
Sensorveiledning JUS5120 V-21 – endelig versjon 

1. Oppgaveteksten 

Begge spørsmålene skal besvares. Ved sensuren teller som utgangspunkt begge spørsmål like mye. 
 
Eksamensbesvarelsen har en øvre grense på 3.500 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 HR-2018-572-A (Farida) uttaler Høyesterett i avsnitt 44: 

Samlet sett mener jeg at vilkårene for å tilbakekalle flyktningstatus og oppholdstillatelse 

etter § 37 første ledd bokstav e, ikke er en direkte speilvending av vilkårene for å innvilge 

flyktningstatus etter § 28. Den som har fått innvilget flyktningstatus, har oppnådd noe 

høyere grad av trygghet enn den som ikke har fått det. 

I HR-2021-203-A (Farida II) uttaler Høyesterett i avsnitt 51, også med henvisning til utlendingsloven 

§ 37 første ledd bokstav e: 

De ankende partene og partshjelperen UNHCR har fremhevet at flyktningkonvensjonen 

også skal ivareta flyktningens behov for innrettelse og forutberegnelighet. Jeg er enig i at 

det er et hensyn av betydning. Men jeg kan ikke se at dette er et argument mot at 

muligheten for internflukt kan tas i betraktning ved opphørsvurderingen. Hensynet ivaretas 

ved at vilkårene for opphør ikke er et speilbilde av de vilkår som må være oppfylt for å få 

beskyttelse etter konvensjonens artikkel 1 A nr. 2. 

Redegjør for sammenhengen mellom utlendingsloven § 28 og § 37 første ledd bokstav e, og analyser 

uttalelsene om at vilkårene i utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e ikke er en «speilvending» 

eller «speilbilde» av vilkårene i § 28. 

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 HR-2017-569-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». 

Ta utgangspunkt i dommen i HR-2017-569-A og etterfølgende rettspraksis, og redegjør for hvilken 

vekt anbefalinger fra UNHCR a) tillegges, og b) bør tillegges, i norsk rett. 

2. Generelt om oppgaven, læringskrav og studiesituasjonen 

For første gang avholdes eksamen i dette emnet som 48 timers hjemmeeksamen, og sensorene bør 

ha for øyet at dette er uvant for studentene. Sensorene må også huske at studentene har hatt en 

utfordrende studiesituasjon gjennom hele semesteret, og at noen også kan ha hatt en utfordrende 

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-572-a
https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2021-203-a


arbeidssituasjon under selve eksamensavviklingen. Studiedekanen har bedt om at følgende avsnitt 

tas inn i alle sensorveiledninger dette semesteret: 

På grunn av pandemien har all undervisning ved Det juridiske fakultet blitt gjennomført 

digitalt vårsemestret 2021. Tilgangen til lesesalsplasser har vært mer begrenset enn i et 

vanlig semester. Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende for 

studentene. Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. 

Oppgaven er utformet med sikte på at den skal være utfordrende nok til å fylle en 48 timers 

hjemmeeksamen, samtidig som den skal være håndterbar innenfor denne rammen og kunne 

besvares av studenter med ulike kunnskapsnivåer. Spørsmål 1 kan besvares relativt enkelt med 

henvisning til relevante høyesterettsdommer, men det er samtidig et spørsmål som er veldig 

sammensatt og nokså komplisert, og det har vært gjenstand for noen masteroppgaver de senere år 

(se for eksempel Mikkel Valland Lund, «Om bruken av internflukt ved vurderingen av opphør og 

tilbakekall av flyktningstatus etter utlendingsloven § 37 (1) e», høsten 2020, tilgjengelig i fulltekst 

her: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84554/603.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 

Spørsmål 2 er på samme måte et relativt enkelt spørsmål hvis man holder seg til Høyesteretts 

formuleringer, men det gir også rom for selvstendige refleksjoner om sentrale metodespørsmål i 

flyktningretten. Oppgaven er også utformet med tanke på at den skal kunne besvares uten andre 

kilder enn litteraturen i faget, men samtidig gi rom for bruk av andre kilder. 

Fagets hovedlitteratur består av to bøker: Øyvind Dybvik Øyen (red.), Lærebok i utlendingsrett (2. 

utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2018), og Brian Opeskin m.fl. (red.), Foundations of International 

Migration Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), kap. 1-6 og 8. Jeg kan ikke se at 

sistnevnte bok er nødvendig for løsning av oppgaven. I Øyens bok er tilbakekall (spm. 1) behandlet i 

punkt 9.16, og utl. § 37 første ledd bokstav e behandles særskilt på s. 298-299. Metodespørsmålet i 

spm. 2 behandles (som oppgaveteksten selv sier) i pkt. 2.7 på s. 41-43. 

