
 

Domstolskontroll med utlendingsforvaltningen 

 
   Forelesning av Erik Magnus Boe 29. april 2010 

 

1. Oversikt over regler om domstolskontroll med forvaltningen generelt 

i. Rekkevidden til EMK Artikkel 6 

ii. Lovfestete norske regler om domstolskontroll 

iii. Ulovfestete norske regler om domstolskontroll 
 Skillet mellom å kontrollere lovanvendelsen til forvaltningen og å 

kontrollere skjønnsutøvelsen til forvaltningen 

 Domstolskontroll med skjønnsutøvelsen til forvaltningen (”kan”-

skjønnet) 

a) Hovedregelen: Domstolene kontrollerer ikke skjønnets 

rimelighet eller hensiktsmessighet 

b) Unntak: Kontroll med forvaltningsvedtakets saklighet og 

forsvarlighet (”myndighetsmisbrukslæren”) 

c) Andre unntak, som uforholdsmessighet etc? 

 Domstolskontroll med lovanvendelsen til forvaltningen 

(hjemmelskontrollen) 

a) Hva kan domstolene alltid kontrollere? 

b) Tvilstilfellene: Subsumsjonsskjønn med (sterke) holdepunkter 

for at kontrollen med lovanvendelsen skal være avskåret 

c) Hovedregelen: Full kontroll med lovanvendelsen – i hvert fall 

når forvaltningen gjør inngrep 

d) Unntakene, som er av to slag 

e) Viktige momenter for å avgjøre om retten skal anvende 

hovedregelen eller om den står overfor et unntakstilfelle 

 Indirekte slutninger om lovgivermeningen 

 Subsumsjonsskjønnets åpenhet 

 Subsumsjonsskjønnets karakter – 

etiske/rettsikkerhetspreget eller faglig/politisk 

subsumsjonsskjønn? 

 Forvaltningens ekspertise og organets sammensetning 

 Lovanvendelsens betydning for parten 

2. Domstolskontroll med utvisningsvedtak 

i. Rt 1995 s. 72 

ii. Rt 1998 s. 1795 

iii. Rt 2000 s. 591 

iv. Rt 2005 s. 374 

v. Rt 2005 s. 238 

vi. Rt 2007 s. 667 

vii. Rt 2009 s. 546 

viii. Rt 2009 s. 1432 

3. Domstolskontroll med avslag på opphold i Norge 

i. Rt 2008 s. 681 (sterke menneskelig hensyn-dommen) 



ii. Erik Magnus Boe, Kritisk juss s. 9-31 

iii. Rt 2009 s. 851 

iv. Rt 2009 s. 1261 

v. Rt. 2009 s. 1374 

4. Domstolskontroll med andre avgjørelser i utlendingssaker 

i. Rt 2008 s. 560 (forholdsmessighetsdommen) 

5. Konklusjoner 

i. Full subsumsjonskontroll bare ved ”inngrep”? 

ii. Unnlatt subsumsjonskontroll med inngangsbetingelsene i 

utlendingsloven av 1988 § 8 annet ledd/utlendingsloven av 

2008 § 38 

iii. Ingen uforholdsmessighetskontroll ved avlag på tillatelser 

iv. Kritikk av rettstilstanden 


