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1 Innledning 

1.1 Tema for avhandlingen 

Tema for denne avhandlingen er utvisning av utlendinger og de begrensninger som 

menneskerettigheter og norsk lov setter for denne utvisningsadgangen. 

 

I lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven/ utl.) av 24. 

juni 1988 nr. 64 er det gitt regler om hva som skal til for at en utlending kan utvises fra 

Norge. Det er også gitt regler om dette i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her (utlendingsforskriften/ utf.) av 21. desember 1990 nr. 1028.  

 

Norge har gjennom Grunnloven § 110c, menneskerettsloven1 og flere internasjonale 

konvensjoner forpliktet seg til å følge og respektere menneskerettighetene. Dermed må 

også disse bestemmelsene tas i betraktning når det er spørsmål om å utvise en utlending fra 

riket.  

 

Bestemmelsene om utvisning er et ledd i myndighetenes kontroll med inn- og utreise og 

utlendingers opphold i riket, jf. utl. § 1. Flere menneskerettighetskonvensjoner setter 

begrensninger for myndighetenes adgang til å utvise utlendinger fra landet. Også 

utlendingsloven selv setter slike begrensninger, gjennom utsendelsesvernet i § 15 og 

forholdsmessighetsvurderingen i §§ 29, 30 og 58.  

 

Jeg vil i avhandlingen komme inn på noen av de problemer som oppstår når det gjelder 

forholdet mellom myndighetenes rett til å kontrollere utlendingers opphold i riket og de 

skranker menneskerettighetene setter for denne myndighetsutøvelsen. Myndighetene er 

fokusert på kontroll for å beskytte sine egne borgere, mens menneskerettighetene er knyttet 
                                                 
1 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 20. 
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til det enkelte menneske og beskytter den enkeltes rettigheter, uavhengig av hvilket land 

han eller hun kommer fra.  

 

1.2 Avgrensning og videre fremstilling av avhandlingen 

Utlendingsretten er et vidt område, og det er derfor behov for å foreta visse avgrensinger.  

 

En utlending som befinner seg i Norge kan sendes ut av landet også i andre tilfeller enn de 

som følger av utvisningsreglene i utlendingsloven. Dette gjelder bortvisning, utlevering og 

utvisning etter spesiallovgivningen. 

 

Utlevering faller utenfor temaet for avhandlingen, da helt andre regler enn de som gjelder 

for utvisning gjelder i disse tilfellene. En utlending kan utleveres til en fremmed stat 

dersom han er siktet, tiltalt eller domfelt for en straffbar handling i denne staten, og det er 

begjært utlevering. Dette følger av reglene i utleveringsloven.2 

 

Reglene om bortvisning av utlendinger finnes i utlendingsloven kap. 5 og kap. 8, sammen 

med utvisningsreglene. En bortvisning krever at andre vilkår er oppfylt og følgene blir 

andre enn for et utvisningsvedtak. I de tilfellene der overtredelsene som kan medføre 

utvisning ikke er så veldig grove, kan bortvisning benyttes fremfor utvisning. Det vil bli for 

omfattende å behandle bortvisningstilfellene nærmere i denne avhandlingen.   

 

En utlending som har begått en handling som er straffbar i følge en spesiallov kan, dersom 

det er hjemmel for det, utvises med begrunnelse i overtredelsen. Av spesiallover som 

hjemler utvisning kan nevnes blant andre veitrafikkloven3 og legemiddelloven4. De 

utvisningsgrunnlagene som vil bli behandlet i denne avhandlingen er brudd på 

                                                 
2 Lov om utlevering av lovbrytere av 13.06.1975. 
3 Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4. 
4 Lov om legemidler m.v. av 04.12.1992 nr. 132.  
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utlendingsloven og straffeloven. Det faller derfor utenfor temaet for avhandlingen å 

behandle de tilfellene som omfattes av spesiallovgivningen. 

 

Jeg vil videre avgrense mot oppholds- og asylsakene, slik at jeg ikke går inn på vilkår for å 

få opphold eller asyl i Norge. Jeg vil likevel kort gå inn på de forskjellige 

oppholdsgrunnene under punkt 1.3.1, da disse har betydning for utvisningsvurderingene. 

Videre vil jeg avgrense mot spørsmål som har å gjøre med erverv og tap av 

statsborgerskap, innvilgelse av tillatelser, flyktningers rettsstilling, iverksetting av vedtak 

om utvisning og kostnader ved utreise, tvangsmidler i forbindelse med effektuering av 

vedtak og straffebestemmelser.  

 

I avhandlingen vil jeg drøfte menneskerettigheter som har særlig betydning i forbindelse 

med vurderingen om et utvisningsvedtak kan effektueres. Utsendelsesvernet og retten til 

respekt for privatlivet vil i den forbindelse bli tatt opp. Også andre menneskerettigheter vil 

kunne ha betydning i forbindelse med et vedtak om utvisning, da særlig retten til liv, 

diskrimineringsspørsmål, spørsmål om dobbeltstraff og retten til å inngå ekteskap. Disse 

rettighetene byr på mange spørsmål som er av stor interesse, men det vil bli for omfattende 

å gå inn på disse problemstillingene i denne avhandlingen. 

 

Aller først redegjør jeg for en del ord og uttrykk som anvendes i denne avhandlingen, og 

som har spesiell betydning i utlendingsforvaltningen. Videre vil jeg kort gå inn på hva 

utvisning er, hvem som kan utvises og gangen i en utvisningssak. Deretter vil jeg redegjøre 

for utvisningshjemlene og følgene av et utvisningsvedtak. Videre vil jeg gå inn på 

begrensninger i adgangen til å utvise. Jeg vil her komme inn på de begrensninger 

utlendingsloven selv setter, og noen av de begrensninger som oppstår gjennom 

menneskerettighetene. Forholdsmessighetsvurderingen, utsendelsesvernet og retten til 

familieliv vil i den forbindelse bli tatt opp. 
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1.3 Begrepsbruk 

1.3.1 Oppholdstillatelse 

Utlendinger kan gis opphold på forskjellig grunnlag. Oppholdsgrunnlaget har betydning for 

forholdsmessighetsvurderingen i forbindelse med et utvisningsvedtak. 

 

Visum 

Hovedregelen i Norge er etter utl. § 25 at utlendinger må ha visum for å reise inn i landet. 

Visumet gjelder som hovedregel i inntil tre måneder. Unntak fra visumplikten står i utf. 

§ 105, og gjelder blant annet nordiske borgere, personer med norsk utlendingspass og 

utlendinger fra land som Norge har visumfrihetsavtale med.  

 

Nordiske borgere 

Borgere fra de nordiske landene trenger ikke særskilt tillatelse, og kan fritt ta arbeid eller 

bosette seg i Norge. 

 

Arbeidstillatelse 

En utlending som har et konkret arbeidstilbud i Norge kan få arbeidstillatelse. Det finnes 

syv hovedtyper av arbeidstillatelser. Disse er spesialist, sesongarbeider, au pair, praktikant, 

arbeidende gjest, fiskeindustriarbeider og tillatelse til EU/EØS/EFTA-borgere. For den 

siste gruppen gjelder det spesielle EU/EØS-regler.5   

 

Arbeidstillatelse kan danne grunnlag for bosettingstillatelse, men arbeidstillatelse etter 

EU/EØS-regelveket gir ikke grunnlag for bosettingstillatelse. En EU/EØS-borger må søke 

spesielt om en tillatelse som gir grunnlag for en permanent bosettingstillatelse, for 

eksempel søknad om familiegjenforening.  

 

Studenter 

Utlendinger som vil studere i Norge kan gis oppholdstillatelse for å gjennomføre studiet. 
                                                 
5 Jf. UDI faktaark om Arbeidstillatelse, www.udi.no. 
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Tillatelsen gjelder kun så lenge utdanningen varer. Utlendingen må forlate riket når 

utdanning er ferdig. 

 

Familieinnvandring 

Når et familiemedlem i utlandet kommer til Norge for å bo sammen med familien sin, kan 

det danne grunnlag for opphold. Vilkåret er at den som familiemedlemmet i utlandet ønsker 

å forenes med må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha en arbeids- eller 

oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring. Tillatelse gis først og 

fremst til nære familiemedlemmer. Familieinnvandring kan danne grunnlag for 

bosettingstillatelse.6 

 

Asyl 

Asyl er et fristed i et fremmed land for en flyktning. En asylsøker er en person som 

kommer på egenhånd og uanmeldt til Norge, og ber om beskyttelse og anerkjennelse som 

flyktning. Oppholdstillatelse gis til flyktninger som har en velbegrunnet frykt for 

forfølgelse i hjemlandet. 

 

Beskyttelsesgrunner 

Dersom en utlending ikke oppfyller kriteriene for asyl, kan han få oppholdstillatelse av 

beskyttelsesgrunner dersom det likevel ikke vil være trygt for ham å reise tilbake til 

hjemlandet.  

 

Humanitært grunnlag 

Opphold på humanitært grunnlag kan gis dersom det foreligger sterke menneskelige 

hensyn, slik som alvorlige helsemessige forhold eller hensynet til mindreåriges situasjon.  

 

Bosettingstillatelse 

Bosettingstillatelse gir rett til varig opphold i Norge. Tillatelsen er ikke tidsbegrenset og 

                                                 
6 Jf. UDI faktaark om Familieinnvandring, www.udi.no. 
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trenger derfor ikke og fornyes. Bosettingstillatelse kan gis til utlendinger som har bodd 

sammenhengende i Norge i tre år, med en oppholds- eller arbeidstillatelse som er gitt med 

sikte på varig opphold i landet, og som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Dette 

gjelder de som har fått innvilget asyl, opphold på humanitært grunnlag, opphold av 

beskyttelsesgrunner, familiegjenforening og arbeidstillatelse som spesialist.7  

Tillatelsen gir et utvidet vern mot bortvisning og utvisning. 

1.3.2 Flere ord og uttrykk 

Utlendingsmyndighet 

Den delen av forvaltningen som befatter seg med utlendingssaker. 

Utlendingsmyndighetene består av politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeids- og 

Inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, 

Utlendingsnemnda (UNE) og utenriksstasjonene. 

 

Innvandrer 

Statistisk sentralbyrå bruker begrepet ”innvandrer” om personer med to utenlandsfødte 

foreldre, og om personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.  

 

Tredjelandsborger 

Utlendinger som kommer fra land som ikke berøres av EØS-avtalen eller EFTA-

konvensjonen kalles tredjelandsborgere. Disse har andre (dårligere) rettigheter enn EØS- 

og EFTA-borgere. 

 

Schengensamarbeidet 

Samarbeid mellom EU-landene, (med unntak av Storbritannia og Irland) og Norge og 

Island. Målsettingen for samarbeidet er at avskaffelsen av de indre grenser skal bidra til den 

frie bevegelighet for personer. 

 

                                                 
7 Jf. UDI faktaark om Bosettingstillatelse, www.udi.no. 



 7

Schengen informasjonssystem (SIS) 

System for registrering av personopplysninger og opplysninger om gjenstander innenfor de 

landene som deltar i Schengensamarbeidet. På utlendingsrettens område innebærer 

samarbeidet at en utlending som blir utvist fra et land som deltar i samarbeidet blir 

innmeldt i SIS med den følge at vedkommende nektes innreise i hele Schengenområdet for 

den tiden meldingen ligger inne.    

2 Metode 

2.1 Rettskildesituasjonen på utlendingsrettens område 

Utlendingsretten er en del av den spesielle forvaltningsretten. Dette er et rettsområde med 

mange rettskilder. Forvaltningens kompetanse strekker seg over et vidt område. Ikke i alle 

tilfeller trengs hjemmel i lov for at forvaltningen skal kunne gjennomføre det de ønsker.  

Når forvaltningen vurderer å fatte et vedtak om utvisning, kan dette imidlertid ikke gjøres 

uten hjemmel i lov. På grunn av at en utvisning er en direkte og kraftig inngripen i 

vedkommendes private sfære, følger det av legalitetsprinsippet at hjemmel i lov kreves. 

 

Sentrale regelverk er utlendingsloven og utlendingsforskriften. Men disse er ikke 

uttømmende. Andre lover vil også være av betydning, blant andre forvaltningsloven (fvl)8 

og straffeloven (strl)9. 

 

Utlendingsretten er et dynamisk område. Det er et av de juridiske områder som oftest er 

gjenstand for endringer. Politiske beslutninger foretatt på bakgrunn av saker drøftet i media 

fører ofte til endringer.  

 

                                                 
8 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967. 
9 Almindelig borgerlig straffelov av 22.05.1902 nr. 10. 



 8

2.1.1 Forvaltningspraksis 

Rundskriv, retningslinjer og direktiver utarbeidet av forvaltningsorganer utgjør en stor del 

av rettskildene på rettsområdet. Den omfattende bruken av rundskriv, retningslinjer og 

direktiver, sammen med de hyppige endringene i lovverket, gjør at det ikke alltid er like 

enkelt å holde seg oppdatert.  

 

Rundskrivene gir uttrykk for forvaltningens praksis og gir nærmere retningslinjer for 

hvordan reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften skal anvendes. Som rettskilde er 

rundskrivene underordnet lovtekster, forarbeider og rettspraksis, og skal derfor ikke følges 

dersom de strider mot for eksempel lov eller Høyesteretts tolkning. 

 

Rundskrivene er ikke alltid lett tilgjengelige. De raske endringene på området fører til at 

det blir gitt en god del rundskriv, og de nye rundskrivene opphever ofte eldre rundskriv. De 

som anvender rundskriv som en rettskilde må alltid undersøke om det aktuelle rundskrivet 

er opphevet og erstattet av et nytt.   

 

Utlendingsdirektoratets internmeldinger gir uttrykk for den interne praksis i direktoratet. 

Særlig gis det retningslinjer for skjønnsutøvelsen i den interne saksbehandlingen. Disse 

meldingene er ikke offentlige, og har dermed liten vekt som rettskilde. 

2.1.2 Sivilombudsmannen 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen) undersøker klager fra 

borgerne som gjelder urett og feil som kan være gjort av den offentlige forvaltningen. 

Sivilombudsmannen skal også bidra til at menneskerettighetene respekteres.  

Forvaltningsorganer kan ikke pålegges av sivilombudsmannen å omgjøre et vedtak, men 

forvaltningen retter seg regelmessig etter hans syn på saken.  

 

Grunnloven § 75 l og ombudsmannsloven10 har lagt spesielle oppgaver til 

sivilombudsmannen. Disse oppgavene må medføre at hans meninger blir tillagt en spesiell 
                                                 
10 Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen, av 22.06.1962 nr. 8. 
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vekt når det skal tas stilling til hva som er gjeldende rett i forvaltningen. I alle fall må dette 

gjelde det organ som sivilombudsmannens undersøkelser har vært rettet mot, og som hans 

uttalelser og anbefalinger er rettet til.11  

 

Betydningen av sivilombudsmannens uttaleleser som rettsfaktor er i rettsteorien ikke 

avklart.  

 

Erik Boe sier at det er naturlig for forvaltningen å følge sivilombudsmannens rettssyn på 

grunn av den kontrollen som sivilombudsmannen har overfor forvaltningen og den autoritet 

og respekt som det står av institusjonen.12 

Eckhoff/Helgesen uttaler at sivilombudsmannens uttalelser er en ”viktig rettskildefaktor”.13 

Fleischer på sin side påpeker at ”[d]et burde kunne anses som en selvfølge at det ikke har 

noen vekt som argument for et bestemt resultat at vedkommende synspunkter har vært 

hevdet av noen – hva enten det er juridiske teoretikerer, av sivilombudsmannen eller av en 

departementsavdeling”.14 

Eckhoff/Smith uttaler at sivilombudsmannens årlige melding til Stortinget med ”referater 

av et utvalg saker som har vært behandlet utgjør en verdifull kilde til kunnskap om 

forvaltningsrettslige spørsmål”.15 

Frihagen uttaler i forbindelse med hvilken vekt domstolene vil legge på 

sivilombudsmannens uttaleleser, at det må kunne ”regnes med” at domstolene vil være 

”varsomme med å treffe avgjørelser som vil kunne føre til at sivilombudsmannens autoritet 

svekkes”.16  

 

                                                 
11 Jf. Arne Fliflet: Hva er gjeldende rett i forvaltningsretten?, Jussens Venner - 2002 - Nr. 03, s. 188. 
12 Jf. Erik Boe: Innføring i juss, (Oslo 1996), s. 283. (Sitert i Arne Fliflet s. 188). 
13 Jf. Torstein Eckhoff/ Jan E. Helgesen, Rettskildelære, (Oslo 2001), s. 231. (Sitert i Arne Fliflet s. 188). 
14 Jf. Carl A. Fleischer, Rettskilder og Juridisk metode, (Oslo 1998), s. 223. (Sitert i Arne Fliflet s. 188). 
15 Jf. Torstein Eckhoff/ Eivind Smith: Forvaltningsrett, 6. utgave, (Oslo 1997), s. 628-629. (Sitert i Arne 

Fliflet s. 188). 
16 Jf. Arvid Frihagen, Forvaltningsrett I, (Oslo 1991), s. 58. (Sitert i Arne Fliflet s. 188). 
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Selv om meningene er delte, må det vel kunne hevdes at sivilombudsmannens uttalelser 

ikke er en ubetydelig kilde, etter at det har vært påpekt av flere at uttalelsene er av 

betydning.  

