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Velkommen! 

 

 
Mandag  22. febr. kl. 10.15-12.00:  

 

- Rett til asyl  

 

Mandag  29. febr. kl. 09.15-11.00:  

 

- Rett til asyl 

- Opphold på humanitært grunnlag 

 

 

Vær aktiv! Still gjerne spørsmål.    
 

 

 

Rett til flyktningstatus og asyl 

 

Utlendingsloven § 28  

 

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 etnisitet, avstamning, hudfarge, 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 […] 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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                              Asylsak 
 
   Utl. § 28: rett til asyl  

 
- § 28 (1): Definisjon av «flyktning» 

- § 28 (2): Flyktninger har rett til asyl  

 

   Utl. § 38: opphold på humanitært grunnlag 
 

- Unntak: Hvis du ikke er flyktning og har rett til asyl… 

- Humanitære hensyn v. innvandringskontroll 
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    Rett til asyl 
 

    

§ 28 (2): Flyktning i Norge rett til asyl 
 

- Bare flyktninger har rett til asyl. 

- Rettskrav på asyl 
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§ 28 (1): Definisjon av flyktning 

 

- To likestilte definisjoner i (a) og (b) 

- Rettskrav på flyktningstatus 
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             To definisjoner av flyktning 

 

  

    
           

 

          

         Universell             Utvidet  

          definisjon                             definisjon    

                
                  

 Flyktningkonvensjon art. 1 A                   EMK art. 3  
               

           
 

Flyktning 

§ 28 (1)(a) 

Flyktning 

§ 28 (1)(b) 
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Den universelle definisjonen   

      - § 28 (1)(a) og FK art. 1 A (2) 

 

1) Utenfor hjemlandet 
 

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 
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Hvorfor er FK art. 1 A (2) så viktig? 

• Utl.§ 28 (1)(a) tolkes på samme måte for å 

unngå motstrid.  

 

• Hvis likevel motstrid: FK art. 1 A (2) går 

foran, jf. § 3.  
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Utlendingsloven § 3: 

 

«Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet  

av når disse har til formål å styrke individets stilling.» 

 

 

Forarbeidene til utl. § 3:  

 

”Internasjonale regler… skal… benyttes til tolkning og utfylling av loven, til  

erstatning for eller med gjennomslagskraft overfor lovbestemmelser som  

eventuelt går i motsatt retning.” 

 
jf. NOU 2004:20 s. 373 og Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 401, sml. Ot.prp. nr. 46 (1986-87) s. 190. 
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       Flyktning  

 

1)Utenfor hjemlandet 
 

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 
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(1) Utenfor hjemlandet 

 

-Krysset internasjonal grense 

 

-Ikke internflyktninger (IDP) 

 

-Være i Norge 
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           Flyktning 

 

1)Utenfor hjemlandet 
 

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 
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(2) Velbegrunnet frykt 
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     Bevisvurdering                            Risikovurdering 
       (og troverdighet)             
                  ”Velbegrunnet frykt” § 28(1)(a)           

             

   

   Fortid                                 Vedtakstidspunktet                                  Fremtid  

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

  Hva har skjedd?                               Hva kan skje? 
 

f.eks. 

• Hvem er søkeren?  

• Hvor kommer han fra? 

• Hvilken etnisk tilhørighet har han?  

• Har han vært politisk aktiv? Deltatt i demonstrasjoner?  

• Har han blitt arrestert? fengslet? torturert? 

• Hva har skjedd med familie og venner? 

        osv. 
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Hvilket faktum skal legges til grunn? 

   Tidligere:  
  

                 Det mest sannsynlige faktum  

    

          (alminnelig sannsynlighetsovervekt) 
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Utl. § 28:   
 

- Ikke generelt krav om sannsynlighetsovervekt 

- Men: «noenlunde sannsynlig» 
 

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

 

”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.”  
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Beviskravet 

«noenlunde sannsynlig» 
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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. 
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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 (ut fra søkerens situasjon) 

• 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: 
 

• Sviktende hukommelse 

• Språklige nyanser og misforståelser (intervjuer og tolk) 

• Traumatiske eller tabubelagte forhold 

• Psykiske lidelser 

• Kjønn (kvinner fra enkelte kulturer ikke like frittalende 
som menn osv) 
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     Bevisvurdering                            Risikovurdering 
       (og troverdighet)             

              ”Velbegrunnet frykt”§ 28(1)(a)           
             

   

   Fortid                                 Vedtakstidspunktet                                  Fremtid  

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

  Hva har skjedd?                               Hva kan skje? 
 

f.eks. 

