært godtatt av EMD.
40

 

 

Selv om utvisning etter EMK isolert sett ikke er forbudt som en integrert del av ilagt 

straff, evt. som en avledet sanksjon, kan utvisning være uforenelig med EMK i lys av 

                                                

39 Üner premiss 54 
40 Dommer Maruste sitt separate votum i Üner 
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øvrige forpliktelser etter konvensjonen. I utvisningssaker hvor det kan påvises 

familiemessig og/eller annen personlig tilknytning til deportasjonslandet, kommer 

forholdet til EMK art. 8 om retten til respekt for familie- og privatliv på spissen. EMK 

art. 8 fremstår dermed som en menneskerettslig skranke mot utvisning, selv om 

vilkårene for utvisning etter medlemsstatenes intern rett i og for seg måtte være oppfylt. 

 

1.2.2 Varig utvisning 

 

EMD har per i dag ikke kommet med en prinsipiell uttalelse vedrørende holdbarheten 

av operering med varig utvisning. Varig utvisning er således isolert sett ikke forbudt i 

eksplisitt form. 

 

Et eventuelt implisitt forbud mot varig utvisning bør, antar jeg, søkes i EMDs praksis 

etter EMK art. 8. Til grunn for en slik antagelse ligger vedvarende rettspolitiske 

drøftelser i Strasbourg omkring utvisningsspørsmålet, samt generelt nye tendenser i 

domstolens praksis på utlendingsfeltet. En annen grunn til dette er at EMD i kraft av sin 

dynamiske tolkning av EMK har en tendens til å tøye grensene for konvensjonens 

beskyttelsesområde, og samstemmer konvensjonstolkningen i tråd med allmenn 

samfunnsmessig utvikling
41

. For eksempel gjeldende EU-rett på området, som har hevet 

terskel for utvisning av tredjelandsborgere med langtidsopphold i utvisningslandet
42

, 

utgjør etter mitt syn en slik samfunnsmessig utvikling. 

Slike omstendigheter har motivert meg til å fremstille en hypotese. Med sikte på å 

plassere hypotesen i sin rette sammenheng finner jeg det nødvendig å belyse 

bakgrunnskonteksten først. 

1.3 Bakgrunn for formulering av hypotese 

1.3.1 Uenighet i EMD mht. behovet for utvisningsvern 

                                                

41 Prinsippet om dynamisk tokning blir nærmere omtalt under tema "Rettskilder og metode" i punkt 2. 
42 Jeg viser f.eks. til min redegjørelse for Rådsdirektiv 2003/109/EF under punkt 1.1.2. 
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Noe av bakgrunnen for min satsing på å undersøke holdbarheten av varig utvisning i lys 

av EMK art. 8, har som nevnt vært langvarig uenighet i Strasbourg mht. behovet for 

konvensjonsmessig utvisningsvern. 

1.3.1.1 de lege lata 

EMD i Storkammer har i Üner lagt til grunn at samtlige utlendingsgrupper i 

utgangspunktet skal stilles på lik linje når det gjelder utvisningsvern: både de som kom 

til utvisningslandet i voksen alder, de som kom i veldig ung alder, og enda de som ble 

født der
43

. Domstolen fikk likevel poengtert at hensyn skal tas til "den særegne 

situasjonen" av de innvandrerne som har tilbrakt størstedelen av sin barndom om enn 

ikke hele barndommen i deportasjonslandet, hvor de har hatt sin oppvekst og 

skolegang
44

. 

Med hensyn til gjeldende rettstilstand, gir konvensjonen altså ikke noe absolutt vern 

mot utvisning til noen av innvandrergruppene. Slik rettstilstand begrunnes i vesentlig 

grad i det forhold at utvisning ikke er å anse som straff etter EMK
45

, men snarere som et 

preventivt tiltak
46

, samt at statene i utgangspunktet står fritt til å sanksjonere 

utenlandske personer som begår kriminelle handlinger
47

. 

1.3.1.2 de lege ferenda 

Det synes imidlertid lenge å ha hersket uenighet i Strasbourg vedrørende fravær av 

styrket vern mot utvisning for noen av innvandrergruppene, selv de som ble født i 

utvisningslandet. Det synes også å ha vært relativt mye krass debatt om holdbarheten til 

domstolens faste restriktive praksis på området. Slik tendens kan påvises i avgjørelser 

som ble avsagt i en periode på ca. 15 år. Motargumentasjonen i dissenterende vota har 

gjennomgående vært forankret i drøftelser av utvisningens rettslige karakter, behovet 

                                                

43 Premiss 55 
44 Premiss 58 
45 Utvisning er de lege lata verken straff i forhold til EMK art. 6 eller dobbel straff i forhold til EMK 

Protokoll nr. 7 art. 4. 
46 Maaouia premiss 39 
47 Üner premiss 56 
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for et sterkere vern for domfelte utlendinger, og da særlig for 

andregenerasjonsinnvandrere
48

.
49

 

 

Senest i Üner fikk dommerne Costa, Zupančič og Türmen fremholdt i et dissenterende 

votum at utvisning utgjør dobbel straff, rettere sagt diskriminerende tilleggsstraff, hvor 

det utelukkende er utenlandske borgere som blir gjort til målgruppen. Selv tidsbestemt 

utvisning kan ødelegge et liv, og innebærer en like hard straff som fengsel, om ikke 

hardere. Lovlige innvandrere med lang botid (enda kriminelle) bør sikres en rettferdig 

behandling. Dette innebærer innrømmelse av en mest mulig lik rettslig status i forhold 

til utvisningslandets egne borgere, noe som igjen er i tråd med EU-rettslige, 

Europarådets og, til en viss utstrekning, globale retningslinjer. Disse bør gjenspeiles 

også i domstolens praksis. 

 

Også i sitt separate votum i Maaouia stiller dommer Costa, med tilslutning av dommere 

Hedigan og Panţîru, seg undrende til flertallet av Storkammerets sin vurdering, av 

utvisningsinstituttets karakter. Han hevder at hovedbegrunnelsen for 

utvisningsinstituttet er både allmennpreventive og pønale hensyn, samt at utvisning i 

tillegg til fengselsstraff nettopp utgjør tilleggsstraff. Heller ikke kan dommer Costa se 

en logisk begrunnelse for hvorfor for eksempel ileggelse av tilleggsskatt, inndragning 

av førerkort eller tap av førerrett betraktes av EMD som straff, mens utvisning faller 

utenfor. Dommer Costa gjør det klart at utvisning, i motsetning til gjeldende EMK-rett, 

burde klassifiseres som en straffereaksjon (contra administrativ reaksjon) og være en 

del av strafferett (contra forvaltningsrett). Han går videre i å presisere at utvisning 

utgjør dobbeltstraff, riktignok ikke etter Protokoll nr. 7 art. 4, men i den vanlige 

menneskelige forstand. Utvisning kan utelukkende av den grunn ikke være nødvendig i 

et demokratisk samfunn. 

 

I saken Benhebba fastholder dommer Costa i sitt separate votum grunnsetningen om 

dobbeltstraff, hvor han poengterer at dette særlig gjelder andregenerasjonsinnvandrere. 

Han kaller gjeldende rett og praksis vedrørende uvisning for ”den etablerte uorden”. 

 

                                                

48 Begrepet andregenerasjonsinnvandrere vil bli nærmere omtalt under punkt 4.3.ii. 
49 Harris (2009) side 421 
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Også i tidligere avgjørelser fra Strasbourg finnes det en rekke dissenterende uttalelser 

om behovet for styrket utvisningsvern. Disse begrunnes igjen i utvisningens 

strafferettslige karakter, men begrenses til andregenerasjonsinnvandrere. Her står 

behovet for en likebehandling mellom statsborgere og de nevnte innvandrergruppene 

sentralt: 

 

I et dissenterende votum i saken Baghli kan dommerne Costa
50

 og Tulkens ikke se at 

utvisning, utover allerede sonet fengselsstraff, skal være nødvendig i et demokratisk 

samfunn. Det skal i alle tilfelle sterke grunner til for å beslutte utvisning av en utlending 

som har tilbrakt praktisk talt hele sitt liv i utvisningslandet. Dette gjelder spesielt når 

innreiseforbudets varighet er lengre enn fengselsstraffen. 

 

Dommer Palm i sitt dissenterende votum i saken Bouchelkia er også av den oppfatning 

at andregenerasjonsinnvandrere skal stilles på lik linje med landets egne borgere. 

 

Også dommere Martens og Baka har i sine dissenterende vota i Boughanemi gitt 

uttrykk for en tilsvarende oppfatning. Avveiningen mellom vernede interesser i favør av 

alminnelig ro og orden fører ikke til et rimelig resultat. Forutsatt at fengselsstraff er en 

passende og forholdsmessig straff for begått straffbar handling, fremtrer utvisning som 

en sterkt overdrevet fremhevelse av preventive hensyn. 

 

Mindretallet i Strasbourg har dermed lenge vært av den oppfatning at utvisning isolert 

sett gjerne utgjør en dobbelt- evt. tilleggsstraff, og at utvisning derfor burde 

klassifiseres som en straffereaksjon. Videre har det vært poengtert at gjeldende praksis 

diskriminerer innvandrere, noe som ikke kan anses for å være nødvendig i et 

demokratisk samfunn. Fengselsstraff bør være en tilstrekkelig sanksjon. Særlig de 

utlendingene som ble født i utvisningslandet og de som kom som barn i veldig ung 

alder, bør derfor stilles på lik linje med landets egne statsborgere, og bør derfor være 

vernet mot utvisning. 

 

                                                

50 Dommer Jean-Paul Costa fremstår dermed som en fast forkjemper mot utvisning som tilleggssanksjon 

ved siden av fengselsstraff. Costa har for øvrig fungert som Frankrikes dommer i EMD siden november 

1998. Siden januar 2007 har han sittet i EMD som president. 
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1.3.2 Nye tendenser i EMDs praksis 

En annen grunn til min satsing på å undersøke holdbarheten av varig utvisning i lys av 

EMK art. 8 har vært de senere års utvidelse av beskyttelsesområdet i henhold til EMK 

art. 8 og liberalisert praksis på utlendingsfeltet. 

 

1.3.2.1 utlendingsrett 

 

Som allerede nevnt under punkt 1.2.1, er det rettslige utgangspunktet i utlendingssaker 

for EMD at hver enkelt medlemsstat i henhold til folkerettslig sedvane og sine 

traktatforpliktelser har eksklusiv rett til å regulere utlendingers innreise, opphold og 

utvisning. Strasbourg synes allikevel å ha ført en praksis som innebærer en betydelig 

utvidelse av konvensjonens beskyttelsesområde
51

 når det gjelder EMK art. 8, noe som 

igjen har hatt til følge en ikke uvesentlig innskrenkning av suverene staters opprinnelige 

handlingsrom på utlendingsfeltet.
52

 

 

For eksempel i Şen ga EMD uttrykk for at en konvensjonsstat kan ha en positiv 

forpliktelse til å innvilge oppholdstillatelse
53

. I Aristimuño Mendizabal gikk domstolen 

ennå lengre i å implisere at en konvensjonsstat kan ha en positiv forpliktelse til å 

innvilge en bestemt type oppholdstillatelse. I Rodrigues Da Silva & Hoogkamer fikk 

EMD poengtert at utlendingers ulovlige opphold i et annet land enn statsborgerlandet 

innebærer en overmodig holdning til dette landets innvandringsregler. På samme tid 

fikk domstolen, paradoksalt nok, uttalt at ved å ha tillagt dette momentet særlig vekt, 

hadde utvisningslandets utlendingsmyndigheter hengitt seg til overdreven 

formalisme
54

.
55

 

 

Disse eksemplene innebærer betydelige innhugg i statenes eksklusive rett til å regulere 

innvandringen. I lys av en slik utvikling i Strasbourgs praksis er det grunn til å anta at 

handlingsrommet ikke lenger er så vidt som den tradisjonelle grunnsetningen i det 

                                                

51 Se fotnote 40 
52 Thym (2008) sider 87-89 
53 Premiss 31 
54 Premisser 43-44 
55 Thym (2008) sider 100-102 
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suverenitetsmessige perspektivet skulle tilsi. Videre er det grunn til å anta at den 

opprinnelig snevre friheten
56

 statene har til selv å vurdere konvensjonsmessigheten, 

innsnevres tilsvarende gjennom innstramningen av EMDs kontroll. I juridisk teori 

hevdes det at Strasbourg som følge av en slik utvikling har startet en ny æra innen 

menneskerettslig jurisprudens på utlendingsfeltet
57

. 

 

I denne sammenhengen dukker spørsmålet opp om hva bakgrunnen for en slik utvikling 

kan ha vært, samt hvor stort handlingsrom statene har, som ikke er underlagt 

overprøving i Strasbourg. Denne problemstillingen ligger imidlertid utenfor oppgavens 

kjernetema, og jeg kommer ikke til å gå inn nærmere på det nå. 

 

1.3.2.2 utvisning 

 

En interessant utvikling har også skjedd også hva angår saker om utvisning.  

 

I 2003 foretok Storkammeret eksempelvis i Slivenko en betydelig utvidelse av 

beskyttelsesområdet i utvisningssaker, hvor "nettverket av personlige, sosiale og 

økonomiske forhold som utgjør privatlivet til ethvert menneske"
58

, fikk en 

menneskerettslig beskyttelse uavhengig av om det kan påvises familiemessig 

tilknytning som går inn under vernet etter EMK art. 8. I 2006 fikk Storkammeret videre 

i Üner stadfestet retten til privatliv som en egen uavhengig beskyttelseskategori i saker 

om utvisning
59

. 

 

Øvrig utvikling kommer til syne når man f.eks. analyserer bakgrunnen og saksutfallet i 

to avgjørelser fra årene 1996-1997: Boughanemi og Bouchelkia, og i to avgjørelser 

som ble avsagt ti år senere, i årene 2006-2007: Üner og Kaya (2007). Alle sakene gjaldt 

klagere som hadde bodd i utvisningslandet fra de var barn eller ungdom, dvs. stort sett 

                                                

56 Læren om statenes skjønnsmargin er et EMD-skapt prinsipp som gjelder tolkningen av EMK. 

Prinsippet overlater en viss tolkningsmargin til de nasjonale domstolene ved deres tolkning av 

konvensjonen. Innenfor marginens anvendelsesområde avstår EMD fra å prøve de nasjonale domstolers 
skjønn. 
57 Thym (2008) side 89 
58 Premiss 96 
59 Premiss 59 



 17 

hele livet. Samtlige klagere ble i voksen alder dømt for graverende forhold, og samtlige 

var i risikogruppen for tilbakefall.  

 

I Boughanemi og Bouchelkia ble varig utvisning godtatt uten noen som helst 

forbehold. 

 

I Üner ble utvisning imidlertid godtatt fordi denne ikke var tidsubestemt. På tross av de 

særdeles alvorlige forholdene klager var dømt for, synes EMD å ha lagt vekt på at 

klager kunne returnere til Nederland etter innreiseforbudets utløp. Implisitt til grunn 

synes å ligge at varig utvisning ikke ville blitt godtatt. Riktignok hadde han nederlandsk 

samboer og to barn i Nederland. 

 

Også i Kaya (2007) synes utvisning på ubestemt tid å ha blitt godtatt bl.a. som følge av 

at klager etter tysk lov hadde reelle utsikter til retur til Tyskland i fremtiden. EMD 

synes dermed å ha lagt til grunn, underforstått, at varig utvisning uten effektiv adgang 

til opphevelse av innreiseforbudet ville vært i strid med EMK art. 8. 

 

1.4 Hypotetisk påstand 

 

Det foregående tyder på at Strasbourg ikke er enig i behovet for utvisningsvern. Slik 

mangel på konsensus synes å ha hersket helt siden avgjørelsen av Boughanemi i 1996. 

