
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.  

 

Flyktningdefinisjonen i Flyktningkonvensjonen  

”[...] enhver person som [...] på grunn av at han har en velgrunnet frykt for forfølgelse på grunn av 

rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk 

oppfatning, befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller, på grunn av 

slik frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse; eller som er statsløs og på grunn av 

slike begivenheter befinner seg utenfor det land hvor han har sin vanlige bopel, og som er ute av 

stand til eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til å vende tilbake dit.”  

Konvensjonen om flyktningers rettslige stilling av 28. juli 1951 (flyktningkonvensjonen) artikkel 1 A 

(2)sammenholdt med tilleggsprotokoll fra 1967. 

Ved tolkning av begrepet er UNHCRs håndbok sentral og supplerende anbefalinger, jfr. også artikkel 

35 og ny lovs § 98. 

 

Forfølgelse 

Ikke presisert i konvensjonens definisjon eller i forarbeidene. 

UNHCRs håndbok punkt 51 til 53: ingen universelt akseptert definisjon av «forfølgelse», trussel mot 

liv eller frihet på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en 

spesiell sosial gruppe (jfr art 33), andre alvorlige krenkelser av menneskerettigheter, avhenge av 

omstendighetene inkludert det subjektive element, evt. ”kumulativt grunnlag”.  

Konkret helhetsvurdering i norsk praksis, jfr også Ot.prp.  

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


Utl. § 29 definisjon knyttes opp mot menneskerettighetene og samsvar med EU-direktiv. 

 

Hvem er forfølger?  

Også ikke-statlige aktører såfremt hjemlandets myndigheter mangler vilje eller evne til å gi effektiv 

beskyttelse.  

 

Forfølgelsesgrunner og årsakssammenheng 

Risikoen for forfølgelse må skyldes en av forfølgelsesgrunnene i flyktningkonvensjonens artikkel 

1A(2), nemlig rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk 

oppfatning. 

Det kan være tillagt, for eksempel tillagt politisk oppfatning. Det kan også være avledet, for 

eksempel at familien straffes for noe familiefar står for. Det avgjørende er forfølgers oppfatning av 

søkeren.  

 

Velbegrunnet frykt - risikokravet  

Søkerens situasjon må være tilstrekkelig alvorlig til å gi grunnlag for ”velgrunnet frykt.”  

Et subjektivt (”frykt”) og et objektivt (”velgrunnet”) element. Objektiv vurdering av risikoen som er 

avgjørende i norsk praksis. 

Situasjonen på vedtakstidspunktet (jfr NOU som henviser til ganske entydig statspraksis). 

En betydelig lavere terskel enn et krav om sannsynlighetsovervekt. Om risikoen er reell, er det 

avgjørende. Jfr Ot.prp.  

 

Beviskrav 

Ofte spesiell situasjon, for eksempel lite dokumenter fordi man har flyktet. 

I utgangspunktet søkeren som har ansvaret for å sannsynliggjøre sine anførsler, men forvaltningen 

har en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jfr. forvaltningsloven § 

17. 

UNHCRs håndbok punkt 204: tvil skal komme søkeren til gode når alt tilgjengelig bevismateriale er 

samlet inn og kontrollert og når saksbehandleren anser søkeren generelt for å være troverdig. 

Myndighetene har bevisbyrden for at det er trygt å returnere. 

 



Non-refoulement – vern mot tilbakesendelse etter Flyktningkonvensjonen 

”Ingen kontraherende stat må på noen som helst måte utvise eller avvise en flyktning over grensen 

til områder hvor hans liv eller frihet ville være truet på grunn av hans rase, religion, nasjonalitet, 

politiske oppfatning eller det forhold at han tilhører en spesiell sosial gruppe.” 

Flyktningkonvensjonen artikkel 33(1).  

Dette gjelder alle som er flyktning etter konvensjonen. I gammel lov var det en forskjell fordi 

sannsynlighetsvovervekt ble krevd ved asylvurdering, men ikke ved returvern (gammel § 15). Nå som 

del av absolutt returvern i § 73. 

 

Et utvidet flyktningbegrep i norsk utlendingslov  

Andre enn de som får flyktningstatus pga. konvensjonens artikkel 1A (2) kan ha et beskyttelsesbehov 

og returvern. 

I tillegg til non-refoulement etter Flyktningkonvensjonen, finnes blant annet torturforbud som 

gjelder ”enhver” i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3, Torturkonvensjonen 

artikkel 3 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 7).  

Ekstraterritoriell virkning: Ifølge EMDs praksis inkluderer EMK artikkel 3 forbud mot å returnere noen 

til et område med risiko for slik krenkelse.   

EMK er norsk lov ved menneskerettsloven § 2, og gitt forrang foran norsk lovgivning ved motstrid, 

jfr. § 3. 

Ikke noe vilkår til årsakene til overgrepsrisikoen.  

Tidligere fikk man opphold på humanitært grunnlag etter den generelle skjønnsbestemmelsen 

(”sterke menneskelige hensyn”).  

I ny lov får man flyktningstatus, jfr § 28 litra b.  

