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Oppgaveteksten lyder: 

«Redegjør for begrepet «forfølgelse» i utlendingsloven § 28.» 

Oppgaven må anses som en «planke» i den forstand at det er et helt sentralt tema i 

flyktningrettsdelen av utlendingsretten, som er grundig dekket både i litteraturen og på 

forelesninger. Likevel er det en nokså krevende oppgave i den forstand at det er en lang rekke 

spørsmål og temaer som kan trekkes inn, slik at studentene også testes i hvordan de avgrenser og 

disponerer oppgaven. Jeg tror oppgaven bør være egnet til å skille gode og mindre gode studenter, 

men jeg vil bli meget overrasket hvis noen besvarelser er helt eller tilnærmet blanke. 

Hovedlitteratur er Øyvind Dybvik Øyem (red.), Lærebok i utlendingsrett (2013). Læreboken 

begynner å bli gammel, men jeg opplever at den likevel er dekkende innenfor det aktuelle temaet. 

Forfølgelse er generelt behandlet i kap. 9.7, s. 218-231, mens forfølgelser av særskilte grupper er 

behandlet i kap. 9.10 (kvinner, s. 256-269) og kap. 9.11 (lesbiske og homofile, s. 270-274). Andre 

deler av kap. 9 vil også være relevant. Studentene har også hatt tilgang til Universitetsforlagets 

elektroniske kommentarutgave, men det kan ikke forventes at studentene har gjort seg kjent med 

denne. På eksamen har studentene tilgang til en doms- og kjennelsessamling som lovlig 

hjelpemiddel, hvor det står en del høyesterettsdommer av relevans for oppgaven, herunder 

Rt. 2012 s. 494, samt enkelte relevante EMD-dommer. Studenter som bruker disse aktivt i 

besvarelsen må gis honnør for det, mens studenter som ikke anvender dem, må gis trekk. 

En hensiktsmessig inngang til oppgaven vil være å forklare at forfølgelse (i lærebokens 

kategorisering) er ett av fem vilkår for å kunne anses som flyktning (de fire andre er at personen 

må være utenfor hjemlandet, at personen har en velbegrunnet frykt, at forfølgelsen er basert på 

nærmere bestemte konvensjonsgrunner, og at hjemlandet ikke kan tilby beskyttelse). Dette betyr 

blant annet at studenter som ikke evner å skille mellom vilkårene, eksempelvis ved å skrive mer 

generelt om flyktningbegrepet, kan mangle sentral forståelse av faget. Denne henvisningen til 

forfølgelse som et vilkår i flyktningbegrepet får studentene gratis gjennom oppgavetekstens 

henvisning til utlendingsloven § 28, men det er viktig at studentene går raskt til § 29, som redegjør 

nærmere for begrepet. En utfordring for studentene kan være at denne bestemmelsen er nokså 

detaljert og omfattende, slik at en del studenter kan falle hen til ren lovgjengivelse. Dette vil ikke gi 

vesentlig uttelling, og studentene må bedømmes ut fra hvilke kunnskaper og hvilken forståelse de 

viser utover lovens rene ordlyd. Momenter som kan og bør fremheves, er blant annet disse: 

 Forfølgelse viser i sin kjerne til krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, slik som drap, 

tortur, mishandling og langvarig frihetsberøvelse, men det er en vesentlig terskel slik at ikke 

ethvert brudd på menneskerettigheter resulterer i forfølgelse (læreboken s. 218). 

 Forfølgelse er ikke definert i flyktningkonvensjonen, men art. 33.1 gir veiledning ved å vise til 

trusler mot liv eller frihet (s. 219). 

 EUs statusdirektiv gir en definisjon av forfølgelse i art. 9, som er relevant ved at utlendingsloven 

§ 29 (1) og (2) gir en direkte oversettelse av direktivet (s. 220-221). Studentene har ikke hatt 

tilgang til statusdirektivet på eksamen, men gode studenter bør likevel forventes å kjenne til 



sammenhengen. Gode studenter kan kanskje også få noe av verdi ut av å gå litt inn på 

betydningen i norsk rett av EUs felleseuropeiske asylsystem (CEAS), men det bør neppe skrives 

mye om dette. 

 Utlendingsloven § 29 må tolkes, ikke bare gjengis. Det vil være naturlig for de fleste å ta for seg 

ledd for ledd.  

o Første ledd gir en generell henvisning til «alvorlig krenkelse» av «grunnleggende 

menneskerettigheter», og det må skilles mellom disse to vilkårene. Det må også fås frem 

at det kan være tale om enkeltstående eller gjentatte krenkelser, samt at det kan være 

tale om flere forskjellige tiltak som til sammen har sammenliknbar virkning. Se 

læreboken s. 222-223. 

o Annet ledd redegjør for ulike former for forfølgelse. Det varierer hvor grundig 

læreboken diskuterer disse formene, se s. 223-225, og læreboken har en struktur som 

gjør det litt utfordrende å se hvordan læreboken forholder seg til lovteksten. Forfølgelse 

i form av straffeforfølgelse behandles i kap. 7.6, s. 228-231; forfølgelse av kvinner 

behandles i kap. 10, men selve forfølgelsesbegrepet behandles der bare helt kort i kap. 

10.5, mens kap. 10.9 om ulike former for kjønnsrelatert forfølgelse også er relevant, 

men der behandles ulike vilkår i flyktningbegrepet (herunder forfølgelse) samlet; og 

forfølgelse av lesbiske og homofile behandles i kap. 11, som i stor grad består av en 

redegjørelse for Rt. 2012 s. 494, som studentene altså hadde tilgang til. Studentene kan 

også forventes å si noe om hva annet ledd ikke dekker, se særlig læreboken s. 225-227 

om diskriminering. 

o Tredje ledd redegjør for hvem som er forfølgeren, se læreboken s. 227. 

Studentene må også forventes å diskutere grunnlaget for forfølgelse, se utlendingsloven § 30 (i 

læreboken kalt konvensjonsgrunner, se generelt kap. 8). Dette faller innenfor oppgaveteksten, men 

det er ønskelig at studentene får frem at det formelt sett er tale om et annet vilkår i 

flyktningbegrepet, og det vil ikke være heldig om dette blir dominerende i oppgaven. 

Jeg har ikke selv lest noen besvarelser, og vil sette pris på tilbakemeldinger om hva studentene 

behandler og hvilke generelle spørsmål som oppstår under sensuren. Jeg vil anta at enkelte 

studenter går en god del inn på rene menneskerettslige spørsmål, og utgangspunktet for 

vurderingen må da være om det som skrives er relevant eller ikke. Noen studenter vil formodentlig 

gå en del inn på hensyn bak bestemmelsene, og hvis noen studenter trekker inn 

innvandringsregulerende hensyn som en begrensning for bestemmelsene, må det gis vesentlig 

trekk – studentene bør få frem at personer som oppfyller vilkårene i § 28, herunder forfølgelse, har 

et rettskrav på beskyttelse uavhengig av innvandringsregulerende hensyn. Noen kan også gå inn på 

internfluktunntaket i § 28 femte ledd, men dette bør ikke bli omfattende. 

Sensorene må være klar over at en stor andel av studentene er enkeltemnestudenter uten juridisk 

bakgrunn. Det bør derfor utvises en viss velvilje med hensyn til rettskildebruken, men studentene 

må likevel vurderes ut fra hvordan de anvender de tilgjengelige kildene. 

En revidert versjon av sensorveiledningen vil sendes ut etter å ha fått noen tilbakemeldinger fra 

sensorene.    