Spørsmålet var senest oppe til vurdering i saken Üner i 2006, hvor Storkammeret heller 

ikke lyktes i å komme til enighet. 

 

EMD synes likevel å ha foretatt en vesentlig mildere vurdering de senere årene, hvor 

terskelen for varig utvisning også synes å ha blitt hevet, underforstått. På tross av fravær 

av eksplisitt uttrykk for forbudet mot varig utvisning, er det derfor grunn til å anta at et 

slikt forbud kan påvises ved en nærmere undersøkelse av praksismaterialet. 

 

Jeg vil i dette henseende sette opp en hypotese som går ut på at det kan påvises en slik 

utvikling i EMDs praksis som innebærer at Strasbourg ikke lenger godtar varig 

utvisning. 
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1.5 Oppgavens formål og problemstillinger 

 

Formålet i den videre fremstillingen vil være å teste hypotesen min ved å undersøke 

foreliggende praksis fra Strasbourg. Undersøkelsen vil i all hovedsak omfatte de 

avgjørelsene som går som en rød tråd gjennom domstolens premisser i utvisningssaker, 

og som EMD selv gjennomgående søker støtte i. 

 

Med sikte på å teste hypotesens gyldighet vil jeg i det følgende sette opp følgende to 

subhypoteser: 

 

Subhypotese 1: Nødvendighetskravet i EMK art. 8 (2) forutsetter at 

innreiseforbudets varighet begrenses til det som er tilstrekkelig. 

 

Strasbourg har nemlig i de senere årene vist en tendens til å drøfte innreiseforbudets 

varighet og stille seg kritisk til utvisning på ubestemt tid. EMD har så i en rekke saker 

fastslått at et tidsbegrenset innreiseforbud ville vært en tilstrekkelig
60

 reaksjon.  

 

Problemstillingen er på denne bakgrunn følgende: Kan man med grunnlag i en nærmere 

undersøkelse av EMDs praksis hevde at nødvendighetskravet i EMK art. 8 (2) 

forutsetter at innreiseforbudets varighet begrenses til det som er tilstrekkelig? Er praksis 

konsekvent eller er det bare mindre avvik uten fotfeste fra en ellers streng praksis? 

 

Jeg vil i denne tilknytning undersøke foreliggende praksis og kartlegge hvor konsekvent 

Strasbourg drøfter innreiseforbudets varighet, og hvilken vekt denne evt. får i 

helhetsvurderingen. 

 

Gitt at mine undersøkelser støtter subhypotese 1, vil dette være et argument for at det er 

hold i hovedhypotesen, og omvendt: Gitt at mine undersøkelser motbeviser subhypotese 

1, vil dette være et argument mot at det er hold i hovedhypotesen. 

 

                                                

60 F.eks. Radovanovic 
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Subhypotese 2: Nødvendighetskravet i EMK art. 8 (2) forutsetter at det åpnes for 

effektiv adgang til utvisningslandets territorium i tiden etter iverksatt utvisning. 

 

I Strasbourgs praksis kan det altså påvises en motsatt tilnærming til samme 

problemstilling. EMD har unnlatt å vurdere tilstrekkelige alternativer, men har på den 

annen side vurdert hvorvidt den utviste på sikt kan sies å ha en effektiv, m.a.o. ikke bare 

teoretisk
61

, adgang til opphevelse av innreiseforbudet. En slik tilnærming til tidsaspektet 

ved innreiseforbud synes også å ha hatt avgjørende betydning for saksutfallet. 

 

Problemstillingen er på denne bakgrunn følgende: Kan man med grunnlag i en nærmere 

undersøkelse av EMDs praksis hevde at nødvendighetskravet i EMK art. 8 (2) 

forutsetter at utvisningslandet åpner for en effektiv adgang til sitt territorium i tiden etter 

iverksatt utvisning? 

 

Jeg vil i denne anledning teste hovedhypotesens gyldighet fra en annen synsvinkel, ved 

å undersøke foreliggende praksis og kartlegge hvor konsekvent Strasbourg drøfter 

viktigheten av adgang til utvisningslandet på sikt, samt hvilken vekt denne evt. får i 

helhetsvurderingen. 

 

Gitt at mine undersøkelser støtter subhypotese 2, vil også dette være et argument for at 

det er hold i hovedhypotesen, og omvendt: Gitt at mine undersøkelser motbeviser 

subhypotese 2, vil dette være et argument mot at det er hold i hovedhypotesen. 

 

1.6 Ytterligere avgrensning 

 

Under punkt 1.1.3 ble det nevnt at norsk rett gir absolutt vern mot utvisning til den 

innvandrergruppen som ble født i Norge og som senere har hatt uavbrutt opphold i riket, 

jf. utl. §69 (2). Et slikt vern følger ikke eksplisitt verken av EMK art. 8 eller tilknyttet 

praksis. EMK art. 8 gir intet absolutt vern til noen av innvandrergruppene. Komparativt 

sett er det derfor på det rene at området for absolutt vern mot utvisning er større etter 

norsk rett. 

                                                

61 F.eks. Kaya (2007) 



 20 

 

Innvandrerungdom som ble født i Norge har likevel intet ubetinget utvisningsvern etter 

norsk rett: To kumulative vilkår må være oppfylt for at vernet mot utvisning blir utløst. 

I et norsk perspektiv er det derfor av interesse å behandle også den delen av EMDs 

praksis som gjelder innvandrere født i utvisningslandet. Dette er hensiktsmessig også 

fordi konvensjonsorganene i Strasbourg synes å sidestille utlendinger som ble født i 

deportasjonslandet og de som kom i veldig ung alder under fellesbetegnelsen 

"integrated aliens" evt. "second-generation immigrants". 

 

Selve oppgavens tema går dessuten ut på hvorvidt det i det hele tatt er legitimt å operere 

med varig utvisning i lys av EMK art. 8, og er derfor av en mer generell karakter. De 

fleste europeiske land som er medlem i Europarådet kan synes å operere med varig 

utvisning i større eller mindre grad
62

. Ideen for å undersøke den menneskerettslige 

legitimiteten til varig utvisning springer riktignok ut av min kritiske holdning til 

gjeldende norsk rettstilstand. Tanken er likevel å foreta en undersøkelse som er av 

allmenn europeisk interesse.  

 

På bakgrunn av dette vil samtlige innvandrergrupper bli inkludert i min undersøkelse 

uten at det foretas noen avgrensning som måtte være delvis relevant i forhold til norsk 

rett. 

 

1.7 Videre framstilling 

 

I det følgende vil jeg innledningsvis under punkt 2 kort nevne relevante rettskilder og 

aktuell metode. Punktene 3-5 vil omhandle drøftelser av EMDs praksis med tilgrensede 

teoretiske aspekter, hvori jeg skal forankre prøvingen av hypotesens gyldighet. En 

systematisert oversikt over praksismaterialet vil bli gitt i tabell 1 under punkt 8. 

Oppsummerende refleksjoner om hypotesens holdbarhet med resultatet av prøvingen vil 

bli presentert under punkt 6. 

 

2 EMDS DYNAMISKE TOLKNINGSMETODE 

                                                

62 Antagelsen baserer seg på klagene som har vært brakt inn for EMD. 
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Ettersom hypotesen innbyr til utviklingsrettede undersøkelser, er det på sin plass å 

innledningsvis gi en kort oversikt over EMD sin utviklingspregede 

konvensjonstolkning. 

 

Dynamisk tolkning av internasjonale menneskerettigheter er i dag et allment anerkjent 

folkerettslig prinsipp. Man har således i lang tid akseptert at innholdet i rettighetene 

etter EMK ikke er statiske, men at det endrer seg over tid. Det ble så tidlig som i 

utredningsstadiet hevdet at konvensjonen skulle tolkes i lys av allmenne prinsipper "at 

any given moment", og ikke etter de prinsipper som gjaldt på tidspunktet for vedtagelse 

i 1950
63

. 

 

EMD har videre i en rekke avgjørelser uttalt at konvensjonen er "et levende instrument" 

som skal tolkes i lys av "dagens forutsetninger"
64

, samt at denne ikke er ment for å sikre 

rettigheter som er "teoretiske eller illusoriske", men heller rettigheter som er "praktiske 

og effektive"
65

. Storkammeret i EMD har også gitt uttrykk for sitt forholdsvis liberale 

syn på sine tidligere avgjørelser til fordel for effektiv sikring av menneskerettighetene 

som, igjen, skal tolkes etter dagens forutsetninger. I motsatt tilfelle ville reformer og 

forbedringer være utelukket
66

. 

Hva angår saker om utvisning, finnes det en implisitt godtagelse av åpent rom for 

dynamisk tolkning i utvisningssaker i Üner-dommen. I et komparativt perspektiv er det 

av interesse at det under "Andre relevante kilder"
67

 blir redegjort for bl.a. gjeldende 

praksis i andre Europarådets medlemsstater. Videre gir dommerne Costa, Zupančič og 

Türmen i et dissenterende votum uttrykk for at beskyttelsesområdet etter EMK art. 8 

bør samstemmes med bl.a. EU-lovgivning, på tross av at disse ikke er formelt bindende 

for EMD. Målet er å gi et styrket utvisningsvern for tredjelandsborgere med langvarig 

opphold i vertslandet, som foreskrevet i aktuelle EU-rettsakter
68

. 

                                                

63 Christoffersen (2009) side 54 
64 Tyrer  premiss 31 
65 Airey premiss 24 
66 Stafford premisser 68-69 
67 Premisser 35-39 
68 Jeg viser bl.a. til min redegjørelse for Rådsdirektiv 2003/109/EF under punkt 1.1.2. 



 22 

Det vesentlige er her at utvisningsvernet etter EMK, i likhet med øvrige 

utlendingsområder
69

, er gjenstand for utvikling. Det gjenstår å bringe på det rene hva en 

eventuell utvikling per i dag går ut på, og om denne egner seg til å bevise min hypotese. 

3 EMK ART. 8 (2): BETYDNING AV INNREISEFORBUDETS LENGDE 

 

Før jeg går løs på å teste subhypotese 1 og subhypotese 2 for så å se om det er hold i 

hypotesen, vil jeg klarlegge hvilken plass innreiseforbudets lengde har i lys av vernet 

etter EMK art. 8. Med sikte på å plassere problemstillingen i sin rette sammenheng 

finner jeg grunn til kort å belyse innholdet i EMK art. 8 (2). 

 

Vernet etter EMK art. 8 om retten til respekt for bl.a. familie- og privatliv er ikke 

absolutt. Et inngrep etter EMK art. 8 foreligger først når tre kumulative vilkår oppstilt i 

EMK art. 8 (2) er oppfylt. Inngrepet må således være "i samsvar med loven", det må 

ivareta et anerkjennelsesverdig formål, og det må være "nødvendig i et demokratisk 

samfunn". 

 

3.1 Formålskravet 

 

Bakgrunnen for utvisning er gjennomgående hensynet til nasjonal sikkerhet eller 

offentlig trygghet, samt forebyggelse av uorden og kriminalitet, og favnes således av de 

oppregnede anerkjennelsesverdige formålene i EMK art. 8 (2). Disse er for øvrig 

formulert så vidt at de generelt sett dekker de fleste tilfeller hvor konvensjonsstatene har 

behov for å foreta inngrep i beskyttede rettigheter. Formålskravet skaper derfor sjelden 

konflikt i EMDs praksis
70

. 

 

3.2 Lovskravet 

 

Kravet om samsvar med loven på sin side forutsetter for det første et visst grunnlag i 

nasjonal lov. EMD godtar både skrevne og uskrevne inngrepshjemler
71

, som igjen må 

                                                

69 Se punkt 1.3.2.1 
70 Høstmælingen (2004) side 122 
71 Sunday Times premiss 47 
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være tilstrekkelig klare. Poenget er at det enkelte individ skal kunne regulere sin adferd, 

og også forutse konsekvenser av sin egen "valgte" adferd72. 

 

For det andre forutsetter kravet om samsvar med loven at inngrepet ikke kan fremstå 

som vilkårlig73. Lovskravet er på bakgrunn av dette et innholdsmessig krav (contra 

formelt krav), noe som medfører et krav om at de nasjonale regler skal være forenlige 

med rettsstatsprinsippene
74

. 

 

Mine undersøkelser viser at vilkåret om at inngrepet må være foreskrevet ved lov, 

ytterst sjelden skaper strid med EMK art. 8 i utvisningssaker
75

. Det legges 

gjennomgående til grunn at en domfelt utlending med rimelighet skal kunne forutse at 

en straffedom kan gi grunnlag for utvisning. 

 

3.3 Nødvendighetskravet 

 

Det vilkåret som jevnt over underlegges en grundig og helhetlig vurdering, er om 

inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn". Det er også på grunn av vilkåret om 

"nødvendig i et demokratisk samfunn" at utvisning som hovedregelen ikke står seg i 

forhold til EMK art. 8. 

 

Det vesentlige er likevel at nødvendighetskriteriet etter EMK art. 8 (2) fremtrer som 

grunnpilaren i undersøkelsen av holdbarheten av varig utvisning, noe som igjen er 

oppgavens kjerneområde. Den videre drøftelsen skal derfor ha dette 

nødvendighetskriteriet som hovedfokus. Av den grunn finner jeg det hensiktsmessig å 

vie mer plass til klarlegging av innholdet i kravet til "nødvendig i et demokratisk 

samfunn". 

 

i. Begrepet "demokratisk samfunn" 

 

                                                

72 Sunday Times premiss 49 
73 Malone premiss 68 
74 Ibidem 
75 Mine undersøkelser omfatter 58 saker, hvorav jeg fant brudd på EMK art. 8 subsumert under 

lovskravet i kun én sak: Kaya (2006). 
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Det er lagt til grunn av EMD at begrepet demokrati forutsetter pluralisme, toleranse og 

frisinn, noe som er kjennetegn på et demokratisk samfunn
76

. Dette skal igjen innebære 

blant annet at ethvert inngrep skal stå i et rimelig forhold til det legitime formål som blir 

forfulgt
77

. Det hevdes videre at prinsippet om forholdsmessighet er iboende i begrepet 

demokrati ettersom selve søkenen etter proporsjonalitet skal skje ved å ta størst hensyn 

til de prinsippene som karakteriserer et demokratisk samfunn
78

.
79

 

 

ii. Begrepet "nødvendig" 

 

Adjektivet "nødvendig" på sin side balanserer i EMKs forstand et sted mellom 

ytterpunktene "uomgjengelig" og "ønskelig" eller "nyttig", og ikke minst i likhet med 

begrepet "demokrati" innbefatter et prinsipp om forholdsmessighet
80

 
81

. 

 

Selve nødvendighetskriteriet forutsetter ifølge EMD at det foreligger ”presserende 

samfunnsmessige behov” for å foreta et inngrep, og at det er et rimelig forhold mellom 

inngrepet og et legitimt formål82. I praksis vurderes ikke disse to leddene isolert fra 

hverandre. Sitatet gir heller anvisning på en konkret forholdsmessighetsvurdering etter 

sikker praksis. 

 

iii. Forholdsmessighet 

 

Nødvendighetskriteriet forutsetter dermed i praksis en vurdering av 

forholdsmessigheten både mellom mål og middel, og mellom vernede interesser. Søken 

etter en rimelig balansegang er på den annen side et overordnet EMK-rettslig prinsipp 

som trenger gjennom samtlige konvensjonsbestemmelser
83

 
84

. 

 

                                                

76 Handyside premiss 49 
77 Ibidem 
78 Ibidem 
79 Christoffersen (2009) side 195 
80 Silver and Others premiss 97 
81 Handyside premiss 58 
82 Olsson mot Sverige (nr. 1) premiss 67 
83 James and Others premiss 50 
84 Sporrong and Lönnroth premiss 69 
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I juridisk teori blir det også hevdet at kravet til forholdsmessighet er immanent i kravet 

til "nødvendig i et demokratisk samfunn"
85

. På bakgrunn av dette er det grunn til å anta 

at vurdering av nødvendighetskriteriet faller sammen med 

forholdsmessighetsvurderingen. Jeg vil ikke gå nærmere inn på denne problemstillingen 

her, da den ligger utenfor oppgavens kjerneområdet. Jeg finner likevel grunn til å nevne 

at temaet i et vitenskapsteoretisk perspektiv ikke synes å være uttømt, ettersom selve 

innholdet i det EMK-rettslige forholdsmessighetsprinsipp fremstår som uavklart
86

 
87

. 

