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Tidsplan 

 

* Torsdag 15. mars kl. 10.15-12.00:  

 

- Asyl og flyktningstatus 

 

* Mandag 19. mars kl. 10.15-12.00:  

 

- Asyl og flyktningstatus 

 

* Torsdag 22. mars kl. 10.15-1200:  

 

- Opphold på humanitært grunnlag 

 

 

Hver forelesning:  

 

Kl. 10.15-10.45 – Forelesning (30 min) 

Kl. 10.45-10.55 – Pause (10 min) 

Kl. 10.55-11.25 – Forelesning (30 min) 

Kl. 11.25-11.30 – Pause (5 min) 

Kl. 11.30-12.00 – Forelesning (30 min) 

  

Vær aktive. Still gjerne spørsmål.  

 

Vel møtt!!  

 

 

 

Rett til flyktningstatus og asyl 

 

§ 28 første og annet ledd:  

 

”En utlending som er i riket eller på norsk grense,  

skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom  

utlendingen 

 

a) har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn  

av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en  

spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk  

oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av  

slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands  

beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951  

artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller 

 

b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell  

fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen  

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller  

straff ved tilbakevending til hjemlandet. 

 

En utlending som anerkjennes som flyktning etter  

første ledd, har rett til oppholdstillatelse (asyl).” 
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Rett til asyl 
 

Utlendingsloven § 28 (2): rett til asyl  
 

Asyl = flyktning 
 

Definisjon av flyktning i § 28 (1):  
 

- To definisjoner/rettsgrunnlag:  

 

(a) alminnelig flyktningdefinisjon = FK 1951 art. 1 A  

(b) utvidet flyktningdefinisjon = EMK art. 3 
 
(Hvis ikke flyktning & asyl: opphold på humanitært grunnlag § 38.)  
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Flyktning etter § 28 (1)(a)  

         (= Flyktningkonvensjonen) 

 
1) Utenfor hjemlandet (ikke internflyktninger) 

 

2) Velbegrunnet frykt  
 

3) Forfølgelse 
 

4) På grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i 
en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning 
 

5) Ikke beskyttelse i hjemlandet 
 

    - Beskyttelse av myndighetene i hjemlandet 

    - Beskyttelse i en annen del av hjemlandet § 28 (5) 
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Velbegrunnet frykt 
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     Bevisvurdering                     Risikovurdering 
      

          (troverdighet)                                ”Velbegrunnet frykt” 

         

      Hva har skjedd?                                   Hva kan skje? 

 

 

   Fortid                   Vedtakstidspunktet                   Fremtid  

---------------------------------------------I------------------------------------------- 
 

Individuelle forhold, f.eks.: 

      

• Hvem er søkeren? etnisk tilhørighet?   

• Hva er søkerens hjemsted? 

• Har søkeren vært politisk aktiv?   

• Har søkeren vært fengslet? torturert? 

• Har familien blitt fengslet eller torturert? 

 

Generelle forhold i hjemlandet, f.eks.: 

 

• Har det vært en demonstrasjon? 

• Ble noen demonstranter arrestert? Torturert? 
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Bevisvurdering - Faktagrunnlaget 

Søkeren har bevisbyrden: må gi opplysninger om seg  

selv og sitt asylgrunnlaget. 
 

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88:  

 

”I utgangspunktet er det søkeren som har ansvaret for å sannsynliggjøre sine anførsler så langt dette er mulig. Myndighetene må  

kunne kreve at den som påberoper seg beskyttelsesreglene, legger frem de opplysninger vedkommende kan om relevante forhold.”  

 

UNHCR Håndboken (1979):  

 

”195…De relevante fakta i den enkelte sak må i første omgang skaffes til veie av søkeren selv… 196…Det er et generelt juridisk  

prinsipp at bevisbyrden påhviler den personen som fremsetter et krav…” 

 

EU Statusdirektiv (2004) artikkel 4 nr. 1:  

 

“Member States may consider it the duty of the applicant to submit as soon as possible all elements needed to substantiate the  

application for international protection.” 

   

New Zealand Refugee Appeal Tribunal, Refugee Appeal No. 72668/01 (2002) pkt. 26:  

 

“There is widespread acceptance across a range of jurisdictions of the principle that the burden of proof lies on the refugee  

claimant. It is significant that major refugee receiving countries fall into this category, namely France, Germany, the United  

Kingdom, Canada, the USA and Australia. Significantly, the legal principle is acknowledged and accepted by the Office of the  

United Nations High Commissioner for Refugees and by leading academics (Weis, Goodwin-Gill, Kälin).“ 
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UDI&UNE utredningsplikt, særlig om landinfo.  
 

Utlendingsloven § 93 fjerde ledd: 

 

”selvstendig ansvar for å innhente nødvendige og tilgjengelige opplysninger før vedtak blir truffet” 

 

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88:  

 

”Samtidig følger det av forvaltningsloven § 17 at forvaltningen har en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak  

treffes. Idet myndighetene har bevisbyrden for at det er trygt å returnere, forutsetter et eventuelt avslag at myndighetene har foretatt en  

grundig saksbehandling og ved behov innhentet opplysninger som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig vurdering.” 

 

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) side 88:  

 

”I praksis må det imidlertid foretas en avveining mellom grundighet i saksbehandlingen og effektiv ressursutnyttelse. En del saker vil  

måtte avgjøres på  bakgrunn av de opplysninger som foreligger uten at de er optimalt opplyst og uten at det er hensiktsmessig å  

gjennomføre ytterligere undersøkelser.”  

 

= Begge må bidra til å opplyse saken. 
 

NOU 2004:20 s. 392:  

 

”Både asylsøkeren og utlendingsmyndighetene må gjøre det de kan for at saken skal bli så godt opplyst som praktisk mulig…” 

 

UNHCR Håndboken pkt. 196:  

 

”Selv om bevisbyrden i prinsippet påligger søkeren, deles… plikten til å stadfeste og evaluere alle relevante fakta mellom søkeren og  

saksbehandleren.” 
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Hvilket faktum skal legges til grunn? 

 

Utgangspunktet i norsk sivilprosess: alminnelig  

sannsynlighetsovervekt (det mest sannsynlige faktum) 

 

Utlendingsloven 1988 om flyktningstatus: alminnelig  

sannsynlighetsovervekt 
  
Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 85 (om forarbeidene til utlendingsloven av 1988): 

 

”I Ot.prp. nr. 46 (1986-87) som ligger til grunn for gjeldende utlendingslov, ble det forutsatt at det skulle gjelde et krav til  

sannsynlighetsovervekt som bevisterskel ved flyktningevurderingen, men at beviskravet ville være lavere ved vurderingen  

av returvernet etter utlendingsloven § 15.” (se Ot.prp. nr. 46 s. 103). 

 

Terje Einarsen, «Flyktningers rettsstilling i Norge» (1997) s. 39:  

 

”Hvis det er tvil om hvorvidt vilkårene for flyktningstatus etter norsk rett er oppfylt, er praksis antakelig at det mest sannsynlige  

faktum uansett må legges til grunn. Hvis det er overvekt av sannsynlighet for at et bestemt forhold som søkeren har påberopt i  

virkeligheten ikke foreligger eller har inntruffet, skal det ses bort fra hans forklaring på dette punkt.” 
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Ny utlendingslov § 28:   
 

- Ikke generelt krav om sannsynlighetsovervekt 

- Men: noenlunde sannsynlig. 
 

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 414:  

 

”Det vil være de krav til bevis… som følger av… dagens utlendingslov § 15  

første ledd første punktum… Risikerer søkeren å bli utsatt for forfølgelse  

ved retur hvis anførslene i saken legges til grunn, kreves det ikke  

sannsynlighetsovervekt for at søkerens forklaring er riktig. Anførslene må  

likevel fremstå som noenlunde sannsynlige.”  

 

Praksis etter gammel lov § 15 (1)(1): 

- Noe lavere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt (50%) 
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Prinsippet om at tvilen skal komme klageren til gode 
 

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88: 

 

”Foreligger det tvil om bedømmelsen vil tvilen som utgangspunkt komme søkeren til gode så  

lenge konsekvensene ved en uriktig avgjørelse om retur kan innebære at asylsøkeren blir utsatt for  

forfølgelse…”  

 

 

Paul Weis “The Concept of Refugee” (1960) s. 29: 

 

“The burden of proof is, according to general principles of law, on the applicant. The normal rules  

of evidence are, however, difficult to apply in proceedings for the determination of refugee status.  

The applicant may call witnesses in support of his statements and he may sometimes be able to  

present documentary evidence. But it follows from the very situation in which he finds himself as  

an exile, that he will rarely be in a position to submit conclusive evidence. It will essentially be a  

question whether his submissions are credible and, in the circumstances, plausible. The principle  

“in dubio pro reo” should be applied…where there is, in absence of conclusive evidence, doubt  

about the facts the applicant alleges, he should be given the benefit of the doubt.” 
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UNHCR Håndboken (1979): 

 

”203. Etter at søkeren har gjort et oppriktig forsøk på å underbygge sin historie, kan det fortsatt  

Være manglende bevis for deler av hans utsagn… det knapt mulig for en flyktning å ”bevise” alle  

forhold i sin sak. Skulle dette ha vært et krav, ville utvilsomt majoriteten av alle flyktninger ikke  

blitt anerkjent. Det er derfor ofte nødvendig å la tvilen komme søkeren til gode. 

 

204. Imidlertid bør tvilen komme søkeren til gode først når alt tilgjengelig bevismateriale er  

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

Søkerens utsagn må være sammenhengende og troverdige, og må ikke være i strid med  

allment kjente fakta.” 

 

EUs Statusdirektiv (2004) art. 4 nr. 5:  

 

“…where aspects of the applicant's statements are not supported by documentary or other  

evidence, those aspects shall not need confirmation, when…: 

 

a) the applicant has made a genuine effort to substantiate his application;  

b) all relevant elements, at his/her disposal, have been submitted, and a satisfactory explanation  

regarding any lack of other relevant elements has been given;  

c) the applicant` s statements are found to be coherent and plausible and do not run counter to  

available specific and general information relevant to the application‘s case;  

d) the applicant has filed his or her application for international protection at the earliest possible  

time, unless the applicant can demonstrate good reason for not having done so; and  

e) the general credibility of the applicant has been established.” 
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Troverdighet 

 • Utlendingsloven har ingen regler om troverdighet.  
 

