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Årets tem a – en kort ov ers ikt
1. Rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen
Årets første tema er rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen. Flere sider ved
saksbehandlingen i Utlendingsnemnda har vært utsatt for kritikk av en rekke
organisasjoner. Blir utlendingers menneskerettigheter godt nok ivaretatt i avveiningen
mot innvandringspolitiske hensyn?
Vi har bl.a. invitert advokat Jonas W. Myhre, initiativtaker til Advokatforeningens
aksjon- og prosedyregruppe i utlendingsrett, til å snakke om behovet for økt
domstolskontroll av utlendingssaker. Dr. juris Vigdis Vevstad vil avslutte bolken med
å snakke om utviklingen av en felleseuropeisk innvandrings- og utlendingspolitikk.
2. Fornærmedes stilling i straffeprosessen
Lørdagens andre tema er fornærmedes stilling i straffeprosessen. I den senere tid har
vi sett økt fokus på slike spørsmål, både i media og i Fornærmedeutvalgets innstilling.
Utvalget kom med en rekke forslag for å styrke fornærmedes stilling i straffesaker
(NOU 2006:10). Rettpolitisk forening ønsker å diskutere forslagene.
3. ”Pre-aktiv strafferett” – straffansvar for forberdelseshandlinger
Seminarets siste tema er straffansvar for forberedelseshandlinger, særlig i forbindelse
med terrorhandlinger og såkalt «grooming». Vi spør om det er en generell tendens at
området for det straffbare utvides. Foreningen har invitert stipendiat Jørn Jacobsen
som er tilknyttet forskerprosjektet «pre-aktiv strafferett» ved juridisk fakultet i
Bergen. Deretter vil Eivind Wiese Vigeland fra påtalemyndigheten og Adv. Jon
Christian Elden fra forsvarersiden kommentere innlegget.
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Prog ram
Fredag 21. september:
Avreise med buss kl. 16.00 fra Rådhusplassen. Ankomst Geilo Norlandia hotell kl.
20.00. Middag (rett etter ankomst).
Lørdag 22.september:
09.00-09.15

Velkommen og åpning av seminaret.

09.15-10.00

Rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen ved Bjørn Lyster,
informasjonssjef Utlendingsnemnda.

10.00-10.45

Kommentarinnlegg:
- Martin Eiebakke fra Juss-Buss
- advokat Halvor Frihagen.

Pause
11.00-11.45

Behov for økt domstolskontroll i utlendingsforvaltningen, advokat
Jonas W. Myhre, initiativtaker til Advokatforeningens aksjons- og
prosedyregruppe i utlendingsrett.

11.45-12.30

På vei mot en felleseuropeisk innvandrings- og asylpolitikk, dr.juris
Vigdis Vevstad, konsulent og fagbokforfatter innen asyl- og
utlendingsrett.

12.30

Spørsmål og kommentarer til alle innledere.

13.00 – 16.00 Lunsj/turgåing i høstfjellet
16.00-17.00

Redegjørelse av Fornærmedes stilling-utvalget ved advokat Anne
Kristine Bohinen og advokat Harald Stabell.
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17.00-17.30

Kommentarinnlegg fra Cecile Gulnes ved Politiembedsmennenes
Landsforening.

17.30-18.00

Kommentar fra Yngvil Grøvdal, forsker ved Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Pause med kaffe
1815-18.45

Diskusjon og kommentarer fra salen.

20.00

Middag.

Søndag 23.september:
09.30-10.30

«Pre-aktiv strafferett» - ved stipendiat Jørn Jacobsen, Universitet i
Bergen.

10.45-11.30

Innlegg fra representant fra forsvarersiden ved advokat John Christian
Elden og påtalemyndigheten ved Eivind Wiese Vigeland, politiadvokat
i Politiets sikkerhetstjeneste/Den sentrale enhet.

11.45-13.00

Paneldebatt

13.00

Lunsj

14.00

Avreise til Oslo
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Rettssikkerhet i utlend ingsforv altn ingen
Utlendingsretten er et politisk rettsområde preget av mye debatt og kontroversielle
avgjørelser. På denne delen av programmet ønsker vi å sette fokus på om utlendingers
rettssikkerhet ivaretas i tilstrekkelig grad. Særlig har saksbehandlingen i
Utlendingsnemnda vært utsatt for kritikk. Og videre - ivaretas beskyttelsesbehov,
familieliv, barnets beste og andre menneskelige hensyn i tilstrekkelig grad i
avveiningen mot de innvandringspolitiske hensyn? Vi får også en oppdatering av
utviklingen mot en felleseuropeisk innvandringspolitikk.

Presentasjon av innledere:
Iinformasjonssjef Bjørn Lyster, Utlendingsnemda.
Stud. Jur. Martin Eiebakke, saksbehandler Juss-Buss.
Adv. Halvor Frihagen, som har utlendingsrett som et av sine arbeidsområder.
Adv. Jonas W. Myhre, initiativtaker til Advokatforeningens aksjons- og
prosedyregruppe i utlendingsrett.
dr.juris Vigdis Vevstad, konsulent og fagbokforfatter innen asyl- og utlendingsrett.
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Fra Utlendingsloven av 1988:
LOV 1988-06-24 nr 64 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsloven).
§8.

1)
2)
3)

Når arbeidstillatelse og oppholdstillatelse skal gis.
Utlending har etter søknad rett til arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter
følgende regler:
Underhold og bolig må være sikret etter nærmere regler som fastsettes av
Kongen ved forskrift.
De vilkår for arbeidstillatelse og oppholdstillatelse som er fastsatt ved forskrift
i medhold av §5 annet ledd, må være oppfylt.
Det må ikke foreligge omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen
adgang til riket, opphold eller arbeid i medhold av andre regler i loven.
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.

§8a.

Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan Kongen i statsråd beslutte
at bestemmelsene i denne paragrafen får anvendelse. Kongen i statsråd
beslutter også når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse etter annet ledd skal
bortfalle.
Utlending som omfattes av massefluktsituasjonen og som kommer til riket
eller er her når denne paragrafen får anvendelse, kan etter søknad gis
beskyttelse på grunnlag av en gruppevurdering (kollektiv beskyttelse). Dette
innebærer at utlendingen gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter §8
annet ledd. Tillatelsen danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.
Tillatelsen kan fornyes eller forlenges i inntil tre år fra det tidspunkt søkeren
første gang fikk tillatelse. Deretter kan det gis tillatelse som kan danne
grunnlag for bosettingstillatelse. Etter ett år med slik tillatelse skal det gis
bosettingstillatelse dersom vilkårene for å inneha tillatelsen fortsatt er til stede
og vilkårene for øvrig er oppfylt, jfr. §12.
Søknad om asyl fra utlending som nevnt i annet ledd, kan stilles i bero i inntil
tre år fra det tidspunkt søkeren første gang fikk tillatelse. Når adgangen til å gi
kollektiv beskyttelse er bortfalt, jfr. første ledd, eller det er gått tre år siden
søkeren første gang fikk tillatelse, skal søkeren informeres om at asylsøknaden
bare tas under behandling dersom søkeren innen en fastsatt frist uttrykkelig
tilkjennegir ønske om dette.
Vedtak om tillatelse og om å stille søknad om asyl i bero treffes av
Utlendingsdirektoratet. Direktoratet kan gi politiet myndighet til å gi tillatelse
og stille søknad om asyl i bero.
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Kongen kan gi nærmere regler ved forskrift.
§15.

Vern mot forfølgelse.
Utlending må ikke i medhold av loven sendes til noe område der utlendingen
kan frykte forfølgelse som kan begrunne anerkjennelse som flyktning eller
ikke vil være trygg mot å bli sendt videre til slikt område. Tilsvarende vern
skal gjelde utlending som av liknende grunner som angitt i
flyktningedefinisjonen står i en nærliggende fare for å miste livet eller bli
utsatt for en umenneskelig behandling.
Når vedtaksmyndigheten i sak etter loven kommer til at utlendingen ikke går
inn under reglene i første ledd, skal den av eget tiltak vurdere om reglene i §8
annet ledd bør anvendes.
Vernet etter første ledd gjelder ikke utlending som med rimelig grunn anses
som en fare for rikets sikkerhet eller som har fått endelig dom for en særlig
alvorlig forbrytelse og som av denne grunn utgjør en fare for samfunnet.
Vernet gjelder heller ikke når det foreligger omstendigheter som angitt i
flyktningekonvensjonen art. 1 F.
Vernet etter første ledd kommer til anvendelse ved alle former for vedtak etter
loven.

§16.

Flyktning.
Flyktning etter loven er utlending som går inn under flyktningekonvensjonen
28. juli 1951 art. 1 A, jfr. protokoll 31. januar 1967.
Flyktning som går inn under flyktningekonvensjonen art. 1 C-F kan helt eller
delvis utelukkes fra de rettigheter og det vern som er fastsatt i dette kapittel og
som ikke gjelder saksbehandlingen. Flyktning som går inn under art. 1 C-E
kan likevel ikke utelukkes fra vernet mot forfølgelse etter §15.

§17.

a)
b)
c)
d)
e)

Rett til asyl (fristed) m.v.
Flyktning som er i riket eller på norsk grense har etter søknad rett til asyl
(fristed) i riket. Dette gjelder likevel ikke flyktning som
går inn under unntakene fra reglene om vern i §15 tredje ledd eller §16 annet
ledd,
har fått asyl i et annet land,
har reist til riket av eget tiltak etter å ha oppnådd beskyttelse i et annet land,
eller etter å ha hatt opphold i stat eller område hvor flyktningen ikke var
forfulgt og heller ikke hadde grunn til å frykte tilbakesendelse til sitt hjemland,
kan kreves mottatt av annen nordisk stat etter reglene i den nordiske
passkontrolloverenskomsten,
kan kreves mottatt av et annet land som deltar i samarbeidet i henhold til
avtale mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og
mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en
asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat,
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f)

av tvingende samfunnsmessige hensyn må nektes asyl.
Adgangen til å returnere flyktning til annen stat i medhold av første ledd
bokstav c, d og e skal ikke benyttes dersom flyktningen har en tilknytning til
riket som gjør at Norge er nærmest til å gi flyktningen beskyttelse.
Også flyktningens ektefelle eller samboer og barn under 18 år uten ektefelle
eller samboer har rett til asyl dersom ikke særlige grunner taler mot det.
Pass eller annet reisedokument søkeren er i besittelse av, må innleveres
sammen med søknad om asyl.
Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil
søknaden om asyl er avgjort. Asylsøker som har fått et endelig avslag som for
tiden ikke iverksettes, kan etter anmodning gis midlertidig tillatelse inntil
avslaget iverksettes. Kongen kan fastsette nærmere regler ved forskrift.
Tillatelsen gis av Utlendingsdirektoratet, som også kan gi politiet myndighet
til å gi tillatelse. Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksforberedelse,
vedtak og klage gjelder ikke for vedtak om midlertidig tillatelse.

§18.

Virkning av asyl.
Innvilgelse av asyl innebærer at utlendingen har status som flyktning og får
arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Utlendingen har den rettsstilling som
følger av norsk lov og flyktningekonvensjonen eller annen overenskomst med
fremmed stat om flyktninger.
Innvilget asyl kan tilbakekalles når flyktningen ikke lenger går inn under
flyktningedefinisjonen, jfr. §16, eller dersom det for øvrig følger av
alminnelige forvaltningsrettslige regler. Vedtak om tilbakekall treffes av
Utlendingsdirektoratet.