 

Av hensyn til ryddighet og klarhet velger jeg i det følgende å fastholde begrepet 

"nødvendighet" (contra "forholdsmessighet") når det gjelder innholdet i det kumulative 

EMK-rettslige vilkåret i EMK art. 8 (2) om "nødvendig i et demokratisk samfunn". 

Bakgrunnen for dette er at det nettopp er nødvendighet i et tidsperspektiv som er 

oppgavens fokus. Der jeg ellers tar for meg det overordnede prinsippet om 

proporsjonalitet i vid forstand, vil jeg bruke begrepene "forholdsmessighet" og 

"proporsjonalitet". 

 

3.3.1 Innreiseforbudets lengde 

 

Det neste spørsmålet er hvilken plass tidsperspektivet ved innreiseforbud har i 

nødvendighetsvurderingen i saker om utvisning. Er innreiseforbudets varighet et 

relevant moment i klarleggingen av "nødvendigheten"? Jeg vil i denne anledning ta for 

meg avgjørelsene Boultif, Üner og Maslov, hvor det har vært drøftet og trukket opp 

rammene for vurderingen av nødvendighetskriteriet i saker om utvisning. 

 

EMD fikk i Boultif for første gang oppsummert sin praksis og satt opp åtte veiledende 

kriterier for nødvendighetsvurderingen i saker om utvisning88. I Üner-saken fikk EMD i 

Storkammer om lag fem år senere stadfestet Boultif-kriteriene, samt foretok en 

utvidelse med ytterligere to kriterier
89

. Verken i Boultif eller i Üner er det nevnt 

                                                

85 Christoffersen (2009) side 194 
86 The Principle of Proportionality in the Laws of Europe (1999) side v 
87 Christoffersen (2009) sider 31-32 
88 Premiss 48 
89 Premiss 58 
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innreiseforbudets lengde som et veiledende kriterium for nødvendighetsvurderingen i 

utvisningssaker. 

 

I Maslov fikk EMD først og fremst oppsummert og bekreftet gyldigheten av 

grunnleggende prinsipper fastlagt i Boultif og Üner
90

. Videre synes domstolen å ha 

iakttatt en ny tendens påvist i sin nyere praksis
91

 og skilt ut ett viktig kriterium til, 

nettopp innreiseforbudets lengde: 

"Lastly, when assessing the proportionality of the interference the Court has regard to the 

duration of an exclusion order. The Chamber, referring to the Court's case-law, has rightly 

pointed out that the duration of an exclusion measure is to be considered as one factor among 

others."92 

Innreiseforbudets lengde er således ett av flere momenter som har betydning for den 

EMK-rettslige "nødvendigheten" med utvisning i lys av EMK art. 8, og skal derfor 

inntas i helhetsvurderingen. Temaet i det følgende er hvordan vurdering av tidsaspektet 

ved et innreiseforbud gjenspeiler seg i EMDs praksis og hvilken betydning det får for 

holdbarheten av varig utvisning. 

4 SUBHYPOTESE 1: NØDVENDIGHETSKRAVET I EMK ART. 8 (2) 

FORUTSETTER AT INNREISEFORBUDETS VARIGHET BEGRENSES TIL 

DET SOM ER TILSTREKKELIG 

 

4.1 Problemstilling 

 

At innreiseforbudets lengde er et relevant moment i nødvendighetsvurderingen i saker 

om utvisning må innebære at nettopp innreiseforbudets unødvendige, eller 

uforholdsmessige, lengde kan være grunnen til at utvisning fastslås å være uforenlig 

med konvensjonen. 

 

Det sentrale og prinsipielle spørsmålet synes her å være hvilken nødvendighetsgrad som 

godtas av EMD i slike saker. Nødvendighetsgraden som godtas, mener jeg, bør ha 

                                                

90 Premiss 68 
91 Ibidem 
92 Premiss 98 
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direkte relevans for den konvensjonsmessige holdbarheten av operering med et varig 

innreiseforbud. Begrunnelsen er følgende: 

 

Som omtalt under punkt 3.3, favner konvensjonsmessig "nødvendighet" vidt, og dekker 

alt fra "uunnværlig" og "ønskelig", til "nyttig". Gitt at nødvendighetskravet i 

utvisningssaker ligger nærmere ytterpunktet av å være uunnværlig, bør dette innebære 

at det forutsettes streng nødvendighet. Dette synes igjen å være uforenlig med ileggelse 

av varig innreiseforbud dersom det samme legitime formålet kan nås ved alternative 

midler som er både mer lempelige og tilstrekkelige. En slik tilnærmingsmåte synes 

nettopp å være gjenspeilet i f.eks. Radovanovic. 

 

Siktemålet i det følgende vil være å se på hvor konsekvent EMD vurderer 

innreiseforbudets lengde, og alternative midler som er egnet til å oppnå samme formål 

(dvs. tidsbegrenset innreiseforbud), og eventuelt hvilken betydning dette får for 

resultatet i saken. Tanken bak dette er at hvis min undersøkelse viser at det er hold i 

subhypotese 1, må dette innebære at varig utvisning i utgangspunktet ikke godtas, evt. 

kan godtas kun i ytterste tilfelle. En konsekvens av dette må være at EMD som 

hovedregel kun godtar tidsbegrenset utvisning. 

 

Før jeg går over til å kartlegge foreliggende praksis, vil jeg berøre den teoretiske siden 

av problemstillingen. 

 

4.2 Teori. Prinsippet om det minste onde, evt. streng nødvendighet 

 

Det reiser seg spørsmål om juridisk teori godtar prinsippet om det minste onde, evt. 

prinsippet om streng nødvendighet som en integrert del av det overordnede EMK-

rettslige prinsipp om forholdsmessighet. 

 

I juridisk teori blir det hevdet at proporsjonalitetsprinsippet forutsetter bruk av minst 

mulig inngripende tiltak som er egnet til å oppnå det samme legitime formålet: 
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"The principle of proportionality limits interference with Convention rights to that which is least 

intrusive in pursuit of a legitimate objective."93 

 

Det fremkommer dog av den samme teorien at realitetsbildet blir et annet hvis man ser 

på Strasbourg sin praksis. Det fremholdes at Nikitin fremstår som den eneste 

avgjørelsen som reflekterer prinsippet om det minste onde, hvor EMD i et obiter dictum 

uttaler at myndighetene plikter å foreta en mest mulig optimal avveining mellom 

motstridende interesser
94

. I teorien tolkes dette dit hen at optimal avveining forutsetter 

anvendelse av alternative tiltak som er mindre inngripende.
95

 

 

EMDs faste praksis synes likevel å gå ut på en konsekvent avvisning av prinsippet om 

både et mindre og det minste onde
96

. I den såkalte Belgian Linguistic-saken ble det så 

tidlig som i 1986 uttalt at det ikke er domstolens oppgave å vurdere om formålet kan 

oppnås på annet vis
97

. Det samme året fikk EMD avvist prinsippet om streng 

nødvendighet i en annen plenumsavgjørelse James and Others: 

 

"This amounts to reading a test of strict necessity into the Article, an interpretation which the 

Court does not find warranted. The availability of alternative solutions does not in itself render 

the (...) legislation unjustified; it constitutes one factor, along with others, relevant for 

determining whether the means chosen could be regarded as reasonable and suited98 to achieving 

the legitimate aim being pursued, having regard to the need to strike a "fair balance". Provided 

the legislature remained within these bounds, it is not for the Court to say whether the legislation 

represented the best solution for dealing with the problem or whether the legislative discretion 

should have been exercised in another way."99 100 

 

Tilsvarende holdning ble bekreftet å være gjeldende på beskyttelsesområdet for EMK 

art. 8 i underkant av 20 år senere i saken Blečić
101

.
102

 

 

                                                

93 Christoffersen (2009) side 112 
94 Nikitin premiss 57 
95 Christoffersen (2009) sider 112-113 
96 Ibidem sider 113-114 
97 Premiss 13 
98 Min understrekning 
99 Premiss 51 
100 Christoffersen (2009) sider 113-114 
101 Premiss 67 
102 Christoffersen (2009) side 120 
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På bakgrunn av dette fremholdes det i teorien at prinsippet om "reasonable and 

suited"
103

-tiltak er gjeldende rett til fortrengsel av "alternative and better"
104

-

løsninger.
105

 Det hevdes videre at Strasbourg, ved å avvise prinsippet om streng 

nødvendighet, har avfeid "et sentralt element i prinsippet om proporsjonalitet"
106

. En 

mulig forklaring på en slik rettstilstand er at konvensjonen først og fremst er utformet 

for å verne om minsterettighetene
107

. En annen forklaring kan ligge i prinsippet om 

konvensjonsorganenes subsidiære karakter, og læren om nasjonal skjønnsmargin
108

, 

hvorpå det primære ansvaret for å sikre rettighetene etter konvensjonen ligger hos de 

nasjonale myndighetene. Begrunnelsen for denne subsidiære rollen er at statene selv har 

bedre forutsetninger for å vurdere "nødvendigheten" i det enkelte tilfelle
109

. 

 

Med et slikt utgangspunkt kan det hevdes at nødvendighetskravet i teorien ikke kan sies 

å forutsette at ilagt innreiseforbud skal begrenses til det som er uunnværlig eller strengt 

nødvendig, eventuelt tilstrekkelig for å oppnå et legitimt formål med utvisning. 

Tendensen i de senere års praksis synes dog å være, som antydet under punkt 1.3.2.1, at 

EMD er mindre villig til å innrømme en bred skjønnsmargin på området for 

utlendingsrett enn tidligere. Også læren om "reasonable and suited"-tiltak synes å stride 

mot argumentasjonen i f.eks. Radovanovic, hvor nettopp søkenen etter såkalte 

"alternative and better"-løsninger i form av et tidsbegrenset innreiseforbud har hatt 

avgjørende betydning for saksutfallet. 

 

Er praksis i ferd med å utvikle nye standarder, eller er det et mindre avvik fra fast 

praksis uten prinsipiell betydning? Svaret ligger nok i undersøkelsen av hvor 

konsekvent den nye tendensen gjør seg gjeldende. Dette er temaet i det følgende. 

 

4.3 Gjennomgang av praksis 

 

i. Årsskille 

                                                

103 Se fotnote 98 
104 Christoffersen (2009) side 114 
105 Ibidem side 114 
106 Ibidem side 114 
107 Ibidem side 135 
108 Se fotnote 55 
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At innreiseforbudets lengde er en viktig faktor for å fastsette den EMK-rettslige 

"nødvendigheten" ble, som nevnt, ytret eksplisitt først i Maslov i 2008
110

. Med et slikt 

utgangspunkt finner jeg grunn til å dra et skille mellom pre-Maslov og post-Maslov 

praksis. Mine undersøkelser vil derfor sondre mellom to perioder, hvor Maslov-

dommen utgjør et skille for presumptivt nytt mønster for Strasbourg sin vurdering av 

nødvendighetskriteriet i saker om utvisning. 

 

Materialet for mine undersøkelser vil omfatte en periode på 20 år: fra og med 

Moustaquim-dommen som ble avsagt i 1991 og til og med dags dato. Ettersom Maslov-

dommen ble avsagt så sent som medio 2008, vil pre-Maslovperioden omfatte 17 års 

praksis, mens post-Maslovperioden på sin side vil favne et tidsrom på snaue 3 år: fra 

juni 2008 til april 2011. En slik sondring utgjør riktignok på den ene siden et 

uforholdsmessig grunnlag for å foreta en sammenlikning. På den annen side byr den 

etter mitt syn på et tilfredsstillende grunnlag for å se etter en substansiell utvikling, 

særlig med tanke på at en viss utvikling allerede synes å kunne bli påvist i pre- 

Maslovperioden
111

. 

 

ii. Ulike beskyttelseskategorier 

 

Strasbourg har, som omhandlet under punkt 1.3.1, i både de lege lata og særlig de lege 

ferenda perspektiv gitt uttrykk for at innvandrere, avhengig av alder for ankomst til 

utvisningslandet, fortjener ulikt utvisningsvern. Jeg finner derfor grunn til å inndele 

undersøkelsen etter de ulike presumptive beskyttelseskategoriene. Spørsmålet er 

deretter hvordan Strasbourg differensierer mellom dem. 

 

Som omtalt under punkt 1.2.1, gir EMK intet absolutt vern mot utvisning. Et 

presumptivt utvidet vern mot utvisning kan dog sies å være innrømt de innvandrerne 

som har tilbrakt størstedelen av sin barndom, om enn ikke hele barndommen i 
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utvisningslandet, hvor de også har hatt sin oppvekst og skolegang, og av den grunn 

befinner seg i en "særegen situasjon"112. 

 

Strasbourg synes videre å skille mellom innvandrere som ble født i utvisningslandet, de 

som kom i veldig ung alder og de som kom i voksen alder
113

. Det er noe uklart hva 

Strasbourg legger i begrepet "veldig ung alder", og hvor grensen mellom de ulike 

innvandrergruppene går. Mine undersøkelser viser at det ikke finnes noen klar 

prinsipiell uttalelse om selve divisjonen. Det forholdet at de utlendinger som ble født i 

deportasjonslandet eller har kommet i veldig ung alder i tillegg er utpekt som 

"integrated aliens" eller "second-generation immigrants", kan, mener jeg, fungere som 

en veiledning. 

 

Marokkanske El Boujaïdi
114

, som var kommet til Frankrike med sine foreldre da han 

var 7 år gammel, tilskrives for eksempel kategorien ""integrated aliens" or second-

generation immigrants"" med bl.a. den begrunnelse at han ikke av sin egen fri vilje har 

valgt å komme til utvisningslandet, og at hans oppvekst har foregått under de samme 

forholdene som for Frankrikes egne borgere. 

 

Jeg legger til grunn at en slik beskrivelse i det store og hele kan sies å særprege alle 

utlendinger som har kommet til utvisningslandet før de har nådd myndighetsalder. 

Tyrkiske Yildiz
115

 som hadde kommet til Østerrike i en alder av 14 år, ble imidlertid 

ikke ansett for å være såkalt "second immigration immigrant" under henvisning til at 

han verken var født eller hadde bodd størstedelen av sitt liv i utvisningslandet. Heller 

ikke tyrkeren Üner
116

 som var kommet til Nederland i en alder av 12 år eller hans 

landsmann Keles
117

 som ankom Tyskland for første gang i en alder av 10 år, ble ansett 

for å falle inn under kategorien "second-generation immigrants". Tunisiske 

                                                

112 Se fotnote 43 
113 Üner premiss 55 
114 Dissenterende votum i El Boujaïdi fra dommer Foighel 
115 Yildiz premiss 43 
116 Dissenterende votum i Üner fra dommerne Costa, Zupančič og Türmen punkt 10. 
117 Keles premiss 56 
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Boughanemi
118

 som ankom Frankrike som 8-åring kunne på den annen side, i likhet 

med El Boujaïdi,  betegnes som en "integrated alien". 

 

Med et slikt utgangspunkt kan vi anta at grensen for "second-generation immigrants", 

som igjen omfatter både de utlendingene som ble født i utvisningslandet og de som kom 

i veldig ung alder, går ved 10 års-alderen, nærmere bestemt før fylte 10 år. Strasbourg 

synes videre å operere med, men ikke å ikke nevne eksplisitt, de innvandrerne som har 

kommet til utvisningslandet i ung alder, dvs. etter fylte 10 år men før nådd 

myndighetsalder
119

, som en egen beskyttelseskategori. 