Begrunnelsen i forarbeidene: alminnelige språklige forståelse av betegnelsen ”flyktning”; alle som 

har rett til beskyttelse etter internasjonale forpliktelser bør ha samme rettigheter (reisebevis for 

flyktning, trygdemessig posisjon, flyktningstipend fra Lånekassen, underholdskravet i saker om 

familieinnvandring, reisestøtte for familiemedlemmer); beskyttelsespolitikken kommer ofte under et 

sterkt press og da er det viktig å skape tydelighet og bevissthet omkring hvem som faktisk får 

opphold i Norge og på hvilket grunnlag.  

Heller en generell bestemmelse enn å liste opp  grupper som er vernet av en bestemt årsak. 

Generelle vernet mot retur til umenneskelig behandling vil omfatte krigsflyktninger og normalt vil 

være til hinder for å returnere noen til slike situasjoner som UNHCR peker på (”serious and 

indiscriminate threats to life, physical integrity or freedom resulting from generalized violence or 

events seriously disturbing public order”). Man kan føre en mer liberal praksis enn det 

Menneskerettsdomstolen pålegger, jfr Ot.prp.  



”Reell fare for å bli utsatt for” er en ren objektiv vurdering, noe strengere enn ved ”velgrunnet 

frykt”, kan være relevant å se hen til overgreps alvor.   

Der utsendelsen i seg selv må karakteriseres som umenneskelig behandling, uten at det er fare for 

overgrepshandlinger (for eksempel pga. helsesituasjon) skal man anvende den generelle 

skjønnsbestemmelsen i § 38 (”sterke menneskelige hensyn”).  

 

Internfluktalternativet 

Flyktningbeskyttelsen er subsidiær til hjemstats beskyttelse.  

Kan personen få beskyttelse et annet sted i eget land?  

Desember 2006 presedensvedtak av stornemnda i UNE. Trinnvis vurdering: 1) andre asylkriteriene 

vurdert og funnet oppfylt, 2) konkretisert et bestemt område,  og 3) tre kumulative vilkår: reelt fysisk 

og rettslig tilgjengelig og trygt å reise til, trygt sted (ikke risikere forfølgelse eller andre krenkelser 

omfattet av returvern, grov diskriminering eller andre alvorlige menneskerettskrenkelser) og rimelig. 

 

Sur place 

Jfr. § 28 fjerde ledd.  

Omstendigheter som begrunner forfølgelsesfaren oppstår mens man er utenfor hjemlandet.  

Objektiv sur place: endring av situasjonen i hjemlandet, forfølgelsesfaren oppstår uavhengig av 

handlinger fra søkerens side. 

Subjektiv sur place: handlinger fra søkeren selv utløser en forfølgelsesfare (for eksempel deltakelse i 

demonstrasjon eller konvertering).  

Kan nektes flyktningstatus fordi antas at handlingene gjøres for å få opphold. Evt. vern mot 

utsendelse etter § 73 og opphold etter den generelle skjønnsbestemmelsen. 

 

Opphør  

Flyktningkonvensjonen artikkel 1C  

I norsk rett kreves formelt vedtak om tilbakekall og vi har kun bestemmelse om at status kan 

tilbakekalles. 

I norsk praksis er det særlig handlinger fra utlendingen selv som er vurdert, sjelden endrede forhold i 

hjemland. Unntak ved utvisning.  

Skiller mellom opphør § 37, kansellering § 63 (anerkjent på uriktig grunnlag) og opphevelse § 31 (pga 

etterfølgende inntrådt utelukkelses/eksklusjonsgrunn).  



 

Eksklusjon 

Flyktningkonvensjonen artikkel 1F, jfr. UNHCRs retningslinjer. 

Tidligere relativt lite brukt i norsk praksis. Nå aktualisert med terrorismebekjempelse og utvikling i 

internasjonal strafferett.  

Tre formål: Eksklusjon av ”uverdige” asylsøkere er viktig for å bevare flyktningkonvensjonens 

moralske integritet; forhindre at skyldige utnytter vernet til å unndra seg utlevering og 

straffeforfølgelse; ivareta statenes behov for å nekte adgang pga sikkerhetsrisiko. 

“alvorlig grunn til å anta”: myndighetene har bevisbyrden, domfellelse  og strafferettslige beviskrav 

er ikke nødvendig. 

”forbrytelse mot freden”, ”krigsforbrytelse” og ”forbrytelse mot menneskeheten” er rettslige 

standarder. Jfr til enhver tid gjeldende internasjonale strafferettsnormer (inkl ICC)  

”alvorlig kriminalitet” er noe som samfunnet sterkt fordømmer, gjerne har lange fengselsstraffer, 

som drap, voldtekt og væpnet ran (UNHCRs retningslinjer punkt 14). 

”ikke-politisk forbrytelse”: politisk forbrytelse forutsetter reelt og legitimt politisk motiv, ”consistent 

with human rights principles”, nær og direkte sammenheng og rimelig forhold mellom motivet og 

resultatet av handlingen (UNHCRs retningslinjer punkt 152). 

Følgen er at man har ingen rettigheter etter flyktningkonvensjonen. Man kan ennå være vernet mot 

retur etter andre konvensjoner og derfor gis midlertidig begrenset tillatelse, jfr. § 74. 

Unntak fra retten til beskyttelse, selv om det ikke er grunnlag for eksklusjon, ved ”særlig alvorlig 

forbrytelse” og samfunnsfare, jfr artikkel 33(2). 

 

 