Læringskravene i emnet er formulert slik: 

Det kreves god forståelse av følgende emner: 

 Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold 

og bosetting, samt bortvisning og utvisning. 

 Vern mot forfølgelse. 

Det kreves forståelse av følgende emner: 

 Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige 

stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og 

rettshjelp. 

Jeg mener oppgaven ligger trygt innenfor læringskravene og er tilstrekkelig godt dekket i fagets 

litteratur. 

3. Særlig om spørsmål 1  

Med henvisning til uttalelser i de to Farida-dommene (HR-2018-572-A og HR-2021-203-A) bes 

studentene redegjøre for sammenhengen mellom utlendingsloven § 28 og § 37 første ledd bokstav e, 

og analyser uttalelsene om at vilkårene i utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e ikke er en 

«speilvending» eller «speilbilde» av vilkårene i § 28. Studentene må ha stor frihet til å strukturere 

besvarelsen. Jeg antar at mange vil redegjøre for sammenhengen mellom bestemmelsene først, for 
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deretter å analysere «speilbilde»-argumentet, men andre vil finne gode måter for å behandle 

oppgavens to elementer samlet. Erfaringer fra sensuren viser at noen studenter går svært utførlig 

gjennom hver enkelt bestemmelse, og dette bør i beste fall gi beskjeden uttelling hvis det ikke 

knyttes direkte til oppgavens tema om sammenhengen mellom bestemmelsene. 

Utl. § 37 første ledd bokstav e sier at status som flyktning og oppholdstillatelse etter § 28 kan 

tilbakekalles hvis utlendingen «ikke lenger kan nekte å nyte godt av beskyttelse fra det landet 

utlendingen er borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning 

etter § 28 … ikke lenger er til stede». Bestemmelsen er utformet etter mønster av 

flyktningkonvensjonen art. 1 C (5), som sier at konvensjonen «shall cease to apply to any person 

falling under the terms of section A if ... (5) He can no longer, because the circumstances in 

connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse 

to avail himself of the protection of the country of his nationality». Denne sammenhengen er 

behandlet i læreboken, og studentene må forventes å diskutere den. Her er det en klar overgang til 

oppgavens spørsmål 2, ved at det kan diskuteres om UNHCRs tolkning av flyktningkonvensjonen vil 

være førende for norske rettsanvenderes anvendelse av § 37(1)(e). Det bør da ikke spille noen stor 

rolle hvor dette spørsmålet behandles, men jeg tror det vil være uheldig hvis dette 

metodespørsmålet ikke behandles noe sted. 

Det er mange momenter som kan behandles videre, og det kan godt hende at de følgende punktene 

bør behandles, i den forstand at det gir grunnlag for trekk hvis noe utelates. Det vil imidlertid være 

veldig krevende å dekke alt godt innenfor ordgrensen.  

 Utl. § 37 gjelder tilfeller hvor etterfølgende forhold begrunner endringer i utlendingens status, 

og innebærer altså at oppholdstillatelsen frem til dette har vært gyldig. Studentene bør vise til 

sammenhengen med § 63, som gjelder uriktige opplysninger mv. på søknadstidspunktet. 

 Bestemmelsen viser tradisjonelt til generelle endringer i hjemlandet, typisk regimeendringer 

eller generelt opphør av en væpnet konflikt. Dette forstås som et krav om vesentlig og stabil 

endring, jf. HR-2018-572-A avsn. 45, Justisdepartementets instruks GI-15/2020, og UNHCRs 

Guidelines on International Protection fra 2003. Studentene bør si litt om hva dette kriteriet 

innebærer. 

 I norsk rett har Høyesterett lagt til grunn at også personlige endringer omfattes, jf. Rt. 2010 s. 

858 og HR-2021-203-A. Det er omdiskutert om dette også kan innfortolkes i 

flyktningkonvensjonen art. 1 C (5), og spørsmålet kan med fordel diskuteres. 

 Høyesterett har lagt til grunn at § 37(1)(e) viser til hele § 28, ikke bare til vilkårene i § 28 første 

ledd, jf. HR-2021-203-A. Betydningen av dette ligger særlig i inkluderingen av 

internfluktalternativet i § 28 femte ledd. Dette har to virkninger: 1. Dersom det oppstår et 

internfluktalternativ som oppfyller kravet om vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen, 

eller 2. dersom endringer i utlendingens personlige forhold tilsier at vedkommende ikke vil ha 

velbegrunnet frykt for forfølgelse i et internfluktområde, så kan oppholdstillatelse tilbakekalles 

med henvisning til internflukt. UNHCR har gitt uttrykk for at en slik forståelse ikke er i samsvar 

med flyktningkonvensjonen. 