 

På bakgrunn av dette kan vi sette opp følgende innvandrergrupper og 

beskyttelseskategorier som konvensjonsorganene underforstått opererer med: 

 

 innvandrere som ble født i utvisningslandet, og de som kom i veldig ung alder 

(før fylte 10 år), også kalt "integrated aliens" evt. "second-generation 

immigrants" 

 de som kom i ung alder (etter fylte 10 år) og 

 de som kom i voksen alder (etter fylte 18 år) 

 

iii. Øvrige premisser 

 

Øvrige premisser for min undersøkelse er som følger: 

 

Undersøkelsen vil i det vesentligste fokusere på de dommene som det blir referert til i 

andre saker oppe til avgjørelse. Disse dommene ser ut til å danne mønstre for senere 

saker og antas derfor å ha en viss presedensverdi
120

. 

 

Undersøkelsen vil videre omfatte saker med så vel tidsbestemt som tidsubestemt, evt. 

varig, innreiseforbud. Bakgrunnen for dette er at nettopp innreiseforbudets midlertidige 

                                                

118 Dissenterende votum i Boughanemi fra dommer Martens punkt 1. 
119 Etter at Europarådet i 1972 vedtok Resolusjon 72 (29) om at myndighetsalderen bør være 18 år, er 

dette blitt den vanlige alderen i Europa, fra 1979 også i Norge. 
120 Se punkt 2 om EMDs forhold til sine tidligere avgjørelser, særlig fotnote 65 

http://no.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5det
http://no.wikipedia.org/wiki/1972
http://no.wikipedia.org/wiki/1979
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karakter kan være en avgjørende faktor for at utvisning blir funnet forenelig med EMK 

art. 8
121

, noe som igjen gir anvisning på holdbarheten av evt. varig utvisning i den 

enkelte sak. 

 

Undersøkelsen vil videre kaste lys over fordelingen av saker med subsumsjon under 

EMK-rettslig familieliv
122

 og subsumsjon under EMK-rettslig privatliv
123

. Tanken her 

er å kartlegge hvorvidt tidsaspektet ved innreiseforbud trer inn i forbindelse med begge 

beskyttelseskategoriene, eller bare med den ene av dem. 

 

I fokus får undersøkelsen står kriteriet innreiseforbudets lengde: dets relevans og evt. 

vekt i nødvendighetsvurderingen. Kjernespørsmålet er hvor konsekvent EMD drøfter 

alternativer for varig innreiseforbud. 

 

4.3.1 Forholdet til utlendinger som ble født i utvisningslandet, og til de som kom i 

veldig ung alder 

 

4.3.1.1 i pre-Maslovperioden 

 

i. generell oversikt 

 

Gjeldende del av analyse omfatter i alt 19 avgjørelser, herunder 15 saker med varig, evt. 

tidsubestemt innreiseforbud, og fire saker med tidsbestemt innreiseforbud. 

 

Utvisningens varighet ble vurdert i kun seks av disse sakene, hvorav fire saker med 

varig og to saker med tidsbegrenset innreiseforbud. Tre av de seks sakene ble subsumert 

under EMK-rettslig familieliv, de andre tre - under EMK-rettslig privatliv. Disse sakene 

skriver seg for øvrig fra perioden etter Mehemi (no.1)-dommen. I perioden mellom 

Moustaquim-dommen fra 1991 og Mehemi (no.1)-dommen fra 1997 synes det generelt 

                                                

121 F.eks. Üner 
122 "Familieliv" i konvensjonsforstand omfatter kjernefamilie - ektefelle og mindreårige barn, evt. øvrige 

familiemedlemmer som står i avhengighetsforhold til klageren, jf Thym (2008) side 88 samt Slivenko 

premiss 97 
123 Se fotnotene 57 og 58 
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å ha blitt ført en streng praksis på området uten at det kan påvises tilfeller med 

vurdering av innreiseforbudets lengde. 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

 

Av de undersøkte 15 sakene om varig, evt. tidsubestemt utvisning, ble det funnet brudd 

på EMK art. 8 i seks saker, hvorav fire innbefattet "familieliv" i utvisningslandet - 

Mokrani, Yilmaz, Ezzouhdi, Mehemi (no.1), Nasri, Beldjoudi. Av interesse kan det 

nevnes at brudd på konvensjonen art. 8 ble funnet på tross av at grunnlaget for utvisning 

i samtlige saker, med unntak av Ezzouhdi, var alvorlige forbrytelser. 

 

Utslagsgivende betydning for at utvisning ble funnet å være i strid med konvensjonen 

har hatt ulike faktorer. I Mokrani og Beldjoudi kunne ektefellene etter EMDs syn ikke 

forventes å følge klagerne til Algerie. Heller ikke var det holdepunkt for at parene 

kunne utøve familieliv i et tredjeland. Det avgjørende i Nasri var hans avhengighet av 

sin familie i psykisk, sosial og praktisk henseende grunnet hørselshemning og 

manglende taleevne. I Yilmaz, Ezzouhdi og Mehemi (no.1) på den annen side synes 

tidsaspektet ved innreiseforbud å ha hatt utslagsgivende betydning for sakens utfall, 

hvor Strasbourg har søkt etter midlere alternativer enn varig innreiseforbud. 

 

Mehemi var født i Frankrike av algeriske foreldre og hadde bodd i Frankrike hele sitt 

liv. Han var far til tre mindreårige barn født i Frankrike. Mehemi var også gift med 

deres italienske mor. Grunnlaget for varig utvisning var en dom på 6 års fengsel for 

narkotikalovbrudd begått som ledd i organisert kriminalitet (innførsel av 142 kg hasj fra 

Marokko). Alle forhold tatt i betraktning og særlig fordi innreiseforbudet var varig, fant 

EMD enstemmig brudd på art. 8
124

. 

 

Yilmaz var født i Tyskland av tyrkiske foreldre. Han var dømt en rekke ganger, for 

blant annet grove ran begått som ledd i organisert kriminalitet, til en samlet straff av 

fengsel i 3 år. EMD la enstemmig til grunn at utvisning isolert sett var berettiget under 

slike omstendigheter, men i lys av at Yilmaz hadde permanent oppholdstillatelse og et 
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mindreårig barn fra et tidligere forhold, måtte et tidsubegrenset innreiseforbud anses for 

å være et uforholdsmessig inngrep125. 

 

Marokkanske Ezzouhdi på sin side kom til Frankrike som femåring. Han var dømt til 2 

års fengsel for besittelse av narkotika til eget bruk, og derfor varig utvist. EMD la særlig 

vekt på lovbruddets karakter og det forhold at han ikke var dømt for befatning med 

narkotika. Den relativt lette straffen pekte i retning av at han ikke representerte en 

spesiell trussel mot samfunnet eller samfunnsordenen. Han var singel og uten barn. 

EMD uttalte i enstemmighet at varig innreiseforbud var et alt for strengt inngrep126. 

 

Utvisningens varighet ble vurdert i én sak til - Kaya (2007), hvor EMD ikke fant 

krenkelse av artikkel 8. Tyrkiske Kaya var i korte trekk født i Tyskland, hvor han også 

hadde bodd hele sitt liv. Han var domfelt for meget graverende forhold utført med 

"uvanlig brutalitet", herunder to forsøk på menneskehandel under skjerpende 

omstendigheter, hallikvirksomhet, samt legemsbeskadigelse under skjerpende 

omstendigheter. Den relativt milde dommen på fengselsstraff i 3 år og 4 måneder 

skyldtes tilståelse under hovedforhandling. Som en konsekvens av dette var Kaya utvist 

fra Tyskland uten at innreiseforbudets varighet ble tidsbestemt. EMD ga i sitt 

avsluttende resonnement overblikk over sin tidligere praksis mht. vurdering av 

innreiseforbudets varighet, og dens innvirkning på sakens utfall. Deretter vurderte 

domstolen hvorvidt Kaya kunne sies å ha reelle utsikter til å komme tilbake til Tyskland 

i fremtiden, og fant at hans tilbakekomst etter gjeldende tysk lovgivning ikke fremsto 

som rent teoretisk127. Utvisning ble enstemmig funnet å være forenelig med artikkel 8. 

Domstolens premisser kan implisere at varig utvisning uten effektiv opphevelse av 

innreiseforbudet og effektiv adgang til utvisningslandet ikke uten videre ville blitt 

godtatt. Et interessant moment i denne sammenhengen er at Kaya ikke hadde EMK-

rettslig familie i Tyskland. 

 

I de resterende analyserte sakene med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud har 

tidsaspektet når det gjelder ilagt innreiseforbud ikke i det hele tatt vært vurdert. Varig 
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utvisning ble deretter funnet forenelig med konvensjonen i 8 av 11 saker uten at 

innreiseforbudets lengde ble iakttatt. Disse sakene gjaldt i alt vesentlig befatning med 

narkotika
128

, volds-
129

 og seksualforbrytelser
130

. Klagernes interesser ble subsumert 

under ”retten til respekt for familielivet” i kun én av de åtte sakene. Klagerne hadde 

således i utgangspunktet kun sitt EMK-rettslige privatliv å støtte seg til. 

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Hva angår analyserte saker med et tidsbegrenset innreiseforbud, er Benhebba og 

Jankov (déc.) av særlig interesse. I disse to sakene har nemlig innreiseforbudets 

midlertidighet vært ett av flere avgjørende momenter som talte for at 

nødvendighetskravet var oppfylt. Domstolens resonnement gir allikevel ikke 

holdepunkt for å hevde at varig utvisning i disse tilfellene ikke ville blitt godtatt. 

 

Algeriske Benhebba var kommet til Frankrike med sine foreldre og åtte søsken da han 

var mellom to og fem år gammel. Han ble i voksen alder dømt for en rekke forhold, 

inklusive innbruddstyveri som ledd i organisert kriminalitet, ran og befatning med 2 kg 

hasj. Samlet fengselstraff utgjorde 6 år, 7 måneder og 15 dager. Narkodommen ga 

grunnlag for utvisning med et 10 års innreiseforbud. EMD la vekt på at klager var dømt 

for narkotikalovbrudd, og fant at utvisning ikke utgjorde noe brudd på EMK art. 8. 

Avgjørende betydning for et slikt resultat synes imidlertid å ha hatt bl.a. 

innreiseforbudets midlertidige karakter
131

. 

 

Kroatiske Jankov var født og oppvokst i Tyskland. Han hadde tysk ektefelle, og ett 

felles barn med denne ektefellen. Grunnlaget for utvisning med et innreiseforbud på 3 

år og 3 måneder var dom på 3 års fengsel for innførsel og salg av et stort kvantum 

heroin. Saken ble avvist som åpenbart grunnløs i medhold av EMK art. 35. EMD uttalte 

at innreiseforbudets midlertidige karakter måtte tillegges betydelig vekt i 

helhetsvurderingen. 
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iv. oppsummering 

 

Undersøkelsen viser at vurdering av tidsaspektet ved innreiseforbud i pre- 

Maslovperioden fremstår som tilfeldig og inkonsekvent hva angår såkalte 

annengenerasjonsinnvandrere. Det er dermed vanskelig å forstå hvorfor vurdering av 

innreiseforbudets lengde var aktuell i Mehemi (no.1), men f.eks. ikke i Mokrani. 

 

Det er interessant at innreiseforbudets lengde, når denne først ble vektlagt, også ser ut 

til å ha påvirket selve saksutfallet i vesentlig grad
132

. Resultatet i saken kan derfor sies å 

være i en viss utstrekning tilfeldighetspreget. 

 

Generelt kan det hevdes at EMD i pre-Maslovperioden har godtatt varig utvisning for 

den aktuelle gruppen innvandrere. 

 

4.3.1.2 i post-Maslovperioden 

 

i. generell oversikt 

 

Nærværende del av analysen omfatter i alt fire saker, herunder tre saker med varig, evt. 

tidsubestemt og én sak med et tidsbestemt innreiseforbud. 

 

Utvisningens varighet ble vurdert i tre saker, hvorav to saker med varig, evt. 

tidsubestemt og én sak med et tidsbestemt innreiseforbud. Én sak ble subsumert under 

EMK-rettslig familieliv, de andre to - under EMK-rettslig privatliv. 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

 

Av de tre undersøkte sakene med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud ble det 

enstemmig funnet krenkelse av artikkel 8 i kun én sak som bunnet i en alvorlig 

narkotikaforbrytelse - A.W.Khan. 
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Pakistaneren Khan hadde bodd i Storbritannia fra tre-årsalderen. Han var dømt til 7 års 

fengsel for innførsel av et betydelig kvantum - 2,5 kilo - heroin, og samtidig utvist på 

ubestemt tid. Khan hadde britisk kjæreste som han startet et forhold til først da han 

sonet sin fengselsstraff, og som han senere fikk et barn sammen med. EMD fant det 

avgjørende at klager ankom Storbritannia i veldig ung alder og at han ikke lenger hadde 

vedvarende bånd til opprinnelseslandet. 

 

Domstolen anså seg forpliktet til å vurdere innreiseforbudets varighet, trolig som følge 

av Maslov-dommen
133

, og fant at Khan reelt sett senest ti år etter iverksettelse av 

utvisning kunne søke seg tilbake til Storbritannia
134

. Dette momentet ser også 

underforstått ut til å ha vært tillagt avgjørende vekt, selv om det uttales at det var andre 

momenter i saken som førte til at det ble funnet å foreligge konvensjonskrenkelse. 

 

I Mutlag var klager født i Tyskland av jordanske foreldre. Han var dømt til fengsel for 

bl.a. en rekke grove legemsbeskadigelser under skjerpende omstendigheter begått i 

ungdomsårene, samt pengeutpressing, tyveri og kjøring uten førerkort. Det var også 

påvist risiko for tilbakefall. Mutlag var singel og uten barn, og ble som følge av sitt 

kriminelle virke varig utvist fra Tyskland hvor han hadde permanent oppholdstillatelse. 

Han var 24 år gammel på tidspunktet for vedtak om utvisning. EMD la til grunn at 

Mutlag hadde begått sine første forbrytelser som ungdom, hvorpå han ble advart om 

konsekvenser av evt. ytterligere domfellelser. På tross av advarselen fortsatte han med 

sitt kriminelle virke også som myndig. 

 

Den tyske regjeringen anførte at søkeren ikke hadde bedt om å begrense 

innreiseforbudets varighet selv om han hadde slik rett etter gjeldende utlendingslov. En 

slik søknad ville ifølge regjeringen ført til et tidsbegrenset innreiseforbud. EMD anså 

seg derfor forhindret fra å inkludere innreiseforbudets varighet i 

nødvendighetsvurderingen
135

. Domstolen var dog i tvil om hvorvidt søknad om 

tidsbegrensning var nødvendig og, fremfor alt, egnet til å forhindre eller redusere påstått 
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krenkelse av artikkel 8, sakens spesielle omstendigheter tatt i betraktning
136

. Utvisning 

ble deretter enstemmig funnet forenelig med konvensjonen. Det avgjørende her var de 

straffbare forholdenes alvorlighetsgrad, deres voldelige trekk, og også gjentakelse. 

EMD sitt resonnement gir grunn til å gå ut ifra at EMD ville godtatt varig utvisning selv 

om den hadde ansett seg berettiget til å realitetsvurdere innreiseforbudets varighet. 

 

Den tredje registrerte saken om utvisning med et tidsubestemt innreiseforbud - Yesufa 

(dec.) - ble enstemmig avvist som åpenbart grunnløs. EMD la vekt på antallet begåtte 

straffbare forhold, også i tiden etter fattet utvisningsvedtak, og avsto fra å vurdere 

tidsaspektet ved innreiseforbud. Yesufa var nærmere bestemt dømt for ran til 4 års 

fengsel og følgelig utvist på ubestemt tid. Etter at klager ble løslatt, fortsatte han sitt 

kriminelle virke. Han ble senere dømt for åtte andre forhold herunder bæring av kniv på 

offentlig sted, besittelse av narkotika og trafikkforseelser. Yesufa hadde også en lang 

rekke andre lovbrudd på sitt rulleblad fra før ransdommen, herunder skadeverk, heleri, 

besittelse av hasj, legemsfornærmelse og innbruddstyveri.  