Fra Utlendingsforskriften:
Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsforskriften).
Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens §8 annet
ledd.
§21.

Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens
§8 annet ledd.
Utlending som er vernet mot utsendelse etter lovens §15 og som ikke gis asyl
etter lovens §17, jfr. lovens §16, skal gis arbeidstillatelse eller
oppholdstillatelse etter lovens §8 annet ledd.
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Når utlending har fått avslag på søknad om asyl og heller ikke faller inn under
første ledd, skal vedtaksmyndigheten av eget tiltak vurdere om bestemmelsene
i lovens §8 annet ledd bør anvendes, jfr. lovens §15 annet ledd.
Utlending som ikke har fått sin søknad om asyl avgjort av
Utlendingsdirektoratet innen 15 måneder etter at utlendingen møtte for politiet
og søkte asyl, kan innvilges arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse i riket etter
annet ledd. Det er en forutsetning at utlendingen ved fremsettelsen av
søknaden legger frem pass eller annet godkjent reisedokument. I særlige
tilfeller kan andre dokumenter godkjennes. Utlendingsdirektoratet kan gi
nærmere retningslinjer om slik dokumentasjon. På vedtakstidspunktet må det
ikke foreligge omstendigheter som kan medføre utvisning i medhold av lovens
§29 første ledd.
a)
b)
c)

d)

Tredje ledd gjelder ikke for utlending som:
har fremlagt falske dokumenter for å dokumentere asylsøknaden,
har tatt opphold på ukjent sted i mer enn tre dager eller har reist ut av riket
uten tillatelse,
har gitt uriktige opplysninger om tidligere opphold i land som deltar i
samarbeidet i henhold til avtale mellom Norge, Island og Det europeiske
fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er
ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island
eller en medlemsstat eller andre trygge første asylland eller
kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder.
Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens §8 annet ledd kan for
øvrig gis når andre sterke menneskelige hensyn taler for det eller utlendingen
har særlig tilknytning til riket. Som hovedregel må underhold og bolig være
sikret etter bestemmelsene i §§ 19 og 20.
Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i §2 tredje ledd er
oppfylt.
Når behovet er midlertidig eller andre særlige grunner tilsier det, kan
tillatelsen gis uten mulighet for fornyelse. Det kan videre fastsettes at den ikke
skal kunne danne grunnlag for familiegjenforening og/ eller for
bosettingstillatelse. Er slike begrensninger ikke fastsatt, kan tillatelse etter
denne paragraf fornyes og danne grunnlag for bosettingstillatelse.

§21a. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av lovens
§8 annet ledd, jfr. lovens §8 a om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
Utlending som omfattes av en massefluktsituasjon og som kommer til riket
eller er her når det besluttes at bestemmelsene i lovens §8 a får anvendelse,
kan etter søknad gis beskyttelse på grunnlag av en gruppevurdering (kollektiv
beskyttelse), jfr. lovens §8 a annet ledd. Dette innebærer at utlendingen gis
arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens §8 annet ledd. Tillatelsen
danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse.
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Utlending som nevnt i første ledd kan utstyres med registreringsbevis.
Bestemmelsene i §54a får anvendelse så langt de passer.
For arbeidstillatelse og oppholdstillatelse gjelder bestemmelsene i §§ 10 - 12
og 15 - 17. Det er en forutsetning for arbeidstillatelse at vilkårene i §2 tredje
ledd er oppfylt.
Tillatelsen kan fornyes eller forlenges i inntil tre år fra det tidspunkt søkeren
første gang fikk tillatelse dersom adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er
bortfalt. For fornyelse og forlengelse gjelder bestemmelsene i §32 , §33 , §36 ,
§§ 38 - 40 og §42 .
Dersom adgangen til å gi kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt ved utløpet av
tidsperioden nevnt i fjerde ledd og vilkårene for øvrig er oppfylt, har
utlendingen etter søknad rett til tillatelse som kan danne grunnlag for
bosettingstillatelse.
Vedtak om første gangs tillatelse og fornyelse eller forlengelse treffes av
Utlendingsdirektoratet, som kan gi politiet myndighet til å gi tillatelse, jfr.
lovens §8a femte ledd.
For søknad om asyl fra utlending som har fått tillatelse etter første ledd,
gjelder bestemmelsene i §56a .
§21b. Vurderingen av sterke menneskelige hensyn i loven §8 annet ledd i forhold til
barn
Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven §8
annet ledd, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.
§21c. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til hovedperson i medhold av loven §8
annet ledd ved praktiske hindringer for retur

1.
2.
3.
4.

5.

Utlendingsnemnda kan etter anmodning om omgjøring gi arbeidstillatelse eller
oppholdstillatelse etter loven §8 annet ledd til asylsøker som har fått endelig
avslag. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:
Det har gått tre år siden saksopprettelse uten at avslaget er iverksatt, og det er
heller ikke sannsynlig at iverksettelse vil kunne la seg gjennomføre.
Det er ikke tvil om søkerens identitet. Som hovedregel må søkeren ha
medvirket til å avklare sin identitet under perioden som asylsøker, jf. §128 .
Søkeren har bidratt til å muliggjøre retur, herunder bidratt til å skaffe seg
hjemlandets reisedokumenter.
Dersom det er reist sak om utvisning i medhold av loven §29 første ledd
bokstav a, bortsett fra der utvisningsgrunnen er oversittelse av utreisefristen,
eller bokstav b til f, kan det ikke gis tillatelse før spørsmålet om utvisning er
avklart.
For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i §2 tredje ledd er
oppfylt.
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Med mindre særlige grunner taler for det, skal tillatelse etter første ledd ikke
gis før det har gått ett år siden endelig avslag og prosessene med avklaring av
identitet og utstedelse av reisedokument er avsluttet.
Før det gis tillatelse skal det innhentes uttalelse fra politiet. Slik uttalelse skal
inneholde en vurdering av om søker har medvirket til å avklare sin identitet og
bidratt til å muliggjøre retur, samt hvorvidt prosessen med avklaring av
identitet og utstedelse av reisedokumenter er avsluttet.
Tillatelse etter første ledd kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

