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14. juli 2016, Justis- og beredskapsdepartementet 

Høring om forslag til bestemmelse i utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for 

fengselsstraff for ulovlig opphold  

 

1. Innledning  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny be-

stemmelse i utlendingsforskriften om vilkår for å benytte fengselsstraff for ulovlig opp-

hold. 

 

På bakgrunn av Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet ble EUs direktiv 

2008/115/EC (returdirektivet) implementert i norsk rett med virkning fra 24. desember 

2010. EU-domstolen har tolket direktivet slik at bruk av fengselsstraff for ulovlig opp-

hold kan komme i konflikt med returdirektivets formål om å tilrettelegge for en effektiv 

returpolitikk. Det er derfor bare under nærmere angitte forutsetninger at det kan benyt-

tes fengselsstraff, og formålet med den aktuelle forskriftsendringen er å regelfeste disse 

forutsetningene for at det ikke skal oppstå motstrid mellom norsk praksis og returdi-

rektivet.  

 

2. Gjeldende rett  

 

2.1 Norsk rett  

Etter gjeldende rett kan det ilegges straff for ulovlig opphold, jf. utlendingsloven § 108 

annet ledd bokstav a, jf. § 55 annet ledd. Utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a, 

lyder som følger: 

 

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes 

den som:  

a) Forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i det følgende, el-

ler forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av disse bestemmelsene:  

(…)  

§ 55 annet ledd  

 

Utlendingsloven § 55 annet ledd lyder som følger:  

 

En utlending som akter å ta opphold i riket utover tre måneder uten å ta arbeid, 

må ha oppholdstillatelse. Opphold i et annet land som deltar i Schengensamarbeidet, li-

kestilles med opphold i riket. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om beregning av 

oppholdstiden.  

 

Riksadvokatens retningslinjer1 gir føringer for påtalebehandling av straffbare handling-

er som avdekkes i utlendingssaker. Her uttales blant annet følgende om tilfeller med 

ulovlig opphold:  

 

                                                           
1
 Retningslinjer for påtalebehandling av straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker mv., 01.12.08. 
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«Straffverdigheten vil bl.a. variere med lengden av det ulovlige oppholdet og om utlen-

dingen har forsøkt å skjule seg for myndighetene (under hele oppholdet eller for å unn-

dra seg effektueringen av et negativt vedtak), eller om han har meldt seg for utlen-

dingsmyndighetene og lever på kjent adresse (utlendingsloven § 14). Ikke sjelden kom-

bineres det ulovlige oppholdet med andre brudd på utlendingsloven, for eksempel 

manglende arbeidstillatelse og bruk av falske dokumenter, og det gjør selvsagt forhol-

det mer alvorlig. 

 

Flere omstendigheter kan påvirke hvor alvorlig det ulovlige oppholdet er og lovbruddet 

kombineres ofte med andre overtredelser av utlendingsloven. Det er derfor neppe hen-

siktsmessig å angi noen nedre grense for hvor lenge et ulovlig opphold bør vare før det 

reageres med straffeforfølgning. Det må i alle fall reageres strafferettslig hvor det kan 

dokumenteres at en utlending har oppholdt seg ulovlig i landet over tid og har holdt seg 

skjult for myndighetene. Ved mindre alvorlige overtredelser kan det være aktuelt å ut-

stede forelegg. Lengre tids ulovlig opphold bør gi grunnlag for ubetinget fengselsstraff, 

særlig når det er kombinert med ulovlig arbeid.» 

 

De fleste som er ilagt fengsel for ulovlig opphold i Norge, er i tillegg straffet for andre 

forhold, men det foreligger rettspraksis der utlendinger er ilagt fengselsstraff uteluk-

kende for ulovlig opphold. 

 

Utlendingsloven § 90 sjette ledd fastslår når politiet kan «føre utlendingen ut», det vil si 

gjennomføre tvangsretur. Nærmere regler er gitt i utlendingsforskriften § 17-15.  

 

Utlendingsloven kapittel 12 regulerer bruk av tvangsmidler, blant annet frihetsberøvel-

se (§ 106) og pålegg om bestemt oppholdssted (§ 105).  

 

2.2 Returdirektivet  

Returdirektivets virkeområde er begrenset til tredjelandsborgere som ikke er omfattet 

av direktiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om fri bevegelse innenfor EU-/EØS-området. 

Direktivet gjelder heller ikke i tilfeller hvor utlendingen blir utvist på grunn av straff.  

