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Første dobbelttime 

• Læringskravene, forelesningsrekken 

• Oversikt over emnet: Tre typer migrasjon 

• Grunnleggende prinsipper for 
utlendingsretten 

• Nasjonale rettskilder 

• Utlendingsrettslige reglers karakter 

• Folkerettslige og menneskerettslige rammer 

 



Læringskravene: Kunnskaper 

Det kreves god forståelse av følgende emner: 
• Materielle og prosessuelle regler for utlendingers 

adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, 
samt bortvisning og utvisning. 

• Vern mot forfølgelse. 
Det kreves forståelse av følgende emner: 
• Forholdet mellom norsk rett og internasjonale 

konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i 
Norge, det historiske og politiske grunnlaget for 
utlendingslovgivningen og rettshjelp. 
 



Læringskravene: Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

• Tolke rettskilder … for å identifisere kriteriene 
for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og 
opphold på humanitært grunnlag. 

• Anvende disse på konkrete tilfeller 

• Forklare reglene for visumplikt og visumfrihet 
og regelverk for oppholdstillatelser til arbeid 
og familieinnvandring. 

 



Forelesningsrekken 

• http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS
5120/v17/forelesningsplan-varen-2017.docx 



Regler om utlendingers 
adgang til og opphold i Norge 

Oversikt over emnet 

Tre hovedtyper migrasjon 

Flyktning-
migrasjon 

Familie-
migrasjon 

Arbeids-
migrasjon 

Hovedtema i 
forelesningsrekken 

Regler om utlendingers 
rettsstilling  

Kortvarige eller 
langvarige opphold 



Generelle prinsipper 

• Et rettsområde med mange kryssende 
interesser: 

– Stat vs. individ 

– Jus vs. politikk 

– Beskyttelse vs. kontroll 

– Norske vs. internasjonale regler 



Generelle prinsipper 

• Statssuverenitet: Statens myndighet til å 
kontrollere innreise og opphold 

• Statssuvereniteten begrenses av 
internasjonale menneskerettigheter 

• Maktutøvelse er også begrenset av 
forvaltningsrettslige prinsipper 

– Legalitetsprinsippet 

– Proporsjonalitetsprinsipp? 



Grunnleggende hensyn 

• Statssuverenitet 

• Innvandringsregulerende hensyn 

– Ikke relevant etter kap. 4 

• Statens sikkerhet 

• Humanitære hensyn 

– Hensynet til den enkelte 

– «Sterke menneskelige hensyn», § 38 

– Barnets beste 

 



Grunnloven 

§ 106. 

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt 
bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt 
bosted der. 

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det 
er nødvendig av hensyn til en effektiv retts-
forfølgelse eller for avtjening av verneplikt. 
Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til 
riket. 

 



Grunnloven 

§ 92. 

Statens myndigheter skal respektere og sikre 
menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne 
grunnlov og i for Norge bindende traktater om 
menneskerettigheter. 

 



Holship-dommen, HR-2016-2554-P 

• Avsn. 70: Det er «klart at Grunnloven § 92 ikke 
kan tolkes som en inkorporasjons-
bestemmelse, men må forstås som et pålegg 
til domstolene og andre myndigheter om å 
håndheve menneskerettighetene på det nivå 
de er gjennomført i norsk rett.» 



Utlendingsloven 

• Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers 
adgang til riket og deres opphold her  