 At § 37(1)(e) viser til hele § 28, har videre den betydningen at den inkluderer både 

konvensjonsflyktninger (§ 28 første ledd bokstav a) og utlendinger som omfattes av det utvidete 

flyktningbegrepet (§ 28 første ledd bokstav b). Det er lagt til grunn i forarbeidene at «det må 

gjelde samme regler for opphør av flyktningstatus for dem som får slik status uten å være 

omfattet av flyktningkonvensjonens flyktningdefinisjon» (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) pkt. 5.7.5), 

med den konsekvens at flyktningkonvensjonens regler om tilbakekall også får betydning for 

utlendinger som ikke omfattes av flyktningkonvensjonen. 



 Utl. § 37 annet ledd bør nevnes, dvs. at tilbakekall etter bokstav e ikke kan finne sted hvis 

utlendingen kan påberope seg tvingende grunner for å avvise beskyttelse fra hjemlandet. Dette 

er beskrevet i læreboken, og jeg tror ikke det er grunn til å gjøre mye mer ut av det. 

 I HR-2018-572-A fastslo Høyesterett at § 37 ikke inneholder et krav om forholdsmessighet, og 

dette er også lagt til grunn i departementets instruks GI-15/2020. Her bør studentene også vise 

til § 38, som innebærer at dersom oppholdstillatelse kalles tilbake etter § 37(1)(e), skal det 

vurderes om oppholdstillatelse kan gis etter § 38. I instruksen er dette lagt til grunn som en 

«skal»-regel, og når man først legger til grunn at § 37(1)(e) viser til hele § 28, er det mest 

nærliggende å si at anvendelse av § 37 også krever anvendelse av § 28(7) som viser til § 38. 

I tillegg er det noen mer avanserte elementer som kan nevnes: 

 I forarbeidene er det lagt til grunn at § 37(1)(e) i liten grad vil bli brukt: «Når det gjelder 

spørsmålet om opphør av flyktningstatus i situasjoner hvor forholdene i utlendingens 

hjemland har blitt forbedret, deler også departementet utvalgets vurdering av at det på 

samme måte som i dag, må anses lite aktuelt med aktiv bruk av muligheten for å tilbakekalle 

status. Det vises til det som er gjengitt … ovenfor om grunnene til at man i disse situasjonene 

så godt som aldri vurderer tilbakekall uten at det samtidig er tale om utvisning» (Ot.prp. nr. 

75 (2006-2007) pkt. 5.7.5). Denne forutsetningen ble fulgt frem til 2016. Da ga Justis- og 

beredskapsdepartementet ut Instruks GI-04/2016, senere erstattet av GI-14/2016 og GI-

03/2019 og til slutt av någjeldende instruks GI-15/2020, om «tilbakekall av flyktningstatus og 

oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd 

bokstav e og f». Instruksen sier selv at den innebærer «en omlegging av langvarig 

forvaltningspraksis på utlendingsfeltet». Dette forholdet kan eventuelt problematiseres av 

studentene. 

 Inkluderingen av internfluktalternativet gjør at opphevelsen av rimelighetsvilkåret i § 28 

femte ledd som en del av «Innstramninger II»-pakken i 2016 blir relevant. Bestemmelsen 

sier nå at en utlending ikke har rett til anerkjennelse som flyktning etter § 28(1) «dersom 

utlendingen kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det området søkeren 

har flyktet fra». Frem til lovendringen i 2016 hadde bestemmelsen i tillegg et 

rimelighetsvilkår, som lød «og det ikke er urimelig å henvise søkeren til å søke beskyttelse i 

disse delene av hjemlandet». I lovforarbeidene la Justisdepartementet til grunn at 

opphevelse av dette vilkåret lå innenfor rammene for våre folkerettslige forpliktelser, men 

det er verdt å merke seg at under høringen var Utlendingsnemnda uenig i dette. Under 

henvisning til statspraksis konkluderte Utlendingsnemnda med at mye taler for at «Norge er 

folkerettslig forpliktet til å ha et rimelighetsvilkår ved internflukt i de tilfeller hvor en person 

omfattes av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. I så fall vil søkeren ha rett til 

flyktningstatus hvis internflukt er urimelig.» Dette er relevant for HR-2021-203-A, hvor 

Høyesterett legger til grunn at tilbakekallsbestemmelsen i flyktningkonvensjonen inkluderer 

et internfluktalternativ, men hvor internfluktalternativet i norsk rett kanskje er i strid med 

internfluktalternativet i flyktningkonvensjonen. 

