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KIRKEASYL- RETNINGSLINJER

De følgende retningslinjene avløser departementets retningslinjer i brev av 05.07.93 til

avhørskamreneog brev av 21.03.94til politimestrene.Det minnes samtidigom
av utlendingerettervedtak
JustisdepartementetsrundskrivG 8/98 «Uttransportering
truffet i medhold av utlendingslovgivningen».
1. Iverksetting av vedtak
Utgangspunkteter at lovlig fattede vedtak skal effektueresav politiet- om nødvendig
med makt Det reiser særlige problemernår utlendingermed avslag som innebærer at
de skal forlate riket, søker tilflukti kirker. I sliketifeller er detnødvendigmed en
dialog mellom politiet, kirkeasylantenog de kirkeligeansvarligemed sikte på en frivillig
avviklingav ordningen.
Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og
bedehus for med makt å hente utlendinger som skalsendes tilbake til hjemlandet
Tilsvarende vil i utgangspunktet gjelde hvis utlendingenhar søkt t'Øukt i kirkebygg
tilhørende trosretninger utenfor den norske kirke.
Det kan også oppstå tvil om politiet bør hente ut utlendinger som har søkt tilflukt i
andre lokaler i tilknytning til kirken, for eksempel menighetshus. Det kan ikke
utelukkes at politiet går inn i slike bygninger. Det presiseres for øvrig at «kirkens rom»
er avgrenset og f.eks. ikke gjelder for leiligheter eller aktivitetsrom utenfor kirken.
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Hvis det dreier seg -ompersoner som har sonet dom for kriminelle handlinger bør det
tas kontakt med lokalt kirkelige ansvarlig, før man eventuelt vurderer videre tiltak etter
kontakt med justisdepartementet. Når det gjelder personer som har gått i kirkeasyl for
å unndra seg soning av dom eller personer som er under etterforskning for andre
straffbare forhold enn de som fremgår under pkt 2, er det opp til påtalemyndigheten å ta
stilling til om vedkommende skal hentes ut av kirkeasylet.
Det minnes også om at personer som har søkt tilflukt i kirker, kan pågripes såfremt de
oppholder seg utenfor den bygningen de har søkt tilflukt i. Dette gjelder imidlertid ikke
for barn under 18 år når disse har foreldre som fortsatt oppholder seg i kirkeasyl.

2. Situasjoner hvor det foreligger anmeldelse fra teken eller anmodning om
politiets bistand til å hente ut personer fra kirkeasyl.
Foreligger det en anmeldelse fra kirken er man innenfor Riksadvokatens
ansvarsområde. Justisdepartementet har da ikke anledning til å instruere politiet eller gi
retningslinjer om hvordan de skal forholde seg, jf at det ikke lenger bare dreier seg om
gjennomføringen av et forvaltingsvedtak,

men oppfeiging av et straffbart forhold.

Foreligget-det bare en anmodningfra kirken om politietsbistand,kan forholdet anses
som en ordensforstyrrelse. Justisdepartementet kan i slike tilfeller instruere politiet,
men gjør det vanligvis ikke og ser normalt heller ingen grunn til å gjøre det i denne type
saker.
Forutsetningen for at politiet skal kunne hente ut personer fra kirkeasyl etter
anmodning, er at anmodningen kommer fra kompetent hold innen kirken. I forhold til
kirkeasylanter som oppholder seg i selve kirkerommet, vil det stedlige kirkelige
fellesråd være rette myndighet. Oppholder kirkeasylantene seg i andre rom i kirken
eller tilliggende lokaliteter er det menighetsrådet som er rette myndighet.
Dersom kompetent myndighet innen kinken anmelder forholdet eller ber om bistand fra
politiet til å hente ut kirkeasylanter, vil det altså være opp til politiet selv å avgjøreom

uthenting skal skje eller ikke.
3. Fri villig utgang
Når utlendinger forlater kirkeasyl frivillig,eventuelt etter avtale med politiet, jf pkt i
første avsnitt, fastsetter politiet en ny utreisefrist. Utlendingene vil i den eventuelt
mellomliggende perioden kunne oppholde seg i asylmottak, og de ordinære

stønadsordningenevilgjeldenår de er tilbakei mottaket.Dette gjelderuavhengigav
om retur skal skje til et trygt førsteland, eller direkte til hjemlandet.
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Det minnes ellers om reglene i utlendingsloven§ 46 tredje ledd, der det fremgår at
dersom utgifter ved at en utlending føres ut ikke kan dekkes etter første og annet ledd,
blir disse dekket av staten.
Kopi av dette brev er sendt Utlendingsdirektoratet, Riksadvokaten og Kirke-,
utdannings-, og forskningsdepa rt ementet til ori entering.
Med hilsen

Fjeld ei
fang, ekspedisjonssjef

lito
SiriJolin4n
avdelingsdirektør
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