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Hva angår saker med tidsbestemt innreiseforbud, er det selve Maslov-dommen som 

fortjener nærmere omtale. På tross av at utvisning var begrenset til 10 år, ble Maslovs 

klage funnet å være uforenelig med konvensjonen. Saksforholdet var i korte trekk 

følgende: 

 

Bulgarske Maslov kom til Østerrike med sine foreldre som seksåring, hvor han senere 

fikk permanent oppholdstillatelse. Han ble først dømt på 22 tiltalepunkt til 18 måneders 

fengsel, hvorav 13 ble gjort betinget, for bl.a. en rekke grove innbrudd som ledd i 

organisert kriminalitet, pengeutpressing og legemsfornærmelse. Senere ble han dømt på 

18 tiltalepunkt til 15 måneders fengsel for ytterligere en rekke grove innbrudd, hvorpå 

den betingede delen av første dom ble omgjort til ubetinget fengsel. Samlet ubetinget 

fengselstraff utgjorde følgelig 2 år og 9 måneder. De straffbare handlingene var begått i 

alderen mellom 14 og 15 år, dvs. i et relativt kort tidsrom. 
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Sannelig ble innreiseforbudets lengde vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. 

Utslagsgivende var at forbrytelsene var begått i ungdomsårene, og at de ikke inneholdt 

voldselementer. Utvisning måtte videre forhindre Maslov fra å bo i Østerrike i et 

tilsvarende antall år som var hans totale lovlige botid på utvisningstidspunktet. Det ble 

særlig lagt vekt på at Maslov hadde tilbrakt de grunnleggende årene av sin barndom og 

ungdom nettopp i Østerrike.  

 

iv. oppsummering 

 

Tidsaspektet ved innreiseforbud ser ut til å vurderes på vilkårlig grunnlag også i post- 

Maslovperioden. Det fremstår dermed som uklart hvorfor innreiseforbudets varighet 

ikke ble trukket inn i nødvendighetsvurderingen i Yesufa (dec.), mens EMD anså seg 

forpliktet til å vurdere innreiseforbudets varighet i A.W.Khan. 

 

Det kan altså påvises kun ett tilfelle hvor innreiseforbudets varighet synes å ha blitt 

tillagt avgjørende vekt i den sammensatte nødvendighetsvurderingen, riktignok i 

implisitt form. EMD tar således i alminnelighet avstand fra en søken etter alternativer 

for varig innreiseforbud. 

 

Generelt kan det sies at varig utvisning av andregenerasjonsinnvandrere fortsatt godtas 

også i post-Maslovperioden. 

 

4.3.2 Forholdet til utlendinger som kom til utvisningslandet i ung alder 

 

4.3.2.1 i pre-Maslovperioden 

 

i. generell oversikt 

 

Undersøkelse av gjeldende periode omfatter 15 saker, herunder ti saker med varig, evt. 

tidsubestemt og fem saker med et tidsbegrenset innreiseforbud. 
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Utvisningens varighet ble vurdert i kun fem av disse sakene, hvorav to saker med varig 

og tre saker med tidsbegrenset innreiseforbud. Fire av de fem sakene innbefattet EMK-

rettslig familieliv. 

 

Utvisningens varighet synes interessant nok å ikke ha vært vurdert før i Akkaya (déc.) i 

2003 som gjaldt et innreiseforbud på 5 år, dvs. om lag seks år etter Mehemi (no.1)-

dommen 1997, som omhandlet en såkalt annengenerasjonsinnvandrer. 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

 

Av de ti undersøkte sakene med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud ble det 

konstatert brudd på EMK art. 8 i kun to saker - Keles og Radovanovic, hvorav én av 

dem - Keles - omhandlet EMK-relevant familieliv. 

 

Begge klagerne hadde ankommet utvisningslandet i en alder av ti år. Begge tilfellene 

ligger således på grensen til den tidligere omtalte beskyttelseskategorien. Også 

utvisningens varighet ble vurdert utelukkende i disse to sakene med varig 

innreiseforbud, som selv utgjør "grensetilfeller". Det er også nettopp innreiseforbudets 

varige karakter som ble tillagt utslagsgivende betydning for saksutfallene. Det er 

imidlertid grunn til å trekke frem at både Keles og Radovanovic var dømt for mindre 

graverende forhold, og at begge to hadde fått kortere fengselsstraffer.  

 

Tyrkiske Keles hadde på sin side permanent oppholdstillatelse i Tyskland. Han var gift 

med en landsmann som senere gjenforente seg med ham i Tyskland. Paret hadde fire 

felles barn. Keles selv var dømt åtte ganger, hvorav fire ganger for trafikkforseelser, og 

varig utvist fra Tyskland. På tidspunktet for utvisningsvedtaket hadde han bodd i 

Tyskland i 27 år. EMD la vekt på at klagers idømte fengselsstraffer ikke var lengre enn 

henholdsvis 5 måneder og 6 måneder, og at forholdene ikke falt inn under kategorien 

for de groveste forbrytelser, som f.eks. narkotikalovbrudd. Keles og ektefellen hadde 

opprettholdt tilknytning til Tyrkia og det forelå ingen nevneverdige hindringer for 

reintegrering. EMD fant at utvisning i seg selv var berettiget, men i lys av den 
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tilknytningen klager og hans barn hadde til Tyskland, ble varig innreiseforbud funnet å 

krenke Keles sin rett til respekt for privat- og familielivet137. 

 

Også Radovanovic hadde permanent oppholdstillatelse i Østerrike. Han var riktignok 

født i Østerrike, men bodde f.o.m. syv-månedersalderen hos sine besteforeldre i den 

tidligere jugoslaviske republikken Serbia og Montenegro til han vendte tilbake til 

Østerrike som ti-åring. Radovanovic var dømt til 30 måneders fengsel for grovt ran og 

innbrudd, hvorav 24 måneder var gjort betinget. EMD la vekt på at klager hadde begått 

de straffbare forholdene som mindreårig, at han ellers ikke hadde andre anmerkninger, 

og at hoveddelen av fengselsstraffen var gjort betinget. Besteforeldrene i Serbia og 

Montenegro var allerede døde, og han hadde ikke andre slektninger der. EMD 

konkluderte med at varig utvisning var en uforholdsmessig streng reaksjon: Et mindre 

inngripende tiltak ville vært tilstrekkelig
138

. 

 

I de resterende åtte sakene om varig utvisning evt. tidsubegrenset utvisning (hvorav 

seks saker med "familieliv") har innreiseforbudets varighet ikke har blitt tatt hensyn til i 

det hele tatt. Varig utvisning ble funnet å være forenelig med konvensjonen i samtlige 

saker uten at innreiseforbudets lengde ble tatt i betraktning. Disse sakene gjaldt 

hovedsaklig befatning med narkotika
139

, seksual-
140

 og voldsforbrytelser
141

. 

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Hva angår saker med et tidsbestemt innreiseforbud, fortjener Üner, Tajdirti (dec.) og 

Akkaya (déc.) en nærmere omtale. Üner ble funnet å være forenelig med EMK art. 8; 

Tajdirti og Akkaya ble avvist som åpenbart grunnløse. Samtlige klagere var dømt for 

meget graverende forbrytelser og samtlige hadde "familieliv" i utvisningslandet. I alle 

de tre sakene ble nettopp det forholdet vektlagt, at innreiseforbudet var tidsbegrenset, 

samt at klagerne hadde adgang til å returnere til utvisningslandet etter innreiseforbudets 

utløp. Innreiseforbudets midlertidighet talte altså for at nødvendighetskravet var 

                                                

137 Keles premiss 66 
138 Radovanovic premiss 37 
139 Najafi (dec.), Hussain and C. (dec.), Özturk and Others (dec.), Dalia, C. 
140 Cömert (dec.) (2006), Pello-Sode (dec.)  
141 Tran (dec.) 
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oppfylt. Det er allikevel ut fra domstolens resonnement uklart hvorvidt varig utvisning 

ville ha medført brudd på artikkel 8 i disse tilfellene. 

 

Et slikt resonnement synes å tyde på at Strasbourg ikke uten videre ville ha godtatt varig 

utvisning i de nærværende tilfellene. Dette gjelder særlig Üner, hvor innreiseforbudets 

midlertidige karakter har vært tillagt utslagsgivende betydning. 

 

Tyrkiske Üner var kommet til Nederland i en alder av tolv år, hvor han etter hvert fikk 

permanent oppholdstillatelse. Han var dømt til 7 års fengsel for drap og 

legemsbeskadigelse, og besluttet utvist med et 10 års innreiseforbud. Han hadde vært 

domfelt også tidligere for voldshandlinger og fredsforstyrrelse. På tidspunktet for 

utvisning hadde Üner bodd lovlig i Nederland i 17 år. Han hadde i tillegg et forhold, 

riktignok et noe ustabilt, til en nederlandsk kvinne som han også hadde to mindreårige 

barn med. På tross av at det ble fastslått at han hadde tilbøyelighet til alvorlig 

kriminalitet, la EMD avgjørende vekt på bl.a. det faktum at innreiseforbudet var 

midlertidig og at han i prinsippet kunne vende tilbake til Nederland etter ti år
142

. 

 

Marokkanske Tajdirti var kommet til Nederland med sine foreldre i en alder av 16 år. 

Senere fikk han permanent oppholdstillatelse, giftet seg med en kvinne som hadde både 

marokkansk og nederlandsk stasborgerskap, og fikk et barn sammen med henne. 

Grunnlaget for utvisning med et innreiseforbud på 10 år var dom på 10 års fengsel for 

både drap og drapsforsøk. Tajdirti hadde også en rekke andre domfellelser på sitt 

rulleblad. EMD tok hensyn til at innreiseforbudet var tidsbegrenset, og at klager kunne 

søke på adgang til Nederland etter innreiseforbudets utløp. 

 

Tyrkiske Akkaya var kommet til Tyskland som 15-åring i anledning gjenforening med 

sine foreldre. Han fikk senere permanent oppholdstillatelse. Grunnlaget for utvisning 

med et innreiseforbud på 5 år var 5 års fengsel for forsettlig drap og bæring av våpen på 

offentlig sted. Akkaya hadde også vært dømt en rekke ganger tidligere for bl.a. 

legemsbeskadigelse begått under skjerpende omstendigheter. Han var i tillegg gift med 

tysk borger som han hadde tre barn med. Det fjerde barnet ble født i tiden etter iverksatt 

                                                

142 Üner premiss 65 
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utvisning. EMD merket seg at klager var dømt for alvorlige voldshandlinger, og la også 

vekt på at innreiseforbudet var begrenset til 5 år, noe som innebar at han i prinsippet 

hadde adgang til å komme tilbake til Tyskland etter utløpt innreiseforbud. 

 

iv. oppsummering 

 

Analysen viser at vurdering av tidsaspektet ved innreiseforbud i pre-Maslovperioden 

fremstår som tilfeldig og inkonsekvent også hva angår utlendinger som ankom 

utvisningslandet i ung alder. Det fremstår dermed som noe uklart hvorfor 

innreiseforbudets lengde var inkludert i nødvendighetsvurderingen i Radovanovic, men 

f.eks. ikke i C. 

 

Der tidsfaktoren først blir inkludert i nødvendighetsvurderingen, ser dette også ut til å 

påvirke saksutfallet i vesentlig grad
143

. Dette synes igjen å gjøre saksutfallet mindre 

forutsigbart. 

 

Generelt kan det hevdes at EMD i pre-Maslovperioden har godtatt varig utvisning for 

den aktuelle gruppen innvandrere. 

 

4.3.2.2 i post-Maslovperioden 

 

i. generell oversikt 

 

Analyse av post-Maslovperioden omfatter i alt tre saker, herunder to saker med et 

tidsubestemt og én sak med et tidsbestemt innreiseforbud. 

 

Utvisningens varighet ble vurdert i samtlige saker, hvorav begge sakene med varig 

innreiseforbud ble subsumert under EMK-rettslig familieliv, og saken med tidsbestemt 

innreiseforbud - under EMK-rettslig privatliv. 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

                                                

143 Keles, Radovanovic, Üner, Tajdirti (dec.), Akkaya (déc.) 
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I begge sakene med tidsubestemt innreiseforbud - Joseph Grant og Onur - ble det 

enstemmig funnet at det ikke var noen krenkelse av artikkel 8. I begge sakene trakk 

EMD innreiseforbudets varighet inn i nødvendighetsvurderingen, og merket seg i det 

avsluttende resonnementet at klagerne i praksis senest ti år etter iverksettelse av 

utvisning kunne søke seg tilbake til Storbritannia
144

 
145

. Dette momentet ser også 

underforstått ut til å ha vært tillagt avgjørende vekt i den sammensatte vurderingen. Det 

finnes dermed grunn til å anta at saksforholdet ville stilt seg annerledes dersom 

opphevelse av innreiseforbudet i realiteten hadde vært utelukket. 

 

Jamaicanske Joseph Grant kom til Storbritannia i en alder av rundt 14 år for å 

gjenforenes med sin mor. Han fikk senere fire barn med fire diverse britiske kvinner. 

Barna var 25, 24, 18 and 12 år gamle på tidspunktet for utvisning. Grant hadde i tillegg 

rukket å bli bestefar. Klagers utvisning fra Storbritannia på ubestemt tid hadde sin 

bakgrunn i en lang rekke straffbare forhold, deriblant trafikkforseelser, naskeri, 

skadeverk, tyveri, narkotikalovbrudd, oppbevaring av angrepsvåpen og ran. Grant 

fortsatte sitt kriminelle virke også i tiden etter at han hadde fått varsel om utvisning i 

tilfelle ytterligere kriminalitet. Han var dømt over 30 ganger for over 50 forhold. Idømte 

straffer varierte fra pengebøter til betinget fengsel, samfunnsstraff og noen få ganger 

ubetinget fengsel som ikke oversteg 12 måneder. EMD merket seg at størstedelen av de 

handlingene klager var dømt for, var uten innslag av vold og tilhørte ikke kategorien av 

groveste forbrytelser. Hva angår narkotikalovbrudd, kunne klager ikke anses som 

"dealer" da befatning med stoff kun gikk ut på små kvanta. På tidspunktet for utvisning 

hadde Grant bodd i Storbritannia i 34 år. 

 

Tyrkeren Onur på sin side kom til Storbritannia for første gang som elleve-åring for å 

gjenforenes med sin mor. Han fikk senere permanent oppholdstillatelse. Klager var en 

rekke ganger dømt for bl.a. kjøring uten førerrett, flere tilfeller av innbruddstyveri og 

besittelse av hasj. Han ble senere dømt til 2 års fengsel for to tilfeller innbruddstyveri 

og 4,5 års fengsel for bevæpnet ran begått som ledd i organisert kriminalitet, noe som 

igjen var bakgrunnen for utvisning på ubestemt tid. Forholdet til en britisk kvinne som 
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hadde vart i 6 år, tok slutt da klager satt i fengsel. Etter samlivsbruddet nedkom hun 

med deres felles barn. Onur fikk varsel om reist sak om utvisning da soningen var 

utført. På tross av dette inngikk han et nytt forhold med en britisk borger, hvorpå paret 

giftet seg på tradisjonelt kurdisk vis og etter hvert fikk to barn sammen. På tidspunktet 

for utvisning hadde klager bodd i Storbritannia i 19 år. 

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Den ene saken med et tidsbestemt innreiseforbud - Miah (dec.) - ble enstemmig avvist 

som åpenbart grunnløs. 