• Forarbeidene: 
 

- Både “innholdet i søkerens forklaring, hvorvidt den er detaljert  

    eller overfladisk, sammenhengende eller motstridende, og dens  

    forhold til andre kjensgjerninger vil ha betydning.”, jf. Ot.prp.  

     nr. 75 (2006-2007) s. 85. 

 

- Troverdigheten kan svekkes dersom klageren venter lenge med  

     å søke om asyl, jf. § 93 første ledd og ot. prp. s. 130. 

 

- Hvis klageren unnlater å følge pålegg om å innhente viktig  

    dokumentasjon fra hjemlandet uten praktiske hindringer eller  

    fare for egen sikkerhet, kan det få betydning for  

    troverdighetsvurderingen, jf. prp. s. 131.  
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• Høyesterett – Rt. 2011 s. 1481 avsnitt 46:  

 

 «selvmotsigelser, uklarheter og utelatelser i  

 forklaringen, som ikke kan begrunnes på tilfredsstillende  

 måte, kan få betydning for bevisvurderingen.  

 Forklaringer som gradvis tilpasses, eller suppleres av  

 nye forhold som tidligere ikke har vært nevnt, vil lett  

 bidra til å svekke den generelle troverdigheten. Dette vil  

 særlig være tilfellet der forklaringen endres etter at det  

 grunnlaget som først ble påberopt, viser seg ikke å føre  

 frem.» 
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Sentrale momenter i praksis:   
  

• Sannsynlig forklaring (alminnelig erfaring og fornuft). 

• Klar og detaljert forklaring (ikke vag og unnvikende) 

• Fullstendig forklaring (ikke nye anførsler etter hvert) 

• Konsistent, sammenhengende forklaring (ikke motstrid) 

• Samsvar med andre forklaringer (eks. ektefelle) 

• Samsvar med generell landinformasjon 

• Samsvar med konkrete undersøkelser og verifiseringer 

• Fremlagte dokumenter er ekte  
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Enkelte feilkilder: 
 

• Hukommelsen 

• Språklige nyanser og misforståelser (intervjuer og tolk) 

• Traumatiske eller tabubelagte forhold 

• Psykiske lidelser 

• Kjønn (kvinner fra enkelte kulturer ikke like frittalende 
som menn osv) 

16 



Brian Gorlick, “UNHCR Working Paper No. 68 Common burdens and standards” (2002) s. 13:  

 

“A number of national authorities are particularly strict when assessing an applicant’s credibility. Even inconsistencies 

which are not central or material to the basis of the refugee claim may be considered as grounds for rejection. For 

example, some countries place great emphasis on an applicant’s travel route when considering credibility or 

determining whether a third country may be considered responsible for assessing a particular refugee claim.  

  

Given the extensive legislative and other measures states have in place in order to ‘legally’ access European territory, it 

is not surprising that many genuine asylum seekers would be obliged to resort to illegal or irregular means to enter a 

country. Inconsistencies concerning a person’s travel route may then be offered in order to protect the identity of the 

individuals who provided assistance, or to safeguard the travel route for future asylum seekers or to avoid return to a 

third country.  

  

A more balanced analysis may be achieved by focusing on contradictions or discrepancies that are of a significant or 

serious nature. Inconsistencies, misrepresentations or concealment of certain facts should not lead to a rejection of the 

asylum application where they are not material to the refugee claim. Where an applicant is found to be lying and the 

mistruth is material to the claim, then it is necessary for the decision-maker to take this into account in light of the 

entire body of evidence to be assessed and decided upon.  

  

Contradictions or inconsistencies should relate to the fundamental or critical aspects of the claim to be deemed to 

undermine an applicant’s credibility. Rejecting a claim based solely on the non-credibility of marginal issues (e.g. 

delays in applying for refugee status), without evaluating the credibility of the evidence concerning the substance of the 

claim, is not a desirable practice. On the other hand, just as an applicant may be able to show on cumulative grounds 

that he or she has a well-founded fear of persecution, a series of discrepancies and contradictions taken individually 

which may appear insignificant, when considered together may support a finding of lack of credibility.” 
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     Bevisvurdering                     Risikovurdering 
      

          (troverdighet)                                ”Velbegrunnet frykt” 

         

      Hva har skjedd?                                   Hva kan skje? 

 

 

   Fortid                   Vedtakstidspunktet                   Fremtid  

---------------------------------------------I------------------------------------------- 
 

Individuelle forhold, f.eks: 

      

• Hvem er søkeren? etnisk tilhørighet?   

• Hva er søkerens hjemsted? 

• Har søkeren vært politisk aktiv?   

• Har søkeren vært fengslet? torturert? 

• Har familien blitt fengslet eller torturert? 

 

Generelle forhold i hjemlandet, f.eks: 

 

• Har det vært en demonstrasjon? 

• Ble noen demonstranter arrestert? Torturert? 
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«Velbegrunnet frykt» 

  

Fremtidsrettet risikovurdering 

 

- Fremtidig fare.  

 

- Tidligere forfølgelse ikke nødvendig eller tilstrekkelig.  

 

- Tidligere forfølgelse = indikasjon på fremtidig forfølgelse. 
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Hvorfor?  

 

• Ordlyd (”frykt” og presensform) & formål (behov for beskyttelse) 
 

• Forarbeidene til utlendingsloven – Ot.prp. nr. 75 s. 86, jf. NOU s. 149: 

   
”statspraksis er relativt entydig i forhold til å la situasjonen på vedtakstidspunktet være avgjørende. Selv om det  

forelå en velgrunnet frykt for forfølgelse på flukttidspunktet og eventuelt søknadstidspunktet er det altså  

situasjonen på vedtakstidspunktet som er avgjørende”. 

 

• Høyesterett – Rt. 2012 s. 139 avsnitt 42: 

 
”Å forstå ordlyden slik at situasjonen på vedtakstidspunktet er avgjørende for vurderingen av flyktningstatus,  

harmonerer godt med at traktatens formål er å gi beskyttelse til personer som ikke kan oppnå dette i  

hjemlandet…”  

 

• EU Statusdirektiv (2004) art. 4 nr. 4: 
  
“The fact that an applicant has already been subject to persecution or serious harm or to direct threats of such  

persecution or such harm, is a serious indication of the applicant's well-founded fear of persecution or real risk  

of suffering serious harm, unless there are good reasons to consider that such persecution or serious harm will  

not be repeated.” 

 

• Men UNHCR Håndboken pkt. 28 om å bli flyktning når vilkårene er  

     oppfylt og UNHCR om “humanitært prinsipp”? 
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Objektiv risikovurdering 

 

 

• Individuelle forhold (ved søkeren) + situasjon i hjemlandet. 

 

• Alle relevante forhold ved søkeren, særlig: 

 

- Alder og kjønn 

 

- Bosted 

 

- Tilhørighet til en sårbar eller utsatt gruppe,  

 

- Aktivitet og profil 

 

- Tidligere forfølgelse, overgrep, også familie/nærstående.   
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- Søkerens subjektive frykt tillegges vekt? 

 
• UNHCR Håndboken pkt. 38: Ja 

 

 ”Til elementet frykt - en sinnstilstand og en subjektiv tilstand - er 
kvalifikasjonen ”velgrunnet” lagt til. Dette innebærer at det ikke kun er 
vedkommende persons sinnstilstand som avgjør hans flyktningstatus, men 
at sinnstilstanden også må underbygges av en objektiv situasjon…” 

 

• Statspraksis: delt, men hovedvekten trolig ja.  
 
 

• Juridisk teori:  
 

– Grahl-Madsen og Hathaway: Nei, dette er ikke relevant.  

– Goodwin-Gill og Einarsen: Ja, det må tillegges vekt. 
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• Norsk praksis: i all hovedsak objektiv. 
 

• Forarbeidene til utlendingsloven: i all hovedsak objektiv, 
men…  

 

 Ot.prp. nr. 75 (2006-2007): 

  

 ”frykten må ut fra en objektiv bedømmelse kunne anses som velgrunnet.” (s. 86) 

 ”det er en objektiv vurdering av risikoen som er avgjørende. Verken  

 flyktningkonvensjonen eller loven kan imidlertid tolkes slik at det er noe hinder  

 mot å legge vekt på en forsterket subjektiv frykt dersom søkeren er i en spesielt  

 sårbar individuell situasjon.” (s. 88) 

 

• Problem: den engstelige vs. den modige/uvitende? 
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Krav til risiko for forfølgelse 
 

- Når er risikoen så høy at frykten anses ”velbegrunnet”? 
 

 

0% -------------------------------- 50 % ---------------------------- 100% 

 

 

 
• Ordlyden = uklar 

 

• UNHCR = ikke sannsynlighetsovervekt (mindre enn 50%), men ”gode 
grunner” eller ”rimelig grad”.   

 

• Statspraksis - opprinnelig strenge krav, men oppmykning mot slutten av 
1980-tallet  = ikke sannsynlighetsovervekt (mindre enn 50%).  
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Statspraksis… 

 

• Amerikansk høyesterett ”Cardoza Fonseca” (1987) = ikke sannsynlighetsovervekt, men 

”reasonable possibility”.  

 

• Britisk høyesterett “Sivakumaran” (1987) = ikke sannsynlighetsovervekt, men ”reasonable 

degree of likelihood”. Kan formuleres på ulike måter: ”reasonable chance”, ”substantial 

grounds” osv. 

 

• Australsk høyesterett ”Chan” (1989) = ikke sannsynlighetsovervekt, bare ”real chance” (men 

heller ikke tilstrekkelig at forfølgelse er en ”far-fetched possibility” eller ”merely assumed 

or...mere speculation”, jf. ”Guo” ). 

 

• Canadisk føderal domstol ”Adjei” (1996) = ikke sannsynlighetsovervekt, men “good 

grounds”. Høyesterett i ”Chan” (1997):”serious possibility”. 

 

• New Zealandsk høyesterett “SWH” (1998) = ikke sannsynlighetsovervekt, men ”real 

possibilities”. 

 

• Norge Justisdepartementets retningslinjer (1998) = ikke sannsynlighetsovervekt. 
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US Supreme Court, Cardoza-Fonseca (1987) side 15: 

“One can certainly have a well-founded fear of an event happening  

when there is less than a 50% chance of the occurrence taking place.  

