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Utlendingsloven § 31

§ 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28

Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen faller inn under 
flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1D eller E, eller dersom det er alvorlig grunn til å anta at utlendingen

a) har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten, slik 
disse forbrytelsene er definert i internasjonale avtaler som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser,

b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser, før han fikk adgang til Norge som 
flyktning, eller

c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper.

Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd bokstav b foreligger heller ikke dersom det er grunnlag for å 
utvise utlendingen ut fra grunnleggende nasjonale interesser, eller utlendingen har fått endelig dom for en særlig 
alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for det norske samfunnet.

Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd bokstav b foreligger heller ikke dersom utlendingen forlot 
hjemlandet kun for å unngå straffereaksjoner for en eller flere straffbare handlinger som kunne ha blitt straffet med 
fengsel dersom handlingene var blitt begått i Norge.

Dersom en utlending som faller inn under første ledd bokstav a eller c eller annet ledd, allerede har fått 
oppholdstillatelse som flyktning etter § 28, kan oppholdstillatelsen kalles tilbake.

For utlendinger som faller inn under første til fjerde ledd, men som etter § 73 annet ledd likevel er vernet mot 
utsendelse, gjelder § 74.
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Utlendingsloven § 31 1. ledd 

• Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd 

foreligger ikke dersom utlendingen faller inn under 

flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1D eller E, 

eller dersom det er alvorlig grunn til å anta at 

utlendingen….
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Flyktningkonvensjonen 

artikkel D

This Convention shall not apply to persons who are at 

present receiving from organs or agencies of the United 

Nationa other than the United Nations High 

Commissioner for Refugees protection or assitance.

When such protection or assistance has ceased for any 

reason, without the position of such persons being 

definitively settled in accordance with the relevant 

resolutions adopted by the General Assembly of the 

United Nations, these persons shall ipso facto be entitled 

to the benefits of this Convention
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Flyktningkonvensjonen 

artikkel E

This Convention shall not apply to a person who is 

recognized by the competent authorities of the country in 

which he has taken residence as having the rights and 

obligations which are attached to the possession of the 

nationality of that country
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Flyktningkonvensjonen 

artikkel 1 F

a) har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en 

krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten, 

slik disse forbrytelsene er definert i internasjonale avtaler 

som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser,

b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse 

utenfor Norges grenser, før han fikk adgang til Norge 

som flyktning, eller

c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs 

formål og prinsipper
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Hvorfor

Både et juridisk og moralsk ansvar

• Historisk 

• Uverdig

• Asyl skal ikke brukes til å unnslippe rettsforfølgelse



Rettskildebildet

• Flyktningkonvensjonen

• De fire Genevekonvensjonene om syke og sårede i krig / 

Internasjonal Humanitær Rett

• ICC statuttene / internasjonal strafferett

• ICTY / ICTR

• Nurenberg / Tokyo

• Norsk oppgjør etter andre verdenskrig

• Norsk strafferett

• FN Pakten

• etc
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Bokstav a – krigsforbrytelser, 

forbrytelser mot menneskeheten

a) har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en 

krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten, 

slik disse forbrytelsene er definert i internasjonale avtaler 

som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser, 
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Bokstav b – alvorlig ikke-politisk 

forbrytelse

• b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk

forbrytelse utenfor Norges grenser, før han fikk adgang 

til Norge som flyktning, eller 
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Bokstav c – FNs formål og prinsipper

• c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med 

FNs formål og prinsipper. 
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Utlendingsloven § 31 2. ledd

Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd 
bokstav b foreligger heller ikke dersom det er grunnlag 
for å utvise utlendingen ut fra grunnleggende nasjonale 
interesser, eller utlendingen har fått endelig dom for en 
særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare 
for det norske samfunnet.

2. The benefit of the present provision may not, however, 
be claimed by a refugee whom there are reasonable 
grounds for regarding as a danger to the security of the 
country in which he is, or who, having been convicted by 
a final judgement of a particularly serious crime, 
constitutes a danger to the community of that country



EU Statusdirektiv artikkel 14

Revocation of, ending of or refusal to renew refugee status

1. Concerning applications for international protection filed after the entry into force of this Directive, Member States 
shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third country national or a stateless person granted by 
a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, if he or she has ceased to be a refugee in 
accordance with Article 11.

2. Without prejudice to the duty of the refugee in accordance with Article 4(1) to disclose all relevant facts and provide 
all relevant documentation at his/her disposal, the Member State, which has granted refugee status, shall on an 
individual basis demonstrate that the person concerned has ceased to be or has never been a refugee in 
accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Member States shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third country national or a stateless 
person, if, after he or she has been granted refugee status, it is established by the Member State concerned that:

(a) he or she should have been or is excluded from being a refugee in accordance with Article 12;

(b) his or her misrepresentation or omission of facts, including the use of false documents, were decisive for the 
granting of refugee status.

4. Member States may revoke, end or refuse to renew the status granted to a refugee by a governmental, 
administrative, judicial or quasi-judicial body, when:

(a) there are reasonable grounds for regarding him or her as a danger to the security of the Member State in 
which he or she is present;

(b) he or she, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger 
to the community of that Member State.

5. In situations described in paragraph 4, Member States may decide not to grant status to a refugee, where such a 
decision has not yet been taken.

6. Persons to whom paragraphs 4 or 5 apply are entitled to rights set out in or similar to those set out in Articles 3, 4, 
16, 22, 31 and 32 and 33 of the Geneva Convention in so far as they are present in the Member State.
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Utlendingsloven § 31 3, 4. og 5. ledd

Rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28 første ledd 
bokstav b foreligger heller ikke dersom utlendingen forlot 
hjemlandet kun for å unngå straffereaksjoner for en eller 
flere straffbare handlinger som kunne ha blitt straffet 
med fengsel dersom handlingen var blitt begått i Norge.

Dersom en utlending som faller inn under første ledd 
bokstav a eller c eller annet ledd, allerede har fått 
oppholdstillatelse som flyktning etter § 28, kan 
oppholdstillatelsen kalles tilbake.

For utlendinger som faller inn under første til fjerde ledd, 
men som etter § 73 annet ledd likevel er vernet mot 
utsendelse, gjelder § 74.
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Individuelt ansvar

• personen har selv utført handlingen

• Personen har medvirket

• Med viten og vilje

• Forstått, burde forstått eller måtte forstått

• Strafferettslig tilregnlig

• Selvforsvar

• Tvang

• (Superior orders)



16

Konkrete vurderinger

• Kriminelle handlinger begått i hjemlandet

• Deltakelse i krigshandlinger / krig

• Militær tilknytning

• Tilknytning til politi / ordensvesen / etterretning

• Grensevakter / fengselsvakter

• Ledere - både sivile / politiske og militære