 

Artikkel 8 i direktivet gjelder selve uttransporteringen av tredjelandsborgeren fra 

Schengen-territoriet. Schengen-landene pålegges å treffe de nødvendige tiltak for å ef-

fektuere et returvedtak i to tilfeller: Når tredjelandsborgeren ikke har reist innen utrei-

sefristen og når det i henhold til artikkel 7 (4) ikke er gitt en utreisefrist. For at en med-

lemsstat skal kunne utsette effektuering må det foreligge en gyldig grunn i henhold til 

artikkel 9. 

 

Direktivets artikkel 15 regulerer adgangen til frihetsberøvelse av en tredjelandsborger 

som er i en returprosess. Frihetsberøvelse kan bare skje for å forberede returen eller 

gjennomføre uttransporteringen, jf. artikkel 15 (1). I artikkel 15 nr. 1 bokstav a og b er 

det gjort en tilføyelse om at frihetsberøvelse for å forberede returen og/eller gjennom-

føre uttransporteringen, «særlig» skal kunne skje når:  

a) det foreligger fare for unndragelse, eller  

b) den berørte tredjelandsborgeren unngår eller vanskeliggjør forberedelsen av returen 

eller uttransporteringen.  
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Se nærmere om bestemmelsen i Prop. 3 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven 

(gjennomføring av returdirektivet) side 51-52. 

 

2.3 Rettspraksis fra EU-domstolen  

Utgangspunktet er at EU-retten stiller medlemsstatene fritt når det gjelder strafferetten. 

Etter at EUs returdirektiv den 24. desember 2010 ble implementert i norsk rett har EU-

domstolen fattet flere avgjørelser om fortolkningen av returdirektivets artikkel 15, her-

under om at den innebærer visse begrensninger i statenes adgang til å reagere med 

fengselsstraff for ulovlig opphold.  

 

I EU-domstolens avgjørelse i El Dridi(C-61/11) var utlendingen dømt til ett års fengsel 

fordi vedkommende ikke hadde fulgt en utreiseordre. Domstolen uttalte blant annet 

følgende:  

 

(T)he Member States may not, in order to remedy the failure of coercive measures 

adopted in order to carry out forced removal pursuant to Article 8(4) of that directive, 

provide for a custodial sentence, such as that provided for by Article 14(5b) of Legisla-

tive Decree No 286/1998, on the sole ground that a third-country national continues to 

stay illegally on the territory of a Member State after an order to leave the national terri-

tory was notified to him and the period granted in that order has expired; rather, they 

must pursue their efforts to enforce the return decision, which continues to produce its 

effects.  

 

Such a penalty, due inter alia to its conditions and methods of application, risks jeopard-

ising the attainment of the objective pursued by that directive, namely, the establish-

ment of an effective policy of removal and repatriation of illegally staying third-country 

nationals. In particular, as observed by the Advocate General in point 42 of his View, na-

tional legislation such as that at issue in the main proceedings is liable to frustrate the 

application of the measures referred to in Article 8(1) of Directive 2008/115 and delay 

the enforcement of the return decision.  

 

That does not preclude the possibility for the Member States to adopt, with respect for 

the principles and objective of Directive 2008/115, provisions regulating the situation in 

which coercive measures have not resulted in the removal of a third-country national 

staying illegally on their territory.2 

 

Dommen innebærer at tredjelandsborgere ikke kan ilegges fengselsstraff bare fordi 

vedkommende oppholder seg ulovlig i riket i strid med et vedtak om å forlate riket in-

nen en fastsatt utreisefrist. Dette fordi slik straff vil være i strid med formålet som ligger 

til grunn for returdirektivet om effektiv gjennomføring av returer. Myndighetene må 

prøve å iverksette retur. Dersom «coercive measures» (utsendelse med tvang) som 

nevnt i direktivets artikkel 8 har blitt forsøkt uten å ha ført til retur, er det ikke i strid 

med direktivet å ilegge fengselsstraff.  