2.1.3 Folkerett 

Utlendingsloven § 4 bestemmer at ”loven skal anvendes i samsvar med internasjonale 

regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke utlendingens stilling”. 

Myndighetene må med bakgrunn i menneskerettighetene respektere de grunnleggende 

rettigheter og friheter som individene har overfor dem. Internasjonale regler kommer til 

anvendelse i den grad de styrker utlendingens stilling. De norske reglene skal gjelde 

dersom utlendingen er bedre vernet etter disse reglene. Av internasjonale regler er det 

menneskerettighetene som har størst betydning i utvisningstilfellene.  

 

I NOU 1993:18 er det uttalt at ”det er klart at menneskerettighetskonvensjonene er en 

relevant rettskildefaktor av betydelig vekt”. Det uttales videre at dette ikke er overraskende 

da norske domstoler, på tross av sitt dualistiske utgangspunkt, aldri har ”inntatt den 

holdning at folkerettslige argumenter ikke hører hjemme i saker for nasjonale domstoler”.17 

 

Menneskerettsloven inkorporerer flere internasjonale konvensjoner og gjør dem til norsk 

lov. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)18, FNs konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter (SP)19, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter (ØSK)20 og barnekonvensjonen21 er gjort til norsk lov. Det at disse 

konvensjonene er inkorporert gjennom menneskerettsloven får den virkning at de skal gå 

foran norsk lov dersom det oppstår motstrid. Dette gjelder likevel ikke dersom det er 

Grunnloven det har oppstått motstrid med.  
                                                 
17 Jf. NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter, s. 67. 
18 Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. 

november 1950. 
19 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966. 
20 FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966. 
21 Convention on the Rights of the Child, 20. November 1989. 
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Før menneskerettsloven trådte i kraft fantes det en rekke bestemmelser i lovverket som 

inkorporerte all folkerett på sitt saksområde. Følgen av dette er at norsk lov må anvendes i 

samsvar med de internasjonale regler som Norge er bundet av. Disse går da altså lengre enn 

menneskerettsloven, ved at alle menneskerettighetskonvensjoner er inkorporert, ikke bare 

et fåtall. Utl. § 4 er et eksempel på en slik bestemmelse.22 

2.1.4 Rettspraksis 

Rettspraksis er en betydningsfull rettskilde. Da særlig praksis fra Høyesterett. Domspraksis 

angir hva som er gjeldende rett på et område. Når det gjelder utvisningsspørsmål er det 

forholdsvis få dommer som har vært oppe for Høyesterett. De mest prinsipielle dommene 

omhandler i hvilken grad myndighetene kan overprøve forvaltningens skjønnsutøvelse. 

 

Rettspraksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har betydning i den 

grad Norge skal overholde sine internasjonale forpliktelser. Selv om EMD har gitt statene 

et relativt fritt spillerom når det gjelder utvisning av fremmede lands borgere, kan de alltid 

overprøve om saksbehandlingen har vært tilstrekkelig tilfredsstillende. Tolkningen av de 

forskjellige menneskerettighetsbestemmelsene som gjennom menneskerettsloven og 

utl. § 4 er gjort til norsk lov, har betydning for hvordan norske rettsanvendere skal tolke 

bestemmelsene. 

 

 

                                                 
22 Jf. Ken Uggerud: Den andre bølge? Om menneskerettighetenes tilfeldige tilværelse i norsk rett. (Upublisert 

artikkel 2006), s. 6-7. 
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3 Utvisning 

Utvisning er i utlendingsretten et forvaltningsmessig tiltak utlendingsmyndighetene har 

overfor utlendinger som av forskjellige grunner ikke lenger får bli eller komme til Norge. 

Utvisning er det mest inngripende vedtak i utlendingsloven.23 

 

Grunnlaget for utvisning er en lovovertredelse i Norge, det vil si brudd på utlendingsloven, 

straffeloven eller straffebestemmelser i spesiallovgivningen. Sonet dom, ilagt straff eller 

ilagt særreaksjon i utlandet når dette skjedde for mindre enn fem år siden, er også grunnlag 

for utvisning.24 

 

De viktigste bestemmelsene om utvisning står i utl. §§ 29 flg. og § 58, med utfyllende 

regler i utlendingsforskriften. Utlendingsforskriften §§ 121 og 195 er imidlertid av 

begrenset betydning da den ikke gir viktige materielle regler i forhold til utvisingsspørsmål.   

 

Enkelte utlendinger har på grunn av sin tilknytning til landet et utvidet vern mot utvisning. 

Nordiske borgere og borgere som berøres av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen har et 

bedre vern mot utvisning enn det som gjelder for tredjelandsborgere. 

 

I 2004 ble 1260 personer utvist fra Norge. Dette er en økning på nesten 120 personer fra 

2003. Denne økningen skyldes utelukkende utvisninger på bakgrunn av brudd på 

utlendingsloven. Sammenlignet med 2003 var det en nedgang på nærmere 15 % i 

utvisninger på bakgrunn av straff i 2004.  

 

Økningen i antall utvisninger med bakgrunn i utlendingsloven kan forklares med økt 

oppmerksomhet om saker som omhandler personer som har oppgitt falsk identitet i 

forbindelse med søknad om asyl og andre oppholdstillatelser. I 2003 ble 5 personer utvist 

                                                 
23 Jf. Bjørn Vandvik (red.): Utlendingsrett, (Oslo 2004), s. 320. 
24 Jf. Rundskriv UDI 2003-025 SODA, s. 4. 
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med en annen begrunnelse enn brudd på utlendingsloven eller straffeloven, og 12 personer 

ble utvist med dette grunnlaget i 2004.25  

 

I 2005 ble 1299 personer utvist fra landet. 572 av disse ble utvist på grunn av brudd på 

straffeloven, mens 695 ble utvist på grunn av brudd på utlendingsloven. Det ble fattet flere 

utvisningsvedtak i 2005 enn i 2004 og 2003 på grunn av styrking av 

saksbehandlerkapasiteten.26  

 

Statistikken viser at de mest praktiske utvisningsgrunnlagene er brudd på straffeloven og 

brudd på utlendingsloven. 

4 Utvisningsreglenes formål 

Etter utl. § 5 er det Stortinget som ”godkjenner hovedprinsippene for reguleringen av 

innvandringen”. Loven er således dynamisk i forhold til det som regjering og Storting 

fastsetter er norsk innvandringspolitikk.  

 

Utlendingslovens formålsbestemmelse står i § 2. Denne bestemmelsen angir tre 

hovedformål. Loven skal gi ”kontroll med inn- og utreise og med utlendingers opphold i 

riket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk”. Den skal også ivareta rettssikkerheten til 

utlendingene. Og den skal gi ”vern mot forfølgelse for flyktninger og andre utlendinger 

som er forfulgt”.   

 

                                                 
25 Jf. UDI: Tall og fakta 2004, s.22. 
26 Jf. UDI årsstatistikk 2005, www.udi.no. 
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Denne rekkefølgen gir imidlertid ikke grunnlag for noen rangordning. I Innst. O. nr. 92 er 

det uttalt at ”hensynet til vern av forfulgte, rettsikkerhetshensyn og kontrollhensyn er alle 

likeverdige formål etter loven”.27 

 

I Ot.prp. nr. 46 er det uttalt at ”[d]en ene oppgaven loven skal fylle er å etablere et sett med 

regler som gjør det mulig å holde den kontroll med utlendingers adgang og opphold i landet 

som anses nødvendig. Men det er samtidig maktpåliggende å gi regler som sørger for at 

dette skjer på en måte som ivaretar strenge rettsikkerhetshensyn og som generelt er slik at 

en kan være bekjent av dem”.28 Hensikten med formålsbestemmelsen er å angi de viktigste 

formålene, men det er videre uttalt på side 28 at formålsbestemmelsen ikke kan oppfattes å 

være uttømmende.  

 

Utvisning faller inn under første ledd i formålsbestemmelsen, da det er et middel 

myndighetene har i forbindelse med kontrollen med inn- og utreise, og med opphold i riket. 

Bestemmelsen gir grunnlag for denne kontrollen. Det er en bred politisk enighet om at det 

skal være en regulert og kontrollert innvandring til Norge.29 

 

I NOU 1983:47 legger fremmedlovutvalget til grunn av man fortsatt må ha regler om 

utvisning. ”Utvisningsinstituttet er … en av hjørnesteinene i et fremmedrettslig 

reaksjonssystem. Så vel alminnelige folkerettslige grunnsetninger som spesielle 

traktatregler bygger på at statene på visse vilkår … kan utvise utlendinger”. Det uttales 

videre i forbindelse med om man kan tenke seg andre reaksjonsformer enn utvisning, for 

eksempel fengsel og så la utlendingen bli i landet, at ”et slikt system ville imidlertid av 

flere grunner ikke fungere tilfredsstillende. Det ville være svært vanskelig å håndheve 

begrensninger i adgangen til innreise i riket hvis man ikke hadde noen mulighet til å fjerne 

fra riket utlendinger som skulle vært avvist ved grensen”.30 

                                                 
27 Innst. O. nr. 92 (1987-88) s. 7. 
28 Ot.prp. nr. 46 (1986-87) s. 27. 
29 Jf. Eli Fisknes: Utlendingsloven kommentarutgave, (Oslo 1994) s. 69. 
30 Jf. NOU 1983:47 Ny fremmedlov s. 203. 
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Forarbeidene til utlendingsloven sier ikke noe direkte om formålet med utvisningsreglene. 

Indirekte fremkommer det imidlertid at formålet med utvisning er å fjerne muligheten for 

utlendinger som av en eller annen grunn er uønskede fra å oppholde seg i Norge.31  

 

Kontrollen med innvandringen må ikke gå utover rettssikkerheten for utlendingene. I NOU 

1983 er det uttalt at ”[l]oven skal ikke bare være et instrument i myndighetenes interesse, 

men også tjene dem den gjelder, altså særlig utlendingene.”32 Et spørsmål i forbindelse med 

rettssikkerheten for utlendingene er om hvorvidt domstolene skal kunne overprøve alle 

sider ved et forvaltningsvedtak om utvisning. Full domstolskontroll er hovedregelen i 

forvaltningsretten i saker som betyr mye for den enkelte. Unntak fra hovedregelen må 

begrunnes nærmere.33 Et utvisningsvedtak er av stor betydning for den som omfattes av 

det, og dermed burde domstolene ha kompetanse til å overprøve alle sider ved vedtaket.  

 

Høyesterett har gjennom sin praksis gått fra det syn at domstolene ikke kan overprøve det 

forholdsmessige i forvaltningens vurdering i en utvisningssak, til å mene at domstolene kan 

overprøve alle sider ved forvaltningens skjønnsutøvelse.34 

 

I NOU 1983 er det uttalt at rettssikkerhetsbegrepet består av flere elementer. ”En viktig 

bestanddel er å sikre at det treffes avgjørelser med riktig og rimelig innhold. Dette krav 

gjelder både rettsanvendelsen, bevisbedømmelsen og skjønnsutøvelsen”.35 Bakgrunnen for 

uttalelsen er at avgjørelse om utvisning må skje med betryggende saksbehandlingsregler og 

av organer som utlendingene har full tillitt til. Det at utlendinger har mulighet til å bringe 

                                                 
31 Jf. Stine Dordy Nybø: One strike and you’re out – om utvisning av straffedømte utlendinger, Stensilserie 

for Juss-Buss, (Oslo 1997) s. 8. 
32 Jf. NOU 1983:47 s. 167. 
33 Jf. Ken Uggerud: Domstolenes myndighet til å prøve vedtak etter utlendingsloven. Rt. 1995 s. 72. Kritisk 

Juss nr. 2 1996, s. 94. 
34 Nærmere om domstolsoverprøving i punkt 6.6.2. 
35 Jf. NOU 1983:47 s. 222-223. 
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negative vedtak inn for domstolen og få saken sin vurdert av et uavhengig organ, vil være 

med på å øke tilliten til utlendingsmyndighetene og rettssystemet, og vil også være et viktig 

rettssikkerhetsmoment.  

5 Hvem kan utvises? 

I utl. § 1 første ledd fastslås det at loven gjelder for utlendinger. Det vises i den forbindelse 

til § 48. Her defineres en utlending som ”enhver som ikke er norsk statsborger”. 

I statsborgerloven36 gis det nærmere bestemmelser om hvem som har rett til norsk 

statsborgerskap. 

 

Dersom en regel ikke skal gjelde alle utlendinger, må det fremgå uttrykkelig av 

utlendingsloven. Dette på grunn av definisjonen på utlending som ”enhver som ikke er 

norsk statsborger”. Reglene gir ikke grunnlag for ulik behandling på grunn av nasjonalitet, 

rase, religion eller lignende. Forskjellsbehandling må ha en saklig begrunnelse, og det er 

gitt særregler for enkelte grupper i denne forbindelse. Blant annet gjelder dette nordiske 

borgere og borgere som berøres av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.37 

6 Gangen i en utvisningssak 

Etter utl. § 32 gjelder forvaltningslovens regler ved saksbehandlingen i utlendingssaker. 

Utlendingsloven inneholder spesielle saksbehandlingsregler i forbindelse med enkelte 

saker. Disse reglene gjelder da i tillegg til bestemmelsene i forvaltningsloven. Dette gjelder 

blant annet saker som gjelder utvisning av utlendinger.  

 

                                                 
36 Lov om norsk statsborgerskap av 10.06.2005 nr. 51. 
37 Jf. Fisknes: 1994, s. 65. 
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Saksbehandlingsreglene skal sikre at forvaltningen fatter vedtak som er forsvarlige og som 

ikke strider mot lov.  

 

En forsvarlig saksbehandling, med en størst mulig grad av likebehandling, er viktig da de 

vedtakene som fattes ofte har store konsekvenser for dem de gjelder. 

 

6.1 Forhåndsvarsel 

En sak om utvisning forberedes av politiet. Grunnen til dette er at det er politiet som har 

kjennskap til det straffbare forhold som er blitt begått, og som kan være grunnlag for et 

utvisningsvedtak. Det er UDI som avgjør om det skal fattes vedtak om utvisning. Før et 

eventuelt vedtak fattes, skal det forhåndsvarsles.  

 

Regler om forhåndsvarsel står i fvl. § 16 og utl. § 33. Etter utl. § 33 første ledd skal 

utlendinger ”som har krav på forhåndsvarsel og informasjon etter forvaltningsloven §§ 16 

og 17”, ha rett til å uttale seg. Dette er et utslag av det kontradiktoriske prinsipp. 

 

Bakgrunnen for at utlendingen skal få mulighet til å uttale seg er for at saken skal bli best 

mulig opplyst før et vedtak fattes. Utlendingen har mulighet til å komme med et tilsvar til 

forhåndsvarselet.  

 

Etter utl. § 34 har utlendingsmyndighetene en veiledningsplikt. Det er politiet som skal 

veilede om at utlendingen blant annet har rett til fullmektig og rettshjelp. I tillegg gjelder 

den alminnelige veiledningsplikten etter fvl. § 11. Utlendingen skal gis informasjon om 

hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter han kan påberope seg. 

Utlendingsmyndighetene har også plikt til å sørge for at saken er best mulig opplyst før 

vedtak fattes.  
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6.2 Utvisningsvedtak 

Hvordan vedtaket skal utformes og hva det skal inneholde, følger av reglene i 

forvaltningsloven kapittel V. Etter fvl. § 23 er det et skriftlighetskrav. Vedtaket skal 

begrunnes, jf. fvl. § 24 første ledd. Hovedregelen er at begrunnelsen skal gis ”samtidig med 

at vedtaket treffes”.  Hva som skal stå i begrunnelsen er regulert i fvl. § 25. Det er et krav 

om at det i vedtaket vises til de regler og de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Det 

skal fremgå klart hva det er lagt vekt på i saken.  