• Hvem er søkeren? Hvor kommer han fra? 

• Hvilken etnisk tilhørighet har han?  

• Har han vært politisk aktiv? Deltatt i demonstrasjoner?  

• Har han blitt arrestert? fengslet? torturert? 

• Hva har skjedd med familie og venner? 
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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 fremtidsrettet?  

 
• Konvensjonens ordlyd (”frykt” og presensform) = fremtidsrettet  

  

• Formålet med konvensjonen er å gi beskyttelse mot forfølgelse, ikke  

 kompensere for tidligere overgrep = fremtidsrettet  

 

• James Hathaway om historisk kontekst: USA & Israel (hedre ofrene for  

      nazistene) v. UK & Frankrike (bare fremtidig forfølgelse) - kompromiss –  

      tidligere forfølgelse i art. 1 A (1) og fremtidig forfølgelse i art. 1 A (2) =  

      fremtidsrettet.  

 

• Forarbeidene til konvensjonen er uklare. 
  
       - Arbeidsgruppe med nasjonale utsendinger (jan/febr 1950): ” "has had or has well-founded fear” 

       - Statenes behandling i FN (desember 1950): ”owing to a well-founded fear” 

       - Avsluttende konferansen i Geneve (juli 1951): ”owing to a well-founded fear” 

  

     James Hathaway og Terje Einarsen har ulike oppfatninger av forarbeidene.   
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• Statspraksis (i hovedsak) = fremtidsrettet 
   

 EU Statusdirektiv (2011) 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… unless there are  

        good reasons to consider that such persecution or serious harm will not be repeated.” 

 

• Juridisk teori:  

 

• Nyere juridisk teori (i hovedsak) = fremtidsrettet.  

• Paul Weiss, Terje Einarsen = også tidligere forfølgelse. 
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Norsk rett? 

 

•Forarbeidene til utlendingsloven = fremtidsrettet 
  

 ”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”, jf. Ot.prp. nr.  

 75 s. 86, sml. NOU 2004:20 s. 149. 

 

•Norsk retts- og forvaltningspraksis = fremtidsrettet 

 

•Høyesterett – Rt. 2012 s. 139 = fremtidsrettet 
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Objektiv risikovurdering 
 

 

• Individuelle forhold + situasjon i hjemlandet. 

 

• Individuell forhold, særlig: 

 

- Alder, kjønn, bosted osv. 

 

- Profil og tilhørighet til en utsatt gruppe    

 

- Aktiviteter i hjemlandet, i Norge og i fremtiden 

 

- Tidligere opplevelser    
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Kan 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 kan tillegges vekt. 
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• Forarbeidene til utlendingsloven: i hovedsak objektiv, men…  
 

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

  

 «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) 

 

• Norsk praksis: i hovedsak objektiv. 

 

• Problem: Den engstelige/uttrykksfulle vs. 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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US Supreme Court, Cardoza-Fonseca (1987): 

“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” (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:  

 

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

 

Må risikokravet tilpasses forfølgelsens art og omfang? 

 
• Ja, jf. Ot.prp nr. 46 (1986-87) s. 103 og NOU 2004:20 s. 392.  

