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JUR1120 eksamen V21
Eksamensoppgave JUR1120 V-21
Begge spørsmålene skal besvares. Ved sensuren teller som utgangspunkt begge spørsmål like mye.
Eksamensbesvarelsen har en øvre grense på 2.500 ord for begge spørsmål til sammen. Oppgavetittel og
kilde- og litteraturliste teller ikke med. Innholdsfortegnelse, overskrifter i teksten og fotnoter teller med.
Besvarelser som overskrider ordgrensen, vil få karakteren F. Det foretas ordtelling og plagiatkontroll ved
sensur.
Spørsmål 1
I Øyvind Dybvik Øyens «Lærebok i utlendingsrett» (2. utg.) står det på s. 120: «Det er ingen forskjell på
vilkårene for ekteskap mellom to personer av samme kjønn, eller av motsatt kjønn.» Og videre: «Siden det er
relativt få land som aksepterer ekteskap mellom to av samme kjønn vil denne gruppen av naturlige grunner
utgjøre et nokså klart mindretall.» I tillegg er homofili i seg selv straffbart i mange land, slik at etablering av
andre former for familieforhold enn ekteskap også kan være ulovlig for likekjønnede par.
Redegjør for reglene om familieinnvandring til Norge for likekjønnede par fra land hvor homofili er forbudt eller
homofile ekteskap ikke aksepteres, og gi en vurdering av om reglene innebærer likebehandling i praksis for
slike par sammenliknet med ulikekjønnede par.

Spørsmål 2
I Øyvind Dybvik Øyens «Lærebok i utlendingsrett» (2. utg.) står det på s. 42-43: «Anbefalingene fra UNHCR er
ikke rettslig bindende, men de tillegges generelt stor vekt i norsk rett.» Uttalelsen gis med henvisning til HR2017-569-A avsn. 67, hvor Høyesterett uttaler at «[s]elv om det generelt sett er grunn til å legge stor vekt på
UNHCRs syn i flyktningspørsmål … kan jeg ikke se at uttalelsen her har tilstrekkelig vekt til å kunne veie opp
for øvrige rettskilder».
Bruk den nevnte dommen i HR-2017-569-A og øvrige relevante rettskilder, og redegjør for hvilken vekt
anbefalinger fra UNHCR a) tillegges, og b) bør tillegges, i norsk rett.
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