 

Etter fvl. § 11 a første ledd skal forvaltningsorganet ”forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold”. Hva som ligger i ”ugrunnet opphold” er ikke presisert nærmere. En 

avveiing mellom kravet til rettsikkerhet og kravet til effektivitet i forvaltningen er 

avgjørende. Vedtaket om utvisning bør fattes snarest mulig etter at utlendingen har fått en 

straffedom og dette kan føre til utvisning, jf. utf. 126. Dette burde også være regelen der 

utlendingen har overtrådt utlendingsloven. Et vedtak om utvisning bør fattes snarest mulig 

fordi det kan være en stor belastning å leve i usikkerhet med hensyn til et utvisningsvedtak. 

 

Politiet skal informere utlendingen om vedtaket og om klageadgangen. Underretningen skal 

skje på et språk utlendingen forstår, jf. utf. § 125 tredje ledd.  

 

6.3 Klage  

En utlending som mottar et vedtak om utvisning har rett til å klage på dette. Dette følger av 

reglene i fvl. §§ 28 flg. Klagefristen er tre uker, jf. fvl. § 29.  

 

Etter fvl. § 32 første ledd bokstav a skal klagen sendes til det organ som har fattet vedtaket. 

Vedtaksmyndighet i utvisningssaker er tillagt UDI, jf. utl. § 31 første ledd andre punktum. 

UDI kan enten omgjøre vedtaket, dersom det har kommet nye opplysninger i saken som 

tilsier dette, eller så forbereder de klagesaken for UNE. Dersom ikke UDI selv velger å 

omgjøre saken, sendes den til UNE for endelig avgjørelse. 
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6.4 Utsatt iverksettelse 

En utlending som klager over et vedtak om utvisning kan be om utsatt iverksettelse inntil 

klagen er behandlet, jf. fvl. § 42. Dersom dette innvilges får utlendingen bli i landet til 

klagen er ferdigbehandlet. I noen saker vil det være mest hensiktsmessig dersom 

utlendingen får bli i landet til klagen er ferdigbehandlet. Særlig gjelder det saker der det er 

klaget over at det er uttrygt å reise tilbake til hjemlandet, og det er spørsmål om det er et 

uforholdsmessig tiltak overfor ham å sende ham dit. 

 

6.5 Omgjøring 

Dersom det forekommer nye opplysninger i saken kan utlendingen søke om omgjøring av 

et tidligere negativt vedtak. Det følger av fvl. § 35 at forvaltningsorganet kan omgjøre et 

vedtak uten at det er påklaget. En forutsetning er at omgjøringen ikke er til skade for den 

det retter seg mot, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav a. Et vedtak om utvisning er kun 

negativt, og det anses derfor ikke å være til skade for utlendingen at vedtaket blir omgjort. 

 

6.6 Overprøving av vedtak 

6.6.1 Forvaltningsmessig overprøving av vedtak 

Et vedtak om utvisning er etter forvaltningsloven å anse som et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 

første ledd bokstav b, jf. bokstav a. Etter fvl. § 28 første ledd første punktum er 

hovedregelen at vedtak fattet i første instans kan påklages til andre instans. Hvilket organ 

som er klageorgan i utlendingssaker vil i utlendingsretten variere i forhold til hvem som er 

førsteinstans. For vedtak fattet av politiet eller utenriksstasjon vil UDI være andreinstans. 

Der UDI fatter vedtak som førsteinstans er det UNE som er klageorgan. Men også 

departementet kan i noen tilfeller være klageorgan i de sakene der UDI fatter vedtak som 

førsteinstans.38 

 

                                                 
38 Jf. Utlendingsrett, s. 352. 
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Sivilombudsmannen kan også ta imot klager dersom en borger mener at et 

forvaltningsorgan har gjort en feil i saksbehandlingen. Detter følger av fvl. § 42 første ledd 

tredje punktum. Grl. § 75 l og ombudsmannsloven gir nærmere regler for 

sivilombudsmannens virksomhet. Forvaltningen er ikke tvunget til å omgjøre et vedtak selv 

om sivilombudsmannens kommer med en uttalelse som anbefaler dette. Men forvaltningen 

retter seg allikevel regelmessig etter hans syn på saken.39  

6.6.2 Domstolsoverprøving av vedtak 

Selv om klagemulighetene er uttømt i utlendingssaken og vedtaket skal effektueres, finnes 

det flere måter å angripe et forvaltningsvedtak på. Saken kan, i tillegg til at den kan klages 

inn for Sivilombudsmannen, gjøres til gjenstand for domstolskontroll. Dette skjer gjennom 

søksmål hvor der legges ned påstand om at vedtaket er ugyldig.40 

 

Utvisning er et enkeltvedtak. Den som blir berørt av vedtaket kan kreve fastsettelsesdom 

for at vedtaket er ugyldig. Domstolen skal drive legalitetskontroll overfor forvaltningen, 

den skal ikke ta standpunkt til det hensiktsmessige i forvaltningens vedtak. Domstolen kan 

ikke omgjøre et vedtak fordi de er uenige i avgjørelsen, de kan kun underkjenne eller sette 

til side vedtak som de finner ugyldige.41 

 

Et utvisningsvedtak fattes som regel på bakgrunn av forvaltningens skjønn. Hver 

utvisningssak skal vurderes konkret, og det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering. I 

denne forbindelse må forvaltningen benytte skjønn for å avgjøre om utvisning er 

forholdsmessig. Domstolen kan prøve både lovtolkingen og den konkrete rettsanvendelsen, 

selv om den beror på et skjønn. Det ”frie skjønn” er det derimot forvaltningen som avgjør 

med bindende virkning. Høyesterett uttalte i Rt. 1995 s. 72 at ”domstolene under enhver 

omstendighet har den vanlige kontroll med forvaltningens utøvelse av en skjønnspreget 

myndighet. Det vil si at domstolene kan fastlegge lovbestemmelsenes nærmere innhold og 

                                                 
39 Jf. punkt 2.1.2. 
40 Jf. Utlendingsrett, s 383. 
41 Jf. Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett, (Oslo 1997), s. 637. 
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prøve om forvaltningen har holdt seg innenfor rammen av denne. Domstolene kan videre 

prøve om forvaltningen har bygget på riktig faktum, og om det er tatt utenforliggende 

hensyn, og om det foreligger myndighetsmisbruk, vilkårlighet eller en så høy grad av 

urimelighet at det må få betydning for vedtakets gyldighet”.  

 

Den konkrete skjønnsutøvelsen i forbindelse med forholdsmessighetsvurderingen er etter 

dette tillagt forvaltningen og kan ikke overprøves av domstolene. Forvaltningens ”frie 

skjønn” har imidlertid blitt innskrenket av domstolene de siste årene, og de har vist større 

prøvingsvilje i forvaltningssaker. I saker om utvisning av utlendinger har domstolene blant 

annet endret syn på adgangen til å overprøve forholdsmessighetsvurderingen.42   

 

I Rt. 1998 s. 1795 på side 1802 påpeker Høyesterett utviklingen i rettspraksis og sier at ”det 

har vært gitt uttrykk for noe forskjellig syn på hvorvidt domstolene i sak om gyldigheten av 

et utvisningsvedtak kan overprøve den forholdsmessighetsvurdering som skal foretas etter 

utlendingsloven § 29 annet ledd og § 30 tredje ledd. I Rt-1995-72 er det uttalt at det 

konkrete skjønn ved anvendelsen av § 30 tredje ledd tilligger departementet, og ikke kan 

overprøves av domstolene i større utstrekning enn andre vedtak som hører under 

forvaltningens frie skjønn. Etter min oppfatning må imidlertid denne uttalelsen modifiseres 

gjennom senere praksis. I flere senere avgjørelser har Høyesterett forutsatt at den 

forholdsmessighetsvurdering som § 29 annet ledd og § 30 tredje ledd gir anvisning på, er et 

rettanvendelsesskjønn som domstolene kan overprøve”.  

 

Bakgrunnen for denne uttalelsen kan blant annet være at de sentrale bestemmelsene i 

utlendingsloven skal oppfylle Norges internasjonale forpliktelser, og domstolene ser det 

som en naturlig oppgave å utøve kontroll med at konvensjonsforpliktelsene oppfylles i 

praksis.43 

                                                 
42 Jf. Utlendingsrett, s. 385. 
43 Jf. Utlendingsrett, s. 385. 
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6.6.3 EMDs overprøving av norske dommer 

Domstolen kan prøve saker der det er påstått brudd på en av konvensjonens bestemmelser. 

Både individer og stater kan klage inn en sak for EMD, jf. art. 33 og 34. 

 

EMD har kompetanse i alle saker som gjelder tolking og anvendelse av EMK og dens 

protokoller, jf. art. 32. 

 

Vedtak om utvisning kan dersom utlendingen mener det er ugyldig, men ikke har fått 

gjennomslag for dette i det norske rettssystemet, klages inn for EMD. Dette må skje innen 

seks måneder, og det nasjonale rettssystemet må være uttømt for at EMD kan prøve saken, 

jf. EMK art. 35 (1).  EMD prøver om den norske avgjørelsen er i strid med EMK. I en sak 

for EMD er Norge part ved det forvaltningsorgan som fattet vedtaket. Etter EMK art. 46 (1) 

er konvensjonspartene forpliktet ”til å rette seg etter Domstolens edelige dom i enhver sak 

de er parter i”. 

 

Norske saker om utvisning har etter avgjørelse i Høyesterett ved flere anledninger vært 

forsøkt prøvet for EMD. Domstolen har erklært samtlige klager ”inadmissible” og de har 

dermed blitt avvist. 

7 Utvisningsbestemmelsene  

7.1 Utlendingsloven § 29 

Hjemmel for utvisning står i utl. § 29. Dersom utlendingen har bosettingstillatelse eller 

omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, gjelder det visse særregler ved 

spørsmål om utvisning, jf. §§ 30 og 58. 
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Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a-f beskriver situasjoner som gjør utvisning 

rettmessig. Andre og tredje ledd setter begrensninger for utvisningsadgangen etter første 

ledd. Fjerde ledd omhandler innreise etter at et utvisningsvedtak er fattet.  

7.1.1 Utlendingsloven § 29 første ledd 

Denne bestemmelsen gjelder utlendinger som ikke har bosettingstillatelse eller fyller 

vilkårene for å få slik tillatelse.  

7.1.2 Brudd på utlendingsloven  

Etter § 29 første ledd bokstav a kan en utlending som har overtrådt bestemmelser i 

utlendingsloven utvises dersom vilkårene for det foreligger. Bestemmelsen inneholder tre 

forskjellige utvisningsalternativer: Utlendingen må ”grovt eller gjentatte ganger ha 

overtrådt en eller flere av bestemmelsene i loven her” eller ha unndratt seg 

”gjennomføringen av et vedtak som innebærer vedkommende skal forlate riket”. Første 

utvisningsalternativ er grovt brudd på utlendingsloven. Videre kan det utvises for gjentatte 

overtredelser av loven og endelig for å unndra seg gjennomføringen av vedtak som 

innebærer at man skal forlate landet.44 I Ot.prp. nr. 46 på side 228 er det uttalt at 

hovedhensikten med bestemmelsen ikke er å kunne utvise utlendinger med hjemmel i 

bestemmelsen, ”men å kunne avslå søknad om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på 

grunn av brudd på utlendingsloven uten at vedkommende må være straffet eller utvist på 

grunn av overtredelsen”.    

 

Overtredelse av utlendingsloven er etter utl. § 47, første ledd bokstav a gjort straffbart. Det 

er imidlertid ingen forutsetning for utvisning etter utl. § 29 første ledd bokstav a at 

utlendingen er straffet for forholdet.45 

 

Grov overtredelse 

Overtredelsen må ha et visst omfang for å falle inn under alternativet om grov overtredelse 

                                                 
44 Jf. NOU 2004:20 Ny utlendingslov s. 303. 
45 Jf. Utlendingsrett, s. 322. 
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av utlendingsloven. Den kan ikke karakteriseres som bagatellmessig. UDI har gjennom 

praksis fastlagt hva som ligger i dette. De vanligste overtredelsene er ulovlig opphold, og 

eller ulovlig arbeid. Utl. § 6 inneholder bestemmelser for når arbeidstillatelse og 

oppholdstillatelse er nødvendig.  

 

En plikt til å gi riktige opplysninger i utlendingssaker følger av utl. § 47 første ledd 

bokstav b og § 44 andre ledd. Utlendingens aktivitet har betydning i forbindelse med hvor 

grov overtredelsen anses å være. Har utlendingen vært veldig aktiv i å unnlate å gi riktige 

opplysninger og utlendingsforvaltningen har brukt store ressurser for å bringe frem fakta, 

vil overtredelsen anses for å være grov. Det kreves årsakssammenheng mellom 

opplysningene som gis og opplysningene som ønskes oppnådd. Opplysningene må ha vært 

av vesentlig betydning for vedtaket.  

  

Overtredelsen må være tilstrekkelig dokumentert for å kunne begrunne brudd på 

utlendingsloven, antakelser og indisier holder ikke mål.46 

 

Gjentatte overtredelser 

”Ved å ta med gjentatte overtredelser av utlendingsloven har en ment å ramme også 

overtredelser som ikke er så grove hver for seg, men som under ett kan betraktes som et 

grovt forhold”.47 Det er ikke noe krav om et visst antall overtredelser før det kan være 

aktuelt å fatte et vedtak om utvisning. Videre er det ikke avgjørende at det har blitt reagert 

mot tidligere overtredelser for at man skal anse dem i sammenheng. Det er ikke avgjørende 

at det har gått en viss tid mellom overtredelsene.48 

 

                                                 
46 Jf. Rundskriv UDI 2003-025 SODA, s. 7. 
47 Jf. Ot.prp. nr. 46 s. 228. 
48 Jf. NOU 2004:20 s. 303. 
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Utgangspunktet er at overtredelsene må ha skjedd innenfor et tidsrom på to år. Men dersom 

det er en klar sammenheng mellom overtredelsene, kan utvisning besluttes selv om det har 

gått lengre tid.49 

 

Utlendingen unndrar seg gjennomføringen av et vedtak 

Dette alternativet vil komme til anvendelse typisk når en utlending ikke forlater landet etter 

å ha fått avslag på asyl. 

 

Er det usikkert om utlendingen har oppholdt seg i riket etter vedtaket, eller om han har 

forlatt landet og senere reist inn igjen, skal det som utgangspunkt legges vekt på 

utlendingens forklaring. I følge UDIs rundskriv kan det, hvis forklaringen anses som 

usannsynlig og ikke kan understøttes med stempler i pass, billetter eller lignende, legges til 

grunn at utreise ikke er foretatt.50 

 

For de fleste tilfellene av brudd på utlendingsloven kreves det ikke at saken har vært 

påtalemessig behandlet, men det kreves at forholdet er tilstrekkelig dokumentert dersom 

det skal gi grunnlag for et utvisningsvedtak. Myndigheten kan dermed treffe vedtak om 

utvisning uten å måtte gå veien om tiltale og straff. 

7.1.3 Straffedom i utlandet 

Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav b gjelder i de tilfellene hvor en utlending har 

sonet eller er ilagt straff i utlandet for mindre enn fem år siden. Forholdet må etter norsk 

lov kunne føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder for at utvisning skal være rettmessig 

etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder ved ilagt særreaksjon. Det er nok at en del av 

straffen er sonet innenfor 5-årsfristen.51 Begrunnelsen for en regel med en 5-års frist er ”at 

det en gang må settes en strek for virkningen av gamle synder”.52 

                                                 
49 Jf. Rundskriv 2003-025, s. 9-10. 
50 Jf. Rundskriv 2003-025, s. 10. 
51 Jf. Rundskriv 2003-025, s. 11. 
52 Jf. Ot.prp. nr. 46 s. 229. 
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Straff ilagt i alle land utenfor Norge, også andre land enn utlendingens hjemland, omfattes 

av bestemmelsen. Dersom det i utlandet er ilagt straff for et forhold som ikke er 

straffebelagt i Norge, kan det ikke brukes som utvisningsgrunn. Etter utlendingsloven er 

det ingen forutsetning for utvisning at særreaksjonen i utlandet er med i Norsk straffelov 

som straff eller særreaksjon. Det avgjørende må derfor være om dette er reaksjoner som 

regnes som straff eller særreaksjon der den er idømt.53 

 

Utvisning kan skje både på bakgrunn av en forbrytelse og på bakgrunn av straff for en 

forseelse.  

 

Utlendingen må ikke være straffet for overtredelsen for å utvises. Dommen må ikke være 

sonet, men den må være rettskraftig. 

 

Kun forhold som myndighetene ikke kjente til tidligere, ved for eksempel innvilgelse av 

visum, kan gi grunnlag for utvisning. Et forhold som var kjent ved innvilgelsen av 

tillatelsen, kan ikke senere brukes som grunnlag for utvisning.54 

7.1.4 Straffedom i Norge 

Etter utl. § 29 første ledd bokstav c kan utlending som i Norge er ilagt straff eller 

særreaksjon etter visse vilkår utvises. En særreaksjon vil være tvungen psykisk helsevern 

eller tvungen omsorg. Med straff menes de alminnelige straffer i strl. § 15. Rettighetstap 

etter strl. § 29 regnes også som straff. 

