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Respons 

Hviterussland: Utreiseforhold 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Utreiserestriksjoner for voksne 

 Utreiseforhold for mindreårige 

Innledning 

Fram til 1. januar 2008 måtte en person som skulle reise ut av Hviterussland ha et 
utreisestempel i passet. Dette stemplet var gyldig i maksimum fem år, og var altså en 
utreisetillatelse (MILA 2005). Tillatelsen som også i praksis vanligvis ble gitt for fem år, kalt 
razriesjitelnaja zapis, ble stemplet inn på side 32 i passet (Polens migrasjonsmyndigheter 
2010).  

Alle, også barn under 16 år, må ha eget pass for å kunne reise ut av landet. Det gjelder helt fra 
fødselen av (MILA 2005). 

Hviterussland har diverse avtaler med ulike tidligere sovjetrepublikker som gjør at borgere i 
disse landene kan reise visumfritt. For eksempel gjelder dette forholdet mellom Russland og 
Hviterussland. Borgerne i Russland trenger ikke engang ha med seg utenrikspasset; det er 
tilstrekkelig å reise med innenrikspasset (Norges ambassade i Russland 2009). Det samme er 
tilfellet for ukrainske statsborgere (Polens migrasjonsmyndigheter 2010). Hviterussiske 
borgere må antakelig i praksis ha med seg sitt (utenriks)pass for å kunne legitimere seg i 
Russland/Ukraina, siden de ikke har tilgang til andre identitetsdokumenter. For øvrig er det 
nærmest ingen grensekontroll mellom Hviterussland og Russland (MILA 2005). 

Utreiserestriksjoner for voksne 

En hviterussisk borger har som hovedregel rett til å reise ut av Hviterussland. Det er 
imidlertid mer eller mindre midlertidige situasjoner eller forhold som innebærer forbud mot 
utreise: 

 Hvis en er i besittelse av statshemmeligheter 

 Straffeforfølgning er iverksatt 
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 Dom er avsagt 

 Sivilsak er igangsatt 

 Bevisst har gitt falsk informasjon 

 Er innkalt til militærtjeneste 

Det finnes et eget register over folk som per dags dato ikke har rett til å reise utenlands.1 Den 
enkelte kan selv sjekke i dette registeret om han/hun er på lista. For eksempel vil en person 
som ikke har betalt underholdsbidrag, kunne komme på en slik liste (Polens 
migrasjonsmyndigheter 2010). Det er nærmere 100 000 personer i registeret over de som per 
dags dato ikke kan reise utenlands (Freedom House 2011). 

Utreiseforhold for mindreårige 

En mindreårig kan reise ut av Hviterussland sammen med en av foreldene/verge uten skriftlig 
tillatelse fra den andre forelderen. Dersom den andre forelderen vil nekte barnet å reise 
utenlands, må vedkommende gå til domstolene for eventuelt å få et utreiseforbud for barnet. 
Det er bare en domstol som kan nekte utreise for barnet (Polens migrasjonsmyndigheter 
2010). 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne 
løse sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men 
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av 
bakgrunnsinformasjon. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 

Referanser 

Skriftlige kilder 

 Freedom House (2011). Freedom in the World: Belarus. Washington, D.C.: Freedom 
House. Tilgjengelig fra http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/2011/belarus [lastet ned 23. februar 2012] 

 MILA (2005, 16. august). Focus Weissrussland. Ausweise und Ausreise. Bern-
Wabern: MILA. 

                                                 
1 Det er avdelingen for statsborgerskap og migrasjon i Innenriksdepartementet som fører denne lista. 
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Muntlige kilder 
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