As one leading authority has pointed out: 

 

 "Let us ... presume that it is known that in the applicant's country  

 of origin every tenth adult male person is either put to death or  

 sent to some remote labor camp.... In such a case it would be only  

 too apparent that anyone who has managed to escape from the  

 country in question will have 'wellfounded fear of being  

 persecuted' upon his eventual return." 1 A. Grahl-Madsen, The  

 Status of Refugees in International Law 180 (1966).” 
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• Juridisk teori: ikke krav om sannsynlighetsovervekt  
 

– Grahl-Madsen = ”real chance”  

– Hathaway, Haines, Hailbronner, Noll = “significant risk” (men ikke “mere  

 chance or remote possibility”) 

– Goodwin-Gill: “serious possibility”  

– Einarsen: “reell og aktuell risiko” (men ikke “rent teoretisk” eller “svært liten” 
risiko) 

 

• Forarbeidene til utlendingslov – Ot.prp. nr. 75 (2006-2007):  

 
 ”ikke er tilstrekkelig å påvise en fjern mulighet for at overgrep kan inntreffe,  

 må ikke kravet til risiko fastsettes strengere enn at søkere med en reell grunn til å  

 frykte forfølgelse sikres rett til beskyttelse…” (s. 86)  

  

 ”betydelig lavere terskel enn et krav om  sannsynlighetsovervekt” (s. 88)  

  

 ”Det skal foreligge en velgrunnet frykt, hvilket forutsetter at faren for  

 forfølgelse er reell.” (s. 414) 
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Er det mulig å angi risikokravet i prosent? 

 
• Nei, ikke rettskildemessig grunnlag + vanskelig å måle den faktiske risikoen i 

prosent. 

 

• Grahl-Madsen eksempel: 10% risiko tilstrekkelig. Amerikansk og australsk 
høyesterett enig, men trolig for å markere at tidligere forvaltningspraksis (som 
krevde langt mer enn 50% sannsynlighet) var altfor streng. 

 

• Forarbeidene til utlendingsloven – Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 86:  

 

 ”Det kan ellers vanskelig trekkes en klar teoretisk nedre grense for hvilken faregrad 
som kreves..” 

 

Må risikokravet tilpasses forfølgelsens art og omfang? 

 
• Ja, jf. Justisdepartementets retningslinjer av 1998 pkt. 5, Ot.prp nr. 46 (1986-87) s. 

103 og NOU 2004:20 s. 392.  
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Oppsummering 

• Fremtidsrettet vurdering på vedtakstidspunktet (fremtidig  

 forfølgelse) 

 

• I hovedsak objektiv vurdering av klagerens individuelle 
forhold og forholdene i hjemlandet 

 

• Betydelig lavere risiko enn 50% (Am. høyesterett 10%). 

 

• Helhetsvurdering: reell og individuell risiko 

 

• Lavere terskel ved svært alvorlige overgrep. 
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Forfølgelse 
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• Ingen universell definisjon av ”forfølgelse”. 

 

• Flyktningkonvensjonen har ingen definisjon. 

 

• Men art. 33: trussel mot ”liv eller frihet”. 
 

 

• UNHCR Håndbok (1979): 
  

”51… trussel mot liv eller frihet… alltid er forfølgelse. Andre alvorlige  

krenkelser av menneskerettigheter… vil også utgjøre forfølgelse… 

 

54….Det er kun under visse omstendigheter at diskriminering vil utgjøre  

forfølgelse. …diskriminerende tiltak fører til konsekvenser av vesentlig  

skadelig karakter…” 
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James Hathaway, The Law of Refugee Status (1991) s. 104: 

 

”…persecution may be defined as the sustained or systematic  

violation of basic human rights…” 

 

Canadisk høyesterett, Chan (1995):  

 

“the essential question is whether the persecution alleged  

by the claimant threatens his or her basic human rights in a  

fundamental way.”  

 

New Zealand, Refugee Status Appeals Authority, Appeal No  

76534 (2010): 

 

“The Authority has, for many years, interpreted the term “being  

persecuted”… as the sustained or systemic violation of basic  

human rights…”  
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• EU Statusdirektivet (2004) art. 9 nr. 1: 

 

“Acts of persecution within the meaning of article 1 A of  

the Geneva Convention must: 

 

(a) be sufficiently serious by their nature or repetition as  

to constitute a severe violation of basic human rights, in  

particular the rights from which derogation cannot be made under  

Article 15(2) of the European Convention for the Protection of  

Human Rights and Fundamental Freedoms; or  

 

(b) be an accumulation of various measures, including violations  

of human rights which is sufficiently severe as to affect an  

individual in a similar manner as mentioned in (a).” 
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Definisjon av ”forfølgelse” i § 29  

 

=”alvorlig krenkelse av grunnleggende 
menneskerettigheter”  

 
- særlig ufravikelige rettigheter EMK art. 15 nr. 2, dvs.  

 

- Rett til liv (art. 2)  

- Forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling/straff (art. 3) 

- Forbud mot slaveri (art. 4 nr. 1)  

- Forbud mot tilbakevirkende straff (art. 7) 

 

eller flere, forskjellige tiltak som krenker et  

menneske på en like alvorlig måte.   
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Utlendingsloven § 29:  
 

”For at handlinger skal anses å utgjøre forfølgelse i henhold til § 28 første ledd bokstav  

a, må de enten 
  

a) enkeltvis eller på grunn av gjentakelse utgjøre en alvorlig krenkelse av  

grunnleggende menneskerettigheter, særlig slike rettigheter som ikke kan fravikes i  

medhold av artikkel 15 nr. 2 i Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4.  

november 1950, eller b) utgjøre flere forskjellige tiltak, herunder krenkelser av  

menneskerettigheter, som til sammen er så alvorlige at de berører et menneske på  

en måte som kan sammenlignes med situasjonen beskrevet i bokstav a. 

 

Forfølgelse kan blant annet ta form av 
 

a) fysisk eller psykisk vold, herunder seksualisert vold, 

b) lovgivning og administrative, politimessige og judisielle tiltak, enten de er  

diskriminerende i seg selv eller praktiseres på en diskriminerende måte, 

c) strafforfølgelse og straffullbyrdelse som er uforholdsmessig eller diskriminerende, 

d) fravær av muligheten for rettslig overprøving når dette fører til straffer som er  

uforholdsmessige eller diskriminerende, 

e) strafforfølgelse for å nekte militærtjeneste i en konflikt der slik tjeneste vil inkludere  

forbrytelser eller handlinger som nevnt i § 31 første ledd, eller 

f) handlinger som er rettet særskilt mot kjønn eller mot barn.” 
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Klare eksempler:  

 

• Drap 

 

• Tortur og mishandling 

 

• Voldtekt og seksuelle overgrep 

 

• Langvarig frihetsberøvelse 

 

• Omfattende trakassering 
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Krenkelser av sosiale og økonomiske rettigheter? 
 
• UNHCR Håndboken (1979) pkt. 54: 

 

”….diskriminerende tiltak fører til konsekvenser av vesentlig skadelig karakter…” 

 

• Forarbeidene til utlendingsloven § 29 – Ot.prp. nr. 75 s. 415: 

 

”diskriminering som gir alvorlig utslag for den det gjelder, som for eksempel på bakgrunn av  

etnisitet å bli utestengt fra livsnødvendige helsetjenester man er avhengig av eller hindret i  

muligheten til å livnære seg selv, vil etter omstendighetene kunne anses som forfølgelse.”  

 

• Eli Fisknes, Kommentar til utlendingsloven av 1988 (1994) s. 181: 

  

”…total utestengning fra arbeidsmarked og utdanningsinstitusjoner….” 

 

• Australia – Migration Act sect. 91R definisjon av “forfølgelse”: 

 

“(d) significant economic hardship that threatens the person's capacity to subsist  

  (e) denial of access to basic services, where the denial threatens the person's capacity to subsist  

  (f) denial of capacity to earn a livelihood of any kind, where the denial threatens the person's 
capacity to subsist.” 

 

• Eksempel: Hjertesyk Pedro nektes livsnødvendig behandling pga. diskriminering. 
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På grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller 

politisk oppfatning 
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”På grunn av”  

 
• Kravet til årsakssammenheng er ikke presisert i loven eller forarbeidene, men  

 skal fastsettes i praksis i samsvar med ”anbefalingene fra UNHCR og  

 praksisutviklingen internasjonalt”, jf. Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) s. 80.  

 

• Internasjonal teori og praksis: Tilhørigheten til den sosiale gruppen må være  

 en betydelig/effektivt medvirkende årsak til forfølgelsen (men ikke den eneste  

 eller dominerende årsaken). 

 

• Kravet om årsakssammenheng oppfylt dersom:  

  

 (1) forfølgelsen skyldes at søkeren tilhører en sosial gruppe, eller  

  

 (2) manglende beskyttelse fra staten skyldes tilhørighet til en slik gruppe. 
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Utlendingsloven § 30 

 

- Reell eller tillagt (etnisk, religiøs, politisk, sosial) tilhørighet. 

 

- Forfølgerens perspektiv er det sentrale.  

 

 

• Rase = særlig hudfarge, avstamning og bestemt etnisk gruppe. 

 

• Religion = særlig religiøse og andre typer livssyn, rett til å ha,  

 skifte og utøve.  

  

• Nasjonalitet = kulturelle, etniske, språklige gruppe + statsløs. 

 

• Politisk oppfatning = særlig oppfatninger om forfølgeren,  

 politikk eller metoder. 
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US Court of Appeals (9th Circuit), Pitcherskaia (1997):  
 
“5. Although many asylum cases "involve[ ] actors who had a subjective intent to  

punish their victims . . . this subjective `punitive' or `malignant' intent is not  

required for harm to constitute persecution." (…) 6. (…) This definition of  

persecution is objective, in that it turns not on the subjective intent of the  

persecutor but rather on what a reasonable person would deem "offensive." That  

the persecutor inflicts the suffering or harm in an attempt to elicit information  

(…) for his own sadistic pleasure, (…) to "cure" his victim, or to "save his soul"  

is irrelevant. Persecution by any other name remains persecution. (…) 9. The fact  

that a persecutor believes the harm he is inflicting is "good for" his victim does  

not make it any less painful to the victim, or, indeed, remove the conduct from  

the statutory definition of persecution. (…) Human rights laws cannot be  

sidestepped by simply couching actions that torture mentally or physically in  

benevolent terms such as "curing" or "treating" the victims.”  
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Sosial gruppe 

 

- Svensk delegat Petrén på siste konferanse i Genève i juli 1951: 

 

 ”…erfaringen har vist at visse flyktninger har blitt forfulgt 
fordi de tilhører en spesiell sosial gruppe…” 

 

- Ingen begrunnelse eller veiledning. 