Fra The 1952 Refugee Convention:
Article 1 DEFINITION OF THE TERM “REFUGEE”
A. For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any
person who:
(1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30
June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the
Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of
the International Refugee Organization;
Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during
the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to
persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section;
(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded
fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a
particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of
that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his
former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear,
is unwilling to return to it. In the case of a person who has more than one nationality,
the term “the country of his nationality” shall mean each of the countries of which he
is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the
country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded fear, he
has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a
national.
B.
(1) For the purposes of this Convention, the words “events occurring before 1 January
1951” in article 1, section A, shall be understood to mean either
(a) “events occurring in Europe before 1 January 1951”; or
(b) “events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951”, and each
Contracting State shall make a declaration at the time of signature, ratification or
accession, specifying which of these meanings it applies for the purpose of its
13

obligations under this Convention.
(2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any time extend
its obligations by adopting alternative (b) by means of a notification addressed to the
Secretary-General of the United Nations.
C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of
section A if:
(1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his
nationality; or
(2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it, or
(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his
new nationality; or
(4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or outside
which he remained owing to fear of persecution; or
(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he has been
recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the
protection of the country of his nationality;
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1) of
this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous
persecution for refusing to avail himself of the protection of the country of
nationality;
(6) Being a person who has no nationality he is, because of the circumstances in
connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, able
to return to the country of his former habitual residence;
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A (1) of
this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous
persecution for refusing to return to the country of his former habitual residence.
D.
This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs
or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner
for Refugees protection or assistance. When such protection or assistance has ceased
for any reason, without the position of such persons being definitively settled in
accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the
United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this
Convention.
E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent
authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and
obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.
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F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to
whom there are serious reasons for considering that:
(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity,
as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of
such crimes;
(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior
to his admission to that country as a refugee;
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United
Nations.
Article 33 PROHIBITION OF EXPULSION OR RETURN (“REFOULEMENT”)
1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner
whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be
threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular
social group or political opinion.
2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee
whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the
country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a
particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.

Fra Forslag til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her:
Ot.prp.nr.75 (2006-2007)
Kapittel 4 Beskyttelse
§28 Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)

a)

b)

En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes
som flyktning dersom utlendingen
har en velgrunnet 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
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).
Ved vurderingen etter første ledd skal det tas hensyn til om søkeren er barn.
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Søkeren skal som hovedregel anerkjennes som flyktning etter første ledd også
når beskyttelsesbehovet har oppstått etter at søkeren forlot hjemlandet, og
skyldes søkerens egne handlinger. Ved vurderingen av om det skal gjøres
unntak fra hovedregelen, skal det særlig legges vekt på om
beskyttelsesbehovet skyldes handlinger som er straffbare etter norsk lov, eller
om det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsaklige formålet med
handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.
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.
Med de unntakene som er fastsatt av Kongen i forskrift, har også ektefelle
eller samboer til en utlending som gis oppholdstillatelse som flyktning etter
annet ledd, og flyktningens barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, rett
til oppholdstillatelse som flyktning.
Når en utlending har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter denne
bestemmelsen, skal vedtaksmyndigheten av eget tiltak vurdere om
bestemmelsene i §38 skal anvendes.
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om anvendelsen av denne paragrafen
og §§ 29 og 30.
§29

a)

b)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nærmere om forfølgelse etter §28 første ledd bokstav a
For at handlinger skal anses å utgjøre forfølgelse i henhold til §28 første ledd
bokstav a, må de enten
enkeltvis eller på grunn av gjentakelse utgjøre en alvorlig krenkelse av
grunnleggende menneskerettigheter, særlig slike rettigheter som ikke kan
fravikes i medhold av artikkel nr. 2 i den europeiske menneskerettskonvensjon
av 4. november 1950, eller
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
fysisk eller psykisk vold, herunder seksualisert vold,
lovgivning og administrative, politimessige og judisielle tiltak, enten de er
diskriminerende i seg selv eller praktiseres på en diskriminerende måte,
strafforfølgelse og straffullbyrdelse som er uforholdsmessig eller
diskriminerende,
fravær av muligheten for rettslig overprøving når dette fører til straffer som er
uforholdsmessige eller diskriminerende,
strafforfølgelse for å nekte militærtjeneste i en konflikt der slik tjeneste vil
inkludere forbrytelser eller handlinger som nevnt i §31 første ledd, eller
handlinger som er rettet særskilt mot kjønn eller mot barn.
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Forfølger kan være
a)
staten,
b)
organisasjoner eller grupperinger som kontrollerer statsapparatet eller en så
stor del av statens territorium at utlendingen ikke kan henvises til å søke
beskyttelse i andre deler av landet, jf. §28 femte ledd, eller
c)
ikke-statlige aktører dersom de aktørene som er nevnt i bokstav a og b,
inkludert internasjonale organisasjoner, er ute av stand til eller ikke er villige
til å treffe rimelige tiltak for å forhindre forfølgelsen, blant annet gjennom et
virksomt system for å avdekke, rettsforfølge og straffe handlinger som utgjør
forfølgelse.
§30

a)
b)
c)

d)

e)