 Siden oppgaveteksten viser til de to Farida-dommene, må det antas at mange også vil si noe 

om hvorvidt forholdene i hjemlandet skal vurderes på tidspunktet for vedtak eller for 

utsendelse. For egen del ser jeg ikke dette som en viktig del av oppgaven, men gode 

diskusjoner om temaet kan gis god uttelling. I så fall bør det kanskje knyttes til tilsvarende 

spørsmål for § 28m hvor det handler om forskjellen på søknadstidspunkt og 

vedtakstidspunkt. 



Jeg har forresten selv kritisert HR-2021-203-A i Juridika Innsikt, https://juridika.no/innsikt/kan-

asylstatus-opph%C3%B8re-fordi-internflukt-blir-mulig-kommentar-til-h%C3%B8yesteretts-dom-hr-

2021-203-a. Mange studenter vil formodentlig finne denne, og i så fall kan de få en inngangsport til 

de to siste kulepunktene, men de foregående kulepunktene fremstilles ikke der.   

Oppgavens andre element, om «speilbilde», er mer åpent. Så vidt jeg vet, er det bare de to 

dommene som er nevnt i oppgaveteksten som nevner dette momentet. Kjernen er at utlendinger 

som har fått beskyttelse etter § 28 har oppnådd en høyere grad av trygghet enn utlendinger som ikke 

har fått det. For endringer i sikkerhetssituasjonen fanges dette opp av kravet om vesentlig og stabil 

endring, og for endringer i personlige forhold sies det i Rt. 2010 s. 858 (som det henvises til i HR-

2021-203-A) at det må gjelde sikkerhetsmarginer for slike endringer. Studentene kan her ha stor 

frihet til å tolke dommene eller å reflektere mer fritt rundt hva som ligger i dette, og jeg har egentlig 

ikke klarere føringer for denne vurderingen enn å antyde at Instruks GI-15/2020 sett i lys av HR-2021-

203-A kan tyde på at det i stor grad skjer en speilvending i praksis. 

4. Særlig om spørsmål 2 

Dette er et rent metodespørsmål, og jeg tror det vil variere betydelig hvor mye studentene vil få ut 

av det. Utgangspunktet, som oppgaveteksten viser til, er at forarbeidene og rettspraksis legger til 

grunn at uttalelser fra UNHCR skal tillegges stor vekt (alternativ formulering er «skal veie tungt»), og 

gjennom en analyse av relevante høyesterettsdommer bes studentene altså ta stilling til detaljene i 

dette. Oppgaven har to deler, og begge deler må tas med. 

Relevante dommer er (omvendt kronologisk) HR-2021-203-A, HR-2020-2408-A, HR-2018-846-A, HR-

2018-572-A, og HR-2017-2078-A. Siden oppgaven viser til HR-2017-569-A og etterfølgende 

rettspraksis, er det særlig disse dommene som er relevante. Det finnes også en rekke dommer fra 

Borgarting lagmannsrett, og studentene må også ha frihet til å trekke inn rettspraksis fra tiden før 

2017-dommen samt (selvsagt) andre rettskilder. 

Studentene kan med fordel ta utgangspunkt i generelle metodiske utgangspunkter: 

 Utlendingsloven § 3 innebærer at loven skal tolkes i samsvar med flyktningkonvensjonen, 

men dette innebærer ikke i seg selv noen henvisning til UNHCRs uttalelser. 

 Flyktningkonvensjonen må tolkes etter alminnelige folkerettslige tolkningsprinsipper, som 

man finner i Wienkonvensjonen om traktatretten, særlig art. 31. Viktig her er ordlyd, formål 

og kontekst. Uttalelser fra konvensjonsorganer er ikke bindende tolkningsfaktorer, men man 

kan bruke «subsequent practice» i art. 31(3)(b) som et argument i retning av relevans, 

alternativt trekke veksler på en mer alminnelig folkerettslig lojalitetsplikt. Uansett bør man 

fastslå at det folkerettslig er akseptabelt å si, som man gjør i norsk rett, at uttalelser fra 

UNHCR ikke er bindende, alternativt ikke er ubetinget avgjørende, men at de skal tillegges 

stor vekt. 

 Uttalelser fra UNHCR kan bli folkerettslig bindende hvis de gir uttrykk for folkerettslig 

sedvanerett, og sedvanerett er også omfattet av utlendingslovens 

sektormonismebestemmelse i § 3. 