 

- Historisk kontekst & tidlig statspraksis: russisk adel og 
overklasse på flukt fra Stalin. 

 

- Praktisk huskeregel: Diskriminerte grupper i samfunnet.  
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Nyere statspraksis – to teorier: 

 

”rase, religion, nasjonalitet… politisk oppfatning” 

 

 

(1) Gruppen skiller seg ut i samfunnet (social perception)  

 
• High Court of Australia: Applicant A (1997) og Applicant S 

(2004) 

 

(2)  Gruppen har iboende eller fundamentale fellestrekk      

       (protected charateristic) 

 
• US Board of Immigration Appeals: Acosta (1985)  

• Supreme Court of Canada: Ward (1993) 

• UK House of Lords: Shah and Islam (1999) 
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UNHCRs anbefalinger om sosial gruppe (2002):  

 

– protected characteristic eller social perception 

 

EUs Statusdirektiv (2004) art 10:   

 

– protected characteristic og social perception 

 

(men bare et utgangspunkt, jf. ”særlig”) 
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Utlendingsloven § 30 (1) bokstav d:  

 

- I utgangspunktet begge teorier. 

 

”En spesiell sosial gruppe skal særlig anses å omfatte en gruppe  

mennesker som har et felles kjennetegn ut over faren for å bli  

forfulgt, og som oppfattes som en gruppe av samfunnet. Det  

felles kjennetegnet kan være iboende eller av andre grunner  

uforanderlig, eller for øvrig utgjøres av en væremåte eller en  

overbevisning som er så grunnleggende for identitet,  

samvittighet eller utøvelse av menneskerettigheter at et menneske  

ikke kan forventes å oppgi den. Tidligere ofre for  

menneskehandel skal anses som medlemmer av en spesiell sosial  

gruppe.”  
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Eksempler på sosiale grupper: 

 

• Seksuell legning (homofile, lesbiske, transseksuelle) 

 

• Kjønn (som regel kvinner) 

 

• Familie 

 

• Sosiale klasser (kaste, adel, overklasse osv) 

 

• Fysiske eller psykiske skade/lidelse (handikap osv) 
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Kan alle kvinner generelt/i et land utgjøre en sosial gruppe? 

 
• Storbritannia: Ja, alle kvinner i et land, jf. House of Lords, Shah and Islam (1999) ”kvinner i 

Pakistan” og K and Fornah (2006) ”kvinner i Sierra Leone”. 

 

• New Zealand: Ja, kvinner generelt 

 

• Australia: Ja, kvinner i et land, jf. High Court, Khawar (2002). 

 

• Canada: Ja, gruppe kan defineres ut fra kjønn, jf. Supreme Court, Ward (1993). Kvinner 
akseptert i underettspraksis.  

 

• Tyskland, Irland og Sverige: Ja, sosial gruppe kan defineres utelukkende av kjønn.  

 

• UNHCR: Ja, kvinner generelt 

 

• Norge:  
   

 Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) s. 80: ”anerkjent i norsk praksis at… forfølgelse på grunn av kjønn, skal anses dekket av denne  

 konvensjonsgrunnen”. 

 

 Stortingsflertallet – Innst. O. nr. 42 s. 19-20: «kjønnsrelatert forfølgelse gir grunnlag for anerkjennelse som flyktning etter  

 flyktningkonvensjonen. (…) Det er (…) vanlig å hevde at kvinner kan ses på som en "sosial gruppe"…” 
 

 AID Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse (2010): ”prinsipielt er det f.eks. ingenting i veien for å definere alle kvinner  

 i et land som en spesiell sosial gruppe. En vid gruppe kan imidlertid gjøre det vanskeligere å konstatere årsakssammenheng  

 … Det sentrale er om tilhørigheten til gruppen gir reell forfølgelsesfare…” 
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Kan vold mot kvinner i hjemmet gi rett til flyktningstatus? 

 

Vold i hjemmet har ofte sammenheng med personlige forhold og  

ikke søkerens tilhørighet til en sosial gruppe (fordi hun er  

kvinne). 

 
• Forarbeidene: ”At en voldelig ektemann mishandler sin ektefelle vil vanskelig kunne anses å  

 være begrunnet i at ektefellen tilhører en sosial gruppe.” (NOU 2004:20 side 121) ”Når en  

 voldelig ektemann mishandler sin ektefelle, vil det kunne være diskutabelt om volden kan sies  

 å være motivert av kjønn og dermed kvinnens tilhørighet til en sosial gruppe, eller om  

 forholdet bør ses som utslag av de konkrete familieforholdene og den personlige forbindelsen  

 mellom ektemannen og kvinnen.” (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) side 89)  

 

• New Zealand Refugee Status Appeals Authority; No 71427 (1999): ”116…It is artificial to  

 say that the serious harm likely to be inflicted on the appellant by the first husband is for  

 reason of the fact  that she is a woman…The fact that…violence against women is a  

 manifestation of historically unequal power relations between men and women does not  

 explain the reason why this appellant is at risk of serious harm at the hands of her first  

 husband.” 
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Men… 

 

Dersom myndighetene mangler evne eller vilje til å gi beskyttelse  

på grunn av kvinnediskriminerende holdning (fordi søkeren er  

kvinne), kan kravet om årsakssammenheng være oppfylt.  
 

 
• Forarbeidene - Ot.prp. nr. 75 (2006-2007): ”Dersom hjemlandets myndigheter pga  

       kvinnediskriminerende holdninger eller lovgivning mangler vilje til å hjelpe kvinner som  

       utsettes for familievold, kan mangelen på hjelp framyndighetene kunne settes i sammenheng  

       med kvinnens tilhørighet til en bestemt sosial gruppe og vilkårene for asyl kan være oppfylt.”  

       (side 89) ”Både i internasjonal praksis og i UNHCRs retningslinjer finner man klar støtte for  

       at kvinner som er utsatt for vold i hjemmet vil kunne regnes som forfulgt på grunn av  

       medlemskap i en spesiell sosial gruppe, dersom det som følge av en diskriminerende holdning  

       fra hjemlandets myndigheter ikke er mulig å søke deres beskyttelse.” (side 91). 
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UK House of Lords, Shah and Islam (1999):  
 

- To pakistanske kvinner, Shahanna Shah og Syeda Islam, vold fra ektefeller i 
Pakistan, flyktningstatus, kvinner i Pakistan en sosial gruppe.  

 

“First, there is the threat of violence to Mrs Islam by her husband  

and his political friends and to Mrs Shah by her husband. This is  

a personal affair, directed against them as individuals. Secondly,  

there is the inability or unwillingness of the state to do anything  

to protect them. There is nothing personal about this. The  

evidence was that the state would not assist them because they  

were women. It denied them a protection against violence which  

it would have given to men….The distinguishing feature of the  

present case is the evidence of institutionalised discrimination  

against women by the police, the courts and the legal system, the  

central organs of the state…” 
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Kort om… 

 

Kjønnslemlestelse – Ot. prp. nr. 75 s. 92: ”Kjønnslemlestelse er et overgrep som rammer kvinner og som er  

knyttet til søkerens kjønnstilhørighet. I tilfeller hvor det foreligger en risiko for kjønnslemlestelse vil det således  

ikke være tvil om at risikoen skyldes søkerens medlemskap i en spesiell sosial gruppe” 

 

Tvangsekteskap – Dette er en alvorlig krenkelse av individets frihet som i seg selv utgjør forfølgelse. Spørsmålet  

blir derfor om søkeren kan motsette seg ekteskapet. Når det gjelder konvensjonsgrunn og årsakssammenheng må  

man normalt vurdere om myndighetene unnlater å gi beskyttelse fordi de er kvinner. Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)  

side 91: ”Fordi både kvinner og menn kan være ofre for tvangsekteskap, er det ikke uten videre slik at denne  

formen for overgrep kan regnes som kjønnsrelatert forfølgelse. Etter en konkret vurdering vil det likevel kunne  

være klart at en kvinne som risikerer å bli tvangsgiftet vil ha særlige problemer med å finne beskyttelse mot et  

slikt overgrep som følge av at hjemlandets myndigheter har en diskriminerende holdning til kvinner (i denne typen  

situasjoner). I så fall vil kravet til årsakssammenheng mellom forfølgelsen og en av flyktningdefinisjonens  

forfølgelsesgrunner (medlemskap i en spesiell sosial gruppe) kunne anses oppfylt.”  

 

Tvangsprostitusjon – UNHCRs Guidelines on International Protection: Trafficking (2006): “39…Former victims  

of trafficking may also be considered as constituting a social group based on the unchangeable, common and  

historic characteristic of having been trafficked. A society may also, depending on the context, view persons who  

have been trafficked as a cognizable group within that society.”  

 

Spesiell sosial gruppe § 30 (1)(d): ”Tidligere ofre for menneskehandel skal anses som medlemmer av en spesiell  

sosial gruppe.” Ot.prp. 75 (2006-2007) s. 81: ”Dette innebærer at tidligere ofre for menneskehandel som risikerer  

forfølgelse ved retur, skal ha rett til flyktningstatus i medhold av § 28 første ledd bokstav a, dersom  

forfølgelsesfaren kan forklares i lys av at de er tidligere ofre for menneskehandel.… Det vil være en forutsetning  

for å få beskyttelse som flyktning at den det gjelder søker seg bort fra miljøet som har ført til et behov for  

beskyttelse, dvs. bryter med menneskehandelsmiljøet.”  
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Godta skadelige tradisjoner og inngrep mot kvinner i lys av  

hjemlandets sosiale og religiøse normer (kulturrelativisme)? 

 
FNs Menneskerettighetskomité Generelle kommentar nr. 28 pkt. 5: “State parties should ensure  

that traditional, historical, religious or cultural attitudes are not used to justify violations of  

women’s right to equality before the law and to equal enjoyment of all Covenant rights.” 

 

House of Lords, Shah and Islam (1999) s. 21: Statlig tolerert diskrimineringen av kvinner i  

Pakistan kan ikke aksepteres “merely on the ground that this would imply criticism of the legal or  

social arrangements in another country. The whole purpose of the convention is to give protection  

to certain classes of people who have fled from countries in which their human rights have not  

been respected.”  