Nærmere om grunnlaget for forfølgelse etter §28 første ledd bokstav a
Ved anvendelsen av §28 første ledd bokstav a skal følgende legges til grunn
ved vurderingen av grunnlaget for forfølgelsen:
Rase skal særlig anses å omfatte hudfarge, avstamning og tilhørighet til en
bestemt etnisk gruppe.
Religion skal særlig anses å omfatte
religiøse og andre typer livssyn,
deltakelse i eller tilsiktet fravær fra formell gudsdyrkelse, enten det skjer
privat eller offentlig, alene eller sammen med andre,
andre handlinger eller meningsytringer knyttet til vedkommendes religion
eller livssyn,
individuelle eller kollektive handlemåter som er diktert av religiøs eller
livssynsmessig overbevisning,
frihet til å skifte religion eller annet livssyn.
Nasjonalitet skal foruten statsborgerskap eller mangel på statsborgerskap også
omfatte medlemskap i en gruppe som er definert ved sin kulturelle, etniske
eller språklige identitet, geografiske eller politiske opprinnelse eller
forbindelse med befolkningen i en annen stat.
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.
Politisk oppfatning skal særlig anses å omfatte oppfatninger om de aktuelle
forfølgerne eller deres politikk eller metoder, uansett om søkeren har handlet i
henhold til denne oppfatningen.
Ved vurderingen av om det foreligger en velgrunnet frykt for forfølgelse er det
uten betydning om søkeren har de kjennetegnene eller den politiske
oppfatningen som fører til forfølgelsen, såfremt forfølgeren mener at søkeren
har kjennetegnet eller oppfatningen.

§31

Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter §28
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a)
b)
c)

Rett til anerkjennelse som flyktning etter §28 første ledd foreligger ikke
dersom utlendingen faller inn under flyktningkonvensjonen 28. juli 1951
artikkel 1D eller E, eller dersom det er alvorlig grunn til å anta at utlendingen
har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en
forbrytelse mot menneskeheten, slik disse forbrytelsene er definert i
internasjonale avtaler som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser,
har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges
grenser, før han fikk adgang til Norge som flyktning, eller
har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper.
Rett til anerkjennelse som flyktning etter §28 første ledd bokstav b foreligger
heller ikke dersom det er grunnlag for å utvise utlendingen ut fra
grunnleggende nasjonale interesser, eller utlendingen har fått endelig dom for
en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for det norske
samfunnet.
Rett til anerkjennelse som flyktning etter §28 første ledd bokstav b foreligger
heller ikke dersom utlendingen forlot hjemlandet kun for å unngå
straffereaksjoner for en eller flere straffbare handlinger som kunne ha blitt
straffet med fengsel dersom handlingene var blitt begått i Norge.
Dersom en utlending som faller inn under første ledd bokstav a eller c eller
annet ledd, allerede har fått oppholdstillatelse som flyktning etter §28, kan
oppholdstillatelsen kalles tilbake.
For utlendinger som faller inn under første til fjerde ledd, men som etter §73
annet ledd likevel er vernet mot utsendelse, gjelder §74.

§32

a)
b)
c)
d)

Internasjonalt samarbeid mv. om behandling av søknader om opphold av
beskyttelsesgrunner
En søknad om oppholdstillatelse etter §28 kan nektes realitetsbehandlet
dersom søkeren
har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land,
kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet slik dette
er nærmere angitt av Kongen i forskrift,
kan kreves mottatt av en annen nordisk stat etter reglene i den nordiske
passkontrolloverenskomsten,
har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor
utlendingen ikke var forfulgt, og hvor utlendingen vil få en søknad om
beskyttelse behandlet. I tilfeller som nevnt i første ledd bokstav b, c og d skal
søknaden om oppholdstillatelse etter §28 likevel tas til realitetsbehandling
dersom utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest
til å realitetsbehandle den. Kongen kan gi nærmer regler i forskrift om når en
søknad som faller inn under første ledd, skal realitetsbehandles.
Adgangen til å nekte realitetsbehandling etter første ledd gjelder likevel ikke
dersom §73 er til hinder for det.
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§33

Adgang til å stille saksbehandlingen i bero ved utsikt til bedring av situasjonen
i et område
Når det foreligger konkrete omstendigheter som kan begrunne en forventning
om snarlig bedring i situasjonen i det området søkere om oppholdstillatelse
etter §28 kommer fra, kan departementet beslutte at behandlingen av
søknadene fra personer fra dette området skal stilles i bero i inntil seks
måneder. På samme vilkår kan perioden hvor saksbehandlingen stilles i bero
forlenges med ytterligere seks måneder.

§34

Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan Kongen i statsråd beslutte
at det kan gis kollektiv beskyttelse etter denne paragrafen. Kongen i statsråd
beslutter også når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse skal bortfalle.
En utlending som omfattes av massefluktsituasjonen som nevnt i første ledd,
og som kommer til riket eller er her når denne paragrafen får anvendelse, kan
etter søknad få en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en
gruppevurdering (kollektiv beskyttelse). Tillatelsen danner ikke grunnlag for
permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen gjelder for ett år og kan fornyes eller
forlenges i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk
oppholdstillatelse. Deretter kan det gis en midlertidig tillatelse som kan danne
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Etter ett år med slik tillatelse skal
det gis permanent oppholdstillatelse såfremt vilkårene for å inneha tillatelsen
fortsatt er til stede og vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. §62.
En søknad om beskyttelse etter §28 fra en utlending som nevnt i annet ledd
kan stilles i bero i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk
tillatelse. Når adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bortfalt, eller det er gått
tre år siden utlendingen første gang fikk tillatelse, skal utlendingen informeres
om at søknaden bare vil bli tatt under behandling dersom utlendingen innen en
fastsatt frist uttrykkelig tilkjennegir et ønske om det.
Vedtak etter annet og tredje ledd treffes av Utlendingsdirektoratet.
Direktoratet kan gi politiet myndighet til å gi oppholdstillatelse og stille
søknader som nevnt i bero.
Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

