
Utlendingsrett 
Cecilia Bailliet 
 
 
Fagplanen for forelesninger er laget for å komplementere pensum.  Forelesninger skal 
bidra til økt teoretisk forståelse av utlendingsrett gjennom analyse av saker.  Studentene  
forventes å presentere utvalgte saker for diskusjon: 
 
Beskrivelse av fakta: Hvem er partene, hvor kommer de fra, hva er sakens bakgrunn, hvor 

(hvilken domstol), 

Identifisering av det juridiske spørsmålet 

Dommen:  var konklusjonen i favør av staten eller utlendingen?  

Analyse:  Er du enig med avgjørelsen?  Hva mener du om dommerens vurdering av bevis, 

tolkning av fakta, loven, rundskriv eller forskrift?  Hva er momentene som er lagt til grunn for 

vurderingen? Er det noen punkter som mangler tilstrekkelig analyse? Kan du kritisere den?  

Er det noen spørsmål som burde vært tatt opp? Hvis det er et vedtak fra UNE eller UDI, 

mener du at deres konklusjoner var tilstrekkelig begrunnet? Mangler det referanser til 

nasjonale lover eller internasjonale konvensjoner (eller rettspraksis), er tolkning av 

internasjonale regler streng eller liberal? Er det rettsikkerhetsproblemer med dommen?   

Er referanse til loven/rundskriv/forskrift bare et standard svar?    

 

Hvis saken har vært i media, får du lov å kommentere medias tolkning av den. 

 
Pensum: Saker og artikler i kompendium. NOU:2004:20 Ny Utlendingslov 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/otprp-nr-75-2006-

2007-.html?id=474152&epslanguage=NO 

 

Bunæs, Kvigne og Vandvik (red), Utlendingsrett (2004) 
Heiberg (red.), Innvandringspolitikk og utlendingslov (1998) 
Einarsen, Flyktningers rettsstilling i Norge (1997) 
 

(Heiberg og Bunæs bøker kan brukes, men de refererer til den gamle lov.  Merk: Institutt for 

Samfunnsforskning har en god bibliotek med fin litteratur om utlendinger.) 

 

Merk relevante internasjonale konvensjoner: EMK, EØS avtalen, EFTA, 

Schengen/Dublin, 1951 konvensjon (om flyktninger), BK, CEDAW, CERD, 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/otprp-nr-75-2006-2007-.html?id=474152&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/otprp-nr-75-2006-2007-.html?id=474152&epslanguage=NO


Migrasjonskonvensjon, SP, ØSK, Menneskerettigheterklæring, Protokol mot 

Menneskehandel, ILO konvensjoner, osv. 

 
 
 
 
 

23. mars 
 
Introduksjon til Emnet: Oversikt av innvandringshistorikk opp til 
NOU:2004:20 Ny Utlendingslov 

 

flyktningemigrasjon  

familiemigrasjon 

arbeidsmigrasjon   

Adgang til riket: visum plikt og unntak  
 

       
      Les: Heiberg, kaptitell 8 og 16; Bunaes et.al, s. 35-57 og kapittel 4 

http://www.ssb.no/innvandring/  
 

________________________________________________________________________ 

26. mars 

Beskyttelse- Asyl, vern mot forfølgelse,  

Opphold på humanitært grunnlag, ”sterke menneskelige hensyn” 

Les: Einarsen, 76-99, Bunæs et.al., kapitel 8 

Art. 1 og 33, 1951 Konvensjon om Flyktninger 

Art. 3 EMK, TK 

Art.7 SP 

Saker i kompendium: TOSLO-2003-7712, Oslo Tingrett, 2003-09-25 

         TOSLO-2005-17600, Oslo Tingrett, 2006-05-06 

         LB-2005-124843, Borgarting lagmannsrett, 2006-03-10 

 

30. mars april februar 

Unntak fra Beskyttelse 

Internfluktalternativ, Utelukkelse og Opphør 

Saken: Stornemnd. sak om IFA (kompendium) 

http://www.une.no/Praksis2/Stornemnd/  

http://www.ssb.no/innvandring/
http://www.une.no/Praksis2/Stornemnd/


__________________________________________________________________________ 

16. april 

Familieinnvandring 

Familiegjenforening 

Les: Heiberg, kapittel 18; Bunæs et. al., s. 151-159, 162-166 

Les i kompendium: EU Council Directive on the Right to Family Reunification: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_251/l_25120031003en00120018.

pdf  

Sakene:  EMD: CASE OF TUQUABO-TEKLE AND OTHERS v. THE 
NETHERLANDS : http://www.ius-

software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2005/12/CASE_OF_TUQUABO-
TEKLE_AND_OTHERS_v._THE_NETHERLANDS_01_12_2005.html  

 

               HR-2006-02109-A, Norges Høyesterett, 2006-12-15 

               LB-1999-12-RG-2000-249 (41-2000), Bortgarting lagmannsrett, 1999-07-02 

               LB-2002-3456, Bortgarting lagmannsrett, 2003-03-28 

               TOSLO-2005-115404, Oslo tingrett, 2006-06-24 

 

__________________________________________________________________________ 

20. april 

  

 Kirsten Sandberg 

Flyktningbarn 

 

Les: Kirsten Sandberg ”Flyktningbarns rettigheter” i kompendium  

og Rt. 2005 s. 229 

Se gjennom ny utlendingslov (2008) og finn bestemmelser der barn er nevnt, les også 

gjerne raskt gjennom det som står om barn i forarbeidene, særlig i 

odelstingsproposisjonen. Les gjennom de aktuelle bestemmelsene i barnekonvensjonen 

(de fremgår av kapittelet i kompendiet), og tenk gjennom om den nye loven oppfyller 

barnekonvensjonens krav.  