• I kraft 1. januar 2010, stadig under endring 

• Erstattet utlendingsloven av 1988: En lov av en 
annen karakter 

– 1988-loven: En fullmaktslov 

– 2008-loven: Mer detaljert regulering 



Utlendingsloven: Oversikt 

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1 - 7) 
Kap. 2. Visum, kontroll med inn- og utreise og bortvisning mv. (§§ 8 - 22) 
Kap. 3. Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. (§§ 23 - 27 b) 
Kap. 4. Beskyttelse (§§ 28 - 37) 
Kap. 5. Adgang til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (§38) 
Kap. 6. Familieinnvandring (§§ 39 - 53) 
Kap. 7. Allmenne regler om oppholdstillatelse mv. (§§ 54 - 65) 
Kap. 8. Utvisning (§§ 66 - 72) 
Kap. 9. Absolutt vern mot utsendelse (non refoulement) (§§ 73 - 74) 
Kap. 10. Organisering av utlendingsmyndighetene (§§ 75 - 79) 
Kap. 11. Saksbehandlingsregler (§§ 80 - 98) 
Kap. 11 A. Representant for enslige, mindreårige asylsøkere. (§§ 98 a - 98 g) 
Kap. 12. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff (§§ 99 - 108) 
Kap. 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen (§§ 109 - 125) 
Kap. 14. Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 
hensyn (§§ 126 - 138) 
Kap. 15. Avsluttende bestemmelser (§§ 139 - 140) 



Utlendingsforskriften 

• Forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om 
utlendingers adgang til riket og deres opphold 
her 

• Detaljerte regler om innreise og opphold, til 
utfylling av lovens bestemmelser 

• Erstatter den mer omfattende 
utlendingsforskriften av 1990.  



Tolking av utlendingsloven: 
Rettskildene 

• Norsk lov: Norsk rettskildelære 
– Andenæs, Mads H: Rettskildelære. Oslo 2009 
– Mestad, Ola: Rettens kilder og anvendelse, i Knophs Oversikt 

over Norges rett, 14. utgave, Oslo 2014, § 2 (s. 4-25) 

• Lov/forskrift, forarbeider, rettspraksis, teori 
• Forvaltningspraksis? 

– www.udiregelverk.no 
– www.une.no 

• Internasjonale forpliktelser 
• Anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger 

– Tolkningsanbefalinger 
– Landspesifikke anbefalinger 

http://www.udiregelverk.no/
http://www.une.no/


Andre sentrale lover 

• Straffeloven 1902/2005 

• Forvaltningsloven 1967 

• Barneloven 1981 

• Ekteskapsloven 1991 

• SIS-loven 1999 

• Introduksjonsloven 2003 

• Statsborgerloven 2005 

 



Reglenes karakter 

• Kontroll – tillatelser – sanksjoner  
• Tillatelsessystem 

– Visum 
– Studietillatelser 
– Arbeidstillatelser 
– Familieinnvandring 
– Asyl 
– Opphold på humanitært grunnlag 

• Rettighetsbestemmelser og skjønnsbestemmelser 
• Sanksjonssystem 



Folkerettens betydning: 
Sektormonisme 

• Utgangspunktet i norsk rett: Dualisme 

• Utlendingsretten har sektormonisme: 
Utlendingsloven § 3, «Loven skal anvendes i 
samsvar med internasjonale regler som Norge er 
bundet av når disse har til formål å styrke 
individets stilling.» 
– Menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen 

• Betydningen bør ikke overdrives 
– Grunnloven § 92 

– Presumsjonsprinsippet 



Folkerettslige forpliktelser 

• Konvensjoner, internasjonal sedvanerett, 
generelle prinsipper 

• Sentrale konvensjoner: 
– Flyktningkonvensjonen 1951 

• Og protokoll 1967 

– Den europeiske menneskerettskonvensjonen 1950 
– FN-konvensjonen om sivile og politiske  

rettigheter 1966 
– Kvinnediskrimineringskonvensjonen 1979 
– Torturkonvensjonen 1984 
– Barnekonvensjonen 1989 



EU-regler 

• Dublin-samarbeidet: Ansvaret for behandling 
av asylsøknader 

• Schengen-samarbeidet: Felles yttergrenser 

• Common European Asylum System 

– Statusdirektivet 

– Prosedyredirektivet 

– Mottaksdirektivet 



Kort om tolking av konvensjoner 

Vienna Convention on the Law of Treaties 
    

Art. 31. General rule of interpretation. 

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the 

treaty in their context and in the light of its object and purpose. 

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its 

preamble and annexes: 

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the 

conclusion of the treaty; 

(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and 

accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. 