§35

Overføring av utlendinger etter anmodning fra internasjonale organisasjoner
mv. (overføringsflyktninger)
Etter anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger, andre internasjonale
organisasjoner eller andre instanser som er fastsatt av Kongen i forskrift, kan
Utlendingsdirektoratet innenfor de rammene og etter de retningslinjene som er
fastsatt av overordnet myndighet, treffe vedtak om at en utlending skal gis
innreisetillatelse. Kongen kan i forskrift legge vedtaksmyndigheten til et annet
organ.
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Departementet kan, uavhengig av begrensningen i §76 annet ledd, instruere
om at innreisetillatelse skal gis i enkeltsaker etter bestemmelsen her.
En utlending som har fått innreisetillatelse etter første ledd, får
oppholdstillatelse etter denne paragrafen inntil Utlendingsdirektoratet har
avgjort om utlendingen skal få oppholdstillatelse som flyktning etter §28 eller
oppholdstillatelse etter §38. Ved vurderingen av en sak etter §§ 28 og 38 etter
innreise skal det legges tilbørlig vekt på om utlendingen hadde grunn til å
regne med å bli ansett som flyktning etter §28.
Forvaltningsloven kapittel IV og V om saksforberedelse og vedtak gjelder
bare vedtak truffet etter innreise. Forvaltningsloven kapittel VI om klage og
omgjøring gjelder der det er truffet vedtak om oppholdstillatelse etter §§ 28
eller 38.
Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift om anvendelsen av denne
paragrafen.
§36

Virkning av flyktningbedømmelse i annen stat
En utlending som har fått asyl eller reisebevis for flyktninger av en fremmed
stat, skal anses som flyktning med fast bopel i denne staten. Søker en slik
flyktning asyl eller reisebevis i Norge, skal den tidligere
flyktningbedømmelsen ikke underkjennes med mindre den er åpenbart
feilaktig eller det foreligger andre særlige grunner til det.

§37

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Opphør og tilbakekall av oppholdstillatelse etter §§ 28 eller 34
Ved siden av tilbakekall etter §63 kan status som flyktning og
oppholdstillatelse etter §§ 28 og 34 også tilbakekalles dersom utlendingen:
frivillig på nytt har søkt beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av,
etter å ha mistet sitt statsborgerskap, frivillig har gjenervervet det,
har ervervet nytt statsborgerskap og nyter beskyttelse av det landet
utlendingen er blitt borger av,
frivillig på nytt har bosatt seg i det landet utlendingen forlot eller oppholdt seg
utenfor på grunn av frykt for forfølgelse,
ikke lenger kan nekte å nyte godt av beskyttelse fra det landet utlendingen er
borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som
flyktning etter §28 eller fikk beskyttelse etter §34, ikke lenger er til stede, eller
ikke er borger av noe land, og på grunn av at de forholdene som førte til at
utlendingen ble anerkjent som flyktning etter §28 eller fikk beskyttelse etter
§34 ikke lenger er tilstede, er i stand til å vende tilbake til det landet hvor
utlendingen tidligere hadde sin bopel.
Oppholdstillatelse skal ikke tilbakekalles etter første ledd bokstav e eller f
dersom utlendingen kan påberope seg tvingende grunner i forbindelse med
tidligere forfølgelse for å avvise beskyttelse fra det landet utlendingen har
statsborgerrett i, eller å nekte å vende tilbake til det landet hvor utlendingen
tidligere hadde sin vanlige bopel.
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Kapittel 5 Adgang til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig
tilknytning til riket
§38 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig
tilknytning til riket
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.

a)
b)
c)
d)

For å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn skal det foretas en
totalvurdering av saken. Det kan blant annet legges vekt på om
utlendingen er enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur,
det foreligger tvingende helsemessige forhold som gjør at utlendingen har
behov for opphold i riket,
det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir
grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse, eller
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.

a)
b)
c)
d)

Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på
innvandringsregulerende hensyn, herunder
mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag,
de samfunnsmessige konsekvensene,
hensynet til kontroll, og
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 tillatelsen ikke skal
kunne danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen kan også
gis med kortere varighet enn ett år.
Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.