 

Miah, som var opprinnelig fra Bangladesh, kom til Storbritannia i en alder av elleve år. 

Han var dømt for en rekke vinningsforbrytelser, i all hovedsak uten innslag av vold. 

Disse var begått med sikte på å få dekket rusbehovet. Høyeste straff Miah fikk, var 12 

måneders fengsel. Han ble følgelig utvist med et innreiseforbud på 10 år. Miah var 

singel og uten barn, og hadde permanent oppholdstillatelse i Storbritannia. Ved 

tidspunktet for utvisning hadde han bodd i Storbritannia i 16 år. 

 

I sin vurdering av tidsaspektet ved ilagt innreiseforbud gjorde EMD en referanse til 

Maslov-dommen og la avgjørende vekt på at innreiseforbudet ikke var like langt som 

Miahs totale botid i Storbritannia, samt at utestengelse fra Storbritannia ikke skulle 

gjelde en avgjørende periode i Miahs liv. 

 

Implisitt til grunn synes å ligge at varig utvisning av Miah, i likhet med Maslov-saken, 

ikke ville blitt godtatt. Det interessante er her at Miah ikke var en ungdomsforbryter 

som Maslov hadde vært. Samtlige straffbare forhold, med unntak av ett, var begått av 

Miah i voksen alder. 

 

iv. oppsummering 

 

Innreiseforbudets varighet ble vurdert i samtlige av de registrerte og analyserte sakene 

fra post-Maslovperioden, og synes også å ha vært tillagt en ikke ubetydelig vekt i 

helhetsvurderingen. 
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Generelt kan man hevde at varig utvisning av utlendinger som har kommet i ung alder, 

fortsatt aksepteres også i post-Maslovperioden, dog med implisitt forbehold om effektiv 

adgang til utvisningslandet på sikt. 

 

4.3.3 Forholdet til utlendinger som kom til utvisningslandet i voksen alder 

 

4.3.3.1 i pre-Maslovperioden 

 

i. generell oversikt 

 

Gjeldende analyse omfatter elleve saker, herunder syv saker med varig og fire saker 

med et tidsbestemt innreiseforbud. Utvisningens varighet ble vurdert så tidlig som i 

1999 i Farah (dec.), som gjaldt et innreiseforbud på 10 år. Vurdering av 

innreiseforbudets lengde i saker som gjelder innvandrere som kom til utvisningslandet i 

voksen alder synes dermed, mot formodning, å kunne påvises på et tidligere tidspunkt 

enn i de saker som gjelder utlendinger som ankom utvisningslandet i ung alder. 

 

I alt ble utvisningens varighet vurdert i kun tre saker som utelukkende gjaldt 

tidsbegrensede innreiseforbud. 

 

Det interessante er også at samtlige av de analyserte sakene har vært subsumert under 

"retten til respekt for familieliv". Jeg fant med andre ord ikke én eneste sak subsumert 

under "retten til respekt for privatliv". Bakgrunnen for dette, antar jeg, kan være mangel 

på bevissthet om at privatlivet fra og med Slivenko
146

 anses som en selvstendig 

beskyttelseskategori som ikke utelukker de utlendinger som ankom utvisningslandet i 

voksen alder. 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

 

                                                

146 Se fotnote 57 



 48 

Av de syv sakene om varig, evt. tidsubegrenset utvisning ble det funnet krenkelse av 

artikkel 8 i kun to saker - Amrollahi og Boultif, til tross for at begge klagerne var dømt 

for særdeles graverende forhold. 

 

Algeriske Boultif var nærmere bestemt dømt til 2 års fengsel for bl.a. ran og skadeverk 

begått med "rå brutalitet". Iraneren Amrollahi var på sin side dømt til 3 års fengsel for 

salg av ca. 450 g heroin. Avgjørende betydning synes å ha blitt tillagt det forhold at 

klagernes ektefeller ikke med rimelighet kunne forventes å flytte til hhv. Algerie og 

Iran, samt at det de facto fremsto som umulig å kunne utøve familielivet i et tredjeland.  

 

Tidsaspektet ved innreiseforbud har dog ikke vært tatt i betraktning verken i disse 

sakene eller i andre saker om varig utvisning. De resterende fem sakene om varig 

utvisning som ble funnet forenelige med artikkel 8, omhandlet utviste personer etter 

domfellelser for narkotika
147

, seksual-
148

 og voldsforbrytelser
149

. 

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Hva angår saker med et tidsbestemt innreiseforbud, skal det nevnes Mossi (dec.), 

Angelov (dec.) og Farah (dec.). I samtlige saker ble innreiseforbudets varighet 

gjenstand for vurdering, og samtlige av dem ble avvist som åpenbart grunnløse. 

 

Bulgarske Angelov var dømt for tretten mindre graverende lovovertredelser og utvist 

fra Finland med et innreiseforbud på 2 år. På tidspunktet for utvisning hadde han bodd i 

Finland i om lag kun 3 år. Angelovs familietilknyting til Finland bunnet i forholdet til 

sønnen som var født i Finland. Ekteskapet med barnets finske mor hadde på det aktuelle 

tidspunktet opphørt. Angelov hadde samværsrett med barnet annenhver helg, samt i 

ferier. Selve samværet var dog uregelmessig i praksis. Det var ifølge EMD ikke rimelig 

å forvente at barnet skulle flytte til Bulgaria eller avlegge hyppige besøk hos faren. De 

straffbare forholdene var etter EMDs syn ikke alvorlige nok isolert sett, men gjentakelse 

var et tegn på at klager hadde lite respekt for lover og regler. EMD synes dog å ha lagt 

                                                

147 McCalla (dec.), Nwosu (dec.) 
148 Ndangoya (dec.), Aslam (dec.) 
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avgjørende vekt på bl.a. det faktum at innreiseforbudet verken var langvarig eller 

tidsubestemt, noe som tyder på at varig utvisning ikke uten videre ville ha blitt godtatt. 

 

Kongolesiske Mossi og tunisiske Farah var begge dømt til hhv. 6,5 og 6 års fengsel for 

befatning med heroin, og de ble utvist fra Sverige med et innreiseforbud på hhv. ca. 11 

år og 10 år. På domstidspunktet hadde Mossi bodd i Sverige i ca. ti år, og Farah på sin 

side i ca. seks år. I disse sakene synes Strasbourg å ha iakttatt innreiseforbudets 

midlertidighet som del av nødvendighetsvurderingen, men uten at tidsaspektet ble tillagt 

nevneverdig vekt. Det kan på bakgrunn av dette verken av Mossi eller Farah utledes at 

varig utvisning i disse sakene ikke ville blitt godtatt. 

 

iv. oppsummering 

 

Vilkårlighet mht. vurdering av tidsaspektet ved innreiseforbud i pre-Maslovperioden 

kan altså påvises også i saker som vedrører utlendinger som ankom utvisningslandet i 

voksen alder. 

 

Når innreiseforbudets lengde først blir inkludert i nødvendighetsvurderingen
150

, synes 

forutsetningen for at den skal påvirke resultatet i saken, å være mindre graverende 

forhold som har gitt grunnlag for utvisning
151

. Vurdering av mildere alternativer ved 

graverende forbrytelser ser ikke ut til å ha blitt vurdert i det hele tatt. Terskelen for å 

vurdere alternativer for varig utvisning ser derfor ut til å være satt høyere enn i saker 

som gjelder de første to innvandrergruppene. Selve saksutfallet fremtrer derfor generelt 

sett som mer forutsigbart enn ellers. 

 

Generelt kan det hevdes at EMD i pre-Maslovperioden har godtatt varig utvisning i 

større grad enn ellers for den innvandrergruppen som har kommet til utvisningslandet i 

voksen alder. 

 

4.3.3.2 i post-Maslovperioden 
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i. generell oversikt 

 

Undersøkelse av post-Maslov praksis omfatter seks saker, herunder fire saker med 

varig, evt. tidsubestemt og to saker med tidsbestemt innreiseforbud. Den ene 

avgjørelsen med et tidsbestemt innreiseforbud - Gulijev - fremtrer i realiteten som en 

sak om varig innreiseforbud, da selve innreiseforbudet var satt til 2099. Denne skal 

derfor behandles som en sak om varig utvisning. 

 

Tidsaspektet ved innreiseforbud har vært vurdert i kun to saker. Også i denne perioden 

ble samtlige av de analyserte sakene subsumert under "retten til respekt for familieliv". 

 

ii. saker med varig, evt. tidsubestemt innreiseforbud 

 

Av de fem analyserte sakene om varig utvisning ble det enstemmig funnet krenkelse av 

artikkel 8 i kun én sak - den ovenfor nevnte Gulijev. Også innreiseforbudets varighet 

ble vurdert utelukkende i denne saken, noe som igjen virker til å ha blitt tillagt 

utslagsgivende vekt. Saksforholdet var i korte trekk følgende: 

 

Azerbaidjanske Gulijev ankom Litauen i voksen alder, likevel senest da han var omtrent 

30 år gammel. Klager giftet seg med en litauisk borger som han fikk ett barn sammen 

med, og søkte på midlertidig oppholdstillatelse i familiegjenforeningsøyemed. 

Søknaden ble avslått under henvisning til at han utgjorde en fare for nasjonal sikkerhet 

og offentlig orden. Han ble samtidig utvist med et innreiseforbud til 2099. I 

begrunnelsen ble det vist til en hemmelig rapport mottatt fra Det litauiske 

sikkerhetsdepartementet. Det samme året fikk klager sitt andre barn. 

 

EMD vurderte innledningsvis anklagenes holdbarhet, og kom til at det ikke forelå bevis 

for at klager utgjorde risiko for den nasjonale sikkerheten. Det ble bemerket at 

anklagene kun gikk ut på en mistanke om at Gulijev skulle ha forsøkt å opprette en 

organisasjon av antinasjonal karakter, men uten at litauisk regjering kunne dokumentere 

dette. I lys av at klagers hustru og to barn bodde i Litauen og var litauiske borgere, 
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kunne et innreiseforbud til Litauen til 2099 uansett ikke fremstå som nødvendig i et 

demokratisk samfunn
152

. 

 

I de resterende sakene med varig innreiseforbud ble tidsaspektet ved innreiseforbud 

ikke tatt hensyn til overhodet, og varig utvisning ble godtatt, på tross av at to klagere
153

 

hadde lang - over 30 års - botid i utvisningslandet, og selv om én av klagerne hadde to 

mindreårige barn i utvisningslandet med en av landets borgere
154

.  Disse sakene gjaldt 

befatning med narkotika
155

 samt volds- og seksualforbrytelser
156

. 

 

iii. saker med tidsbestemt innreiseforbud 

 

Den ene saken med et tidsbestemt innreiseforbud - Mbengeh (dec.) - ble enstemmig 

avvist som åpenbart grunnløs. Gambieren Mbengeh var i korte trekk dømt til 4 års 

fengsel for befatning med heroin og utvist med 5 års innreiseforbud. Innreiseforbudets 

lengde ble riktignok iakttatt; det er dog ut ifra domstolens argumentasjon uklart 

hvorvidt dette har hatt en avgjørende betydning for saksutfallet. 

 

iv. oppsummering 

 

Også i post-Maslovperioden ser vurdering av tidsaspektet ved innreiseforbud ut til å ha 

vært vilkårlighetspreget. 

 

I saker som gjelder graverende forbrytelser, synes EMD å generelt avstå fra å vektlegge 

innreiseforbudets lengde. Gulijev fremstår som den eneste avgjørelsen hvor 

innreiseforbudets varighet ble vurdert, og hvor varig utvisning ikke ble godtatt nettopp 

pga. innreiseforbudets lengde. Et avgjørende moment synes her å ha vært forholdets 

antatte mindre alvorlige karakter, presumptivt som følge av manglende bevisførsel. 

Vurdering av mildere alternativer ved graverende forbrytelser, i likhet med pre-

                                                

152 Premiss 46 
153 Iyisan (dec.), Manwar Khan (dec.) 
154 Saliu (déc.) 
155 Zuluaga (dec.), Iyisan (dec.), Saliu (déc.), Manwar Khan (dec.) 
156 Manwar Khan (dec.) 
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Maslovperioden, ser ut til å ikke bli vurdert i det hele tatt. Saksutfallet fremtrer derfor 

generelt sett som forholdsvis forutsigbart. 

 

Generelt kan det hevdes at EMD i post-Maslovperioden fortsatt godtar varig utvisning i 

større grad enn ellers for den aktuelle innvandrergruppen. 

 

4.4 Oppsummerende konklusjoner 

 

Min analyse omfatter i alt 58 avgjørelser, hvorav 45 avgjørelser skriver seg fra pre-

Maslov og 13 fra post-Maslovperioden og fordeler seg slik: 

 

 pre-

Maslovperioden 

post- 

Maslovperioden 

Sum saker 

Innvandrere som 

ble født i 

utvisningslandet og 

de som kom i 

veldig ung alder 

19 4 23 

Innvandrere som 

kom i ung alder 

15 3 18 

Innvandrere som 

kom i voksen alder 

11 6 17 

 

Fullstendig oversikt er gitt i Tabell 1 under punkt 8. 

 

Nærværende punkt har altså omhandlet prøving av subhypotese 1 som går ut på at 

nødvendighetskriteriet i EMK art. 8 (2) i dag tolkes dit hen at innreiseforbudets varighet 

skal begrenses til det som er tilstrekkelig, m.a.o. at det ilegges alternative, minst mulig 

inngripende, forbud mot innreise som i samme utstrekning egner seg til å ivareta 

legitime formål med utvisning. 
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Mine funn i undersøkelsen kan stikkordsmessig oppsummeres slik
157

: 

 

1. Innreiseforbudets varighet synes å vektlegges på tilfeldig og uregelmessig 

grunnlag. Det er videre uklart hvilke omstendigheter som fører til at tidsaspektet ved 

innreiseforbud blir inkludert i nødvendighetsvurderingen. Slik vilkårlig vurdering av 

innreiseforbudets lengde er karakteristisk ikke bare for pre-Maslov, men også for post-

Maslovperioden. EMD synes dermed å ignorere Storkammerets uttalelse i Maslov om 

at innreiseforbudets varighet er en faktor som skal tas i betraktning i anledning 

vurdering av om nødvendighetskriteriet etter EMK art. 8 (2) er oppfylt
158

. 

 

Det vesentlige er allikevel at EMD, mot formodning, per i dag ikke har vanlig praksis å 

vurdere innreiseforbudets lengde i saker som gjelder varig utvisning. Det er heller ingen 

holdepunkt for å hevde at praksis i dette henseende er i ferd med å endres i overskuelig 

fremtid. 

 

2. I de tilfellene hvor innreiseforbudets lengde har blitt tatt hensyn til
159

, synes den 

i en rekke tilfeller å ha vært tillagt avgjørende betydning, isolert sett eller i kombinasjon 

med andre momenter
160

. Det har deretter vært konstatert enten krenkelse av artikkel 8 

fordi varig innreiseforbud ble sett som en for streng reaksjon, og at en mindre 

inngripende reaksjon ville vært tilfredsstillende
161

, eller ingen krenkelse av artikkel 8 

fordi tidsbestemt innreiseforbud nettopp var tidsbestemt og ikke varig
162

. EMD synes 

dermed å ha vektlagt, eksplisitt eller underforstått, tilgjengelighet av mildere former for 

utvisning enn utvisning med et varig innreiseforbud som i tilstrekkelig grad egner seg til 

å ivareta legitime formål med utvisning. 