Se på barnevernloven kap. 5A Omsorgssentre for mindreårige (tilføyd ved lov 30. mai 

2008 nr.36, ikr. 1. juli 2008). Undersøk på internett om det har skjedd noe nytt for 

gruppen over 15 år, og vurder denne aldersgrensen. 

.________________________________________________________________________  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_251/l_25120031003en00120018.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_251/l_25120031003en00120018.pdf
http://www.ius-software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2005/12/CASE_OF_TUQUABO-TEKLE_AND_OTHERS_v._THE_NETHERLANDS_01_12_2005.html
http://www.ius-software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2005/12/CASE_OF_TUQUABO-TEKLE_AND_OTHERS_v._THE_NETHERLANDS_01_12_2005.html
http://www.ius-software.si/EUII/EUCHR/dokumenti/2005/12/CASE_OF_TUQUABO-TEKLE_AND_OTHERS_v._THE_NETHERLANDS_01_12_2005.html


23. april  
 

 Merete Meidell 

 

 Utvisning og proporsjonalitets prinsipp 

 

 Les: Norges Høyesterett Dom, HR-2008-695-A-Rt-2008-560, A mot Staten 

v/Utlendingsnemda i kompendium 

Heiberg, kapittel 21 og 23; Bunæs et. al., kapittel 11,12 og 13 

Som forberedelse er det fint om dere tenker gjennom hvilke mulige hinder og hvilke rettslige 
skranker det er for at en utlending ikke utvises/ikke kan utvises, selv om vilkårene i 
utlendingslovens § 29, 1. ledd, litra a-f er oppfylt.  
Jeg vil også at dere tenker gjennom og leter etter momenter for hvilke hensyn som er 
relevante å ta i betraktning når vurderingen skal foretas. Let i rettspraksis, men tenk også 
gjennom hvilke hensyn som bør være relevante. Se også ny utlendingslov (ikke trådt i kraft) 
LOV 2008-05-15 nr 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
(utlendingsloven), kap. 8 for å se om dere finner flere relevante momenter i denne og evt. i 
dens forarbeider.  
Hvordan er situasjonen for utlendinger som oppfyller vilkårene i a-f, men som har barn i riket. 
Hvordan står dette seg i forhold til barnekonvensjonens krav? Kan man i det hele tatt gjøre 
inngrep i barnets rett til samvær med foreldrene ut fra kriminalitetsbekjempelse?  
Sammenlign og vurder forholdet mellom EMK Artikkel 8 og Utlendingsloven §29 
Se også særlig på siste ledd om innreiseforbud.  Hva skal til for å nekte innreise.  Se på 
ordlyden.  Hvordan vil dere vurdere spørsmålet om det gjelder et proporsjonalitetskrav for 
nektelse av innreise etter utl. §29.  Tenk selv før dere ser på HR-2008-695-A-Rt-2008-560.  
Hva gjelder dommen egentlig?  
__________________________________________________________________________ 

27. april 

Katja Franko Aas 
 
Europeisk migrasjonskontroll: ”frihet, sikkerhet og rettferdighet” – for 
hvem? 

 

       Les: Ryszard Cholewinski, “The Criminalisation of Migration in EU Law and Policy” i 

kompendium  

 

__________________________________________________________________________ 

30. april 

Helga Aune 

Sosial dumping 



 

 Les: Laval dommen- kompendium  
          Stein Evju:"Utestasjonering og sosial dumping - et skandinavisk perspektiv"- 
Arbeidsrett Vol 5 Nr. 1 2008 i kompendium  
        

Om Arbeidstillatelse og Bosettingstillatelse, les Bunæs, s. 127-151, 183-197 

        

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. mai   

Debatt: Innstramming av asylpolitikken 

Les: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2008/innstram

ming-av-asylpolitikken.html?id=525565 

 

http://www.noas.org/?p=news&id=1759  

 

_________________________________________________________________________ 

7. mai 

Menneskehandel 

Les: Bunæs et.al., kapitell 22; 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/planer/2007/handlingsplan-

mot-tvangsekteskap.html?id=474779&epslanguage=NO 

 

    Sakene:  HR-2006-00222-A-Rt-2006-111, Norges Høyesterett, 2006-02-07 

                    LB-2005-58617, Borgarting lagmannsrett, 2005-11-08 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2008/innstramming-av-asylpolitikken.html?id=525565
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2008/innstramming-av-asylpolitikken.html?id=525565
http://www.noas.org/?p=news&id=1759
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/planer/2007/handlingsplan-mot-tvangsekteskap.html?id=474779&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/planer/2007/handlingsplan-mot-tvangsekteskap.html?id=474779&epslanguage=NO