 

I Achughbabian-saken (C-329/11) uttalte EU-domstolen i avsnitt 43, 48 og 50 følgende:  

                                                           
2
 C-61/11 El Dridi, dom av 28. april 2011 avsnitt 58 – 60. 
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(…)this Court emphasises the duty of the Member States (…) to take any appropriate 

measure to ensure fulfilment of the obligations arising from Directive 2008/115 and to 

refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of the 

latter. It is important that the national provisions applicable must not be capable of com-

promising the proper application of the common standards and procedures introduced 

by the said directive.3 

 

(…) Directive 2008/115 does not preclude penal sanctions being imposed, following na-

tional rules of criminal procedure, on third-country nationals to whom the return proce-

dure established by that directive has been applied and who are illegally staying in the 

territory of a Member State without there being any justified ground for non-return.4  

 

In the light of all the foregoing, the answer to the question is that Directive 2008/115 

must be interpreted as:  

 

– precluding legislation of a Member State laying down criminal penalties for illegal 

stays, in so far as that legislation permits the imprisonment of a third-country national 

who, though staying illegally in the territory of the said Member State and not being 

willing to leave that territory voluntarily, has not been subject to the coercive measures 

referred to in Article 8 of that directive and has not, being placed in detention with a 

view to the preparation and carrying out of his removal, yet reached the end of the max-

imum term of that detention; and  

 

– not precluding such legislation in so far as the latter permits the imprisonment of a 

third-country national to whom the return procedure established by the said directive 

has been applied and who is staying illegally in that territory with no justified ground for 

non-return.5 

 

Dommen tydeliggjør her ytterligere at direktivet ikke er noe generelt hinder for at na-

sjonal lovgivning har straffereaksjoner, herunder fengsel, for ulovlig opphold. Reglene 

må imidlertid ikke motvirke returdirektivets formål om effektiv retur. 

  

Domstolen konkluderte med at det ikke er adgang til å bruke fengselsstraff overfor 

tredjelandsborgere som er ulovlig i riket dersom det ikke er gjort forsøk på å gjennom-

føre retur ved bruk av «coercive measures», (utsendelse med tvang) etter returdirekti-

vet artikkel 8. Dersom vedkommende er fengslet med henblikk på retur, kan vedkom-

mende ikke straffes med fengsel før maksimumsfristen for fengslingen i den konkrete 

saken er nådd. Det er imidlertid adgang til å ha lovgivning om fengselsstraff dersom 

returprosedyren er brukt og tredjelandsborgeren er ulovlig i riket. Dommen påpeker 

også straffbarhetsvilkåret om at det ikke må være en unnskyldelig grunn (justified 

ground) til at utlendingen ikke returnerer frivillig.  

 

                                                           
3
 C-329/11 Achughbabian, av 6. desember 2011 avsnitt 43 

4
 Ibid avsnitt 48. 

5
 Ibid avsnitt 50. 
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I Sagor-saken (C-430/11) var ett av spørsmålene hvorvidt det er adgang til å ha lovbe-

stemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold kan straffes med 

bøter når bøter kan erstattes av et utvisningsvedtak eller husarrest. Domstolen konklu-

derte med at direktivet ikke er til hinder for lovbestemmelser som medfører at tredje-

landsborgere uten lovlig opphold kan straffes med bot. Begrunnelsen var at bøter ikke 

forhindrer eller vanskeliggjør retur og dermed ikke er i strid med direktivets formål. 

 

2.4 Andre lands rett  

En utlending som oppholder seg i Sverige uten oppholdstillatelse, kan dømmes til bøter, 

jf. 1 § i kap. 20 i utlänningslagen. Dersom utlendingen er utvist på grunn av straffedom 

(dvs. at det gjelder et tilfelle hvor det kan gjøres unntak fra returdirektivet), kan det 

idømmes fengsel i inntil ett år eller bøter, jf. 2 §. 

 

Ifølge udlændingeloven § 59 stk. 2 straffes utlendinger som oppholder seg i Danmark 

uten nødvendig tillatelse med bøter eller fengsel inntil seks måneder. Adgangen til å 

fengsle er imidlertid nærmere omtalt i forarbeidene for å sikre samsvar med ovennevn-

te rettspraksis fra EU-domstolen. 

 

3. Departementets vurdering  

Etter gjeldende rett kan det, som nevnt, ilegges bot eller fengsel inntil seks måneder 

eller begge deler for ulovlig opphold i riket. Regelverket åpner altså for fengselsstraff 

utelukkende på grunn av ulovlig opphold, uten noe krav om at det har vært gjort forsøk 

på tvangsretur e.l. Dette er ikke i tråd med EU-domstolens fortolkning av returdirekti-

vet, jf. gjennomgangen av rettspraksis ovenfor. Selv om det i praksis er slik at de fleste 

som er dømt for ulovlig opphold også er straffet for andre forhold, mener departemen-

tet at regelverket bør justeres for å tilpasses praksis knyttet til returdirektivet.  

