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Respons

El Salvador: Barn som forlater El Salvador med kun én 

av foreldrene

• Hvilken informasjon inneholder en fødselsattest?

• Hva kreves for at den ene forelderen kan ta med et felles barn ut av landet?

Denne responsen er basert på informasjon fra Norges konsul i El Salvador og fra El Salvadors 

generalkonsulat i Mexico, formidlet til Landinfo via Norges ambassade i Mexico.  

Hvilken informasjon inneholder en fødselsattest? 

En fødselsattest inneholder dato for barnets fødsel, samt navn på begge foreldre. Selv om far 

aldri har hatt kontakt med barnet, vil han være registrert som far.  

Hva kreves for at den ene forelderen kan ta med et felles barn ut av landet? 

Utreise fra El Salvador 

For et barn under 18 år som skal forlate El Salvador, er regelen at han/hun skal ha et gyldig 

pass og må reise sammen med begge foreldre. Hvis barnet skal forlate landet sammen med kun 

en av foreldrene, må den andre forelderen gi en tillatelse for at barnet skal få forlate landet. 

Tillatelsen fra den andre forelderen skal inneholde personalopplysningene til den forelderen 

som skal reise med barnet, navnet på destinasjonen for reisen, hvor lenge barnet gis tillatelse til 

å oppholde seg i utlandet og om oppholdet er midlertidig eller permanent.  

Foreldremyndighet/daglig omsorg 

Familieloven i El Salvador slår fast at foreldremyndigheten (rettigheter og plikter) tilhører 

begge foreldrene. Foreldrene kan imidlertid bli enige om hvem av de to som skal utøve daglig 

omsorg (parental care) for barnet, eller det kan avgjøres av en domstol.  

Foreldremyndighet kan kun opphøre ved følgende situasjoner: 

- Hvis en av foreldrene dør.

- Ved dom (fra en familiedomstol, hvis en forelder har vært involvert i straffbart forhold).
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- Etter gjensidig avtale mellom begge foreldre (i slike tilfeller må likevel en autorisasjon 

fra den ene forelderen foreligge for å ta med barnet ut av landet).   

 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 

er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

 

Muntlige kilder 

• Norges ambassade i Mexico City, e-postkorrespondanse februar 2018. 
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