 

Utvisning kan skje når det straffbare forholdet kan føre til fengselsstaff i mer enn tre 

måneder eller når utlendingen ”flere ganger i løpet av de siste tre år er ilagt fengselsstraff”. 

I utgangspunktet krever altså bestemmelsen at straffebudet må ha en strafferamme på minst 

tre måneder, men en utlending kan også utvises etter bestemmelsen dersom han er ilagt 

                                                 
53 Jf. Utlendingsrett, s. 326. 
54 Jf. Rundskriv 2003-025, s. 11. 
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fengselsstraff flere ganger i løpet av de siste tre årene, uten at det er noe krav til 

strafferammen. Begrunnelsen for dette er at vedkommende utlending i disse tilfellene ikke 

kan sies å ha vist vilje til å innordne seg etter det norske lovverket, selv om de enkelte 

lovbruddene hver for seg kan sies å være av mindre alvorlig karakter.55 

 

Alternativet om fengselsstraff i mer en tre måneder omfatter, i tillegg til alle forbrytelsene, 

også de fleste forseelsene i straffeloven og i spesiallovgivningen. Utlendingen trenger ikke 

å være straffet for å bli utvist etter bestemmelsen, det holder at han har vedtatt et forelegg. 

Han må i tilfelle bli varslet om at han kan bli utvist i forbindelse med vedtagelsen av 

forelegget. Når det gjelder forelegg stiller ikke loven opp noen tidsbegrensning fra når 

straffen er ilagt i forhold til når vedtaket om utvisning fattes.56  

 

Dersom utlendingen er fengslet for et straffbart forhold, må vedtak om utvisning skje 

senest ett år etter løslatelse, jf. utf. § 126 andre ledd. 

 

For utvisning på grunn av brudd på straffebestemmelser i straffeloven eller andre 

spesiallover kreves det en rettskraftig avgjørelse, det vil si vedtatt forelegg eller endelig 

dom ved domstolene.  

7.1.5 Hensynet til rikets sikkerhet 

Utvisning kan også besluttes når hensynet til rikets sikkerhet gjør det nødvendig, jf. 

utl. § 29 første ledd bokstav d (og utl. § 30 andre ledd bokstav a). Om begrepet ”rikets 

sikkerhet” sies det i NOU 2004 på side 349 at ”[b]egrepet kan virke noe foreldet, men må 

tolkes i lys av samfunnsutviklingen og har fått fornyet aktualitet som følge av den 

internasjonale utviklingen, særlig etter terroraksjonen i USA 11. september 2001”. I praksis 

fremkommer det svært sjelden at hensynet til rikets sikkerhet anses som et aktuelt tema. 

 

                                                 
55 Jf. NOU 2004:20, s. 303. 
56 Jf. Utlendingsrett, s. 326. 
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Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avgjør om det foreligger slike forhold som nevnt i 

bestemmelsen. Utlendingen må ikke være straffet for å kunne bli utvist etter denne 

bestemmelsen.57 

7.1.6 Terrorhandlinger 

Når en utlending har overtrådt strl. §§ 147a eller 147b, eller ”gitt trygt tilholdssted til noen 

som utlendingen kjenner til at har begått slik forbrytelse”, gir utl. § 29 første ledd bokstav e 

(og utl. § 30 andre ledd bokstav c) hjemmel til å utvise utlendingen. Disse bestemmelsene i 

straffeloven retter seg mot personer som har planlagt eller drevet terrorhandlinger.58 

 

I FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1373, av 28. september 2001, punkt 2 bokstav c er statene 

påbudt å sørge for at staten ikke utgjør eller tilbyr trygt tilholdssted for personer som 

finansierer, planlegger, støtter eller utfører terrorhandlinger.59 

 

I Ot.prp. nr. 61 (2001-2002) som gjelder lovtiltak mot terrorisme, er det påpekt i punkt 11.1 

at det bør fremgå klart av utlendingsloven at terrorister og personer med tilknytning til 

terrorisme kan utvises selv om aktiviteten ikke er rettet mot Norge eller de ikke er dømt for 

forholdet.  

 

Gjennom bestemmelsene i utlendingsloven har myndighetene et middel for å utvise en 

utlending uten at han er straffet for overtredelse av straffelovens bestemmelser om 

terrorvirksomhet. Videre er det ikke nødvendig å konstatere straffansvar, det er tilstrekkelig 

å konstatere at den objektive gjerningsbeskrivelsen er overtrådt.60 

 

                                                 
57 Jf. Utlendingsrett, s. 327.  
58 Jf. Utlendingsrett, s. 237-238.  
59 Jf. NOU 2004:20 s. 304. 
60 Jf. NOU 2004:20 s. 304. 
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7.1.7 Utvisningsvedtak i et annet land i Schengensamarbeidet 

Etter utl. § 29 første ledd bokstav f kan en utlending også utvises fra riket i de tilfellene 

hvor vedkommende har blitt bortvist eller utvist fra et annet land som deltar i 

Schengensamarbeidet. Bakgrunnen for bestemmelsen er et EU-rådsdirektiv om 

anerkjennelse av avgjørelser om utsendelse av tredjelandsborgere.61 Bestemmelsen 

medfører at en tredjelandsborger som er besluttet utvist fra et land i samarbeidet, kan 

sendes direkte til hjemlandet fra det landet han oppholder seg i, uten å gå veien om og 

sende ham til det landet som opprinnelig besluttet utsendelsen.62 Direktivet skal forhindre 

at en tredjelandsborger skal kunne unndra seg effektuering av et utvisningsvedtak ved å 

forflytte seg til et annet medlemsland.63 

7.1.8 Utlendingsloven § 29 tredje ledd 

Utlendingsloven § 29 tredje ledd kommer til anvendelse dersom utlendingen har 

arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. I disse tilfellene kan utvisning bare skje ”dersom 

det straffbare forholdet kan føre til fengselsstraff i mer enn et år, eller dersom straffeloven 

§§ 228 første ledd, 237, 342 første ledd bokstav b eller c, 352 a, 384 eller 385 er overtrådt”. 

 

7.2 Utlendingsloven § 30 

Etter utl. § 30 første ledd har utlendinger som er født i riket og senere har hatt fast bopel 

her et absolutt vern mot utvisning. Bakgrunnen for dette absolutte vernet er i NOU 2004:20 

på side 305 uttalt å være at ”[d]et eneste som skiller disse fra norske borgere er som regel 

bare det formelle statsborgerskapet, og de er derfor innrømmet et like sterkt vern mot 

utvisning.” 

 

                                                 
61 EUs rådsdirektiv 2001/40/EF. 
62 Jf. Utlendingsrett, s. 328-329. 
63 Jf. NOU 2004:20 s. 318. 
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Fødselsattest gjør det enkelt å fastslå om en utlending er født i landet. Utlendingsloven 

definerer ikke nærmere hva som ligger i ”fast bopel”. I folketrygdloven (ftrl.)64 § 2-1, andre 

og fjerde ledd er begrepet ”bosatt” definert: ”Som bosatt i Norge regnes den som oppholder 

seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder”(andre ledd). 

”Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes 

vedkommende fortsatt som bosatt her” (fjerde ledd). Dersom utlendingen skal oppholde 

seg, eller har oppholdt seg, i utlandet i mer enn seks måneder per år i to eller flere 

påfølgende år, regnes han ikke lenger som bosatt, jf. ftrl. § 2-1 fjerde ledd andre punktum.65 

 

Utlendingsloven § 30 andre ledd gir nærmere beskrivelse av når utlendinger som fyller 

kravene til å få bosettingstillatelse og som ikke omfattes av § 30 første ledd, kan bortvises 

eller utvises. Disse utlendingene er gjennom bestemmelsen gitt et særlig vern mot 

utvisning. Det er ikke et krav om innvilget bosettingstillatelse, men det er tilstrekkelig at 

utlendingen fyller vilkårene for å få slik tillatelse.66 

 

Andre ledd bokstav b kommer til anvendelse hvor utlendingen har begått et straffbart 

forhold, og har sonet eller er ilagt straff for dette, og forholdet kan føre til fengselsstraff i to 

år eller mer etter norsk lov. Dette må ha skjedd for mindre enn fem år siden i utlandet, eller 

for mindre enn ett år siden i Norge. 

 

Overtredelse av narkotikalovgivningen, jf. strl. §§ 162 og 317, jf. § 162, oppstiller et 

unntak fra 2-års strafferamme. Personer med bosettingstillatelse kan etter disse 

bestemmelsene utvises på lik linje med øvrige utlendinger.67 

 

Utlendinger som er en fare for rikets sikkerhet (andre ledd bokstav a) eller som bedriver 

terrorvirksomhet (andre ledd bokstav c), kan utvises selv om de fyller kravene for 

                                                 
64 Lov om folketrygd av 28.02.1997 nr. 19. 
65 Jf. Utlendingsrett, s. 329. 
66 Jf. NOU 2004:20 s. 306. 
67 Jf. Rundskriv 2003-025 s. 19. 
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bosettingstillatelse. Vurderingen blir den samme som etter utl. § 29 første ledd bokstav d 

og e, og jeg viser derfor i denne forbindelse til punkt 7.1.5 og 7.1.6. 

 

7.3 Utlendingsloven § 58 

Utlendingsloven § 58 er en særbestemmelse om utlendinger som omfattes av EØS-avtalen 

eller EFTA-konvensjonen. EU-direktiv 64/221 om samordning av de særbestemmelser om 

innreise og opphold for utenlandske statsborgere som er begrunnet med hensynet til 

offentlig orden og sikkerhet samt folkehelsen68 ligger til grunn for reglen, og er en 

konsekvens av inngåelsen av EØS-avtalen. Gjennom avtalen vedtok EFTA-landene store 

deler av EF-retten som bindende for seg. EØS-avtalen skal være et dynamisk regelverk 

som utvikler seg i takt med EF-retten. 

 

Direktivet gir et særlig vern mot utvisning for alle som omfattes av det. Utf. § 195 gir 

nærmere anvisning på hvordan § 58 skal anvendes. Utlendingene som omfattes av utl. § 58 

er gitt et bedre vern mot utvisning for å sikre den frie bevegeligheten, jf. EØS-avtalen 

del III. 

 

Som utgangspunkt har EØS- og EFTA-borgere, samt deres nærmeste familie rett til fri 

bevegelse i hele området. En utvisning vil medføre en begrensing i denne retten til fri 

bevegelighet, og det må derfor foreligge en aktuell og alvorlig trussel mot grunnleggende 

samfunnshensyn for å kunne utvise etter bestemmelsen. Detter er et fellesvilkår for å kunne 

utvise etter utl. § 58 første, andre og tredje ledd samt etter utf. § 195. 

 

For å kunne utvise en EØS- eller EFTA-borger på grunn av straffbare handlinger er det et 

vilkår at det foreligger en gjentakelsesfare, det må være sannsynlighetsovervekt for at 

utlendingen vil begå en ny straffbar handling.  

 

                                                 
68 Rådsdirektiv 64/221/EØF av 25. februar 1964. 
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Utvisning kan etter første ledd bare fortas når hensynet til offentlig orden og sikkerhet 

tilsier det. I begrepet ”sikkerhet” ligger omtrent det samme som i begrepet ”rikets 

sikkerhet”, som er brukt blant annet i utl. §§ 29 og 30. Med begrepet ”offentlig orden” 

menes bekjempelse av kriminalitet og annen atferd som anses å være i strid med 

tradisjonelle moralnormer.69 

 

Utlendingsloven § 58 andre ledd sier at utvisning skal begrunnes i utlendingens personlige 

forhold. Det kan dermed ikke tas allmennpreventive hensyn ved utvisningen.70 

 

Videre etter § 58 andre ledd må det foreligge ”en aktuell og tilstrekkelig alvorlig trussel 

mot grunnleggende samfunnshensyn”. EF-domstolen har brukt denne formuleringen om 

utvisning av andre medlemslands borgere. Den angir terskelen for 

forholdsmessighetsvurderingen, som EØS- og EF-retten krever ved vedtak rettet mot 

borgere fra andre medlemsland.71 

 

Hvor grensen går, må vurderes konkret i den enkelte sak. UDI har i rundskriv 2002-107 

OPA gitt veiledende retningslinjer for praktiseringen av utl. § 58 og utf. § 195.   

 

En EØS-borger kan ikke utvises for en forbrytelse dersom et lands egen borger gjør en 

tilsvarende forbrytelse, og det fra landets myndigheter ikke reageres nevneverdig mot dette. 

Det må altså treffes sanksjoner for det samme forholdet overfor landets egne borgere. Dette 

kravet om proporsjonalitet er slått fast av EF-domstolen.72  

 

I denne forbindelse kan også nevnes en uttalelse fra EMD som gjaldt en sak med spørsmål 

om diskriminering mellom EU-borgere og tredjelandsborgere. I saken C v. Belgia73 var det 

                                                 
69 Jf. NOU 2004:20 s. 305. 
70 Jf. Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 101. 
71 Jf. NOU 2002:20 s. 305. 
72 Se C-115 Adiou og 116/81 Cournaille. 
73 C v. Belgia, (21794/93). 
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spørsmål om brudd på ikke-diskrimineringsprinsippet i EMK art. 14. En utvist marokkaner 

hevdet at art. 14 var krenket, i det han mente at han ble diskriminert på grunnlag av 

nasjonalitet og rase fordi kriminelle som var statsborgere av medlemsstater i EU var 

beskyttet mot slike reaksjonsformer i Belgia. Domstolen uttalte at denne formen for 

privilegert behandling hadde en objektiv og rimelig begrunnelse i at medlemslandene i EU 

har etablert et spesielt rettssystem. Utvisning er dermed ikke diskriminerende så lenge det 

blir reagert med sanksjoner mot landets egne borgere for samme forhold. 

 

Tidligere ilagt straff er ikke i seg selv nok til å anse utlendingen som en alvorlig trussel, jf. 

EU-direktiv 64/221 art. 3 nr. 2. I henhold til EF-domstolens tolking kan tidligere begåtte 

kriminelle handlinger eller forstyrrelser av offentlig orden bare tillegges vekt ved 

vurderingen dersom de omstendigheter som lå til grunn for at forbrytelsen eller 

ordensforstyrrelsen ble begått, gir god grunn til å anta at utlendingens personlige forhold er 

slik at de representerer en trussel mot offentlig orden eller sikkerhet. Med dette har 

domstolen åpnet for at tidligere straffedom i visse tilfeller kan være tilstrekkelig grunnlag 

for å vurdere den enkelte som trussel, slik at det kan treffes vedtak om utvisning.74  

 

Utlendingsloven § 58 tredje ledd hjemler utvisning av utlending som omfattes av EØS-

avtalen eller EFTA-konvensjonen dersom vedkommende har overtrådt 

terrorbestemmelsene i strl. §§ 147a eller 147b.  Denne bestemmelsen tilsvarer utl. §§ 29 

første ledd bokstav e og 30 andre ledd bokstav c, og skal ivareta andre lands sikkerhet. 

 

Nordiske borgere utvises også med hjemmel i utl. § 58.75 

                                                 
74 Jf. NOU 2004:20 s. 305. 
75 Jf. NOU 2004:20 s. 305. 
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8 Følgene av et utvisningsvedtak 

8.1 Innreiseforbudets varighet  

Innreiseforbudet kan være tidsbegrenset eller varig, jf. utl. § 29 fjerde ledd andre punktum 

og § 58 sjette ledd andre punktum. Varigheten bestemmes ut i fra hvor alvorlig den 

straffbare handling eller bruddet på utlendingsloven er. Som hovedregel gjøres 

innreiseforbudet varig, jf. utf. § 122 andre ledd andre punktum. Dersom det besluttes å 

gjøre innreiseforbudet tidsbegrenset skal det som hovedregel settes til minst to år, jf. utl. 

§ 29 fjerde ledd andre punktum, § 58 sjette ledd andre punktum og utf. § 122 tredje ledd.  

Uttrykket ”hovedregel to år” er tatt inn i bestemmelsene for å kunne sette innreiseforbudet 

til ett år i tilfeller der det er ønskelig.76 

 

I Rundskriv 2003-025 er det gitt eksempler på hvordan innreiseforbudet fastsettes i praksis 

av direktoratet. 