EU Rådets direktiv om flyktninger og personer med beskyttelsesbehov:
Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of
third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international
protection and the content of the protection granted
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular points 1(c), 2(a) and
3(a) of Article 63 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission(1),
Having regard to the opinion of the European Parliament(2),
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Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(3),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions(4),
Whereas:
(1) A common policy on asylum, including a Common European Asylum System, is a constituent part of
the European Union's objective of progressively establishing an area of freedom, security and justice open
to those who, forced by circumstances, legitimately seek protection in the Community.
(2) The European Council at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999 agreed to work
towards establishing a Common European Asylum System, based on the full and inclusive application of
the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 (Geneva Convention), as
supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 (Protocol), thus affirming the principle of
non-refoulement and ensuring that nobody is sent back to persecution.
(3) The Geneva Convention and Protocol provide the cornerstone of the international legal regime for the
protection of refugees.
(4) The Tampere conclusions provide that a Common European Asylum System should include, in the
short term, the approximation of rules on the recognition of refugees and the content of refugee status.
(5) The Tampere conclusions also provide that rules regarding refugee status should be complemented by
measures on subsidiary forms of protection, offering an appropriate status to any person in need of such
protection.
(6) The main objective of this Directive is, on the one hand, to ensure that Member States apply common
criteria for the identification of persons genuinely in need of international protection, and, on the other
hand, to ensure that a minimum level of benefits is available for these persons in all Member States.
(7) The approximation of rules on the recognition and content of refugee and subsidiary protection status
should help to limit the secondary movements of applicants for asylum between Member States, where
such movement is purely caused by differences in legal frameworks.
(8) It is in the very nature of minimum standards that Member States should have the power to introduce
or maintain more favourable provisions for third country nationals or stateless persons who request
international protection from a Member State, where such a request is understood to be on the grounds that
the person concerned is either a refugee within the meaning of Article 1(A) of the Geneva Convention, or
a person who otherwise needs international protection.
(9) Those third country nationals or stateless persons, who are allowed to remain in the territories of the
Member States for reasons not due to a need for international protection but on a discretionary basis on
compassionate or humanitarian grounds, fall outside the scope of this Directive.
(10) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by
the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular this Directive seeks to ensure full
respect for human dignity and the right to asylum of applicants for asylum and their accompanying family
members.
(11) With respect to the treatment of persons falling within the scope of this Directive, Member States are
bound by obligations under instruments of international law to which they are party and which prohibit
discrimination.
(12) The «best interests of the child» should be a primary consideration of Member States when
implementing this Directive.
(13) This Directive is without prejudice to the Protocol on asylum for nationals of Member States of the
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European Union as annexed to the Treaty Establishing the European Community.
(14) The recognition of refugee status is a declaratory act.
(15) Consultations with the United Nations High Commissioner for Refugees may provide valuable
guidance for Member States when determining refugee status according to Article 1 of the Geneva
Convention.
(16) Minimum standards for the definition and content of refugee status should be laid down to guide the
competent national bodies of Member States in the application of the Geneva Convention.
(17) It is necessary to introduce common criteria for recognising applicants for asylum as refugees within
the meaning of Article 1 of the Geneva Convention.
(18) In particular, it is necessary to introduce common concepts of protection needs arising sur place;
sources of harm and protection; internal protection; and persecution, including the reasons for persecution.
(19) Protection can be provided not only by the State but also by parties or organisations, including
international organisations, meeting the conditions of this Directive, which control a region or a larger
area within the territory of the State.
(20) It is necessary, when assessing applications from minors for international protection, that Member
States should have regard to child-specific forms of persecution.
(21) It is equally necessary to introduce a common concept of the persecution ground «membership of a
particular social group» .
(22) Acts contrary to the purposes and principles of the United Nations are set out in the Preamble and
Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations and are, amongst others, embodied in the United
Nations Resolutions relating to measures combating terrorism, which declare that «acts, methods and
practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations» and that
«knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles
of the United Nations» .
(23) As referred to in Article 14, «status» can also include refugee status.
(24) Minimum standards for the definition and content of subsidiary protection status should also be laid
down. Subsidiary protection should be complementary and additional to the refugee protection enshrined
in the Geneva Convention.
(25) It is necessary to introduce criteria on the basis of which applicants for international protection are to
be recognised as eligible for subsidiary protection. Those criteria should be drawn from international
obligations under human rights instruments and practices existing in Member States.
(26) Risks to which a population of a country or a section of the population is generally exposed do
normally not create in themselves an individual threat which would qualify as serious harm.
(27) Family members, merely due to their relation to the refugee, will normally be vulnerable to acts of
persecution in such a manner that could be the basis for refugee status.
(28) The notion of national security and public order also covers cases in which a third country national
belongs to an association which supports international terrorism or supports such an association.
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(29) While the benefits provided to family members of beneficiaries of subsidiary protection status do not
necessarily have to be the same as those provided to the qualifying beneficiary, they need to be fair in
comparison to those enjoyed by beneficiaries of subsidiary protection status.
(30) Within the limits set out by international obligations, Member States may lay down that the granting
of benefits with regard to access to employment, social welfare, health care and access to integration
facilities requires the prior issue of a residence permit.
(31) This Directive does not apply to financial benefits from the Member States which are granted to
promote education and training.
(32) The practical difficulties encountered by beneficiaries of refugee or subsidiary protection status
concerning the authentication of their foreign diplomas, certificates or other evidence of formal
qualification should be taken into account.
(33) Especially to avoid social hardship, it is appropriate, for beneficiaries of refugee or subsidiary
protection status, to provide without discrimination in the context of social assistance the adequate social
welfare and means of subsistence.
(34) With regard to social assistance and health care, the modalities and detail of the provision of core
benefits to beneficiaries of subsidiary protection status should be determined by national law. The
possibility of limiting the benefits for beneficiaries of subsidiary protection status to core benefits is to be
understood in the sense that this notion covers at least minimum income support, assistance in case of
illness, pregnancy and parental assistance, in so far as they are granted to nationals according to the
legislation of the Member State concerned.
(35) Access to health care, including both physical and mental health care, should be ensured to
beneficiaries of refugee or subsidiary protection status.
(36) The implementation of this Directive should be evaluated at regular intervals, taking into
consideration in particular the evolution of the international obligations of Member States regarding nonrefoulement, the evolution of the labour markets in the Member States as well as the development of
common basic principles for integration.
(37) Since the objectives of the proposed Directive, namely to establish minimum standards for the
granting of international protection to third country nationals and stateless persons by Member States and
the content of the protection granted, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can
therefore, by reason of the scale and effects of the Directive, be better achieved at Community level, the
Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of
the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive
does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
(38) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland,
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, the
United Kingdom has notified, by letter of 28 January 2002 , its wish to take part in the adoption and