 

Rodger P. Haines, Gender Related Persecution (UNHCR Background Paper 2001) pkt. 65:  

“Whether the harm threatened is sufficiently serious to be described as ‘persecution’ must be  

measured against the core human rights entitlements recognized by the international community.  

Breaches of human rights cannot be ignored, discounted, or explained away on the basis of  

culture, tradition, or religion.”  

 

AID Retningslinjer om kjønnsbasert forfølgelse (2010) s. 4: “Det faktum at enkelte typer  

overgrep mot kvinner er utbredt og kulturelt akseptert i noen samfunn er irrelevant mht. hvorvidt  

overgrepet i seg selv er å betrakte som forfølgelse.” 
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Kan vi kreve at søkeren opptrer diskré for å unngå  

forfølgelse så lenge ha/un kan leve et noenlunde greit liv? 

 
UNHCR Guidance Note om kjønnsbasert forfølgelse (2008) pkt. 26:“…it is not relevant whether the applicant’s  

conduct with regard to his or her sexual orientation is viewed as “reasonable” or “necessary”. There is no duty to  

be “discreet” or to take certain steps to avoid persecution…” UNHCR Expert Roundtable om religion (2002)  

pkt. 10: “claimants should never be required to hide their religion or to practice in secret in order to avoid  

persecution.” 

 

Australsk høyesterett: Nei, foreta en alminnelig sannsynlighetsvurdering av hvordan søkeren kommer til å  

opptre, og ikke en normativ vurdering av hva søkeren bør gjøre for å unngå forfølgelse, jf. S395/2002 (2003),  

NABD (2005) og SZATV (2007).  

 

New Zealand: Nei, foreta en alminnelig sannsynlighetsvurdering og ikke en normativ vurdering av hva søkeren  

bør gjøre, jf. Refugee Status Appeals Authority, Refugee Appeal No. 74665/03 (2004) 

 

Britisk høyesterett, HJ (Iran) and HT (Cameroon) av 7. juli 2010: Nei, foreta en alminnelig  

sannsynlighetsvurdering av hva søkeren faktisk kommer til å gjøre og ikke en normativ vurdering av hva  

søkeren rimeligvis bør gjøre for å unngå forfølgelse.  

 

Det svenske Migrationsverket veiledende avgjørelse av 27. juni 2008: Tidligere diskré livsstil i hjemlandet kan  

tillegges vekt i en fremtidsrettet risikovurdering, men det kreves ikke at søkeren skjuler sin seksuelle legning for  

å unngå forfølgelse. Migrationsverkets retningslinjer januar 2011: Ingen kan pålegges å skjule sin seksuelle  

legning. Dersom søkeren velger å holde en lav profil av egen vilje eller på grunn av sosialt press, skal søknaden  

avslås. Er årsaken at søkeren risikerer konkret forfølgelse, skal søknaden innvilges.  

 

Hathaway, Haines, Aleinikoff, Vedstedt-Hansen mfl, Michigan Guidelines, The Causal Nexus in International  

Refugee Law (2002) pkt. 5: “An individual shall not be expected to deny his or her protected identity or beliefs  

in order to avoid coming to the attention of the State or non-governmental agent of persecution.”  
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The Supreme Court of the United Kingdom, HJ (Iran) and HT (Cameroon) (2010) UKSC 31 

 
Saken gjelder to homofile menn, HJ fra Iran og HT fra Kamerun, som søkte om asyl i Storbritannia og fikk avslag.  

 

Court of Appeal: Homofile bør kunne opptre diskret for å unngå forfølgelse så lenge det er ”reasonably tolerable” for den  

enkelte. Kravet om diskresjon gjelder alle handlinger knyttet til legning og identitet, ikke bare seksuelle handlinger.   

 

Høyesterett: Nei, homofile må ikke vise diskresjon for å unngå forfølgelse. Høyesterett avviser ”reasonably tolerable”- testen.  

 

Begrunnelse:  

 
1) Krav om diskresjon strider mot konvensjonens formål: Det vil stride mot konvensjonens formål om homofile må skjule eller fornekte de iboende  

 egenskaper som gir et beskyttelsesbehov. Konvensjonen skal beskytte mot forfølgelse på grunn av en bestemt (religiøs, etnisk, politisk, sosial osv)  

 tilhørighet. Dersom søkeren må skjule sin tilhørighet for å få beskyttelse, vil konvensjonen miste sin verdi, sml. Lord Rodger avsnitt 76, Sir Dyson  

 avsnitt 110.   

2) Grunnleggende rettighet: Homofile har samme rett til å uttrykke sin legning som heterofile. De skal kunne leve åpent og fritt uten frykt for forfølgelse.  

 Dersom de må undertrykke sin seksuelle legning, vil de miste den fundamentale retten til å være den de er, sml. Lord Hope avsnitt 11 og 14, Lord  

 Rodger avsnitt 65 og 78.   

3) Det kreves ikke tilbakeholdenhet for andre flyktninger: Det forventes ikke at f.eks. politiske flyktninger frasier seg verv og avstår fra å delta i flere  

 demonstrasjoner, sml. Lord Rodger avsnitt 76.     

4) Søkeren har fortsatt ”velbegrunnet" frykt: Selv om søkeren kan unngå fysiske reaksjoner, vil han fortsatt ha en "velbegrunnet” frykt for  

 forfølgelse. Poenger at han fortsatt vil ha trusselen hengende over seg. Sml. Lord Rodger i avsnitt 67 og Sir Dyson i avsnitt 116-117. 

5) ”Reasonable tolerability”- testen er vag. Sml. Lord Rodger avsnitt 80 og Sir Dyson avsnitt 121. 

6) Rettspraksis i andre land: Kravet om diskresjon har blitt uttrykkelig avvist av domstolene i Australia og New Zealand og har ingen klar støtte i  

 common-law landene, sml. Sir Dyson avsnitt 127.  

 

Den rette fremgangsmåten: 

 

Dersom søkeren rent faktisk vil leve åpent og utsettes for en reell risiko for forfølgelse, vil han ha rett til flyktningstatus, selv om  

han kan unngå risikoen ved å leve diskret. Hvis han derimot kommer til å leve diskret og dermed unngå forfølgelse, må man  

vurdere hvorfor han vil gjøre det. Hvis han ønsker å leve slik, eller det er på grunn av sosialt press (familie, venner, omgivelser),  

har han ikke rett til asyl. Sosialt press utgjør ikke forfølgelse og gir ikke rett til beskyttelse. Er derimot frykten for forfølgelse en  

vesentlig grunn til å holde en lav profil, vil han ha rett til asyl. Sml. Lord Rodger avsnitt 82 med støtte av Lord Walker avsnitt 86,  

Lord Collins avsnitt 100, Sir Dyson avsnitt 108 og 132 og indirekte av Lord Hope avsnitt 35.  

 

 54 



 

 

Beskyttelse i hjemlandet 
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Prinsipp om surrogatbeskyttelse 
 

• Hjemlandet er nærmest til å beskytte sine borgere. Rett til 

flyktningbeskyttelse oppstår først når hjemlandet svikter i sin 

rolle som beskytter. Internasjonal beskyttelse er en erstatning - 

et surrogat eller substitutt - for manglende nasjonal beskyttelse.  
 

 

• UNHCR Håndboken pkt. 100: ”Når beskyttelse fra det land vedkommende person er borger av er tilgjengelig, og han ikke har grunnlag 

for å nekte beskyttelse ut fra en velbegrunnet frykt, har han ikke behov for internasjonal beskyttelse og er således ikke en flyktning.” (sml. 

pkt. 106) 

• Høyesterett: Flyktningkonvensjonen skal gi ”beskyttelse - gjerne omtalt som surrogatbeskyttelse - til personer som ikke kan oppnå dette i 

hjemlandet.”, jf. Rt. 2010 s. 858 avsnitt 41, sml. Rt. 2012 s. 139 avsnitt 42.  

• Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 98 og 415: ”retten til internasjonal beskyttelse er subsidiær i forhold til muligheten for beskyttelse i eget 

hjemland”. 

• Canadisk høyesterett, Ward (1993) : “International refugee law was formulated to serve as a back-up to the protection one expects from the 

state of which an individual is a national. “ 

• Australsk høyesterett, Applicant A (1997) : “well-accepted fact that international refugee law was meant to serve as a “substitute” for 

national protection…” sml. S152/2003 (2004) side 6. 

• Britisk høyesterett, HJ (2010) pkt. 13: “…The Convention provides surrogate protection, which is activated only upon the failure of state 

protection. “ sml. Horvath (2000) s. 17 og New Zealand Court of Appeal, Butler (1997) side 12. 
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(1)  Beskyttelse av myndighetene 

 

(1)  Beskyttelse i en annen del av hjemlandet 
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1) Beskyttelse fra myndighetene i hjemlandet  

 

• Først og fremst ved forfølgelse fra private aktører 

(enkeltpersoner eller grupper).  
 

• Hvilke krav stilles til myndighetenes beskyttelse? 

 

Utlendingslov § 29 (3)(c): 
 

Myndighetene må evne og vilje til å ”treffe rimelige  

tiltak for å forhindre forfølgelsen, blant annet gjennom  

et virksomt system for å oppdage, rettsforfølge og  

straffe handlinger som utgjør forfølgelse.” 
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Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 416: 

 

”Det tenkes her både på formelle tiltak som lovforbud mot krenkelser som kan utgjøre forfølgelse,  

og på tiltak som reelt kan hindre forfølgelse, så som myndighetenes håndheving av lovgivningen  

og vilje og ressursmessige evne til å hjelpe personer som utsettes for forfølgelse.”  

 

NOU 2004: 20 s. 396: 

 

”Et praktisk eksempel på slikt tiltak er lovgivning som forbyr ulike former for overgrep… og som  

belegger slike overtredelser med et straffeansvar som står i forhold til overgrepets art.  