 

 
33 



Oppsummering 

• Fremtidsrettet vurdering på vedtakstidspunktet  

     

• I hovedsak objektiv vurdering 

 

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

 

• Helhetsvurdering: reell og individuell risiko 

 

• Lavere terskel ved svært alvorlige overgrep. 
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           Flyktning 

1) Utenfor hjemlandet  
 

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 
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(3) Forfølgelse 
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• Flyktningkonvensjonen har ingen 

definisjon 

 

• Alvorlige brudd på grunnleggende 

menneskerettigheter 
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Kilder: 

 
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…”  

 

EUs Statusdirektiv (2004 ) og (2011) art. 9 nr. 1: 

 

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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Utlendingsloven § 29 første ledd:  

 

(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.» 
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Utlendingsloven § 29 (1):  

 
«….alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter  
særlig slike rettigheter som ikke kan fravikes i medhold av  
artikkel art. 15 nr. 2…» 

 
EMK art. 15 nr. 2:  

 
-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) 

 
40 



 

Klare eksempler  

 

• Drap 

 

• Tortur og mishandling  

 

• Langvarig fengselsstraff 
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Andre fysiske krenkelser? 

 

• Ingen klar grense i norsk eller internasjonal praksis 

 

• Handlingens grovhet, hyppighet, varighet osv.  

 

• Søkerens tålegrense (alder, helse, kjønn osv) 

 

• Den samlede effekten på søkeren 
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Diskriminering? 
 
• Nei, i utgangspunktet ikke forfølgelse. 

 
• Men: Diskrimineringen kan i noen tilfeller få så alvorlige  

              

    følger at den utgjør forfølgelse. 
 
 
       UNHCR Håndboken (1979) pkt. 54: 
 
       ”….diskriminerende tiltak fører til konsekvenser av vesentlig skadelig karakter…” 
 
       Forarbeidene til utlendingsloven § 29 – Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 415: 
 
       ”… ulike former for diskriminering mv, vil i utgangspunktet falle utenfor forfølgelsesbegrepet… 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.”  

 

       Rt. 2012 s. 495 avsnitt 35:  

 

       «Man blir ikke forfulgt selv om man som åpen homofil vil oppleve sosiale sanksjoner i form av misbilligelse,  

       diskriminering og lignende – med mindre den kumulative effekten av slike sanksjoner blir så alvorlig at terskelen     

       for forfølgelse er overtrådt.»  43 



               Flyktning 
 

1) Utenfor hjemlandet 
 

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 
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(4) På grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, 

religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell 

sosial gruppe eller politisk oppfatning 
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”På grunn av”  

 

• Kravet om årsakssammenheng oppfylt dersom:  

  

(1) forfølgelsen skyldes en konvensjonsgrunn, eller  

  

(2) manglende beskyttelse skyldes en konvensjonsgrunn. 
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Konvensjonsgrunner – utl. § 30 
 

• Etnisitet, avstamning, hudfarge (tidligere «rase») 

 

• Religion = alle religioner og typer livssyn 

  

• Nasjonalitet = kulturell, etnisk, språklig gruppe 

 

• Politisk oppfatning =  oppfatninger om forfølgeren,  

    politikk eller metoder. 

 

• Sosial gruppe = grunnleggende eller uforanderlige  

    fellestrekk 
 47 



- Vid definisjon 

 

- Ikke uttømmende («særlig») 

 

- Reell eller tillagt tilhørighet 

 

- Forfølgerens perspektiv  
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- Ikke krav om at forfølgeren har onde hensikter.  

 

    Det avgjørende er at søkeren rent faktisk blir  

    forfulgt “på grunn av” sin etnisitet, religion osv.  
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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. (…) 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 (…)” 
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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. 

 

- 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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EUs Statusdirektiv (2004) art 10:   

 

– Både protected characteristic og social perception 
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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) 

 

• Fysisk eller psykisk skade/lidelse (handikap osv) 
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Kan 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 tilhørighet til en gruppe i samfunnet (kvinner). 

 
• 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). 

58 



 

Britisk høyesterett, Shah and Islam (1999):  
 

- To pakistanske kvinner risikerte 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….” 
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Kan vi kreve at søkeren opptrer diskré for å unngå forfølgelse?  
 

 

- Nei! 
 

