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Pensum:  

Bunæs, Kvigne og Vandvik (red), Utlendingsrett (2004) refererer til den gamle loven. 

Einarsen, Flyktningers rettsstilling i Norge (1997) refererer til den gamle loven. 

Heiberg (red.), Innvandringspolitikk og utlendingslov (1998) refererer til den gamle loven. 

På grunn av overgangen til ny lov vil ingen av bøkene som tidligere er satt opp som hovedpensum 

være tilstrekkelige.  

Se derfor primært Utlendingsloven (LOV 2008-05-15 nr 35). 

Se også forskriften FOR 2009-10-15 nr 1286). 

Les også utvalgte kapitler i forarbeidene (NOU 2004: 20 Ny utlendingslov, Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) 

og Innst. O. nr. 42 (2007-2008)).  

Se også relevante internasjonale konvensjoner, særlig Flyktningkonvensjonen av 1951, og andre 

konvensjoner og dommer fra internasjonale organer som nevnt under emnene her (Barnekonvensjonen, 

EMK, Torturkonvensjonen, Schengen/Dublin, osv.) 

Saker, forarbeider og artikler som nevnt under de enkelte emnene her utgjør hovedpensum sammen 

med loven.  Disse er tilgjengelige elektronisk gjennom ulike databaser som dere skal bruke. Forarbeider 

det er henvist til er tilgjengelig gjennom www.regjeringen.no og rettspraksis gjennom Lovdata. Nordisk 

tidsskrift for menneskerettigheter er tilgjengelig gjennom Idunn.no og International Journal of Refugee 

Law finnes i Hein Online. Tilgang til abonnementsressurser utenfor campus krever brukernavn og 

passord ved universitetet og kan oppnås gjennom nettsiden ”vpn.uio.no”. For vedtak og praksis fra 

forvaltningen, se www.udi.no og www.une.no  Bokkapitler og artikler som ikke er tilgjengelig på 

internett vil bli kopiert opp og delt ut på forelesning, men kan også fås gjennom biblioteket.  

Studentene forventes å presentere utvalgte saker for diskusjon med beskrivelse av fakta (hvem, hva 

osv), identifisere de juridiske spørsmålene, analysere  dommer – herunder dommerens vurdering av 

bevis, tolkning av fakta, loven, rundskriv eller forskrift, momentene som er lagt til grunn, punkter som 

mangler tilstrekkelig analyse eller spørsmål som burde vært tatt opp, referanser til nasjonal og 

internasjonal rett, liberal/restriktiv tolkning av internasjonale regler, rettsikkerhetsproblemer, om 

situasjonen er annerledes med ny utlendingslov – og diskutere medias tolkning dersom saken har vært 

behandlet der.  
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Valgfri, anbefalt litteratur:  

Merk at ny lovkommentar antas å komme ut våren 2010.  

Vevstad, Utvikling av et felles europeisk asylsystem – Jus og Politikk (2006)  
 
Brochmann og Kjeldstadli, A history of immigration (2008) 

 

22.mars  

Introduksjon: Oversikt av innvandringshistorikk opp til ny Utlendingslov av 2008  

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 1, 2, 3, 4 og 12.  

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

 Valgfri lesning: Brochmann og Kjeldstadli s. 11-29 og s.297-315; Heiberg, kap. 8 og 16; Bunaes et.al, s. 

35-57 og kap. 4. 

 

25. mars  

Flyktninger – beskyttelse, internfluktalternativ, utelukkelse og opphør 

Se Utlendingsloven kap. 4 og 5, Art. 1 i Flyktningkonvensjonen av 1951 og protokollen av 1967, Art. 3 i 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950, Art.7 i Konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter av 1966, Art. 3 i Torturkonvensjonen. 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 5 og 6. 

Se også UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, som er tilgjengelig på 
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58e13b4.pdf 
 
Les sakene TOSLO-2003-7712, THALD-2008-51021, THALD-2008-61301, LB-2008-37823, LB-2009-51140.  

Les (sammendrag av) stornemndsvedtakene av desember 2006 og juli 2007 som er tilgjengelig på 

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

Valgfri lesning: Brochmann og Kjeldstadli kap. 9 og 12; Einarsen s. 76-99; Bunæs et.al. kap. 8 og 22.  

 

8. april  

http://www.ssb.no/innvandring/
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58e13b4.pdf
http://www.une.no/Praksis2/Stornemnd/


Vigdis Vevstad 

Asylrettsutviklingen i Europa (EU og Norge) 

Les Vevstad, Vigdis (2007). ”Norges rolle i utviklingen av et felles europeisk asylsystem.” Nordisk 
tidsskrift for menneskerettigheter, Vol 25, No. 3: 2007.  
 
Valgfri lesning: Vevstad (2006) kap. 3, 4 og 7.   