Myndighetenes håndhevning av slik lovgivning vil også være et relevant moment. Dersom det  

foreligger et mønster av unnfallenhet overfor visse forfølgere, eller et mønster av fravær av  

adekvat beskyttelse overfor visse ofre, kan det være et argument for at ordensmakten ikke er  

tilstrekkelig villig til å gi beskyttelse. Det samme vil kunne være tilfellet dersom asylsøkeren  

sannsynliggjør at han eller hun allerede har prøvd å få beskyttelse i hjemlandet uten å få det. Men  

dersom mangelfull rettshåndhevning/beskyttelse må antas å ha sammenheng med knappet på  

ressurser, eller med at mulighetene for å straffeforfølge overgriperen er små for eksempel fordi  

vedkommendes identitet er ukjent vil fraværet av beskyttelse ikke uten videre være en indikasjon 

på at myndighetene er uvillige til å gi beskyttelse.”   
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Tre sentrale momenter i praksis:  

 

• Det formelle rammeverket, bl.a. relevant straffelovgivning, 

politi- og rettsvesen, og andre offentlige tiltak for å forhindre 

eller straffeforfølge overgrep. 

  

• Praktiseringen, bl.a. myndighetenes oppfølgning, effektivitet, 

kompetanse, korrupsjon, diskriminering av bestemte grupper 

osv.   

 

• Individuelle omstendigheter, bl.a. klagerens ressurssituasjon, 

støtte fra familie, tidligere henvendelser til politiet, mulighet til 

å søke og få beskyttelse, forfølgerens evne og vilje til å 

gjennomføre handlingen og mulighet til å unngå straffeansvar 

på grunn av makt og innflytelse.  
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2) Beskyttelse i annen del av hjemlandet = Internflukt  
 

 

• Internflukt = unngå forfølgelse ved å bosette seg i en 
annen del av hjemlandet  
 

 

• Utlendingsloven § 28 (5): 

 

”Retten til anerkjennelse som flyktning etter første ledd  

gjelder ikke dersom utlendingen kan få effektiv beskyttelse  

i andre deler av hjemlandet enn det området søkeren har  

flyktet fra, og det ikke er urimelig å henvise søkeren til å  

søke beskyttelse i disse delene av hjemlandet.” 
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Tre grunnvilkår: 

 

1) Tilgjengelig internfluktområde («effektiv beskyttelse») 

2) Trygt internfluktområde («effektiv beskyttelse») 

3) Rimelig internfluktområde («ikke er urimelig») 
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Nærmere om kravet til rimelighet 

  

UNHCR Guidelines 2003 om internflukt: 

  

“Can the claimant in the context of the country concerned 

lead a relatively normal life without facing undue 

hardship?”  

 

”age, sex, health, disability, family…social or other 

vulnerabilities, ethnic, cultural or religious considerations, 

political and social links…language… educational, 

professional and work background… past persecution and 

it psychological effects… safety and security… respect for 

human rights…the socio-economic conditions…”   
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“…a simple lowering of living standards or worsening  

of economic status may not be sufficient to reject a  

proposed area as unreasonable. Conditions in the area  

must be such that a relatively normal life can be led in  

the context of the country concerned.…A person should  

also not be required to relocate to areas, such as the  

slums of an urban area, where they would be required to  

live in conditions of severe hardship.” 
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Rimelighetsvurderingen i norsk rett  

 

• UNE Stornemnd desember 2006 s. 15: 

  

- Humanitærbasert rimelighetsvurdering basert på UNHCR 

Guidelines med særlig vekt på en menneskerettighetssituasjonen i  

internfluktområdet. 

 

• Forarbeidene - Ot.prp. nr. 75 s. 99 og Innst. O. nr. 42 s. 21: 

  

- Individuell vurdering av internfluktområdet på bakgrunn av alder,  

helse, kjønn, familiesituasjon osv. i henhold til UNHCR Guidelines. 

 

- Det er ikke avgjørende om søkeren har oppnådd en tilknytning til  

Norge eller for øvrig vil kunne få en bedre humanitær situasjon her.  
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• Utlendingsforskriften § 7-1:  

 

- Stramme inn praksis. 

 

- Vurderingen av rimelighet er like streng som vurderingen av 

    ”sterke menneskelige hensyn” i § 38. 

  

- Det at klageren mangler tilknytning til internfluktområdet er 

ikke alene til hinder for å henvise til internflukt. 
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Rett til asyl 
 

Utlendingsloven § 28 (2): rett til asyl  
 

Asyl = flyktning 
 

Definisjon av flyktning i § 28 (1):  
 

- To definisjoner/rettsgrunnlag:  

 

(a) alminnelig flyktningdefinisjon = FK 1951 art. 1 A  

(b) utvidet flyktningdefinisjon = EMK art. 3 
 
(Hvis ikke flyktning & asyl: opphold på humanitært grunnlag § 38.)  
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Flyktning etter § 28 (1)(b) 

 

”reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller  

annen umenneskelig eller nedverdigende behandling  

eller straff” 

 

• Reflektere EMK art. 3, CAT art. 3 og SP art. 7. 

 
• Utvidet flyktningbegrep - utover flyktningkonvensjonen. 

 

• Eneste land i Europa som gir flyktningstatus. Andre land gir  

    ”subsidiær beskyttelse” (dvs. oppholdstillatelse med dårligere  

    rettigheter).  

 

• Hvorfor flyktningstatus? 
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• Vilkår: 

 

1) I Norge.  

 

2) ”Reell fare” (risikokrav) 

 

- Samme bevisvurdering (troverdighet osv) 

 

- Ren objektiv vurdering 

 

- Noe strengere krav enn ”velbegrunnet frykt” etter §  

    28 (1)(a), jf. Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 95.  
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Saadi v. Italia (2008): 
 

- Utlevering av terrormistenkt fra Italia til Tunisia, fare for mishandling i fengsel. 

 

“125. …substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, 

if deported, faces a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3. 
 

127. Article 3, which prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading 

treatment or punishment, enshrines one of the fundamental values of democratic 

societies… 

 

130. In order to determine whether there is a risk of ill-treatment, the Court must 

examine the foreseeable consequences of sending the applicant to the receiving 

country, bearing in mind the general situation there and his personal circumstances… 

 

132. In cases where an applicant alleges that he or she is a member of a group 

systematically exposed to a practice of ill-treatment, the Court considers that the 

protection of Article 3 of the Convention enters into play when the applicant 

establishes, where necessary on the basis of the sources mentioned in the previous 

paragraph, that there are serious reasons to believe in the existence of the practice in 

question and his or her membership of the group concerned…” 70 



 

 

 

3) Ikke beskyttelse i hjemlandet  

 

- Beskyttelse av myndighetene (ikke ordlyden, men må  

    innfortolkes et krav bl.a. på bakgrunn av praksis etter  

    EMK art. 3) 

 

- Internflukt (§ 28 femte ledd) 
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4) Dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller  

nedverdigende behandling eller straff  
 

Tortur:  

 

- EMD: ”bevisst umenneskelig behandling som påfører meget  

     alvorlig og grusom lidelse”. 

 

     Saadi v. Italia (2008) 

 

 “136.  In order to determine whether any particular form of ill- 

 treatment should be qualified as torture, regard must be had to  

 the distinction drawn in Article 3 between this notion and that  

 of inhuman or degrading treatment...allow the special stigma  

 of “torture” to attach only to deliberate inhuman treatment  

 causing very serious and cruel suffering.” 
 

 

72 



 

- Fysiske (eks. voldtekt, lemlestelse, syre, elektrosjokk,  

    brennmerking, ødelegge kroppsdeler) eller psykiske overgrep  

    (eks. simulerte henrettelser). 

 

- Dynamisk innhold (kan endres over tid i henhold til  

    samfunnsoppfatningen) 

 

- Relativt begrep (offerets alder, kjønn, helsetilstand osv) 

 

- Kumulativ vurdering (flere handlinger kan samlet sett utgjøre  

    tortur) 
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Umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff 

 

- EMD:  

 

• Overgrepet må overstige et minstenivå av grovhet og i alle fall  

    den lidelse som er naturlig forbundet med berettiget  

    behandling eller straff. 

 

• Vurdere inngrepets art, omfang, varighet, virkning, formål og 
kontekst. 

 

• Relative begrep (offerets kjønn, alder, helsetilstand osv). 

 

• Kumulativ vurdering (flere handlinger kan samlet sett utgjøre  

     tortur) 

 

• Dynamisk innhold 
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 EMD, Saadi (2008):  

 

 “134. According to the Court's settled case-law, ill-treatment  

     must attain a minimum level of severity if it is to fall within  

     the scope of Article 3. The assessment of this minimum level  

     of severity is relative; it depends on all the circumstances of  

     the case, such as the duration of the treatment, its physical  

 and mental effects and, in some cases, the sex, age and  

 state of health of the victim.” 
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• «Umenneskelig» - Behandlingen er planlagt, varer i 

flere timer og forårsaker personskade eller intens 

fysisk eller psykisk smerte.  

 

• ”Nedverdigende” – Behandlingen ydmyker og 

fornedrer offeret ved å vise manglende respekt for 

verdighet, eller vekker følelse av frykt, pine eller 

underlegenhet som bryter ned offerets moralske og 

fysiske motstand.  
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EMD M.S.S mot Belgia og Hellas (2011) pkt. 220: 

 

“The Court considers treatment to be “inhuman” when it was 

“premeditated, was applied for hours at a stretch and caused either 

actual bodily injury or intense physical or mental suffering”. 

Treatment is considered to be “degrading” when it humiliates or 

debases an individual, showing a lack of respect for, or diminishing, 

his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish or 

inferiority capable of breaking an individual's moral and physical 

resistance (…). It may suffice that the victim is humiliated in his or 

her own eyes, even if not in the eyes of others (see, among other 

authorities (…). Lastly, although the question whether the purpose 

of the treatment was to humiliate or debase the victim is a factor to 

be taken into account, the absence of any such purpose cannot 

conclusively rule out a finding of violation of Article 3 (…).” 
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Saadi v. Italia (2008) 

 

“143...The practices reported – said to be often inflicted on persons in police  

custody with the aim of extorting confessions – include hanging from the  

ceiling, threats of rape, administration of electric shocks, immersion of the  

head in water, beatings and cigarette burns, all of these being practices  

which undoubtedly reach the level of severity required by Article 3.” 

 

 

Salah Sheekh v. Nederland (2007) 

 

“146...The Court considers that the treatment to which the applicant claimed  

he had been subjected prior to his leaving Somalia can be classified as  

inhuman within the meaning of Article 3: members of a clan beat, kicked,  

robbed, intimidated and harassed him on many occasions and made him  

carry out forced labour.” 
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Det er ikke krav om konvensjonsgrunn (religion, rase).  
 