 

Utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge skal i første rekke returneres, slik 

formålet med returdirektivet er. Samtidig forekommer det tilfeller hvor retur ikke lar 

seg gjennomføre og hvor forholdet har et slikt alvor at det bør reageres med straff. De-

partementet ønsker ikke å snevre inn adgangen til å ilegge fengselsstraff mer enn det 

som er nødvendig for å følge opp EU-domstolens praksis. Departementet foreslår å re-

gelfeste en forutsetning om at fengselsstraff ikke skal motvirke effektiv retur. Videre 

foreslår departementet å fastsette fengselsstraff for ulovlig opphold bare kan ilegges 

under slike forutsetninger som domstolen har skissert, og som særlig innebærer føl-

gende:  

 

1. Politiet har forsøkt å føre utlendingen ut av riket, jf. § 90 sjette ledd. 

2. Det må ikke være grunnlag for å iverksette eller videreføre fengsling i medhold av 

lovens § 106 med sikte på retur.  

 

Det første vilkåret innebærer at politiet må ha gjort forsøk på å gjennomføre tvangsretur 

uten å lykkes. Det må vurderes konkret i hver sak hvilke tiltak som kan sies å utgjøre et 

forsøk på tvangsretur. Et typisk eksempel vil være at politiet har forsøkt å få utstedt rei-

sedokument mv. til utlendingen fra myndighetene i utlendingens hjemland, men hvor 
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hjemlandet ikke legger til rette for at tvangsretur kan gjennomføres. Det sentrale er at 

politiet kan vise til konkrete tiltak som er forsøkt og at disse ikke har lykkes.  

 

Det andre vilkåret innebærer at dersom utlendingen sitter fengslet i medhold av utlen-

dingsloven § 106 for å gjennomføre retur, må denne fengslingen opphøre før det even-

tuelt kan ilegges fengselsstraff for ulovlig opphold. I Norge er hovedregelen at fengs-

ling kan vare i inntil 12 uker, og ved «særlige grunner» inntil 18 måneder (i noen tilfel-

ler kan fengslingstiden overskride også denne fristen), jf. utlendingsloven § 106 femte 

ledd. Svært få, særlig blant dem som er fengslet i forbindelse med forestående tvangs-

retur, er imidlertid fengslet i mer enn noen få dager. 

 

Departementet mener at formuleringen i Achughbabian –saken om at man må ha nådd 

«the end of the maximum term of (…) detention» for gjennomføring av retur, ikke kan 

fortolkes slik at man må ha sittet fengslet så lenge som lovens tidsfrister maksimalt til-

later. Dersom forutsetningene for fengsling etter lovens § 106 ikke er til stede eller 

bortfaller før utløpet av tidsfristene fordi fengsling ikke (lenger) kan begrunnes i en 

pågående returprosess, kan ikke dette innebære immunitet mot fengselsstraff på grunn 

av ulovlig opphold.  

 

Også etter den foreslåtte endringen vil det være åpning for at ulovlig opphold kan føre 

til fengselsstraff (ev. straffeskjerpelse) der utlendingen også straffeforfølges for andre 

straffbare handlinger, og forskriftsendringen innebærer ingen begrensninger i adgang-

en til å ilegge bøter etter lovens § 108. Det kan også ilegges fengselsstraff når det i til-

legg til ulovlig opphold foreligger andre overtredelser av utlendingsloven.  

 

4. Administrative og økonomiske konsekvenser  

Departementet legger til grunn at forslaget ikke vil innebære betydelige endringer i 

gjeldende praksis. Forslaget antas derfor ikke å ha vesentlige økonomiske eller admi-

nistrative konsekvenser. Det forutsettes at eventuelle merutgifter kan dekkes innenfor 

eksisterende rammer. 

 

5. Forslag til forskriftsendring  

Utlendingsforskriften § 18-14 skal lyde:  

 

§ 18-14. Begrenset adgang til fengselsstraff for brudd på lovens § 55 annet ledd 

 

I tilfeller som er omfattet av EUs returdirektiv (direktiv 2008/115/EC) kan det ik-

ke idømmes fengselsstraff utelukkende for brudd på lovens § 55 annet ledd, jf. § 108 annet 

ledd, med mindre slik straff kan idømmes uten å motvirke effektiv retur, og politiet har 

forsøkt å føre utlendingen ut av riket, jf. § 90 sjette ledd. Det er et vilkår for fengselsstraff at 

det ikke er grunnlag for å iverksette eller videreføre fengsling i medhold av lovens § 106 

med sikte på retur.  