 

                                                

157 Ettersom til grunn for en rekke avgjørelser ligger forholdsvis uklare premisser, tar jeg forbehold om 

andre tolkningsalternativer. 
158 Se fotnote 91 
159 Yilmaz, Ezzouhdi, Mehemi (no. 1), Kaya (2007), Benhebba, Jankov (déc.), Keles, Radovanovic, 

Üner, Tajdirti (dec.), Akkaya (déc.), Mossi (dec.), Angelov (dec.), Farah (dec.), A.W.Khan, Mutlag, 

Maslov, Joseph Grant, Onur, Miah (dec.), Gulijev 
160 Yilmaz, Ezzouhdi, Mehemi (no. 1), Kaya (2007), Benhebba, Jankov (déc.), Keles, Radovanovic, 

Üner, Tajdirti (dec.), Akkaya (déc.), Angelov (dec.), Maslov, Miah (dec.), Gulijev 
161 Ezzouhdi, Yilmaz, Radovanovic, Mehemi (no. 1), Keles, Gulijev 
162 Benhebba, Jankov (déc.), Üner, Tajdirti (dec.), Akkaya (déc.), Angelov (dec.), Miah (dec.) 
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3. Søken etter, og vektlegging av tilgjengelighet av lempeligere midler, eksplisitt 

eller underforstått, forekommer særlig i utvisningssaker som gjelder utlendinger som 

ble født i utvisningslandet eller kom i veldig ung
163

, eller ung alder
164

. Dette gjelder selv 

om grunnlaget for utvisning har vært alvorlige forbrytelser
165

 og uten hensyn til om den 

enkelte klager har EMK-rettslig familieliv å støtte seg til eller ei. 

 

EMD fremtrer likevel som mindre villig til å vurdere og vektlegge såkalte ”alternative 

og bedre” former for utvisning i saker som gjelder utlendinger som kom til 

utvisningslandet i voksen alder
166

. Dette synes også å forutsette mindre graverende 

forhold til grunn for utvisning,  samt kan være betinget av at klager har EMK-rettslig 

familie i utvisningslandet. Samtlige av de registrerte og analyserte sakene innbefattet 

EMK-rettslig familieliv. Det er derfor uklart hvorvidt EMK-rettslig familieliv er en 

forutsetning for vurdering av alternativer for varig utvisning. 

 

4. Generelt synes EMD å ha nulltoleranse mot saker om utvisning som følge av 

domfellelse for befatning med narkotika, volds- og seksualforbrytelser, hvor det 

gjennomgående legges avgjørende vekt på forholdets alvor til fortrengsel for 

familiemessige og/ eller private interesser. Praksis er dog ikke konsekvent her heller. I 

noen saker tyr EMD til vurdering av alternativer for varig utvisning til tross for at 

grunnlaget for utvisning nettopp har vært straffbare forhold som tilhører kategorien av 

groveste forbrytelser
167

. 

 

5. Det er ikke holdepunkt for å hevde at innvandrere, avhengig av alder for 

ankomst til utvisningslandet, har ulikt utvisningsvern etter konvensjonen
168

. Lav 

ankomstalder har dermed, mot formodning, en underordnet betydning i forhold til andre 

faktorer. Konvensjonsmessig vern mot utvisning kan dermed sies å bli utløst av andre 

faktorer enn lav ankomstalder. 

 

                                                

163 Yilmaz, Jankov (déc.), Mehemi (no. 1), Kaya (2007), Benhebba, Ezzouhdi 
164 Miah (dec.), Üner, Keles, Radovanovic 
165 Yilmaz, Jankov (déc.), Mehemi (no. 1), Kaya (2007), Benhebba, Üner, Radovanovic 
166 Angelov (dec.), Gulijev 
167 F.eks. Kaya (2007), Üner, Yilmaz, Tajdirti (dec.), Akkaya (déc.) 
168 Jeg viser til min redegjørelse under punkt 1.3.1 for EMDs de lege lata og særlig de lege ferenda 

uttalelser ift. utvisningsvern, avhengig av ankomstalder. 
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Selve tidsaspektet ved innreiseforbud (isolert sett) fremstår videre som et overordnet 

prioritetskriterium i forhold til ankomstalder (isolert sett). Det kan dermed påvises 

tilfeller, hvor EMD tar hensyn til og vektlegger innreiseforbudets varighet i en sak som 

gjelder en utlending som har ankommet utvisningslandet i ung eller godt voksen alder - 

f.eks. Radovanovic og Gulijev, men avstår fra dette i saker som gjelder 

annengenerasjonsinnvandrere - f.eks. Aoulmi og Moutlag. 

 

6. Inkonsekvens og vilkårlighet mht. vurdering av innreiseforbudets lengde, som 

igjen er en faktor som egner seg til å påvirke resultatet i saken, synes å gjøre saksutfall i 

fremtidige saker med varig innreiseforbud mindre forutsigbart. 

 

På bakgrunn av dette kan det sluttes at Maslov-dommen ikke innebærer noen 

substansiell utvikling mht. vurdering av alternativer for varig utvisning. EMDs 

resonnement i bl.a. Radovanovic
169

 fremstår dermed som et mindre avvik fra en ellers 

streng praksis.  

 

Strasbourg synes i alminnelighet å avstå fra å vurdere alternative former for utvisning, 

dvs. utvisning med et tidsbegrenset innreiseforbud, selv om utvisning med et 

tidsbestemt innreiseforbud i det enkelte tilfelle i tilstrekkelig grad synes å egne seg til å 

ivareta selve formålet med utvisning. EMD godtar dermed jevnt over, mot formodning, 

såkalte ”reasonable and suited”-tiltak, dvs. tiltak som er egnet til å ivareta et legitimt 

formål til fortrengsel for såkalte ”alternative and better”-former for utvisning, dvs. 

lempeligere tiltak som i tilstrekkelig grad ivaretar et slikt formål. Det påfallende er her 

nemlig det forhold at nødvendighetskriteriet i EMK art. 8 (2) innbyr til en 

forholdsmessighetsvurdering. Godtagelse av strengere midler hvor det finnes mer 

skånsomme alternativer for å oppnå samme formål kan derfor fremstå som en 

motsigelse til innholdet i selve kravet til forholdsmessighet
170

. 

 

Min undersøkelse har på denne bakgrunn motbevist subhypotese 1. 

 

                                                

169 Jeg viser til min begrunnelse for hypotese 1 under punkt 1.5. 
170 Jeg viser særlig til min redegjørelse om prinsippet om det minste onde under punkt 4.2. 
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5 SUBHYPOTESE 2: NØDVENDIGHETSKRAVET I EMK ART. 8 (2) 

FORUTSETTER AT DET ÅPNES FOR EFFEKTIV ADGANG TIL 

UTVISNINGSLANDETS TERRITORIUM I TIDEN ETTER IVERKSATT 

UTVISNING 

 

5.1 Problemstilling 

 

Testing av subhypotese 2 står nå for tur, og denne vil i og for seg være en forlengelse av 

testingen av subhypotese 1. Bakgrunnen for dette er at grunnlaget for testingen av 

subhypotese 2 har vært undersøkt ifm. testing av subhypotese 1, slik at testing av 

subhypotese 2 i all hovedsak vil basere seg på de funnene som er gjort ifm. testing av 

subhypotese 1. 

 

Bakgrunnen for fremstillingen av subhypotese 2 har som nevnt vært en ny tilnærming 

til vurdering av innreiseforbudets varige karakter påvist i Strasbourgs praksis, nærmere 

bestemt Kaya (2007), hvor EMDs presumptivt avgjørende resonnement i dommen går 

ut på hvorvidt den utviste på sikt kan sies å ha en effektiv, m.a.o. ikke rent teoretisk, 

adgang til opphevelse av varig innreiseforbud. 

 

Kjernespørsmålet i anledning testing av subhypotese 2 er derfor hvor konsekvent 

Strasbourg drøfter viktigheten av effektiv adgang til utvisningslandet i fremtiden, samt 

hvilken vekt denne evt. får i helhetsvurderingen. 

 

Det oppstår spørsmål om nødvendighetskriteriet i EMK art. 8 (2) forutsetter at nasjonale 

myndigheter åpner for en ny full realitetsvurdering av fortsatt behov for restriksjoner i 

tilfeller hvor inngrepet vedvarer over lang tid, slik det er i tilfeller av varig utvisning. 

Med ny full realitetsvurdering mener jeg særlig en inkluderende, og ikke minst grundig, 

vurdering av fortsatt forholdsmessighet med inngrepet, dvs. om fortsatt innreiseforbud 

er nødvendig i et demokratisk samfunn.
171

 

                                                

171 Jeg gjør i denne sammenheng en referanse til norske regler på området omhandlet under punktene 

1.1.6 og 1.1.7 som innebærer at den enkelte i praksis er avskåret fra effektiv adgang til å rokke ved 

vedtaket om varig utvisning. 
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Nødvendighetskriteriet i kravet til "nødvendig i et demokratisk samfunn" synes per 

definisjon å måtte dekke hele perioden for inngrepet etter vedtaket, dvs. hele perioden 

for innreiseforbudet. "Påtrengende samfunnsmessige behov" for fortsatt innreiseforbud 

antas å nødvendigvis måtte avta etter hvert som tiden går. Forholdsmessighetsvurdering 

som ble foretatt på tidspunktet for vedtaket om utvisning kan m.a.o. vanskelig anses å 

holde stikk i ubestemt tid. Det ble dermed f.eks. i et dissenterende votum
172

 i Dalia, 

som nærmere bestemt gjaldt opphevelse av varig innreiseforbud, uttalt at selv om 

utvisning fremsto som berettiget på tidspunktet for vedtak om utvisning, måtte det være 

på det rene at dette ikke lenger kunne stå seg ni år senere. I juridisk teori hevdes det 

også at forandring av omstendigheter kan føre til at en revurdering av inngrep som 

innebærer varige restriksjoner (og som opprinnelig ble ansett som ubetenkelige), blir 

nødvendig
173

. Dette synes igjen å være et uttrykk for at nødvendighetskriteriet utgjør en 

dynamisk verdi, som i et tidsperspektiv er gjenstand for forandring. 

 

Et annet spørsmål som melder seg her er om konvensjonsstatene etter EMK art. 8 kan 

sies å ha positive forpliktelser til å respektere individenes rett til privat- og familieliv, 

ved å etablere effektive rettsmidler for personer som har vært utsatt for slike vedvarende 

inngrep som varig utvisning. 

 

Konvensjonens hovedformål er å beskytte individene mot overgrep og vilkårlighet fra 

myndighetens side. Prinsippet om sikring av effektive (contra teoretiske) 

menneskerettigheter medfører at statene nødvendigvis pålegges visse positive plikter.
174

 

Det ble så tidlig som i Airey i 1979 uttalt at effektiv respekt for familie- og privatliv 

etter EMK art. 8 kan innbefatte positive forpliktelser for konvensjonsstatene
175

. I X and 

Y ble det fremholdt at slike positive forpliktelser bl.a. kan omfatte vedtagelse av 

rettslige midler som er egnet til å sikre respekt for familie- og privatliv
176

. 

 

                                                

172 Dissenterende votum fra dommer De Meyer med tilslutning av dommerne Bernhardt og Levits. 
173 The Principle of Proportionality in the Laws of Europe (1999) side 27 
174 Harris (2009) side 342 
175 Premiss 32 
176 Premiss 23 
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I barnevernssaker er det videre gjennomgående blitt fremholdt at respekt for familielivet 

kan innebære at nasjonale myndigheter plikter å legge et effektivt rettslig grunnlag samt 

iverksette tiltak med sikte på kjernefamiliens gjenforening
177

.
178

 Interessant nok ble det 

i en sak som gjaldt effektiv iverksetting av opphevd varig innreiseforbud
179

 - Mehemi 

(no.2) - nettopp henvist til gjeldene domstolspraksis på barnevernsområdet, og uttalt at 

det å splitte opp en familie er et meget alvorlig inngrep, samt at statene plikter å 

iverksette tiltak for at en biologisk kjernefamilie skal kunne gjenforenes
180

. 

 

Både tvangstiltak i barnevernssaker og vedtak om utvisning hvor EMK-rettslig familie 

er involvert, har i utgangspunktet samme graverende konsekvenser - oppsplittede 

familier - til følge. Jeg kan allikevel ikke se at spørsmålet om statenes positive 

forpliktelser om tilrettelegging for familiegjenforening i form av effektive rettsmidler, 

skal være problematisert i juridisk teori hva angår nettopp saker om (varig) utvisning. 

Jeg kan heller ikke se at spørsmålet om statenes positive forpliktelser til å etablere 

effektive rettsmidler for personer som har vært utsatt for slike vedvarende og 

inngripende reaksjoner som varig utvisning, skal ha vært et tema reist i EMK-rettslig 

teori. 

 

Kjernespørsmålet i det følgende er om resonnementet i Kaya (2007) utgjør et mindre 

avvik fra en ellers streng praksis, eller en ny tendens på området for varig utvisning.  

 

5.2 Gjennomgang av praksis 

 

Undersøkelsen gjort i forbindelse med testing av subhypotese 1 som igjen er grunnlaget 

for testing av subhypotese 2, viser at Kaya (2007) fremstår som den eneste avgjørelsen 

hvor EMD synes å godta varig utvisning under forutsetning av at klager får en effektiv 

adgang til utvisningslandet på sikt. Domstolen la nemlig avgjørende vekt på at 

adgangen ikke fremsto som rent teoretisk, slik at Kaya ikke satt uten reelle utsikter til 

retur til Tyskland. 

                                                

177 F.eks. Glaser premiss 63, Olsson (no. 2) premiss 90 
178 Harris (2009) sider 381-384 
179 Opphevelsen hadde sin bakgrunn i konstatert krenkelse i Mehemi (no.1). 
180 Premiss 45 
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Lignende resonnement kan påvises i A.W.Khan
181

, Joseph Grant
182

 og Onur
183

. 

Samtlige saker gjaldt utvisning på ubestemt tid. I alle sakene merket EMD seg at 

klagerne i praksis senest ti år etter iverksettelse av utvisning kunne søke seg tilbake til 

Storbritannia. Dette momentet ser også ut til å ha vært tillagt avgjørende vekt i den 

sammensatte vurderingen. Domstolen avsto dog fra å vurdere hvorvidt evt. opphevelse 

av innreiseforbud hadde sitt grunnlag i et effektivt regelverk. I samtlige saker, med 

unntak av A.W.Khan, ble det enstemmig funnet at det ikke var noen krenkelse av 

artikkel 8. Resonnementet i domspremissene gir likevel grunn til å anta at EMD 

forutsetter at klagerne får opphevet innreiseforbudet. 

 

Både Kaya og A.W.Khan var i korte trekk annengenerasjonsvinnvandrere i hhv. 

Tyskland og Storbritannia; Joseph Grant og Onur var innvandrere i Storbritannia som 

hadde kommet i ung alder. A.W.Khan, Joseph Grant og Onur hadde EMK-rettslig 

familie i utvisningslandet, mens Kaya hadde kun sitt EMK-rettslige privatliv å støtte seg 

til. Samtlige saker skriver seg for øvrig fra de senere årene; det kan dermed ikke påvises 

vurdering av opphevelse av varig innreiseforbud før i 2007. Tre av de fire sakene ble 

avsagt i post-Maslovperioden. 

 

Vurdering av opphevelse av innreiseforbud synes videre å skje på vilkårlig grunnlag. 

Det er således uklart hvorfor EMD avsto fra å inkludere dette momentet i 

nødvendighetsvurderingen i f.eks. Yesufa eller Mutlag, som gjaldt 

andregenerasjonsinnvandrere. Utvisning av Mutlag bunnet riktignok bl.a. i en rekke 

grove voldshandlinger, men grunnlaget for utvisning av A.W.Khan og Onur var like 

graverende forhold - hhv. befatning med heroin og væpnet ran. Yesufa på sin side 

hadde en rekke vinningsforbrytelser på sitt rulleblad, som etter domstolens praksis ikke 

tilhører kategorien "groveste forbrytelser". 

 

                                                

181 Premiss 48 
182 Premiss 42 
183 Premiss 61 
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Det kan ikke påvises ett eneste tilfelle av vurdering av opphevelse av varig 

innreiseforbud i saker som gjelder innvandrere som har ankommet utvisningslandet i 

voksen alder. 