3. There shall be taken into account, together with the context: 

(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of 

its provisions; 

(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties 

regarding its interpretation; 

(c) Any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 

 

Art. 32. Supplementary means of interpretation. 

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the 

circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to 

determine the meaning when the interpretation according to article 31: 

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or 

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable 



Tolking av 
menneskerettighetskonvensjoner 

• Norsk rettskildelære legges til grunn i norsk 
rett 

• Rt. 2000 s. 996 (Bøhler) og senere dommer: 
Ved anvendelsen av EMK skal EMDs metode 
legges til grunn 

• …dog slik at norske domstoler «ikke bør 
anlegge en for dynamisk tolking av 
konvensjonen». 

Hva med andre konvensjoner? 



EMDs metode 

• Wienkonvensjonen legges til grunn 

• Men noen særtrekk: 

– Redusert betydning av statssuverenitet 

• Uklart på utlendingsrettens område 

– Et sterkt effektivitetsprinsipp 

– Dynamisk tolkning 



Menneskerettslige rammer 

• Menneskerettsloven § 3: Bestemmelsene i 
konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 
skal ved motstrid gå foran bestemmelser i 
annen lovgivning. 

• Utlendingsloven § 3: Loven skal anvendes i 
samsvar med internasjonale regler som Norge 
er bundet av når disse har til formål å styrke 
individets stilling. 

 



Menneskerettslige rammer 

EMK Art 3. Forbud mot tortur 

Ingen må bli utsatt for tortur eller for 
umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff.  

 

Non-refoulement: «where 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» 

 

 



Menneskerettslige rammer 

EMK art 5. Retten til frihet og sikkerhet 

1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. 
Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende 
tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte 
foreskrevet ved lov: 

… 

f. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en 
person for å hindre at han kommer inn i landet uten 
tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak 
mot med sikte på utsendelse eller utlevering. 



Menneskerettslige rammer 

Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv, 
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 
familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig 
myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt 
når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i 
et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale 
sikkerhet, offentlige trygghet eller landets 
økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller 
kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller 
for å beskytte andres rettigheter og friheter. 



Menneskerettslige rammer 

EMK TP4-2. Bevegelsesfrihet 
1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til 
bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt 
bosted. 
2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget. 
3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre 
innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i 
et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig 
trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å 
forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å 
beskytte andres rettigheter og friheter. 
4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte 
områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet 
med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn. 
 



Menneskerettslige rammer 

Verdenserklæringen, art. 14.1: 

1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta 
imot asyl mot forfølgelse. 

2. … 



Menneskerettslige rammer 

EMK TP4-3 og 4: 
 
Art 3. Forbud mot utvisning av egne statsborgere 
1. Ingen skal bli utvist fra territoriet til den stat han er 
borger av, verken ved en individuell eller en kollektiv 
forholdsregel. 
2. Ingen skal bli berøvet retten til adgang til territoriet til 
den stat han er borger av. 
 
Art 4. Forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger 
Kollektiv utvisning av utlendinger er forbudt. 



Menneskerettslige rammer 

Barnekonvensjonen art. 3.1: 

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten 
de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, 
administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. 



Flyktningkonvensjonen 

• Rettigheter for flyktninger 

• Restriksjoner bl.a. på utvisning 

• Intet internasjonalt domstolsapparat, men 
UNHCR er overvåkingsorgan 



Et aktuelt særspørsmål 

20. januar 2016: 

• - Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse 
Russland som et trygt land for personer som 
trenger beskyttelse, sa UNHCRs europasjef 
Vincent Cochetel til NTB. 

• - Brevet fra UNHCR skal jeg gå gjennom grundig, 
men norske myndigheter vil ikke alltid være enig 
med UNHCR, sa Listhaug. 

• Hvilken vekt har uttalelser fra UNHCR i norsk rett? 



Kontakt meg gjerne! 

 

Kjetil Mujezinović Larsen 

Tlf 22 84 20 83 

E-post k.m.larsen@nchr.uio.no 