Dernest bør studentene skille mellom ulike typer av uttalelser, og den rettskildemessige konteksten 

for disse uttalelsene. Det er en forskjell på rettslige anbefalinger og landspesifikke anbefalinger, og 

vekten vil avhenge av hvordan det øvrige rettskildebildet ser ut. Læreboken går mest inn på 

landspesifikke anbefalinger, og drøfter når disse kan fravikes. HR-2021-203-A er et eksempel på en 

dom som angår rettslige anbefalinger, og viser hvordan man kan resonnere om disse. Høyesteretts 
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tilnærming her er at uttalelsene kan «ikke endre det bildet som konvensjonens ordlyd, kontekst og 

formål gir», og dette kan drøftes av kandidatene.  

De fleste studentene på JUS5120 vil ha hatt metode på JUS4111 (eller tilsvarende metodefag ved 

andre læresteder), og jeg antar at de vil trekke inn kunnskaper herfra. Jeg ser imidlertid ikke at denne 

litteraturen behandler UNHCR særskilt. 

I oppgavens «bør»-del må studentene peke på noen relevante hensyn som tilsier en større eller 

mindre vekt. Dersom studentene mener at «stor vekt» er riktig generell standard, må dette 

begrunnes, og dersom studentene mener at en annen standard burde legges til grunn, må dette også 

begrunnes. Alle standpunkter må godtas, alt fra «ingen vekt» til «rettslig bindende» er akseptable 

svar, men det er begrunnelsen som må vurderes. Ren synsing bør gi liten uttelling, men relevante 

hensyn kan hentes fra generelle betraktninger om forholdet mellom norsk rett og folkeretten, 

UNHCRs særskilte kompetanse, behovet for internasjonal rettsenhet, behovet for nasjonalt selvstyre, 

forholdet mellom innvandringsregulerende hensyn og humanitære hensyn, osv. 

Erfaringer fra sensuren tilsier at det er enkelte svakheter som går igjen. Noen studenter går grundig 

inn på de materielle spørsmålene i HR-2017-569-A, men dette er ikke oppgavens tema. Noen 

studenter nøyer seg også med et nokså rent referat av dommens redegjørelse for 

metodespørsmålet, og dette bør gi beskjeden uttelling. Og noen studenter nøyer seg med referater 

fra flere relevante dommer, men man må gi noen antydninger til selvstendig analyse for å kunne få 

uttelling. 

Spørsmål 2 er (med noen språklige forskjeller) likt på JUS5120 og på JUR1120. Sensorer som 

sensurerer på begge nivåer må huske på at kravene som stilles på JUS5120 her må være betydelig 

høyere enn kravene på JUR1120. 

5. Generelt om bedømmelsen 

Oppgaveteksten gir uttrykk for at de to spørsmålene skal bedømmes likt, og dette må legges til 

grunn. Jeg tror nok det er mest å skrive om spørsmål 1, og oppgavetekstens formulering bør ikke 

forstås slik at det kreves omtrent likt omfang på de to delene. 

Forut for eksamen har studentene vært opptatt av formelle forhold, og jeg har gitt dem beskjed om 

at det ikke kreves noen avsluttende litteraturliste/kilderegister. Jeg har skrevet på Canvas at det som 

kreves, er entydige og fullstendige kildehenvisninger. Det skal derfor ikke gis trekk dersom 

studentene ikke har et avsluttende register, men det skal trekkes hvis kildehenvisningene ikke er 

klare. 

For å bestå, bør det i utgangspunktet kreves at begge delene av oppgaven forsvarer bestått karakter, 

men etter omstendighetene kan ikke-bestått på et delspørsmål veies opp av en god besvarelse av det 

andre delspørsmålet.  I spørsmål 1 bør det for dette kreves at studentene peker på de mest sentrale 

punktene nevnt ovenfor, og at det ikke vises store misforståelser om forholdet mellom 

bestemmelsene. I spørsmål 2 bør det for bestått karakter kreves at studentene finner frem til noen 

relevante dommer og viser et minimum av evne til å analysere disse metodisk. 

For beste karakter må det kreves at de fleste av elementene i spørsmål 1 er behandlet på en god 

måte, men det kan neppe kreves at alle punktene er behandlet. Ordgrensen er klart begrensende, og 

det må være mulig å oppnå beste karakter selv om noen momenter er utelatt. I spørsmål 2 må det 

kreves at det vises god forståelse for de metodiske spørsmålene og at man kommer litt ned i dybden 



på hva «stor vekt» betyr, men heller ikke her kan det kreves inngående analyser av de enkelte 

dommene. 

Denne versjonen er revidert i lys av kommentarene på sensormøtet 4. mai 2021. 

 

5. mai 2021 

Kjetil Mujezinović Larsen 