 

5.3 Oppsummerende konklusjoner 

 

Vurdering av effektiv opphevelse av varig innreiseforbud i Kaya (2007), A.W.Khan, 

Joseph Grant og Onur fremstår per i dag som enkeltstående avvik uten fotfeste i 

praksis. EMD kan dermed sies å fortsatt godta varig utvisning, uanhengig av om den 

utviste får effektiv adgang til å oppheve varig innreiseforbud eller ei. 

 

Hensett til at tre av fire saker skriver seg fra den korte post-Maslov perioden, er det 

grunn til å anta at EMD beveger seg i retning av å vurdere og vektlegge adgang til 

utvisningslandet på tross av ilagt varig innreiseforbud. 

 

Min undersøkelse har på denne bakgrunn motbevist subhypotese 2. 

 

6 OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER RUNDT HYPOTESENS 

HOLDBARHET 

 

Jeg viser innledningsvis til oppsummerende konklusjoner gjort i forbindelse med testing 

av subhypotesene, hvor det fremgår at begge subhyptesene er blitt motbevist. 

 

Konklusjonen er at det ikke kan påvises en slik utvikling i EMDs praksis, som 

innebærer at konvensjonen per i dag tolkes dit hen at utvisning skal begrenses til et 

innreiseforbud, som i tilstrekkelig grad egner seg til å ivareta legitime formål med selve 

utvisningen, eller at det evt. skal åpnes for effektiv adgang til å oppheve varig 

innreiseforbud. Varig utvisning av domfelte personer anses fortsatt for å være forenelig 

med konvensjonen, både som en del av den strafferettlige reaksjonen og som en 

selvstendig administrativ reaksjon. 

 

Det interessante og vesentlige aspektet er her at norsk rett, mot formodning, synes å gi 

større vern mot varig utvisning enn EMK gjør. Strasbourg godtar videre varig utvisning 
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selv for de utlendingene som ble født i utvisningslandet og som kan påvise et 

sammenhengende opphold i landet
184

, og enda for de utlendingene som har mindreårige 

barn i utvisningslandet
185

. Varig utvisning etter norsk rett er i disse tilfellene tvert imot 

som regel forbudt
186

. 

 

Utvisningsvern avhengig av ankomstalder etter EMK forblir fortsatt de lege ferenda jus, 

og spørsmålet synes å ha vært skrinlagt siden avsigelsen av Üner i 2006. Det gjenstår å 

se om evt. videre utvikling av beskyttelsesområdet på utlendingsfeltet etter EMK art. 8 

også vil ha konsekvenser for utvisningsvernet etter konvensjonen. Veien videre synes 

dog lang å gå. Dette grunnet EMD sin langvarig svært kasuistiske tilnærmingsmåte, 

dens inkonsistente og uforutsigbare praksis, så vel som fravær av en enhetlig 

resonnering
187

. Dette på tross av at en slik praksis ble kritisert av mindretallet så tidlig 

som i Boughanemi
188

 i 1996 og Boujlifa
189

 i 1997. Kritikk som er om lag femten år 

gammel synes altså fortsatt å være treffende ift. gjeldende rettstilstand i 2011: 

 

The majority's case-by-case approach is a lottery for national authorities and a source of 

embarrassment for the Court.190 

 

Det er flere menneskerettslige spørsmål i utvisningssammenheng som etter mitt syn 

trenger nærmere utredning i Strasbourg, og da særlig spørsmålet om konvensjonsstatene 

har positive forpliktelser å etablere effektive rettsmidler mot varig utvisning. 

 

Hvorfor området for utvisningsvern har vært underprioritert i Strasbourg, på tross av 

mye kritisk debatt som har foregått om spørsmålet og på tross av registrert 

samfunnsmessig og rettslig utvikling i et europeisk perspektiv, er ikke lett å se. Det 

fremstår i alle tilfelle som et rettslig og logisk paradoks at nasjonal (norsk) rett hva 

angår varig utvisning synes å sikre et større spektrum av grunnleggende 

menneskerettigheter enn selve Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

                                                

184 F.eks. Mutlag, Hizir Kilic (dec.) 
185 F.eks. Iyisan (dec.), Yesufa (dec.), Aoulmi, Najafi (dec.) 
186 Jeg viser til min redegjørelse for vern mot varig utvisning etter norsk rett under punkt 1.1.4. 
187 Christoffersen (2009) sider 31-32 
188 Dommer Martens sitt dissenterende votum 
189 Felles dissenterende votum fra dommerne Baka og van Dijk 
190 Ibidem 
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 A 

8 TABELL 1. OVERSIKT OVER AVGJØRELSER FRA EMD MED FOKUS PÅ INNREISEFORBUDETS LENGDE 

 

Sak/ ankomstalder Brudd på 

EMK art. 8 

Grunnlaget for 

utvisning 

Innreise- 

forbudets 

varighet 

Innreise- 

forbudets 

varighet har 

blitt vurdert 

Opphevelse av varig 

innreiseforbud på sikt 

har blitt vektlagt 

Innreiseforbudets varighet har 

hatt avgjørende betydning for 

sakens utfall 

 

UTLENDINGER SOM BLE FØDT I UTVISNINGSLANDET OG DE SOM KOM I VELDIG UNG ALDER (med EMK-rettslig familieliv) 

 

POST-MASLOV AVGJØRELSER 

Yesufa v. the United 

Kingdom (dec.) (2010)  

/ 3 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

En rekke vinnings- 

forbrytelser, herunder 

ran, innbruddstyveri, 

heleri mm. 

TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

A.W.Khan v. the United 
Kingdom (2010) / 3 år 

JA 
ENSTEMMIG 

Befatning med heroin TIDS-

UBESTEMT 

JA JA  

PRE-MASLOV AVGJØRELSER 

Aoulmi c. France (2006) / 4 

år 

NEI 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin, 

innbruddstyveri, 

heleri 

VARIG NEI   

Mokrani c. France (2003) / 
født 

JA 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Yilmaz c. Allemagne (2003) / 

født 

JA 

ENSTEMMIG 

En rekke grove ran (org. 

kr.) 
VARIG JA  JA 

Jankov c. Allemagne (déc.) 

(2000) / født 

AVVIST Befatning med heroin 3 ÅR OG 3 

MÅNEDER 

JA  JA 

Mehemi v. France (no.1) 

(1997) / født 

JA 

ENSTEMMIG 

Befatning med hasj (org. 

kr.) 
VARIG JA  JA 

Beldjoudi v. France (1992) / 

født 

JA (7:2) Legemsbeskadigelse, 

grovt tyveri, ulovlig 
TIDS-

UBESTEMT 

NEI   



 B 

oppbevaring av våpen 

og ammunisjon 

 

 UTLENDINGER SOM BLE FØDT I UTVISNINGSLANDET OG DE SOM KOM I VELDIG UNG ALDER (uten EMK-rettslig familieliv)  

 

POST-MASLOV AVGJØRELSER 

Mutlag c. Allemagne (2010) 
/ født 

NEI 

ENSTEMMIG 

En rekke grove 

voldshandlinger, 

pengeutpressing, tyveri 

mm. 

VARIG JA   

Maslov v. Austria (2008) / 6 

år 

JA (16:1) En rekke grove innbrudd 

(org. kr.), 

pengeutpressing, 

legemsfornærmelse 

10 ÅR JA   

PRE-MASLOV AVGJØRELSER 

Kaya v. Germany (2007) / 
født 

NEI 
ENSTEMMIG 

Grove voldshandlinger, 
menneskehandel, 

hallikvirksomhet 

TIDS-

UBESTEMT 

JA JA JA 

Ferhat Kilic v. Denmark 

(dec.) (2007) / 3 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Drap, innbrudd, 

ransforsøk, en rekke 

legemskrenkelser 

VARIG NEI   

Hizir Kilic v. Denmark (dec.) 

(2007) / født 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Drap, ran, 

legemsbeskadigelse, 

innbruddsforsøk, forsøk 

på pengeutpressing mm. 

VARIG NEI   

Benhebba c. France (2003) / 

mellom 2 og 5 år 

NEI (5:2) Innbruddstyveri (org. 

kr.), ran, befatning med 

hasj 

10 ÅR JA  JA 

Bairouk c. France (déc.) 

(2002) / 2 år 

AVVIST En lang rekke 

vinningsforbrytelser, 

innførsel og salg av 
heroin 

VARIG NEI   

Ezzouhdi c. France (2001) / 

5 år 

JA 

ENSTEMMIG 

Besittelse av narkotika 

til eget bruk 
VARIG JA  JA 

Baghli v. France (1999) / 2 

år 

NEI (5:2) Befatning med heroin 10 ÅR NEI   



 C 

El Boujaïdi v. France (1997) 

/ 7 år 

NEI (8:1) Befatning med heroin VARIG NEI   

Boujlifa v. France (1997) / 5 

år 

NEI (6:3) Væpnet ran, ran TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Bouchelkia v. France (1997) 

/ 2 år 

NEI (8:1) Voldtekt med vold, 

tyveri 
TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Boughanemi v. France 

(1996) / 8 år 

NEI (7:2) Innbruddstyveri, 

legemsbeskadigelse, 

hallikvirksomhet 

TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Nasri v. France (1995) / 5 år JA 

ENSTEMMIG 

Gruppevoldtekt TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Moustaquim v. Belgium 

(1991) / 2 år 

JA (7:2) En lang rekke 

vinningsforbrytelser 
10 ÅR NEI   

 

UTLENDINGER SOM KOM TIL UTVISNINGSLANDET I UNG ALDER (med EMK-rettslig familieliv) 

 

POST-MASLOV AVGJØRELSER 

Onur v. the United Kingdom 
(2009) / 11 år 

NEI 
ENSTEMMIG 

Bl.a. væpnet ran som  
ledd i org. krim.,  

innbruddstyveri og  

andre mindre graverende 

forhold uten innslag av 

vold 

TIDS-

UBESTEMT 

JA JA  

Joseph Grant v. the United 

Kingdom (2009) / 14 år 

NEI 

ENSTEMMIG 

En lang rekke mindre 

alvorlige forhold, i 

all hovedsak uten bruk 

av vold, inkl. vinnings- 

forbrytelser, besittelse 

av narkotika til eget  

bruk 

TIDS-

UBESTEMT 

JA JA  

PRE-MASLOV AVGJØRELSER 

Üner v. the Netherlands 
(2006) / 12 år 

NEI (14:3) Drap,  
legemsbeskadigelse 

10 ÅR JA  JA 

Cömert v. Denmark (dec.) 

(2006) / 13 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Seksuell omgang med 

mindreårige, incest 
VARIG NEI   

Keles v. Germany (2005) / 10 JA En rekke VARIG JA  JA 



 D 

år ENSTEMMIG trafikkforseelser 

Tajdirti v. the Netherlands 

(dec.) (2005) / 16 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Drap og drapsforsøk 10 ÅR JA  JA 

Najafi v. Sweden (dec.) 

(2004) / 17 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin, 

ran mm. 
VARIG NEI   

Akkaya c. Allemagne (déc.) 

(2003) / 15 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Forsettlig drap, 

legemsbeskadigelser 

begått under skjerpende 

omstendigheter, brudd 

på våpenloven mm. 

5 ÅR  JA  JA 

Yildiz v. Austria (2002) / 14 

år 

JA 

ENSTEMMIG 

En rekke 

trafikkforseelser 
5 ÅR NEI   

Hussain and C. v. Norway 

(dec.) (2000) / 16 år 

AVVIST Befatning med heroin VARIG NEI   

Özturk and Others v. 

Norway (dec.) (2000) / 12 år 

AVVIST Befatning med heroin VARIG NEI   

Dalia v. France (1998) / 17 

evt. 18 år 

NEI (6:3) Befatning med heroin VARIG NEI   

C. v. Belgium (1996) / 11 år NEI 
ENSTEMMIG 

Befatning med hasj TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

 

 

UTLENDINGER SOM KOM TIL UTVISNINGSLANDET I UNG ALDER ALDER (uten EMK-rettslig familieliv) 

 

POST-MASLOV AVGJØRELSER 

Miah v. the United Kingdom 

(dec.) (2010) / 11 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

En rekke vinnings-

forbrytelser, i all 

hovedsak uten innslag 

av vold 

10 ÅR JA  JA 

PRE-MASLOV AVGJØRELSER 

Tran v. Norway (dec.) (2007) 

/ 12 år og 10 måneder 

AVVIST En rekke grove 

voldsforbrytelser (org. 

kr.) 

VARIG NEI   

Pello-Sode v. Sweden (dec.) 

(2005) / 16 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Grov voldtekt, 

fremsettelse av trusler 
VARIG NEI   

Radovanovic v. Austria JA Grovt ran, innbrudd VARIG JA  JA 



 E 

(2004) / 10 år ENSTEMMIG 

Jakupovic v. Austria (2003) / 

11 år 

JA (14:3) Ran 10 ÅR NEI   

 

UTLENDINGER SOM KOM TIL UTVISNINGSLANDET I VOKSEN ALDER (med EMK-rettslig familieliv) 

 

POST-MASLOV AVGJØRELSER 

Zuluaga v. the United 

Kingdom (dec.) (2011) / ca. 

28 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med kokain TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Iyisan v. the United 

Kingdom (dec.) (2010) / ca. 

23 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Saliu c. France (dec.) (2010) 

/ 19 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin; 

ulovlig opphold 

VARIG NEI   

Manwar Khan v. the United 

Kingdom (dec.) (2009) / 19 
år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Voldtekt, 

legemsbeskadigelse, 
hallikvirksomhet, 

befatning med narkotika 

TIDS-

UBESTEMT 

NEI   

Mbengeh v. Finland (dec.) 

(2009) / ca. 24 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin 5 ÅR JA   

Gulijev v. Lithuania (2008) / 

ca. 30 år 

JA 

ENSTEMMIG 

Antatt fare for nasjonal 

sikkerhet 
Til 2099 JA  JA 

PRE-MASLOV AVGJØRELSER 

Kaya c. Roumanie (2006) / 

ca. 31 år 

JA 

ENSTEMMIG 

Antatt fare for nasjonal 

sikkerhet 
15 år NEI   

Lagergren v. Denmark (dec.) 
(2006) / 24 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Medvirkning til væpnet 

bankran 
VARIG NEI   

Angelov v. Finland (dec.) 

(2006) / ca. 28 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

En rekke mindre 

graverende 

lovovertredelser 

2 ÅR JA  JA 

Mossi v. Sweden (dec.) 

(2005) / ca. 27 år 

AVVIST Befatning med heroin 

mm. 
CA. 11 ÅR JA   

McCalla v. the United 

Kingdom (dec.) (2005) / 27 

år 

AVVIST Befatning med kokain VARIG NEI   



 F 

Ndangoya v. Sweden (dec.) 

(2004) / ca. 28 år 

AVVIST To tilfeller av grov 

legemsfornærmelse med 

hiv-smitte til følge mm. 

VARIG NEI   

Amrollahi v. Denmark 

(2002) / 23 år 

JA 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin VARIG NEI   

Boultif v. Switzerland (2001) 

/ ca. 35 år 

JA 

ENSTEMMIG 

Ulovlig oppbevaring av 

våpen, ran, skadeverk 
VARIG NEI   

Nwosu v. Denmark (dec.) 

(2001) / 33 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Befatning med heroin og 

kokain 

VARIG NEI   

Farah v. Sweden (dec.) 

(1999) / ca. 22 år 

AVVIST 

ENSTEMMIG 

Bl.a. befatning med 

heroin 
10 ÅR JA   

Aslam v. Norway (dec.) 

(1997) 

AVVIST Bl.a. grov voldtekt VARIG NEI   

 

UTLENDINGER SOM KOM TIL UTVISNINGSLANDET I VOKSEN ALDER (uten EMK-rettslig familieliv) 

 

- - - - - - - 

 

 
 

 