 

12. april   

Aktuelle temaer: Kjønnsrelatert forfølgelse og ”miljøflyktninger” 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 5.2.1  og 5.2.4 

Les ”Konvensjonsgrunnen ”medlemskap i en sosial gruppe””  som er tilgjengelig på 

http://www.une.no/Praksis2/Notater/Konvensjonsgrunnen-medlemskap-i-en-spesiell-sosial-gruppe/  

Les UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context 

of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees 

(2002) som tilgjengelig på  http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html 

Les ”Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented 

in Norway” (Cecilia M. Bailliet) i International Journal of Refugee Law 2007 19(3):471-510 

Les sakene LB-2005-124843, TOSLO-2005-17600, nemndvedtak om homofil iraner tilgjengelig på 

http://www.une.no/PS/default2.aspx?&ccr=ctl03&k=cchd&docid=7130&mir=-

1&q=homofil+%40sysfiletype%3c%3espuserprofile+(NOT+%40sysspiscontainer)&wld=True  

 Les rapporten Climate Changed: People Displaced (særlig kap. ”Cross-border displacement”) som er 

tilgjengelig på http://www.nrc.no/?did=9448676  

 

15. april   

Kirsten Sandberg  

Asylsøkende barn  

Les  Sandberg, Kirsten (2008). ”Flyktningbarns rettigheter” i (red. Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg) 

Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge (Universitetsforlaget 2008)  

Merk at denne teksten vil deles ut på tidligere forelesning.  

Les Rt. 2005 s. 229,   Rt. 2009 s. 1261  og Rt. 2009 s. 1374 (jf. ny utlendingsforskrift § 8-5) 

http://www.une.no/Praksis2/Notater/Konvensjonsgrunnen-medlemskap-i-en-spesiell-sosial-gruppe/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.une.no/PS/default2.aspx?&ccr=ctl03&k=cchd&docid=7130&mir=-1&q=homofil+%40sysfiletype%3c%3espuserprofile+(NOT+%40sysspiscontainer)&wld=True
http://www.une.no/PS/default2.aspx?&ccr=ctl03&k=cchd&docid=7130&mir=-1&q=homofil+%40sysfiletype%3c%3espuserprofile+(NOT+%40sysspiscontainer)&wld=True
http://www.nrc.no/?did=9448676


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

som står om barn i forarbeidene, særlig i odelstingsproposisjonen. Les gjennom aktuelle bestemmelser i 

barnekonvensjonen, 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. 

 

19. april  

Katja Franko Aas  

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

Les Cholewinski, Ryszard (2007). “The Criminalisation of Migration in EU Law and Policy” i (red. 

Baldaccini, Guild, Toner) Whose Freedom and Security?; EU Immigration and Asylum Law and Policy 

(Hart 2007). 

Merk at denne teksten vil deles ut på tidligere forelesning.  

 

22.april  

Merete Meidell  

Utvisning og proporsjonalitetsprinsippet  

Se Utlendingsloven kap. 8. 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 15. 

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.  

Hvordan er situasjonen for utlendinger som oppfyller vilkårene for utvisning, 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 Utlendingslovens kap 8.  

Les  Rt. 2008 s. 560. Hvordan står denne dommen ift ny lov?  

Valgfri lesning: Meidell, Merete (2009). ”Brutte bånd ved utvisning av foreldre – rettferdig for hvem?” i 

(red. Hellum og Halsaa)Rettferdighet;  Heiberg, kap 21 og 23; Bunæs et. al., kap 11,12 og 13. 



 

26.april 

Kristine Bjørnsund Johansen  

Arbeidsinnvandring   

Se Utlendingsloven kap. 3. 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 8. 

Valgfri lesning: Brochmann og Kjeldstadli kap. 7 og 8; Bunæs s. 127-151, 183-197.  

 

29.april 

Erik Boe 

“Sterke menneskelige hensyn” 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 7. 

Les Boe, Erik M (2009). "Sterke menneskelige hensyn" - for sterke for Høyesterett?” i Kritisk juss (1), s 9-

 31. 

Merk at denne teksten vil deles ut på tidligere forelesning.  

Les saken Rt. 2008 s. 681. 

 

3.mai 

Paula Tolonen 

Familieinnvandring og familiegjenforening  

Se Utlendingsloven kap. 6. 

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 9. 

Les EU Council Directive on the Right to Family Reunification som er tilgjengelig på 

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

Les EMD-saken Tuquabo-Tekle and others v. the Netherlands, app.no. 60665/00, judgment of 1 

December 2005. 

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


Les sakene Rt 2006 s. 1657, Rt-2006-1657, Rt-2009-1153, RG 2000 s. 249, LB-2002-3456, LB-2008-101674, 

TOSLO-2005-115404. 

Valgfri lesning: Heiberg kap 18; Bunæs et. al., s. 151-159, 162-166.  


