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Bakgrunnsmateriale til forelesninger om asyl 15. og 19. mars i faget utlendingsrett. 

 

Dette er litteratur og dommer som vil bli berørt under forelesningene om asylrett. For å kunne 

delta aktivt i klassen, er det lurt å ha lest de angitte utdrag og reflektert over spørsmålene 

nedenfor. En detaljert forelesningsdisposisjon legges ut noen dager før forelesning.  

 

Vel møtt! 

Øyvind 

 

 

- Om bevisvurdering og troverdighet 

 

* Brian Gorlick, “Working paper no. 68: Common burdens and standards: legal elements in 

assessing claims to refugee status” (UNHCR 2002) s. 12-13 om troverdighet (“Credibility”). 

 

- Hvilke momenter kan ha betydning for troverdigheten? 

- Mener Gorlick at enhver troverdighetsbrist bør føre til at forklaringen settes til side? 

 

 

- Om risikovurdering 

 

* Amerikansk høyesterett, Cardoza-Fonseca (1987) s. 15 (andre og tredje avsnitt med 

henvisning til Grahl-Madsens eksempel) og s. 21 (første avsnitt). 

 

- Hvilke krav stilles til risikoen for forfølgelse? 

- Hva illustrerer Grahl-Madsens eksempel? 

 

 

- Om konvensjonsgrunner  

 

* Amerikansk ankedomstol, Pitcherskaia (1997) s. 5 fra pkt. B. En ung russisk kvinne fryktet 

tvungen psykiatrisk behandling i Russland fordi hun var lesbisk. Den amerikanske 

utlendingsnemnda (BIA) avslo søknaden. De mente at hun ikke risikerte forfølgelse. Motivet 

til russiske myndigheter var ikke å straffe henne, men å behandle henne. 

 

- Hva mener den amerikanske ankedomstolen? Må formålet alltid være å straffe eller 

skade offeret? 

 

 

- Om sosial gruppe 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/Link%20nr.%201.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/Link%20nr.%201.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/link%20nr.%202.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/link%20nr.%202.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/link%20nr.%203.pdf
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* Britisk høyesterett, Shah and Islam (2000), Lord Hoffman s. 14-21. To kvinner fra Pakistan 

søkte om asyl i Storbritannia. De ble mishandlet av sine voldelige ektemenn og anklaget for 

utroskap i hjemlandet. Det var klart at de risikerte forfølgelse. Spørsmålet var om de risikerte 

forfølgelse på grunn av tilhørighet til en sosial gruppe. 

 

- Kan kvinner i et land defineres som en sosial gruppe? 

- Hva er sentralt for å definere gruppen? 

- Hadde ektemennenes forfølgelse (vold) sammenheng en konvensjonsgrunn? 

- Hvilken betydning har myndighetenes manglende beskyttelse? 

  

- Om diskresjon 

 

* Britisk høyesterett, HJ (Iran) and HT (Cameroon) (2010), Lord Rodger avsnitt 73-82. 

Høyesterett avviser at homofile må opptre diskret i hjemlandet for å unngå forfølgelse.  

 

- Hvorfor kan ikke homofile pålegges å holde en lav profil for å unngå forfølgelse? 

- Hvordan mener høyesterett er rett vurderingstema? 

 

 

- Om internflukt 

 

* UNHCR anbefalinger om internflukt (2002) avsnitt 22-30. 

 

- Hvilke momenter tillegges vekt i rimelighetsvurderingen? 

- Hvilken betydning har sosiale og økonomiske problemer (for eksempel boligmangel 

og arbeidsløshet) i internfluktområdet? 

 

 

- Om EMK art. 3 (og dermed § 28 første ledd bokstav b) 

 

* EMD, Saadi mot Italia (2008) avsnitt 125-140. Domstolen anser at utsendelse av en 

terrormistenkt fra Italia til Tunisia (hvor han er dømt for medlemskap i en terrororganisasjon 

in absentia) vil stride mot EMK art. 3. Domstolen slår også fast at EMK gir absolutt vern til 

alle personer (bekrefter prinsippene fra Chahal-dommen). 

 

- Er domstolen villig til å fire på prinsippet om absolutt vern? (se 127, 137-138). 

- Når kan medlemskap i en gruppe gi rett til vern (se 132) 

- Hvilke krav stilles til risiko for fremtidige overgrep? (se 125 og 140) 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/Link%20nr.%204..pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/Link%20nr.%205..pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5120/v12/undervisningsmateriale/link%20nr.%206.pdf