 

Brudd på utlendingsloven  

I de tilfellene der utlendingen har reist ulovlig inn i landet og tatt arbeid, bør lengden på 

innreiseforbudet økes i forhold til tilfeller med lovlig innreise og ulovlig arbeid. Ulovlig 

innreise er etter direktoratets retningslinjer alltid å anse som en grov overtredelse. Dersom 

en utlending har ulovlig opphold og arbeid, og i tillegg har ulovlig innreise, vurderes varig 

innreiseforbud. Ved tilfeller der utlendingen har gitt uriktige opplysninger, vurderes som 

hovedregel utvisning med varig innreiseforbud. 

 

Ved flere gjentagelser av ikke grove overtredelser, vurderes utvisning med 2 års 

innreiseforbud. Ved stadige gjentagelser vurderes 5 år eller varig innreiseforbud. 

 

Brudd på straffeloven 

For utlendinger som er besluttet utvist etter utl. § 29 første ledd bokstav c, følges i 

utgangspunktet hovedregelen i utf. § 122 andre ledd andre punktum om varig 
                                                 
76 Jf. Ot.prp. nr. 17 (1998-99) kap. 3.2.9. 



 35

innreiseforbud. Dersom utlendingen har tilknytning til Norge, kan det eventuelt være et 

hinder for utvisning. Det skal i så fall vurderes om innreiseforbudet skal gjøres begrenset, 

det vanligste er 2 eller 5 år. 

 

I vurderingen skal det blant annet legges vekt på utlendingens personlige og familiemessige 

forhold, jf. utf. § 122 tredje ledd. Forholdets alvor og tilknytning til riket for øvrig skal 

vurderes i tillegg.   

 

Bestemmelse om innreiseforbudets varighet for utviste borgere som omfattes av EØS-

avtalen eller EFTA-konvensjonen står i utl. § 58 sjette ledd. Innreiseforbudet kan også her 

gjøres varig eller tidsbegrenset, men som hovedregel skal heller ikke innreiseforbudet for 

denne gruppen gjøres kortere enn to år. 

 

8.2 Mulighetene for å komme tilbake til Norge etter et vedtak om utvisning 

En utlending som har fått tidsbegrenset innreiseforbud kan reise inn igjen i riket når den 

gitte tiden er gått.  

 

Etter søknad kan både varig og tidsbegrenset innreiseforbud omgjøres. Innvilgelse av 

søknad innebærer at utlendingen gis et besøksvisum til Norge, uten at utvisningsvedtaket 

oppheves. Overtredelse av innreiseforbudet er etter utl. § 47 første ledd bokstav a og strl. § 

342 første ledd bokstav a straffbart.77  

 

Etter utf. § 124 kan søknad om adgang til riket før det er gått to år bare innvilges når det 

foreligger sterke rimelighetsgrunner. Som regel gis det bare adgang for kortvarige besøk, 

for eksempel ved søknad om å få delta i et nært familiemedlems begravelse. Ut av dette 

forstås reglene slik at vilkårene for innreise er lempeligere når det er gått to år. Ved 

                                                 
77 Jf. NOU 2004:20 s. 311. 
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vurderingen om innreise skal innvilges må det foretas en konkret vurdering hvor 

utlendingens begrunnelse og behov for innreise veies opp mot grunnlaget for utisningen.78  

 

En opphevelse innebærer en omgjøring av vedtaket, og det må derfor foreligge nye 

omstendigheter i saken. Dette kan for eksempel være der en utvist utlending har fått større 

tilknytning til Norge, og derfor søker om familiegjenforening.  Dersom det foreligger nye 

omstendigheter i saken følger det av fvl. § 35 at forvaltningsorganer kan omgjøre vedtak 

uten at de er påklaget. Vilkåret er at omgjøringen ikke er til skade for den som vedtaket 

retter seg mot. Forvaltningsorganet som fattet vedtaket, samt organets klageinstans og 

overordnede organer kan omgjøre vedtaket, jf. fvl. § 35 andre ledd. 

 

For utlendinger som omfattes av utl. § 58, gir sjette ledd hjemmel for opphevelse av 

innreiseforbudet. Etter denne bestemmelsen kan innreiseforbudet oppheves etter søknad 

dersom det foreligger nye omstendigheter som skulle tilsi det. I følge forarbeidene til 

endringsloven av 30. april.1999 nr. 22, skal nye omstendigheter, hvis dette foreligger, 

vurderes konkret.79 Det stilles ingen krav om hvor lang tid det må ha gått for at det skal 

kunne søkes om opphevelse. Et slikt vilkår er i følge forarbeidene til endringsloven ikke i 

samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

 

8.3 SIS-innmelding 

I følge SIS-loven80 § 7 nr. 2 kan utlendinger som er utvist etter utl. § 29 første ledd bokstav 

a, b, c eller d bli registrert i SIS. 

 

Art. 96 i Schengenkonvensjonen81 inneholder bestemmelser om SIS-innmelding. Etter 

denne skal utviste utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i annet Schengenland eller 

                                                 
78 Jf. NOU 2004:20 s. 311. 
79 Jf. Ot.prp. nr. 17 (1998-99) kap. 4. 
80 Lov om Schengen informasjonssystem av 16.07.1999 nr. 66. 
81 Schengenkonvensjonen av 19.07.1999. 
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EU-land registreres i SIS. Formålet med innmeldelsen er å nekte utlendingen innreise i hele 

Schengenterritoriet. Utlendingen vil dermed bli nektet adgang til alle land i området for den 

tiden meldingen ligger inne. Dersom utlendingen prøver å ta seg inn i Schengenområdet vil 

han bli bortvist. 

 

I Norge er det UDI som beslutter innmelding i SIS etter art. 96. Utlending som er utvist på 

grunn av straff kan bare meldes inn i SIS dersom strafferammen for forholdet som ligger til 

grunn for utvisningen er på minst et år.  

 

Innmelding i SIS vil få store konsekvenser for utlendingen, og det kreves derfor at 

utlendingen ved vedtagelsen av forelegget skal gjøres oppmerksom på at innmelding i SIS 

kan bli en følge i tillegg til at han risikerer å bli utvist. I vedtaket om utvisning vil 

utlendingen også bli underrettet om at han vil bli ført inn i SIS med begrunnelse i 

utvisningen.82 

9 Begrensninger i adgangen til å utvise  

9.1 Forholdsmessighetsvurderingen 

Dersom utvisningsvedtaket, på bakgrunn av alvorlighetsgraden av utvisningsgrunnlaget og 

utlendingens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen 

selv eller hans nærmeste familiemedlemmer, kan ikke vedtaket fattes, jf. utl. §§ 29 andre 

ledd, 30 tredje ledd og 58 femte ledd. 

 

Når der er slått fast at de objektive vilkår for utvisning er til stede, foretas den subjektive 

vurderingen. Det er klart et det skal mindre til for å utvise en utlending uten noen annen 

form for tilknytning til riket enn et kortvarig opphold her, enn en utlending som har vært 

                                                 
82 Jf. Utlendingsrett, s. 347-348. 
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bosatt her i mesteparten av sitt liv, og som har etablert seg her med familie og 

arbeidsforhold. 

 

Som følge av Norges internasjonale forpliktelser må det også tas hensyn til internasjonal 

rett i vurderingen. Dette behandles i punkt 9.2 og 9.3. 

 

Uansett hva slags tillatelse utlendingen har, skal det vurderes om et vedtak er 

uforholdsmessig. Utlendinger som er i landet på visumopphold eller visumfritt opphold og 

utlendinger som ikke har tillatelse, skal også vurderes med tanke på om det er 

uforholdsmessig å utvise. I vurderingen av det uforholdsmessige ved utvisning er 

momenter som utlendingens tilknytning til Norge og hjemlandet i form av familie og barn, 

botid og arbeidsforhold, av betydning. Forholdsmessighetsvurderingen har derimot ingen 

betydning for om politiet skal opprette utvisningssak eller ikke. Men det er viktig at politiet 

i forberedelsen av saken innhenter så mange opplysninger som mulig om utlendingens 

tilknytning til Norge og hjemlandet.83 

 

Et vedtak om utvisning er uforholdsmessig dersom det fremstår som et inngripende tiltak 

når man avveier grunnlaget for at utvisningssak er opprettet mot utlendingens tilknytning 

til Norge.  

9.1.1 Forholdets alvor 

”Forholdets alvor” omfatter både straffebudets strafferamme og den idømte straff.84  

Det er ikke tilstrekkelig å fastslå at det straffbare forholdet, eventuelt bruddet på 

utlendingsloven, formelt fyller vilkårene for utvisning etter bestemmelsene i loven. 

Forholdene må etter loven vurderes konkret. Der utlendingen er dømt for grov kriminalitet 

skal det mindre til for ikke å utvise av andre grunner, og jo grovere kriminalitet det er 

snakk om, jo mindre skal til. Dersom utlendingen er dømt for grov narkotikaovertredelse, 

                                                 
83 Jf. Rundskriv 2003-025 s. 21. 
84 Jf. NOU 2004:20 s. 306. 
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grov volds- eller sedelighetsforbrytelse, eller det er konstatert brudd på strl. §§ 147 a eller 

147 b, skal der svært mye til for at vedkommende ikke utvises fra riket. 

 

Den øvre strafferammen for forholdet skal det også tas hensyn til. Straffeskjerpelser som 

har funnet sted etter at utlendingen har fått dom for forholdet, er av Høyesterett lagt til 

grunn slik at disse også bør tas med i vurderingen av hvor alvorlig forholdet er i forhold til 

vurderingen om det foreligger et grunnlag for utvisning.85  

 

I Rt. 2000 s. 591 var en person utvist på grunn av en dom på ubetinget fengsel i to år, for 

blant annet utuktig omgang med datter og samboerens to barn fra et tidligere ekteskap. 

Annenvoterende, som representant for flertallet, uttalte: ”De sedelighetsforbrytelser A er 

dømt for, er meget alvorlige. Hvor alvorlige de er, kan ikke vurderes bare på grunnlag av 

den idømte straff, 2 års fengsel. Det bør også tas hensyn til den øvre strafferamme for de 

straffbare forhold som ble påbedømt. Denne var 15 års fengsel da de straffbare forhold ble 

begått: Jeg tilføyer at synet på straffverdigheten av sedelighetsforbrytelser overfor barn ble 

betydelig skjerpet ved endringslov 22. mai 1992 nr. 49. Maksimumsstraffen for 

forbrytelsene som man står overfor i denne sak, og som gjelder utuktig omgang overfor 

barn under 10 år når det har skjedd gjentatte overgrep, ble da hevet til 21 år, som er lovens 

strengeste straff. Ved vurderingen etter utl. § 30 tredje ledd må det være relevant å ta 

hensyn også til dette forhold”.  

 

Dommen viser at dersom myndighetene har endret syn på hvor alvorlig en straffbar 

handling er, og de har vist dette med å foreta straffeskjerpelser etter at utlendingen har 

begått den straffbare handlingen, kan det være et moment som tilsier at forholdet anses mer 

alvorlig. 

9.1.2 Utlendingens tilknytning til riket 

Utlendingens tilknytning til riket er avgjørende i vurderingen om utvisningsvedtak skal 

fattes. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på hvor lenge utlendingen har oppholdt 
                                                 
85 Jf. Utlendingsrett, s. 335. 
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seg i riket, om og eventuelt hvor mange eller hvor nære slektninger som er bosatt i Norge, 

graden av integrering, hvorvidt utlendingen kom til Norge i ung alder og tilknytningen til 

hjemlandet. Andre forhold som også tillegges vekt er muligheten for fortsettelse av 

familieliv i hjemlandet og utlendingens og familiemedlemmenes helsetilstand.86 

 

Det skal mer til for å utvise en som har hatt opphold her over lang tid, og som har stiftet 

familie og arbeidsforhold, enn en som kun har oppholdt seg her i en kortere tidsperiode. 

Hvor gammel utlendingen var da han ankom landet er av stor betydning. For voksne 

utlendinger som ankom landet som små barn, og senere har hatt uavbrutt opphold i riket, 

vil tilknytningen vurderes som svært sterk.  

 

Når utlendingens tilknytning til riket vurderes, vil graden av integrering i det norske 

samfunnet bli vurdert. Det leggers vekt på om han behersker norsk språk, hvilken 

tilknytning han fortsatt har til hjemlandet og generelt hvilken deltagelse han har i det 

norske samfunnet.87 Det legge i praksis også vekt på utlendingens tilknytning, eller 

manglende tilknytning, til hjemlandet.  

 

I forarbeidene er det sagt at et utvisningsvedtak vil kunne være et uforholdsmessig tiltak 

overfor en utlending dersom han ”har fått lovens minimumsstraff for et mindre graverende 

forhold, selv om han ikke kan sies å ha noen sterk tilknytning til landet”. I de sakene om 

gjelder alvorligere forhold vil det først være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen 

dersom han har tilknytning som er av betydning.88 

 

I Rt. 1998 s. 1795 hadde en utlending som kom til landet fra Pakistan i 1976, da han var 13 

år gammel, blitt utvist på grunn av en fengselsdom på 1 år og 2 måneder for 

narkotikaovertredelser. Høyesterett kommer til at det ikke var et uforholdsmessig tiltak å 

utvise ham fra landet, selv om han har bodd i Norge i 17 år. Bakgrunnen for dette er 
                                                 
86 Jf. NOU 2004:20 s. 306. 
87 Jf. Utlendingsrett, s. 336. 
88 Jf. Ot.prp. nr. 46 s. 230. 
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alvorlighetsgraden av forbrytelsen veid opp mot hans tilknytning til hjemlandet. Han er gift 

og har ektefelle og tre barn i Pakistan. I tillegg bor hans foreldre og søsken der. Han har en 

tante og en onkel i Norge, men har forholdsvis beskjeden kontakt med dem. Utlendingen 

har hele tiden, mens han har bodd i Norge, hatt kontakt med familien i Pakistan. Videre 

snakker han punjabi som er hans morsmål, og han er kjent med Pakistanske 

samfunnsforhold. Videre har utlendingen hatt lange ferieopphold i Pakistan. Den lange 

botiden i Norge har mindre betydning i dette tilfellet, da han har den vesentlige 

familietilknytningen til Pakistan. 

 

Dommen viser at tilknytningen til Norge vil bli vurdert opp mot utlendingens tilknytning til 

hjemlandet, og at tilknytningen til hjemlandet kan være sterkere selv om utlendingen kom 

til Norge som barn. 

 

Borgarting lagmannsretts dom 2003 s. 185 gjaldt gyldigheten av et utvisningsvedtak mot en 

kvinne fra Chile. Hun ble utvist med bakgrunn i en dom på 45 dager ubetinget fengsel for 

kjøp, oppbevaring og salg av mindre mengder narkotika. Kvinnen hadde 7 års botid i 

Norge på vedtakstidspunktet. Hun var separert fra sin ektemann, som hadde blitt norsk 

statsborger, og hun hadde ikke barn.  

 

Retten kommer til at det er et uforholdsmessig tiltak å utvise kvinnen på grunn av hennes 

tilknytning til riket veid opp mot alvorlighetsgraden av det straffbare forholdet. Den 

tilknytning hun har opparbeidet seg gjennom botiden og sitt fem år lange ekteskap, samt 

hennes integrering i arbeidslivet, gjør at hun har en tilknytning som er av betydning. At hun 

er separert og ikke har barn, er etter rettens mening av betydning, men kan ikke være 

avgjørende. Heller ikke at hun har søsken og foreldre i Chile er avgjørende. Det er etter 

rettens mening en betydelig belasting for henne dersom hun må opprette et nytt nettverk i 

hjemlandet. Retten har ved vurderingen av forholdsmessigheten lagt vekt på at det ikke har 

blitt påvist noen utvisningsvedtak i lignende tilfeller, og at det etterlater et inntrykk av at 

utvisningen av kvinnen er strengere enn den forvaltningspraksis utlendingsmyndighetene 

har ført i tiden før dommen. 
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Lagmannsretten legger i dommen til grunn at tilknytning til riket ”kan opparbeides ved å 

bo og arbeide i landet, og at utlendingen ikke nødvendigvis må ha nære familiemedlemmer 

i Norge for etter hvert å få sterk tilknytning”. 

 

I vurderingen av om et utvisningsvedtak er uforholdsmessig, må det i tillegg til 

utlendingens tilknytning, også legges vekt på forholdene i utlendingens hjemland.89 

9.1.3 Utlendingens familieforhold 

Et vedtak om utvisning vil få konsekvenser for familielivet. Familier vil kunne bli splittet 

som følge av en utvisning, hvis de ikke kan eller vil følge med den utviste til hjemlandet. 

Det forhold at familien kan bli splittet, gir ikke alene grunnlag for å vurdere utvisning som 

et uforholdsmessig tiltak. Det må kreves at familien blir utsatt for store belastninger.  