 

 

• Alle som risikerer tortur, umenneskelig, nedverdigende  

    behandling osv.  

 

F.eks. krigsflyktninger.  

    

F.eks. alminnelige kriminelle 
 
 

 

• Men regler om eksklusjon i § 31 – absolutt vern § 73 og  

    tillatelse etter § 74. 
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Opphold på humanitært grunnlag 

Utlendingsloven § 38 
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Utlendingsloven av 1988 § 8 annet ledd 

 

”Når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når  

utlendingen har særlig tilknytning til riket, kan arbeidstillatelse  

eller oppholdstillatelse gis selv om vilkårene ikke er oppfylt.  

Kongen kan fastsette nærmere regler ved forskrift.” 
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Utlendingsloven av 2008 § 38 

 
”Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige  

hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket. 

 

For å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn skal det foretas en totalvurdering av saken. Det kan blant annet legges  

vekt på om 

 

a) utlendingen er enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur, 

b) det foreligger tvingende helsemessige forhold som gjør at utlendingen har behov for opphold i riket, 

c) det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse, eller 

d) utlendingen har vært offer for menneskehandel. 

 

I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om  

situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen. 

 

Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, herunder 

a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag, 

b) de samfunnsmessige konsekvensene, 

c) hensynet til kontroll, og 

d) hensynet til respekten for lovens øvrige regler. 

 

Når det er tvil om utlendingens identitet, når behovet er midlertidig, eller når andre særlige grunner tilsier det, kan det fastsettes at 

a) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, 

b) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 for utlendingens  

familiemedlemmer, 

c) tillatelsen ikke skal kunne fornyes, eller 

d) at tillatelsens varighet skal være kortere enn ett år. 

 

Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.” 
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Utgangspunkt 

 

• Generell og skjønnsmessig unntaksbestemmelse når  

    vilkårene for flyktningstatus og asyl ikke er oppfylt.  

 

• ”Opphold på humanitært grunnlag” (Betegnelse i  

     forarbeidene og praksis, men ikke i loven). 

 

• Utenfor Norges folkerettslige forpliktelser (bortsett  

    fra Barnekonvensjonen) 

 

• Forvaltningen plikt til å vurdere, jf. § 28(7). 
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• Et subsidiært vurderingsgrunnlag, ikke eget  

søknadsgrunnlag.  

  
   (Man må søke om asyl og kan ikke søke om opphold etter § 38 alene). 

 

• I all hovedsak en kodifisering av praksis etter utl  

    1988 § 8 annet ledd. 

 

• Tilsvarende bestemmelser for visum i § 11 og  

    familiegjenforening i § 49. 
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Generelle mål: 

  

• Human innvandrings- og flyktningpolitikk  

• Hensyn til sårbare grupper (særlig kvinner og barn) 

• Men ikke vesentlig flere tillatelser enn i dag  

• Harmonisere med EU land 
  

 ”Målet må være at Norge skal føre en human, solidarisk og rettssikker  

 innvandrings- og flyktningpolitikk… det tas særlig hensyn til grupper som  

 er spesielt sårbare i en flyktningerelatert sammenheng… ingen farbar vei å  

 innvilge oppholdstillatelse til vesentlig flere av dem som lykkes i å ta seg til  

 Norge enn det vi gjør i dag… nødvendig å harmonisere norsk praksis med  

 praksis i andre europeiske land, fordi en egen norsk politikk på dette  

 området sannsynligvis ville overvelde mottakskapasiteten helt og snart  

 måtte reverseres.” jf. Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) s.152.  
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• Vag og skjønnsmessig bestemmelse 
 

• Dette er en ”kan” – bestemmelse, ikke en rettighetsbestemmelse. Forvaltningen har ingen  

       plikt til å gi oppholdstillatelse selv om det foreligger sterke menneskelige hensyn, jf. NOU  

       s. 264 og ot.prp. s. 152 og 420. 

 

• Bestemmelsen gir et vidt rom for skjønn (sml. ”Det kan legges vekt på” momentene i  

       bokstav a og b). Lovgiver ville ikke gi en så detaljert bestemmelse at den ble rettslig  

       forpliktende, jf. ot.prp. s. 152 og NOU s. 264. 

 

• Begrenset domstolskontroll: Domstolene kan ikke avgjøre om det er sterke menneskelige  

       hensyn eller om forvaltningen bør gi en tillatelse (bare kontrollere at vedtaket bygger på  

       riktig faktum, riktig lovforståelse, og ikke er vilkårlig, grovt urimelig eller innebærer en  

       usaklig forskjellsbehandling).  

 

 

• To - leddet vurdering  

 
• Først sterke menneskelige hensyn, deretter om det bør gis en tillatelse (”kan gis…”) ut fra  

       innvandringshensyn, men i praksis en samlet helhetsvurdering.  
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Særlig tilknytning 
 

• Begrepet har et selvstendig innhold, men kan også inngå som  

     et moment i vurderingen av sterke menneskelige hensyn. 

 

• Forarbeidene: ingen bestemt tidsgrense/tilknytning. Dette  

    beror på en konkret helhetsvurdering. Relevante momenter er  

    blant annet grunnlag og status for tidligere opphold i Norge,  

    botid i Norge, tilknytning gjennom slekt, arbeid mv. Disse  

    momentene må avveies mot tilknytningen til hjemlandet eller  

    andre land, jf. ot.prp. s.158. 

 

• Når familie er eneste eller vesentlige tilknytning, skal  

    søknaden vurderes etter reglene om familiegjenforening, jf.  

    NOU s. 266 og ot.prp. s.158. 
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Sterke menneskelige hensyn  

 

• Det sentrale vilkåret i praksis 

 

• Helhetsvurdering av forhold ved: 

 

  – søkeren (eks. syk, gammel, mindreårig)  

  – situasjonen i Norge (eks. familie, integrering)  

  – situasjonen i hjemlandet (eks. trakassering) 

 

• De sentrale momentene i praksis angitt i (a) - (d)  

  – ikke uttømmende («blant  annet…»)  
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a) Enslig mindreårig asylsøker uten forsvarlig omsorg ved retur  

 

• Fast praksis om å gi opphold videreføres i ny lov, jf. ot.prp. s. 420. 

 

• Hvem kan gi ”forsvarlig omsorg”? 

 

- I utg. pkt: foreldre. Om slektninger eller barnehjem kan gi forsvarlig  

 omsorg må vurderes konkret, jf. ot.prp. s. 157. 

 

- AID instruks av 03.09.2009 til UDI: Storfamilie, eks. besteforeldre, tanter  

 og onkler, kan vurderes som omsorgspersoner, sett i lys av hjemlandets  

 familiestruktur og samfunnsforhold, og om barnet kan få tilfredsstillende  

 omsorg ved retur. Det er ikke lenger en forutsetning at omsorgspersoner  

 hadde omsorgen for barnet før reisen fra hjemlandet.  

 

• Dersom foreldre i hjemlandet nekter å imot barna eller forsvinner, er det  

 klare utgangspunkt at det ikke skal gi grunnlag for opphold. En mulighet er  

 å inngå en avtale med barnevernet i hjemlandet for å sikre barnet et  

 forsvarlig omsorgstilbud ved retur, jf. ot.prp. s. 157. 
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b) Alvorlige helseproblemer 

 
• Sentralt: alvorlighetsgrad, årsaken til lidelsen og mulighetene for behandling i  

 Norge og i hjemlandet.  

 

• Forarbeidene legger ikke opp til endringer av praksis, jf. ot.prp. s. 421.  

 

• Siden de fleste asylsøkere kommer fra land med vesentlig dårligere helsetilbud enn  

 i Norge er det nødvendig å føre en restriktiv praksis for opphold på grunn av  

 helsemessige forhold. Dersom søknaden baseres utelukkende på grunn av  

 forskjellen i helsetilbudet, eventuelt med et åpenbart grunnløst asylgrunnlag, er  

 praksis svært restriktiv, jf. ot.prp. s. 155.  

 

Alvorlighetsgrad:  

 

• Typetilfeller angir hvilken alvorlighetsgrad som kreves for at det skal bli aktuelt å  

 vurdere en tillatelse pga. helse alene. Men uansett ikke rettskrav på  

 oppholdstillatelse. Må vurdere behandlingstilbudet i hjemlandet og  

 innvandringsregulerende hensyn, jf. NOU s. 266 og ot.prp. s. 155. 

 

• Mindre alvorlige lidelser kan inngå i en helhetsvurdering.  

 

• Terskelen for tillatelse er lavere for barn enn for voksne, jf. ot.prp. ss. 155 og 421. 90 



Alvorlighetsgrad – typetilfeller (ot.prp. s. 155 og NOU s. 266):  

 

1) Søkeren har en akutt og livstruende sykdom og står uten adekvat  

 behandlingstilbud i hjemlandet, men kan få behandling i Norge. 
 

 UNE Stornemnd (2007): HIV-smittet kvinne fra Kamerun. Nemndas flertall (5-2) påpeker at anførsler knyttet til  

 HIV/AIDS vurderes på samme måte som andre saker hvor det anføres alvorlig helsesvikt. Det er ikke avgjørende  

 om smitteoverføring er skjedd i Norge eller et annet sted. Momentet kan imidlertid være relevant ved vektlegging  

 av innvandringsregulerende hensyn. Dette gjelder særlig dersom søkeren forutsettes å være kjent med  

 sykdommen før ankomst hit. Det er ikke avgjørende om behandling med anti-retrovirale medikamenter er  

 påbegynt eller ikke. Et helsetilbud i søkerens hjemland må regnes som tilgjengelig uavhengig av kostnadene  

 forbundet med å nyttiggjøre seg det, med mindre kostnadene er så høye at bare en liten del av befolkningen kan  

 makte å betale for det. Helsetilbudet i hjemlandet må generelt regnes som tilgjengelig, selv om det ikke er  

 lokalisert i søkerens hjemområde, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter ved søkerens situasjon. 

 

2) Søkeren er i aller siste fase av en kronisk, livstruende sykdom og  

 helsetilbudet eller den sosiale situasjonen i Norge er stor betydning  

 for å gi søkeren en verdig livsavslutning (sml. EMD, D v. UK 1997). 
 