• UNHCR  

 

• Britisk høyesterett, HJ (Iran) av 2010 (seksuell orientering) og RT (Zimbabwe)  

     av 2012 (politisk oppfatning)  

 

• Norsk høyesterett, Rt. 2012 s. 494 (seksuell orientering) 

 

• EU domstolen, Y og Z, Sept. 2012 (religion) 

 

• EU domstolen, X, Y og Z, Nov 2013 (seksuell orientering) 
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            Flyktning  

1) Utenfor hjemlandet  
 

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 
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(5) Beskyttelse i hjemlandet 
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       Prinsipp om surrogatbeskyttelse 

 

•  Hvis søkeren kan få beskyttelse i eget land, har 

han ikke behov for beskyttelse i andre land. 

   

•  Hjemlandet er nærmest til å gi beskyttelse.  

 

•  Internasjonal beskyttelse er en erstatning (surrogat) 

for manglende beskyttelse i hjemlandet.  
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Kilder: 

 

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 og 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…”  

 

Britisk høyesterett, HJ (2010) pkt. 13:  

 

“…The Convention provides surrogate protection, which is activated only upon the failure of state protection. “  
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                  To former for beskyttelse: 

 

(a) Beskyttelse av myndighetene 

 

(b) Beskyttelse i en annen del av hjemlandet  

      (internflukt) 
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(a) Beskyttelse fra myndighetene i hjemlandet  

 

• Først og fremst ved forfølgelse fra privatpersoner 

eller grupper i samfunnet  
 

• 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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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. søkerens 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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(b) 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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       Rett til asyl 
 

    

   Utl. § 28 (2): Flyktninger i Norge rett til asyl  

 
• Bare flyktninger har rett til asyl. 

 

 
   Utl. 28 (1): Definisjon av flyktning 

 
• To definisjoner av «flyktning» i § 28 (1)(a) og (b) 

• To likestilte og alternative rettsgrunnlag 
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             To definisjoner av flyktning 

 

  

    
           

 

          Universell             Utvidet  

    flyktningdefinisjon            flyktningdefinisjon    

              i Norge 
 

 
   Flyktningkonvensjon                             EMK art. 3  
               

          art. 1 A (2) 

 

 

Utlendingsloven § 28 (2): rett til asyl  
 

Asyl = flyktning 
 

- To definisjoner av flyktning i § 28 (1):  

 

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

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

Flyktning 

§ 28 (1)(a) 

Flyktning 

§ 28 (1)(b) 

71 



Flyktning etter § 28 (1)(b) 

 

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

annen umenneskelig eller nedverdigende behandling  

eller straff” 

 

• Bygger på EMK art. 3, TK art. 3 og SP art. 7. 

 
• «Utvidet» flyktningbegrep - utover flyktningkonvensjonen. 

 

• Eneste land i Europa. 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 risikovurdering 

 

-Noe strengere krav enn ”velbegrunnet frykt” etter §  

    28 (1)(a), jf. Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 95.  
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EMD, Saadi mot 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…” 74 



 

3) Dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig  

eller nedverdigende behandling eller straff  

 
Tortur:  

 

- EMD: ”bevisst umenneskelig behandling som påfører  

    meget alvorlig og grusom lidelse”. 
 

     Saadi mot 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.” 
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- 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, helse osv) 

 

- Kumulativ vurdering (flere handlinger kan samlet sett  

    utgjøre tortur) 
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Umenneskelig eller nedverdigende behandling/straff 
 

EMD: 

 

• Overstige minstenivå av grovhet og i alle fall det som er  

    naturlig forbundet med berettiget behandling eller straff. 

 

• Art, omfang, varighet, hyppighet, virkning, formål,  

    kontekst osv. 

 

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

 

• Kumulativ vurdering 

 

• Dynamisk innhold 
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• «Umenneskelig» - Behandlingen 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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M.S.S mot Belgia og Hellas (2011) avsnitt 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  

(…). 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 mot Italia (2008) avsnitt 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 mot Nederland (2007) avsnitt 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.  

 

• Alle som risikerer drap, tortur eller  

   mishandling.  
 

 - F.eks. krigsflyktninger  
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4) Kan ikke få 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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Oppsummering av § 28 (1)(b) 

• Utvidet flyktningbegrep 

• Gjenspeiler EMK art. 3 

• Strengere krav til risiko («reell fare») 

• Ikke krav om forfølgelsesgrunner 

• Dødsstraff, tortur og mishandling 
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