 

Foreligger det alvorlig kriminalitet, må det kreves at familien blir utsatt for uvanlig store 

belastninger. Høyesterett har slått dette fast i flere dommer. I Rt. 2000 s. 591 uttalte 

annenvoterende: ” Videre gjør lovhistorien og reelle hensyn det etter min mening naturlig å 

tolke § 30 tredje ledd slik at det ved meget alvorlig kriminalitet skal svært mye til før det 

kan bli tale om å anse en utvisning som et «uforholdsmessig tiltak» i lovens forstand. I 

forlengelsen av dette sistnevnte synspunkt vil jeg understreke at det normale vil være at en 

utvisning griper inn i et etablert familieliv på en belastende måte, i særdeleshet når man må 

legge til grunn at familien blir atskilt ved utvisningen. For at utvisningen skal fremstå som 

et uforholdsmessig tiltak, må det kreves uvanlig store belastninger”. 

 

Hva som ligger i ”uvanlig store belastninger” er ikke klart. Rettspraksis er svært streng i 

disse tilfellene. I Rt. 1996 s. 1510 var en pakistansk borger med kone og to barn utvist på 

grunn av meget alvorlig narkotikaforbrytelse. På grunn av det ene barnets helse, kunne de 

                                                 
89 Nærmere om forhold i utlendingens hjemland i punkt 9.2.1. 
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ikke flytte til Pakistan. Utvisningsvedtaket ble likevel oppretthold på grunn av den 

kriminelle handlingens alvorlighetsgrad.90 

 

Disse dommene omhandler utvisning av utlendinger som har begått meget alvorlige 

kriminelle handlinger, og de er derfor besluttet utvist selv om dette splitter familien. I 

denne type saker vil allmennpreventive grunner ha betydelig gjennomslagskraft i 

forholdsmessighetsvurderingen. I Borgarting lagmannsretts dom 2003 s. 185 er det påpekt 

at Høyesteretts praksis samlet sett gir ”uttrykk for at det ved alvorlig kriminalitet skal mye 

til før hensynet til utlendingen og hans familie vil kunne begrunne tilsidesettelse av et 

utvisningsvedtak”. 

 

I andre saker, med mindre alvorlighetsgrad, er det klart at utlendingens familieforhold vil 

være et tungtveiende moment ved vurderingen. Ingen slike saker har til nå vært oppe for 

Høyesterett.  

9.1.4 Unntak fra forholdsmessighetsvurderingen 

Forholdsmessighetsvurdering skal ikke foretas hvor det er rikets sikkerhet som er grunnlag 

for utvisningsvedtaket, jf. utl. § 29 første ledd bokstav d og § 30, andre ledd bokstav a. Når 

det gjelder borgere som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen er det ikke 

gjort unntak i forholdsmessighetsvurderingen på samme måte som det som gjelder for 

tredjelandsborgere, jf. utl. § 58.91 

 

9.2 Utsendelsesvern  

9.2.1 Utl. § 15 

En flyktning har rett til beskyttelse mot forfølgelse. Dette har han rett til gjennom 

asylinstituttet. Men en som ikke anses som flyktning kan også ha behov for beskyttelse. 

                                                 
90 Jf. Utlendingsrett, s. 337-338. 
91 Jf. Utlendingsrett, s. 335. 
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Han vil da være omfattet av regler som gir rett til vern mot retur.92 Utl. § 15 gir regler som 

skal sikre dem som trenger det beskyttelse, uavhengig av om de fyller vilkårene for å få 

asyl. Utl. § 15 siste ledd sier at ”vernet etter første ledd kommer til anvendelse ved alle 

former for vedtak etter loven”. Etter dette kan derfor ikke utvisningsvedtak effektueres i de 

tilfellene som faller inn under § 15.   

 

Bestemmelsen gjennomfører et av formålene med utlendingsloven ved at den gir et vern for 

flyktninger og andre utlendinger som er forfulgt, jf. § 2, tredje ledd. 

 

Dersom man finner at forhold som beskrevet i utl. § 15 og utf. § 121 første ledd foreligger, 

skal vedkommende utlending ikke utvises. Utvisning skal heller ikke skje dersom 

vedkommende risikerer dødsstraff i sitt hjemland. EMK art. 3, FNs torturkonvensjon93 

art. 3, samt øvrige konvensjonstekster som omhandler temaet, skal ved vurderingen tas i 

betraktning.94  

 

Bestemmelsene i § 15 første ledd gjelder ”utlending”. Dette betyr at alle utledinger i 

prinsippet er omfattet, men vernet gjelder likevel ikke utlendinger som faller inn under 

tredje ledd i bestemmelsen. Dette er utlendinger som er en fare for rikets sikkerhet eller 

som har begått en særlig alvorlig forbrytelse og fått endelig dom for forholdet, og som 

dermed utgjør en fare for samfunnet. 

 

Første ledd første punktum gjennomfører i norsk rett non refoulement-regelen i 

flyktningkonvensjonen95 art. 33.96 

 

                                                 
92 Jf. Retten til vern mot retur, artikkel hentet fra UNEs årbok 2003, s. 18-19. 
93 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10. 

December 1984. 
94 Jf. Rundskriv 2003-025 s. 20. 
95 FNs konvensjon om flyktningers stilling av 28. juli 1951. 
96 Jf. Fisknes 1994 s. 160. 
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Fremmedlovutvalget sier i NOU 1983:47 at ”artikkel 33 inneholder … en begrensning i 

adgangen til å gjennomføre utvisning av flyktninger. Bestemmelsen fastslår at selv om 

utvisning kan besluttes uten hinder av artikkel 32, kan en slik beslutning ikke gjennomføres 

når den medfører at flyktningen blir sendt til grensene for et territorium hvor forfølgelse 

kan fryktes. Staten må da ikke ”expel or return”, med et fransk uttrykk ”refouler”, 

flyktningen på noen måte, heter det. Unntak fra dette prinsipp om ”non-refoulement” er 

bare gjort i de tilfelle hvor flyktningen må anses for en fare for rikets sikkerhet eller er 

dømt for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for samfunnet” 97.  

 

Andre punktum er ment å ivareta forpliktelsene som følger av vernet etter blant annet EMK 

art. 3. Tredje ledd begrenser vernet mot utsendelse dersom det er fare for rikets sikkerhet, 

dersom det foreligger endelig dom for særlig alvorlig forbrytelse og dersom det foreligger 

omstendigheter som nevnt i Flyktningkonvensjonen art. 1 F, som gjelder visse grove 

lovbrudd.98 

 

Flyktningkonvensjonen gir ingen rett til asyl, men det foreligger en forpliktelse til å gi 

beskyttelse til dem som omfattes av konvensjonen. Dette påpekes av Høyesterett i Rt. 1991 

s. 586.99  

 

Dommen gjelder forståelsen av fremmedloven av 1956 § 2. Spørsmålet i dommen er ”om 

og under hvilke betingelser en person som ikke var gjenstand politisk forfølgelse i 

fremmedlovens forstand mens han oppholdt seg i hjemlandet, skal måtte anses som en 

politisk flyktning med rett til asyl etter lovens § 2 som følge av omstendigheter som 

inntreffer senere”. Dette gjelder spørsmål om såkalt flyktning ”sur place”. Det må skilles 

mellom objektiv og subjektiv ”sur place”.  Objektiv er den forfølgelsesrisiko som etableres 

ved endrede politiske forhold i hjemlandet. Subjektiv er den risiko som utløses av 

vedkommendes egen virksomhet etter at han forlot hjemlandet. Det uttales i dommen at 
                                                 
97 Jf. Nou 1983:47 s. 145. 
98 Jf. Erik Møse: Menneskerettigheter, (Oslo 2002) s. 228. 
99 Jf. Fisknes 1994 s. 160. 
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fremmedloven § 2 ikke etablerer ”en alminnelig plikt for norske myndigheter til å gi asyl til 

subjektive ”sur place”-flyktninger”. På side 595 og 596 i dommen uttales det at på 

asylrettens område ”må hovedregelen være at det bare er den som med rette frykter politisk 

forfølgelse i hjemlandet på grunn av virksomhet han har utøvd der, som kan gjøre krav på 

flyktningstatus i Norge”. Det uttales videre i forbindelse med behandlingen av subjektive 

sur place-flyktninger at det er ”på det rene at Norge gir oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag også til slike ”flyktninger” og dermed under enhver omstendighet oppfyller det 

sentrale krav som konvensjonen stiller på det område den regulerer”. 

 

Etter utl. § 15 første ledd første punktum må ikke en utlending i medhold av 

utlendingsloven sendes ut av landet dersom dette kan utsette vedkommende for forfølgelse. 

Dersom det på det tidspunktet det er aktuelt å fatte et vedtak som innebærer at en utlending 

må forlate landet, er det på det rene at beskyttelsesreglene i § 15 første ledd kommer til 

anvendelse. Det skal da ikke fattes slikt vedtak, jf § 15 fjerde ledd.  

 

Uttrykket ”kan frykte forfølgelse” i første ledd første punktum er av fremmedlovutvalget 

tolket slik at frykten må være velgrunnet. Det er avgjørende om utlendingen kan frykte 

forfølgelse, og det må skje en objektiv bedømmelse i hvert enkelt tilfelle.100 

 

Etter § 15 første ledd andre punktum har utlendinger som av lignende grunner som angitt i 

flyktningkonvensjonen rett på samme vern som utlendinger som omfattes av første 

punktum.  

 

I Ot.prp. nr. 46 på side 103 uttales det i forbindelse med praktiseringen av utl. § 15 første 

ledd andre punktum at ”personer som er i det en kan kalle en flyktningliknende situasjon, 

bør være vernet mot utsendelse hvis de trues av slike straffer… eller for øvrig står i fare for 

å bli drept eller utsatt for umenneskelig behandling”. Det uttales videre at 

”flyktningliknende” ikke er noe særlig klart begrep, ”men det tjener til å peke på faren for 

                                                 
100 Jf. NOU 1983:47 s. 355. 
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at overgrep kan skje på grunn av manglende rettsorden eller under tilsidesettelse av 

grunnleggende normer for behandling av mennesker”. Et problem ved anvendelsen av § 15 

vil være at sakene ofte må avgjøres på grunnlag av mangelfulle bevis. Opplysninger vil ofte 

være ukontrollerbare, og informasjon som foreligger vil ofte være av usikker kvalitet og 

mangelfull. Det understrekes i forbindelse med dette på side 103 i proposisjonen at ”det 

ikke kreves sannsynlighetsovervekt for at vilkårene er oppfylt for å gi utlendinger vern mot 

utsendelse”. Jo alvorligere konsekvenser utlendingen står overfor, jo mindre skal det til for 

å gi ham beskyttelse. Skal utlendingen gis flyktningstatus ”bør det kreves alminnelig 

sannsynlighetsovervekt for at asylsøkeren virkelig er flyktning”. 

 

Den formulering som er brukt i andre punktum må i følge fremmedlovutvalget innebære 

”at såvel kravet til arten av den fare som truer som påregneligheten av at den skal inntreffe, 

er noe strenger enn etter flyktningekonvensjonen”.101 

 

Et praksisnotat fra UNE gir nærmere retningslinjer for tolkningen av bestemmelsen. 

Notatet tar for seg nemndas praksis og er basert på en gjennomgang av seksjonenes 

arkiverte vedtak.102 Praksisnotatet er ikke en rettskildefaktor med stor tyngde. Det er først 

og fremst rettspraksis fra norske og internasjonale domstoler som vil ha betydning for 

tolkingen av bestemmelsen, særlig praksis fra EMD da utlendingsloven § 15 første ledd 

andre punktum må tolkes i samsvar med EMK art. 3. Utl. § 15 andre punktum er en 

utvidelse i forhold til flyktningkonvensjonen, og samsvarer med den folkerettslige 

forpliktelsen som følger av EMK art. 3. I EMK art. 3 nedlegges det er forbud mot ”tortur 

eller umenneskelig eller nedverdigende” behandling eller straff, mens utl. § 15 første ledd 

andre punktum henviser til en nærliggende fare for å ”miste livet” eller bli utsatt for 

”umenneskelig behandling”.  

 

Praksisnotatet fra UNE gir et innblikk i hvordan forvaltningen i Norge tolker bestemmelsen 

og hvilke momenter som anvendes i praksis. 
                                                 
101 Jf. Ot.prp. nr. 46 s. 202. 
102 UNE, Praksisnotat av 31.01.2005 om utl. § 15, første ledd andre punktum, www.une.no.  
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Hva som legges i de enkelte begrepene i utl. § 15 første ledd andre punktum finnes det ikke 

så mange eksempler på fra nemndas praksis. Innvilgelse skjer ofte på grunnlag av en 

helhetsvurdering. Avslag begrunnes ofte kort ved at det henvises til asylvurderingen og det 

fastslås i en setning at § 15 ikke er til hinder for retur.  

 

Praksisnotatet sier noe om hva som regnes som ”flyktninglignende grunner”. 

EMK art. 3 oppstiller ikke noe krav om årsakssammenheng med en ”flyktninglignende 

grunn”, slik som § 15 første ledd andre punktum gjør. I teorien er det blitt stilt spørsmål 

ved om § 15 første ledd andre punktum bør tolkes utvidende for at den skal komme fullt ut 

i samsvar med art. 3, eller om art. 3 bør vurderes som en supplerende 

beskyttelsesbestemmelse. 

 

Det finnes mange eksempler fra nemndas praksis at handlingene klageren anfører å kunne 

bli utsatt for, blir ansett som ”kriminelle handlinger begått av enkeltpersoner” eller 

”enkeltstående kriminelle handlinger” osv.  

 

I følge praksis er anførsler som gjelder problemer med familien, for eksempel mishandling 

fra familiemedlemmer eller frykt for å bli utstøtt av familien, ikke tilstrekkelig til at dette i 

utgangspunktet kan gi vern etter § 15, første ledd andre punktum.  

 

I saker der det konkluderes med at anførslene ikke kan knyttes til en konvensjonsgrunn, 

slik at det ikke er grunnlag for asyl, og man deretter vurderer saken etter § 15 første ledd 

andre punktum, blir det sentrale vurderingstemaet i de fleste tilfellene om klager kan søke 

beskyttelse hos hjemlandets myndigheter. Anførsler om trusler fra privatpersoner eller fra 

kriminelle miljøer eller paramilitære grupper er typiske eksempler på saker der det ikke 

foreligger grunnlag for asyl.  

 

I nemndas vedtak sies det sjelden noe om begrepet ”flyktninglignede grunn”. Bakgrunnen 

for det kan være at det ikke er nødvendig å ta stilling til det, siden saken uansett avslås med 
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henvisning til at klageren kan søke beskyttelse hos hjemlandets myndigheter. Det kan også 

være at det bevisst ikke bli sagt noe om det fordi ”flyktninglignende grunn” ikke er et krav 

i EMK art. 3. Også i de sakene som blir innvilget sies det sjelden noe om 

”flyktninglignende grunn”. Det kan således ikke listes opp hva som i nemndas praksis 

anses for å vær en ”flyktninglignende grunn”.  

 

Praksisnotatet sier videre noe om hvilke krav som stilles til ”nærliggende fare”. 

Også her er det i svært få vedtak tatt konkret stilling til hva som ligger i begrepet. 

I de vedtak det sies noe særskilt om ”nærliggende fare”, gjøres det gjerne i form av en 

presisering av at begrepet ikke innebærer noe krav om sannsynlighetsovervekt, eller ved 

ulike former for definering av begrepet, for eksempel ”i nærliggende fare ligger et skjerpet 

krav til så vel arten av den fare som truer, som påregneligheten av at den vil inntreffe”. 

 

Praksisnotatet sier også noe om når det foreligger ”umenneskelig behandling”. 

Også når det gjelder betydningen av dette begrepet finnes det heller ikke mange vedtak der 

nemnda har foretatt en selvstendig vurdering av betydningen.  

 

Det har i vedtak blant annet blitt nevnt at fengselsstraff alene ikke kan karakteriseres som 

”umenneskelig behandling”, men at dette vil kunne stille seg noe annerledes dersom den 

straffedømte risikerer å bli mishandlet under soning. Videre vil ikke diskriminering og 

trakassering i utgangspunktet karakteriseres som ”umenneskelig behandling”. At det er en 

vanskelig humanitær situasjon i hjemlandet er i utgangspunktet heller ikke til hinder for 

retur etter § 15, første ledd andre punktum. 

 

Dette viser er det få eksempler fra nemndas praksis på at det er blitt foretatt inngående 

drøftelser av de ulike begrepene i § 15 første ledd andre punktum. 