3) Søkeren har en kronisk lidelse og et behandlingstilbud i Norge som er  

 avgjørende for få sikre en verdig livsutfoldelse, men ikke et adekvat  

 helsetilbud i hjemlandet. 

 

4) Søkeren har påbegynt behandling av en alvorlig helselidelse i Norge før  

 asylsaken er avgjort, som ikke medisinske forsvarlig å avbryte.  
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Psykiske lidelser 

 

• Psykiske problemer pga. forfølgelse (eks. tortur, konflikt) = liberal praksis,  

 jf. NOU s. 266.   

 

• Psykiske problemer pga. avslag eller liv som asylsøker = restriktiv praksis,  

 jf. ot.prp. s.155.   

 

• Forvaltningspraksis:  

 

- Alvorlig sinnslidelse (= psykose, schizofreni, manisk depressivitet,  

 paranoid psykose osv) kan gi grunnlag for oppholdstillatelse.  

 

- Mindre alvorlige lidelser, som lette og moderate depresjoner, angst,  

 tvangslidelser og vanlige former for posttraumatisk stresslidelse  

 (PTSD) gir ikke i seg selv grunnlag for opphold. Etter praksis kan det  

 likevel være aktuelt å innvilge en tillatelse dersom søkeren har en  

 alvorlig kronisk lidelse som etter sin art vil kunne utvikle seg til en  

 alvorlig sinnslidelse uten behandling. Det forutsetter at opphold i Norge  

 er avgjørende for å sikre søkeren en verdig livsutfoldelse. 
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Selvmordsfare  

 

• Forarbeidene: Klart at selvmordstrusler pga. avslag eller retur ikke skal  

 tillegges avgjørende vekt, jf. ot.prp. s. 156 og NOU s. 266. I slike tilfeller  

 må det heller vurderes om uttransportering kan skje på en forsvarlig måte. 

 

• Selvmordsfare pga. alvorlig sinnslidelse skal tillegges større vekt. Da er  

 lidelsen det sentrale, ikke selvmordsfaren, jf. ot.prp. s. 156. 

 

Momenter (ot.prp. s. 155-156):  

 

• Årsaken til helseproblemene  

• Tidspunkt for anførsler  

• Et adekvat og tilgjengelig behandlingstilbud i hjemlandet  

• Støtte fra familie og slektninger i hjemlandet 

• Adekvat og tilgjengelig behandlingstilbud i Norge 

• Motiv: Dersom søknaden fremmes utelukkende fordi Norge har et bedre  

 helsetilbud enn hjemlandet, eventuelt i kombinasjon med et åpenbart  

 grunnløst asylgrunnlag, vil praksis være svært restriktiv.   

• Evnen til å gi omsorg for barn kan påvirkes av helseproblemer, særlig  

 begge foreldre.  
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Dokumentasjon 

 

• Helseproblemer må dokumenteres iht. Sosial- og helsedirektoratets  

 retningslinjer. 
 

• Helseerklæringer som underbygger asylgrunnlaget tillegges særlig vekt. 

• Spesialisterklæringer bør normalt tillegges større vekt enn erklæringer fra annet 
helsepersonell. 

• Udokumenterte eller mangelfullt dokumenterte opplysninger om helseproblemer 
tillegges normalt ingen vekt.  

 

• Forvaltningen har ingen spesiell medisinsk ekspertise og må normalt  

 forholde seg til helseerklæringer.  

 
 Men…  

 

- Helsepersonalet har som utgangspunkt pasientens beste 

- Diagnoser bygger på søkerens forklaring av hendelser  

 

 Spørsmålet om hvilken betydning en helseerklæring skal ha for utfallet av asylsaken må 
avgjøres av utlendingsmyndighetene og ikke helsevesenet, jf. ot.prp. s. 155.  
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c) Sosiale og humanitære forhold 

 

• Høyere levestandard i Norge er ikke avgjørende, jf. ot.prp s. 420. 

 

• Sosial nød, arbeidsledighet og boligmangel gir som den klare hovedregel  

 ikke i seg selv grunnlag for opphold, jf. ot.prp. s. 157. 

 

• I noen tilfeller kan retursituasjonen for barnefamilier, eldre og syke bli så  

 vanskelig at retur anses utilrådelig, jf. ot.prp. s. 157.  

 

• Aktuelt for barn som lever under ekstraordinært vanskelige sosiale forhold  

 og kvinner som risikerer stigmatisering og diskriminering på grunn av  

 sosiale normer og tradisjoner. Etter omstendighetene kan slike forhold gi  

 grunnlag for opphold i Norge, jf. NOU s. 266. 

 

• Midlertidig oppholdstillatelse ved humanitær katastrofe, f.eks. en  

 naturkatastrofe, jf. ot.prp. s. 157.  
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d) Offer for menneskehandel 

 

• Særlig ofre for tvangsprostitusjon 

 

• Kan også ha rett til asyl hvis det er risiko for forfølgelse.  

 

• Forarbeidene: Først og fremst de grove overgrepstilfellene (eks.  

 tvangsprostitusjon) + konkret vurdering av retursituasjonen, blant annet  

 graden av stigmatisering, diskriminering og trakassering fra lokalsamfunnet  

 og egen familie, jf. ot.prp. ss. 158 og 421.  

 

• Stortingsflertallet i Innst. O. nr. 42 (2007-2008) s. 25:  
 

 ”Flertallet fremhever at styrkingen av rettigheten til personer som er utsatt for  

 menneskehandel er et viktig grep i den nye utlendingsloven… Flertallet  

 understreker videre at selv om det ikke foreligger en fare for forfølgelse som kan gi  

 rett til flyktningstatus, kan det være aktuelt å innvilge oppholdstillatelse ut fra en  

 vurdering av sterke menneskelige hensyn.”  

 

• Tillatelse i en refleksjonsperiode, jf. forskrifen § 8-3. Også utover  

 perioden hvis vitner i straffesak mot bakmenn, jf. forskriften § 8-4.  96 



Langvarig opphold? 
  

Menneskelige aspekt v. myndighetenes signaleffekt 
 

Stortingsflertallet i Innst. O. nr. 42 (2007-2008) s. 26:  

 

”Når det gjelder lengeværende, støtter komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre,  

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, at det må skilles klart mellom de som samarbeider om  

retur etter et endelig avslag, og de som ikke samarbeider. Flertallet er enig i at det i forhold til den  

førstnevnte gruppen bør gis særskilte forskriftsregler om mulighet til oppholdstillatelse, mens det i  

forhold til den sistnevnte gruppen fastholdes et utgangspunkt om at tillatelse ikke skal gis.” 

 

Utlendingsforskriften § 8-7:  

 

UNE kan gi oppholdstillatelse etter endelig avslag ved returhindringer som søkeren ikke rår over.  

     

    - Det har gått tre år siden søknad uten at vedtaket er iverksatt.  

    - Må ha bidratt til retur (eks. reisedokument) 

    - Ikke sannsynlig at retur kan gjennomføres. 

    - Ikke tvil om identitet 

 

Sikkerhetssituasjonen i hjemlandet? 

 
– Moment etter § 38, men normalt ikke avgjørende, jf. ot.prp. s. 154. 
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Hensynet til barnets beste 

 
• Relevant ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn - særlig tilknytning til 

riket - og om det bør gis tillatelse, jf. ot.prp. s. 421. 

 

• Ingen endring av praksis, jf. ot.prp. ss. 159 og 421. 

 

• Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1: et grunnleggende hensyn, men ikke det eneste  

 eller avgjørende hensyn. Innvandringsregulerende hensyn kan normalt tillegges like  

 stor eller større vekt, jf. ot.prp. ss. 160 og 421 og NOU s. 92, og rettspraksis, jf. Rt.  

 1993 s. 1591 og Rt. 2009 s. 1261 

 

• Stortingsflertallet i Innst. O. nr. 42 (2007-2008) s. 27: 

 

 ”i visse sammenhenger vil hensynet til barnets beste være så tungtveiende at det  

 ikke vil være adgang til å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende  

 hensyn.” 
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Barnets tilknytning til riket 

 
– § 8-5: Barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt.  

 

– Forarbeidene: Ingen fast tidsgrense, men i utgangspunktet vil ikke opphold  

 under tre år være tilstrekkelig. Må foreta en helhetsvurdering av blant annet  

 barnets alder i oppholdsperioden, om barnet har gått på barnehage eller skole,  

 snakker norsk, deltar i fritidsaktiviteter og om situasjonen for øvrig tilsier at  

 barnet er særlig knyttet til det norske samfunnet.  

 

– Praksis uklar: men normalt 4 ½ år eller mer for barn i skolepliktig alder. 

 

– I enkelte tilfeller har asylsøkere forlatt sine barn på mottak i Norge etter avslag.  

 Hensikten kan ha vært å sikre at barna skal få oppholdstillatelse, og at  

 foreldrene eventuelt kan bli gjenforent med barna i Norge på et senere  

 tidspunkt. Lovgiver ønsker i slike tilfeller en restriktiv praksis, jf.  

 ot.prp. s. 160.  
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Innvandringsregulerende hensyn  

 
• et grunnleggende moment i helhetsvurderingen, jf. prp. s. 153. 

 

• a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på lignende grunnlag, jf.  

 hensynet til likebehandling. Det siktes både til søknader som er til behandling og  

 søknader som kan komme i fremtiden, jf. prp. s. 421.  

 

• b) samfunnsmessige konsekvensene ved å gi oppholdstillatelse. Eks. kriminelle  

 eller personer som utgjør en fare for samfunnet eller rikets sikkerhet, eller 
medisinsk behandling til alle, jf. NOU s. 268 og prp. s. 154.  

 

• c) Hensynet til kontroll. (Knapp og uklar henvisning. Forarbeidene kan tyde på at  

 det dreier seg om forvaltningens muligheter til å kontrollere og verifisere søkerens  

 opplysninger. Departementet uttaler at det ikke er mulig for norske  

 utlendingsmyndigheter å kontrollere om den enkelte asylsøker rent faktisk vil stå  

 uten bolig, arbeid eller støtte fra familie osv. ved retur. Derfor bør slike forhold  

 normalt ikke vektlegges med mindre søkeren er i en spesielt sårbar situasjon, jf.  

 prp. s. 154.  

 

• d) respekt for lovens øvrige regler. Eks. restriktiv praksis for personer som ikke  

 oppfyller utreiseplikten etter endelig avslag, jf. prp. s. 154.  
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