 

I de sakene der bestemmelsen har blitt drøftet, er det sjelden gått inn på hva som ligger i de 

enkelte begrepene. Det foretas normalt en helhetsvurdering, der den formen for 

umenneskelig behandling som klager anfører å kunne bli utsatt for, blir vurdert opp mot 
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faren for at han vil bli utsatt for det. En anførsel vil raskt bli ansett for å være dekket av 

begrepene ”flyktninglignende” og ”umenneskelig behandling” dersom den legges til grunn 

som troverdig og det anses nærliggende at klager vil bli utsatt for det anførte ved retur.  

9.2.2 EMK art. 3 

EMK art. 3 setter forbud mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff. Bestemmelsen har nær tilknytning bestemmelsene om til retten til liv (art. 2) og 

retten til respekt for privatliv (art. 8). Retten til liv er helt grunnleggende i 

menneskerettssammenheng, siden de øvrige rettighetene begynner og slutter med livet.103 

Jeg har valgt å avgrense mot art. 2 fordi det vil bli for omfattende å drøfte bestemmelsen i 

denne avhandlingen og fordi andre EMK-bestemmelser er mer relevante for 

utvisningstilfellene. Jeg kommer nærmere inn på art. 8 i punkt 9.3.1.  

 

Den øvre grensen for art. 3 er tortur, som vil si omfattende grove overgrep, ren vold, 

elektrosjokk osv. Den nedre grensen er nedverdigende behandling eller straff. Eksempler 

på dette er bruk av gapestokk og ulike former for ydmykelse.104 

 

I NOU 2004:20 på side 131 er det nevnt en standardformulering EMD gjerne anvender for 

å beskrive hvilket alvor en handling må ha for å utgjøre en krenkelse av EMK art. 3:  

”[I]ll treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of 

Article 3. The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on 

all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment, the 

manner and method of its execution, its duration, its physical or mental effects and, in some 

instances, the sex, age and state of health of the victim”. 

 

Rettspraksis har slått fast at bestemmelsen, som er absolutt og ganske ordknapp i sin 

formulering, ikke tillater noen unntak. Verken bekjempelse av terrorisme eller kampen mot 

organisert kriminalitet kan ikke berettige behandling som er i strid med art. 3.  

                                                 
103 Jf. Njål Høstmælingen: Hva er menneskerettigheter? (Oslo 2005), s. 27. 
104 Jf. Høstmælingen: Hva er menneskerettigheter? s. 30. 
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Selv om bestemmelsen er absolutt, hender det at det foregår mishandling som forsøkes 

forklart med at formålet er godt. Et eksempel er situasjonen i Irak. USAs forsøk på å 

begrunne mishandlingen ved Abu Ghraib-fengselet kan ved første øyekast synes rimelig. 

Den offisielle begrunnelsen for mishandlingen i fengselet har vært rettet mot behovet for 

informasjon. USA kan innhente opplysninger om mulige attentater, terroraksjoner og 

terrornettverk gjennom harde avhør. I denne kampen mot terror, hvor USA er 

okkupasjonsmakt i et fremmed land, kan slike harde metoder kanskje være nødvendige for 

å få tak i viktig informasjon. Det kan for noen være forståelig at enkeltpersoner må lide i 

denne kampen. Men da reiser neste spørsmål seg, i forbindelse med hvilke handlinger som 

skal godtas og hvilke rettssikkerhetsgarantier ofrene skal ha. Selv om spørsmålene kan ha 

interesse for mange, åpner ikke konvensjonen for noen avveininger her. Dersom en 

handling kvalifiserer til en krenkelse av bestemmelsen, så er torturforbudet krenket.105 

 

EMD har flere ganger uttalt at art. 3 er en av de mest fundamentale bestemmelsene i 

konvensjonen, og at den avspeiler medlemsstatenes sentrale verdier.106 I saken Soering v. 

UK uttales det i premiss 88 at ”[t]his absolute prohibition of torture and of inhuman or 

degrading treatment or punishment under the terms of the Convention shows that article 3 

enshrines one of the fundamental democratic societies making up the Council of 

Europe”.107 

 

Art. 3 sammenholdt med art. 1 kan etter omstendighetene også medføre at staten skal treffe 

positive foranstaltninger som sikrer at individer innenfor jurisdiksjonen ikke lider overlast; 

tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff, verken fra statlig eller privat 

side. Det kan derfor i visse situasjoner bli snakk om at staten har en positiv forpliktelse til 

                                                 
105 Jf. Høstmælingen: Hva er menneskerettigheter? s. 32. 
106 Jf. Peer Lorenzen m.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer (art 1-10), (Danmark 

2003), s 115. 
107 Soering v. UK, (14038/88). 
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aktivt å beskytte enkeltpersoner mot risikoen for de integritetskrenkelser som art. 3 

forbyr.108  

 

Rettspraksis har slått fast at art. 3 har visse virkninger utenfor landets grenser. Som 

utgangspunkt er det statene selv som regulerer adgang til, opphold i og utvisning fra 

statene. I saken Vilvarajah m.fl. fremheves det i premiss 102 at ”[s]tates have the right, as a 

matter of well-established international law and subject to their treaty obligations including 

Article 3 of the Convention (art. 3), to control the entry, residence and expulsion of 

aliens”.109 Forbudet i art. 3 medfører en plikt for statene til ikke å sende asylsøkere eller 

andre til stater hvor det må antas at de vil bli behandlet i strid med art. 3.110 

 

Vilvarajah-saken dreide seg om fem tamilske menn, som søkte asyl i England på grunn av 

frykt for forfølgelse i Sri Lanka. Asylsøknadene ble avslått med begrunnelse i at det ikke 

var noe som indikerte at søkerne var spesielt utsatt. Det ble anført at det må søkes å finne 

en balanse mellom på den ene siden beskyttelse av individenes grunnleggende rettigheter 

og på den andre siden tilfluktsstatens interesser. Domstolen stod overfor en vanskelig 

vurdering, men kom frem til at dersom England krenket art. 3, og måtte innvilge 

asylsøknadene, ville dette kunne få store sosiale og økonomiske konsekvenser for staten 

Dette fordi det var mange i Sri Lanka som var i samme situasjon som søkerne, og dermed 

kunne ha rett til asyl. Domstolen fant derfor ikke krenkelse av art. 3.111 

 

I NOU 2004:20 er det på side 129 uttalt at ”[s]tatene er forpliktet til å avstå fra å returnere 

noen til et land eller område hvor de vil risikere å bli utsatt for slike overgrep som EMK 

artikkel 3 forbyr”.  

 

                                                 
108 Jf. Lorenzen, (Danmark 2003), s 105. 
109 Vilvarajah m.fl. v. UK, (13163/87). 
110 Jf. Lorenzen, (Danmark 2003), s 122. 
111 Jf. Terje Einarsen: Retten til vern som flyktning, (Bergen 2000), s. 443-444. 
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Dette ble, etter langvarig kommisjonspraksis, første gang fastslått av Domstolen i Soering 

v. UK. Dette synet innebærer ikke at konvensjonen gis anvendelse utenfor den innklagedes 

stats jurisdiksjon, jf. art 1, som sier at landene som omfattes av konvensjonen har ansvar 

for å sikre enhvers rett innenfor sitt myndighetsområde. I avgjørelsen sies det at staten 

anses ansvarlig for sin avgjørelse om å sende personer til forhold som nevnt i art. 3. Saken 

gjaldt utlevering av en tysk drapsmann fra Storbritannia til USA, hvor han risikerte 

dødsstraff. Domstolen fant at det ved utlevering var en reell risiko for at han risikerte 

mange års ventetid på dødsstraff under strenge forhold. Ut fra en konkret vurdering av 

vedkommendes alder og mentale tilstand da handlingen ble begått, kom Domstolen til at 

utlevering ville være i strid med art. 3. I norsk lovgivning er det bestemmelser om dette i 

utleveringsloven §§ 7 og 12 nr. 1d. 

 

Tilsvarende prinsipper gjelder for utsendelse av utlendinger, for eksempel ved utvisning.  

Den fortolkningen som ble lagt til grunn til EMK art. 3 i Soering-saken, ble i Cruz Varas-

saken112 utvidet til å omfatte utvisning av asylsøkere. I premiss 70  uttales det at 

”[a]lthough the present case concerns expulsion as opposed to a decision to extradite, the 

Court considers that the above principle also applies to expulsion decisions and a fortiori to 

cases of actual expulsion”. Dette selv om EMK ikke inneholder noen rett til asyl.  

 

I saken risikerte en chilensk statsborger å bli utvist fra Sverige på grunn av grove 

narkotikaforbrytelser. Klageren hevdet at han risikerte tortur og mishandling ved utsendelse 

til Chile på grunn av hans politiske aktivitet.  

 

I premiss 75 er spørsmålet om det er en ”real risk of treatment contrary to Article 3” som 

følge av utsendelsesvernet. Konvensjonsorganene vil vurdere dette på grunnlag av 

opplysninger som var eller burde vært kjent for staten da utsendelse fant sted. Domstolen 

fant ikke krenkelse i denne dommen, da klageren selv hadde vært lite behjelpelig med å få 

frem alle fakta om forhold som var av betydning for utvisningsvurderingen.  

                                                 
112 Cruz Varas v. Sverige, (15576/89). 
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Disse prinsippene er fulgt opp av Domstolen i senere saker.113 Spørsmålet som har blitt stilt 

i disse sakene er om det foreligger alt i alt en reell risiko for at søkeren vil bli utsatt for 

behandling i strid med EMK art. 3 i sitt hjemland.114 

 

En spesiell situasjon forelå i D v. UK115, hvor en utvisning av en narkotikakurer som ville 

dø av aids krenket art. 3. D var straffedømt for innføring av narkotika til Storbritannia, og 

det var på det grunnlaget fattet utvisningsvedtak. I henhold til medisinske prognoser hadde 

D kun få måneder igjen å leve på tidspunktet for Domstolens avgjørelse. D hadde etablert 

et behandlingsmiljø i Storbritannia, og det ble lagt stor vekt på at det ville få dramatiske 

konsekvenser å gjennomføre en retur til hjemlandet, hvor pleiesituasjonen ville være en 

helt annen. Domstolens argumentasjon viser at det ikke er et vilkår for krenkelse at man 

risikerer en overgrepshandling etter retur. Men ut fra en totalvurdering av søkerens 

situasjon i oppholdsstaten, sammenholdt med den forventede situasjonen i mottakerstaten, 

kan man komme til at selve utsendelsen må karakteriseres som ”umenneskelig 

behandling”.116 Det var søkerens spesielle situasjon som var bakgrunn for krenkelse i denne 

saken.  

 

Det kan ikke utelukkes at art. 3 vil kunne få betydning ved utsendelse til land hvor klageren 

risikerer mishandling fra personer som ikke representerer myndighetene, jf. H.L.R. mot 

Frankrike. Saken gjaldt en mann fra Colombia som ble utvist fra Frankrike etter å ha blitt 

dømt til 5-års fengsel for smugling av 580 gram kokain. H.L.R. hadde i forbindelse med 

narkotikasaken samarbeidet med fransk politi, og hadde i den forbindelse navngitt tre 

personer. En av disse hadde på grunn av dette blitt utvist til Colombia. H.L.R. fryktet at han 

ville bli myrdet ved retur til Colombia fordi han tystet. I forbindelse med spørsmål om 

anvendeligheten av EMK art. 3 ved forfølgelse fra private enkeltindivider eller grupper, 

                                                 
113 Se Chahal v. UK (22414/93), H.L.R. v. Frankrike (24573/94) og Ahmed v. Østerrike (25964/94). 
114 Jf. Einarsen (Bergen 2000) s. 439. 
115 D v. UK, (30240/96). 
116 Jf. NOU 2004 s. 130. 
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uttalte Domstolen i premiss 40 følgende: ”Owing to the absolute character of the right 

guaranteed, the Court does not rule out the possibility that Article 3 of the Convention may 

also apply when the danger emanates from persons or groups of persons who are not public 

officials.” Ut i fra dette kan Domstolen forstås slik at den er tilbøyelig til å mene at EMK 

art. 3 er anvendelig i alle kategorier av ikke-statlig forfølgelse.117 Om det var påvist å 

foreligge en konkret risiko for at H.L.R. ville bli utsatt for behandling i strid med art. 3 ble 

av Domstolen avvist. 

9.2.3 Torturkonvensjonen 

FNs torturkonvensjon ble vedtatt av Generalforsamlingen 10. desember 1984. Den ble 

ratifisert av Norge 9. juli 1986 og trådte i kraft 26. juni 1987.  

 

Konvensjonen utdyper det vern mot tortur som finnes i andre generelle konvensjoner118, og 

således er det er spesialkonvensjon. Konvensjonen er sentral innenfor sitt problemområde, 

og den har relativ bred internasjonal oppslutning.119  

 

Torturkonvensjonen håndheves av en Komité mot tortur. 

 

I art. 1 defineres torturbegrepet. Dette er den første konvensjonsbaserte definisjonen på 

tortur: Uttrykket ”tortur” skal bety handling som må påføre alvorlig smerte eller lidelse av 

fysisk eller psykisk art. Hensikten og formålet med handlingen må være å få opplysninger 

eller tilståelse, for å straffe, ydmyke eller tvinge noen eller som utslag av diskriminering. 

Mishandlingen må påføres av eller på tilskyndelse av, eller med samtykke fra, en offentlig 

tjenestemann eller en annen person som opptrer på vegne av det offentlige. Lidelse som 

stammer fra en lovlig straffereaksjon omfattes ikke av begrepet.120 Bakgrunnen for 

definisjonen er å forby all myndighetsgodkjent grov mishandling som har bestemte 

                                                 
117 Jf. Einarsen (Bergen 2000) s. 449. 
118 Se EMK art. 3 og SP art. 7 og 10 nr. 1. 
119 Jf. NOU 1993:18 s. 132-133. 
120 Jf. Møse: Menneskerettigheter, s. 217. 
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formål.121 Konvensjonen forbyr også andre former for grusom, inhuman eller 

nedverdigende behandling eller straff.  

 

Etter art. 2 skal statene treffe effektive forholdsregler for å forebygge tortur. Dette kan for 

eksempel skje gjennom lovgivning, administrative og judisielle tiltak. Torturkonvensjonen 

er ikke inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Torturkomiteen har etterlyst 

et eget torturforbud i norsk lovgivning. 25. juni 2004 fikk straffeloven et eget straffebud 

mot tortur i § 117a, og det er antatt at dette vil gjøre det enklere å anmelde og etterforske 

potensielle torturhandlinger.122  

 

Etter art. 3 er utsendelse, utvisning eller utlevering til stat hvor det er grunn til å tro at 

vedkommende kan bli torturert forbudt.  

 

Ingen utlending kan returneres til hjemlandet dersom han risikerer tortur eller 

umenneskelig behandling i landet. Det har ingen betydning om hvorfor utlendingen er i 

Norge eller hvem utlendingen er. Dette absolutte vernet gjelder uansett. At utlendingen har 

status som flyktning er ikke et krav for vern etter bestemmelsen. Vernet gjelder også 

kriminelle og krigsforbrytere.123 

 

Myndighetene i en stat har en klar forpliktelse til å ivareta vernet mot å bli returnert til 

tortur eller umenneskelig behandling. Dette gjelder også i saker der opphold for klageren 

vil kunne være meget upopulært, fordi det vanligvis vil være kontroversielt å gi opphold til 

personer som er dømt eller anklaget for svært alvorlige forbrytelser som vekker avsky og 

fordømmelse.  

 

Eksempelvis vil det kunne hende at det må gis beskyttelse til personer man antar er 

skyldige i forbrytelser mot menneskeheten, selv om bevissituasjonen ikke gjør det mulig å 
                                                 
121 Jf. Høstmælingen: Hva er menneskerettigheter? s. 30. 
122 Jf. Årbok om menneskerettigheter i Norge 2004, Norsk senter for menneskerettigheter, s. 22. 
123 Jf. Retten til vern mot retur, artikkel hentet fra UNEs årbok 2003, s. 19. 
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få vedkommende tiltalt og dømt i Norge. Det kan dermed oppstå en situasjon hvor en som 

burde idømmes en streng straff, ikke kan dømmes i Norge på grunn av bevisets stilling, og 

han kan heller ikke returneres til hjemlandet på grunn av nærliggende fare for tortur eller 

umenneskelig behandling. Det skjer imidlertid sjelden at de konkrete enkeltsakene 

utfordrer denne bestemmelsens yttergrense.124 

 

9.3 Vern om familielivet  

9.3.1 EMK art. 8 

Et utvisningsvedtak er personlig. Det gjelder kun for den som blir utvist, ikke hans familie. 

Dersom familien på selvstendig grunnlag har oppholdstillatelse, vil ikke utvisningsvedtaket 

berøre dem overhodet. Annerledes er det hvis familiens tillatelse er avhengig av den 

utvistes tillatelse, for eksempel ved familiegjenforening. Da må de fremme søknad om 

opphold på eget grunnlag dersom de ønsker å bli i landet. Et utvisningsvedtak vil derfor 

kunne ha den følge at den utviste og hans familie blir splittet. Dette kan skyldes at familien 

ikke kan, eller ikke vil flytte til det landet som utlendingen blir uttransportert til. 

 

EMK art. 8 (1) fastslår den enkeltes rett til respekt for sitt familieliv. Etter art. 8 (2) 

begrenser statens interesser retten etter (1), på blant annet områdene sikkerhet, økonomi, 

offentlig orden og kriminalitetsforebygging.125 Et inngrep må være i samsvar med lov, 

nødvendig i et demokratisk samfunn og ivareta nærmere oppregnede formål. 

 

EMK art. 8 inneholder fire rettigheter; retten til respekt for privatliv, familieliv, hjem og 

korrespondanse. Avgrensningen mellom de fire rettighetene er ikke helt entydig eller skarp.  

Bestemmelsen inneholder et vern mot inngrep fra myndighetenes side. Staten vil ha en 

plikt til å sikre rettighetene, og må ta positive skritt for å gjøre dem effektive.  

 

                                                 
124 Jf. Retten til vern mot retur, artikkel hentet fra UNEs årbok 2003, s. 19. 
125 Jf. Utlendingsrett, s. 338-339.  
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Et betydelig område i forbindelse med art. 8 er utvisningssakene. Retten til respekt for 

familieliv gir ikke uten videre noe krav på adgang til landet eller oppholdstillatelse der. 

EMD har uttrykkelig anerkjent de enkelte staters rett til å kontrollere utlendingers adgang 

og opphold, samt å utvise uønskede utlendinger i overensstemmelse med den alminnelige 

folkerett. I denne forbindelse er det også lagt vekt på at statene må utøve denne retten i tråd 

med deres konvensjonsforpliktelser.  

 

Ved å ta med retten til respekt for familieliv som en beskyttet rettighet, har EMD anerkjent 

den selvstendige betydningen av disse utlendingenes sosiale integrasjon i oppholdslandet, 

men det beror naturligvis fortsatt på en avveining i forhold til art. 8 (2), om denne form for 

tilknytning vil gjøre utvisningen uforholdsmessig.126 

 

Konvensjonen gir ikke rett til opphold i en stat. Retten til familieliv kan likevel etter 

omstendighetene begrense myndighetenes adgang til å sende ut utlendinger som følge av 

for eksempel et utvisningsvedtak. 

 

I saken Berrehab v. Nederland127, hadde en marokkaner giftet seg med en nederlandsk 

kvinne og fått oppholdstillatelse på grunnlag av ekteskapet. De fikk en datter sammen etter 

samlivsbrudd. Oppholdstillatelsen ble tilbakekalt etter skilsmissen. Domstolen fant at det 

forelå et familieforhold mellom klageren og datteren, og det var dermed et inngrep etter 

art. 8 (1) at oppholdstillatelsen ble trukket tilbake. Vedtaket om utsendelse var i samsvar 

med lov og ivaretok legitime formål. Innvandringspolitiske hensyn falt inn under ”landets 

økonomiske velferd” i art. 8 (2), men det forelå et uforholdsmessig inngrep slik at det ikke 

var ”nødvendig i et demokratisk samfunn”. Klager hadde hatt sitt hjem og sitt arbeid i 

Nederland i flere år. Det hadde ikke vært noe å utsette på ham, og han hadde nære bånd til 

sin datter. Det forelå dermed krenkelse av art. 8.128 

                                                 
126 Jf. Lorenzen, (Danmark 2003), s. 412. 
127 Berrehab v. Nederland, (10730/84). 
128 Jf. Erik Møse/ Jørgen Aall, Norsk Lovkommentar, elektronisk utgave, oppdatert januar 2006, EMK art. 8, 

note 70. 
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EMD har behandlet spørsmålet om utvisning av andregenerasjons innvandrere på grunn av 

kriminalitet i en rekke saker. 

 

Den første var Mostaquim-saken.129 En marokkansk statsborger født i Casablanca i 1963, 

som hadde bodd i Belgia fra ettårsalderen, ble utvist i 1984, etter å ha sonet dommer for 

hærverk, vold, tyveri og heleri. EMD la vekt på klagerens alder og at samtlige av klagerens 

nærmest familie bodde i Belgia. Videre ble det lagt vekt på at klageren ikke hadde noen 

tilknytning til Marokko, at det var gått ca. fem år siden de straffbare forholdene ble begått 

og at det ikke var gjentagelsesfare. Utvisning var på bakgrunn av dette ikke 

forholdsmessig. Art. 8 ble funnet krenket.130 I Norge gir utl. § 30 første ledd beskyttelse 

mot utvisning for utlendinger som er født i Norge, og som senere har hatt fast bopel her. 

Det skal også mye til for å fatte utvisningsvedtak mot utlendinger som har kommet til 

landet som svært unge.   

 

EMD har i de fleste saker lagt til grunn at den enkelte nasjonalstat kan gå langt i å beskytte 

seg mot kriminalitet gjennom å benytte utvisning. Det går allikevel en nedre grense for 

hvilke straffbare handlinger som kan omfattes når det skal forets an avveining av det 

straffbare forholdet opp mot konsekvensene for familien. 

 

I saken Yildiz v. Østerrike131 hadde en tyrkisk borger, som hadde opphold seg i Østerrike 

siden 1989 (han var da 14 år gammel), blitt straffedømt for to tilfeller av tyveri og bøtelagt 

for tre tilfeller av kjøring uten førerkort og for et tilfelle av kjøring mot rødt lys. Da 

oppholdsforbudet ble rettskraftig avgjort i 1996 hadde han opphold seg i Østerrike i syv år, 

og hele hans nære familie bodde i landet. Han hadde tre år tidligere inngått ekteskap og 

hadde en datter på ett år. Av EMD ble ikke lovbruddene ansett for å være ubetydelige, men 

ut i fra de moderate straffen han var pålagt, synes ikke lovbruddene å være ansett som 
                                                 
129 Mostaquim v. Belgia, (12313/86). 
130 Jf. Lorenzen, (Danmark 2003), s. 413. 
131 Yildiz v. Østerrike, (37295/97). 
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svært alvorlige av østerrikske myndigheter. EMD fant at myndighetene i denne saken ikke 

hadde balansert hensynene på en rimelig måte, og at inngrepet i klagerens rett til familieliv 

ikke hadde blitt vurdert på en forholdsmessig måte.132  

 

Forholdet til den utviste og hans familie følger av forholdsmessighetsvurderingen ved 

utvisning, jf. utl. §§ 29, 30 og 58. Forholdet vil i forbindelse med et vedtak om utvisning 

vurderes på dette grunnlag. Det foretas i tillegg en selvstendig vurdering etter EMK art. 

8 (1) og (2). Ved vurderingen etter art. 8 foretas det en avveining av de interesser staten har 

i å forebygge uorden og kriminalitet, og de problemer en utvisning vil måtte medføre for 

utlendingen selv og hans familie.  

 

Om norsk utvisningspraksis er forenelig med EMK art. 8 (2) har flere ganger blitt prøvd av 

Høyesterett. I Rt. 1996 s. 551 ble det drøftet om utvisningsvedtaket er bygget på kriterier 

som er forenlige med EMK art. 8 (1). Saken dreier seg om en 44 år gammel colombiansk 

statsborger som var straffedømt for narkotikalovbrudd to ganger. Han kunne utvises til 

tross for at han hadde bodd i Norge siden han var 25 år, og hadde tre barn med sin samboer 

her. Inngrepet var nødvendig i et demokratisk samfunn for å forebygge uorden og 

kriminalitet.  

 

Høyesterett har i saken slått fast at uttrykket ”forebygge uorden eller kriminalitet” også 

omfatter forebyggelse av fare for uorden og kriminalitet i sin alminnelighet. 

Allmennpreventive hensyn som disse er fremhevet i forarbeidene til utlendingsloven og i 

utvisningsvedtakene, og ligger klart innenfor konvensjonens uttrykk. Når slike 

allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende innebærer Høyesteretts uttalelse at utvisning 

fremmer legitime formål.133 

 

Høyesterett sier videre i dommen at konvensjonsorganenes praksis forstås ”slik at de ved 

anvendelsen av nødvendighetskriteriet i art. 8 (2) i utvisningssaker ser etter om 
                                                 
132 Jf. Utlendingsrett, s. 339.  
133 Jf. Utlendingsrett, s. 339-340. 
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konvensjonsstaten har foretatt en balansert avveining av de hensyn som i det enkelte tilfelle 

taler for utvisning og hensynet til utlendingens og hans families rett til privatliv og 

familieliv etter art. 8 (1). Avgjørende er om utvisningen på det grunnlag den har, står i et 

rimelig forhold til de negative virkninger den har for privatliv og familieliv”.  

 

Dommen viser at grov kriminalitet oppfyller vilkåret om ”nødvendig i et demokratisk 

samfunn” i art. 8 (2), og at dette veier tyngre enn hensynet til familielivet. Således kommer 

retten til familieliv i andre rekke, slik at det fremstår som om statens interesser er viktigere 

enn den enkeltes familieliv. Detter er ikke i strid med EMK da tolking av ”nødvendig” i 

EMDs praksis viser at det ikke må forligge mer enn et vesentlig samfunnsmessig behov, og 

at utvisning er egnet til å fremme dette behovet. 

 

I forbindelse med saken Amrollahi v. Danmark134 har EMD nevnt følgende momenter som 

er relevante ved avveiningen etter art. 8 (2): I de tilfellene hvor en utlending vurderes 

utvist, og han har ektefelle og barn i landet som han vurderes utvist fra, er momenter av 

betydning arten og alvorlighetsgraden av forbrytelsen, klagerens oppholdstid i landet, hvor 

lang tid det har gått siden forbrytelsen ble begått og klagerens oppførsel i denne tiden, 

nasjonaliteten til de personer som blir berørt, klagerens familiesituasjon – lengden på 

ekteskapet og andre faktorer som uttrykker at det eksisterer et familieliv, om klagerens 

ektefelle visste om forbrytelsen på det tidspunktet hun startet en familieliv med klageren, 

om det er barn i ekteskapet, og hvis det er det, alderen på barna. Domstolen vil også legge 

vekt på om ektefellen kan følge med til hjemlandet til den utviste, og hvilke vanskeligheter 

dette i tilfelle medfører. Men det tilfelle at ektefellene vil møte på problemer ved å reise til 

klagerens hjemland vil ikke i seg selv utelukke utvisning. 

 

Domstolen fant i denne saken at EMK art. 8 (1) ble krenket i forbindelse med 

utvisningsvedtaket, da ektefellen ikke kunne følge med til klagerens hjemland – Iran. 

Familien ville med et utvisningsvedtak bli splittet. 

                                                 
134 Amrollahi v. Danmark, (56811/00). 
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I en del tilfeller har EMD funnet at art. 8 (1) er krenket i forbindelse med utvisningssaker 

hvor den utviste er født og oppvokst i det landet han utvises fra. Som nevnt over, setter 

norsk utlendingslov i disse tilfellene, som et utgangspunkt, et absolutt vern mot utvisning. 

Dommene fra EMD på dette området har allikevel overføringsverdi i forhold til utlendinger 

som kommer til Norge som svært små barn, og som senere har hatt uavbrutt opphold i 

riket.135  

 

Av norske klager som har blitt brakt inn for EMD kan nevnes Ö v. Norge136 (Rt. 1996 s. 

561). Saken gjelder klage fra en utvist tyrkisk statsborger. Det ble fattet utvisningsvedtak 

mot ham på bakgrunn av en dom på 10 års fengsel blant annet for ulovlig innførsel av 

narkotika. Klageren kom til Norge som 12-åring i 1976. Han er gift med en tyrkisk kvinne 

og de har fire barn sammen. Høyesterett la ikke avgjørende vekt på hans familieforhold i 

Norge, og heller ikke på at han risikerte ny straffeforfølgning i Tyrkia idet man der ville ta 

hensyn til straff idømt i Norge.  

 

EMD bemerket blant annet at utvisningen var basert på den spesielt alvorlige og skadelige 

arten av de forbrytelsene han var dømt for. Hans tilknytning til Norge gjennom blant annet 

lang botid ble heller ikke tillagt avgjørende vekt. EMD fant at hans ektefelle og barn kunne 

følge ham til Tyrkia, idet ektefellen også var av tyrkisk opprinnelse og hun hadde bodd der 

frem til voksen alder (hun kom til Norge i 1982). Klageren hadde i tillegg misbrukt sine 

bånd til Tyrkia ved at han hadde drevet med en internasjonal kriminell aktivitet som bestod 

i å smugle mellom Tyrkia og Norge. EMD fant at norske myndigheter, gjennom 

utvisningsvedtaket, hadde handlet innenfor sin skjønnsmargin og i tråd med formålene i art. 

8 (2). Klagen ble i sin helhet avvist.137 

                                                 
135 Jf. Utlendingsrett, s. 340. 
136 Ö v. Norge, (32797/96). 
137 Jf. Utlendingsrett, s. 341. 
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9.3.2 Barnekonvensjonen 

FNs konvensjon om barns rettigheter ble vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 

1989. Norge ratifiserte konvensjonen, som er folkerettslig bindende, 8. januar 1991. 

Ratifiseringen fant sted etter at Stortinget ble bedt om å samtykke i den i St.prp. nr. 69 for 

1989-90.  

 

I forbindelse med de problemstillinger som oppstår når det gjelder utvisning, slår 

barnekonvensjonen art. 3 nr 1 fast at: ”Ved alle handlinger som berører barn, enten de 

foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”, 

(norsk oversettelse).  

 

Bakgrunnen for barnekonvensjonen er det særlige behov barn har for beskyttelse og tilsyn. 

I tillegg har barnets selvstendige stilling som rettssubjekt blitt understreket med 

konvensjonen.138 

 

Artikkel 9 stiller opp en rett til ikke å skilles fra foreldrene med mindre det er til barnets 

eget beste, og en rett til rettslig overprøving av avgjørelser om å skilles fra foreldrene. 

 

Et vedtak om utvisning vil kunne ha den konsekvens at barnet blir skilt fra en av sine 

foreldre. Gjennom vurderingen, som foretas når det er spørsmål om en utlending skal 

utvises fra Norge, vil barnets forhold bli vektlagt når forholdsmessighetsvurderingen for 

utlendingens familie foretas etter bestemmelsene i utlendingsloven og EMK art. 8.  

 

Høyesterett har i Rt. 1996 s. 1510 uttalt at barnekonvensjonen er av betydning, men det 

legges til grunn at vurderingen etter EMK vil være dekkende i forhold til reglene i 

barnekonvensjonen. Ut i fra dette kan det synes som om Høyesterett mener at det ikke er 

                                                 
138 Jf. NOU 1993:18 s. 134. 
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nødvendig å ta hensyn til barnekonvensjonen alene, men det er tilfredsstillende å foreta 

vurderingen etter EMK art. 8. 

 

Når det gjelder forholdet til barnekonvensjonen art. 3 hvor personer under 18 år utvises fra 

Norge, gir ikke barnekonvensjonen noe eget grunnlag for rett til opphold, og dermed ikke 

et vern mot utvisning. Av konvensjonen fremgår det bare at barnets beste skal vektlegges 

som et primært hensyn, men det er bare et av flere hensyn som skal vektlegges. I forhold til 

vurderingen om det skal fattes et vedtak om utvisning, må det foretas en konkret vurdering 

og avveining av de hensyn som gjør seg gjeldende, herunder det straffbare forholdets art.139 

 

Det skal etter art. 3 legges vekt på hva som er til barnet beste ved alle handlinger eller 

avgjørelser som foretas av lovgivende, dømmende eller utøvende myndighet.  

 

I en vurdering om utvisning blir det derfor spørsmål om hvordan barnets beste skal måles 

og vektlegges. Utgangspunktet etter art. 3 er at det skal anlegges en interessevurdering. 

Barnets interesser favner prinsipielt videre enn de øvrige rettigheter. Barnet kan for 

eksempel ha interesse av fortsatt oppvekst i hjemlandet på grunn av språklige og kulturelle 

hensyn eller sin tilknytning til personer eller steder i hjemlandet, selv om den aktuelle 

interesse ikke direkte fanges opp av rettighetskatalogen. Interessen må riktignok kunne 

identifiseres konkret. Det vil ikke være nok å hevde at et barn i sin alminnelighet har best 

av å bo der hvor det er født.140   

 

 

                                                 
139 Jf. Utlendingsrett, s. 341-342. 
140 Jf. Terje Einarsen, Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker, Seminarrapport om barns rettigheter og 

rolle i norsk flyktningrett, mars 1998, s. 29. 
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