application of this Directive.
(39) In accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland,
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Ireland
has notified, by letter of 13 February 2002 , its wish to take part in the adoption and application of this
Directive.
(40) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty
on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in
the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application,
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HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE,
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Subject matter and scope
The purpose of this Directive is to lay down minimum standards for the qualification of third country
nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and
the content of the protection granted.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Directive:
(a) «international protection» means the refugee and subsidiary protection status as defined in (d) and (f);
(b) «Geneva Convention» means the Convention relating to the status of refugees done at Geneva on 28
July 1951 , as amended by the New York Protocol of 31 January 1967 ;
(c) «refugee» means a third country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for
reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, is
outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or
herself of the protection of that country, or a stateless person, who, being outside of the country of former
habitual residence for the same reasons as mentioned above, is unable or, owing to such fear, unwilling to
return to it, and to whom Article 12 does not apply;
(d) «refugee status» means the recognition by a Member State of a third country national or a stateless
person as a refugee;
(e) «person eligible for subsidiary protection» means a third country national or a stateless person who
does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing
that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to
his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined
in Article 15, and to whom Article 17(1) and (2) do not apply, and is unable, or, owing to such risk,
unwilling to avail himself or herself of the protection of that country;
(f) «subsidiary protection status» means the recognition by a Member State of a third country national or a
stateless person as a person eligible for subsidiary protection;
(g) «application for international protection» means a request made by a third country national or a
stateless person for protection from a Member State, who can be understood to seek refugee status or
subsidiary protection status, and who does not explicitly request another kind of protection, outside the
scope of this Directive, that can be applied for separately;
(h) «family members» means, insofar as the family already existed in the country of origin, the following
members of the family of the beneficiary of refugee or subsidiary protection status who are present in the
same Member State in relation to the application for international protection:
the spouse of the beneficiary of refugee or subsidiary protection status or his or her unmarried partner in a
stable relationship, where the legislation or practice of the Member State concerned treats unmarried
couples in a way comparable to married couples under its law relating to aliens,
the minor children of the couple referred to in the first indent or of the beneficiary of refugee or subsidiary
protection status, on condition that they are unmarried and dependent and regardless of whether they were
born in or out of wedlock or adopted as defined under the national law;
(i) «unaccompanied minors» means third-country nationals or stateless persons below the age of 18, who
arrive on the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for them whether by
law or custom, and for as long as they are not effectively taken into the care of such a person; it includes
minors who are left unaccompanied after they have entered the territory of the Member States;
(j) «residence permit» means any permit or authorisation issued by the authorities of a Member State, in
the form provided for under that State's legislation, allowing a third country national or stateless person to
reside on its territory;
(k) «country of origin» means the country or countries of nationality or, for stateless persons, of former
habitual residence.
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Article 3
More favourable standards
Member States may introduce or retain more favourable standards for determining who qualifies as a
refugee or as a person eligible for subsidiary protection, and for determining the content of international
protection, in so far as those standards are compatible with this Directive.
CHAPTER II
ASSESSMENT OF APPLICATIONS FOR INTERNATIONAL PROTECTION
Article 4
Assessment of facts and circumstances
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. In cooperation with the applicant it is
the duty of the Member State to assess the relevant elements of the application.
2. The elements referred to in of paragraph 1 consist of the applicant's statements and all documentation at
the applicants disposal regarding the applicant's age, background, including that of relevant relatives,
identity, nationality(ies), country(ies) and place(s) of previous residence, previous asylum applications,
travel routes, identity and travel documents and the reasons for applying for international protection.
3. The assessment of an application for international protection is to be carried out on an individual basis
and includes taking into account:
(a) all relevant facts as they relate to the country of origin at the time of taking a decision on the
application; including laws and regulations of the country of origin and the manner in which they are
applied;
(b) the relevant statements and documentation presented by the applicant including information on
whether the applicant has been or may be subject to persecution or serious harm;
(c) the individual position and personal circumstances of the applicant, including factors such as
background, gender and age, so as to assess whether, on the basis of the applicant's personal
circumstances, the acts to which the applicant has been or could be exposed would amount to persecution
or serious harm;
(d) whether the applicant's activities since leaving the country of origin were engaged in for the sole or
main purpose of creating the necessary conditions for applying for international protection, so as to assess
whether these activities will expose the applicant to persecution or serious harm if returned to that country;
(e) whether the applicant could reasonably be expected to avail himself of the protection of another
country where he could assert citizenship.
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.
5. Where Member States apply the principle according to which it is the duty of the applicant to
substantiate the application for international protection and where aspects of the applicant's statements are
not supported by documentary or other evidence, those aspects shall not need confirmation, when the
following conditions are met:
(a) the applicant has made a genuine effort to substantiate his application;
(b) all relevant elements, at the applicant's 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 applicant's case;
(d) the applicant has applied 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.
Article 5
International protection needs arising sur place
1. A well-founded fear of being persecuted or a real risk of suffering serious harm may be based on events
which have taken place since the applicant left the country of origin.
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2. A well-founded fear of being persecuted or a real risk of suffering serious harm may be based on
activities which have been engaged in by the applicant since he left the country of origin, in particular
where it is established that the activities relied upon constitute the expression and continuation of
convictions or orientations held in the country of origin.
3. Without prejudice to the Geneva Convention, Member States may determine that an applicant who files
a subsequent application shall normally not be granted refugee status, if the risk of persecution is based on
circumstances which the applicant has created by his own decision since leaving the country of origin.
Article 6
Actors of persecution or serious harm
Actors of persecution or serious harm include:
(a) the State;
(b) parties or organisations controlling the State or a substantial part of the territory of the State;
(c) non-State actors, if it can be demonstrated that the actors mentioned in (a) and (b), including
international organisations, are unable or unwilling to provide protection against persecution or serious
harm as defined in Article 7.
Article 7
Actors of protection
1. Protection can be provided by:
(a) the State; or
(b) parties or organisations, including international organisations, controlling the State or a substantial part
of the territory of the State.
2. Protection is generally provided when the actors mentioned in paragraph 1 take reasonable steps to
prevent the persecution or suffering of serious harm, inter alia , by operating an effective legal system for
the detection, prosecution and punishment of acts constituting persecution or serious harm, and the
applicant has access to such protection.
3. When assessing whether an international organisation controls a State or a substantial part of
its territory and provides protection as described in paragraph 2, Member States shall take into account
any guidance which may be provided in relevant Council acts.
Article 8
Internal protection
1. As part of the assessment of the application for international protection, Member States may determine
that an applicant is not in need of international protection if in a part of the country of origin there is no
well-founded fear of being persecuted or no real risk of suffering serious harm and the applicant can
reasonably be expected to stay in that part of the country.
2. In examining whether a part of the country of origin is in accordance with paragraph 1, Member States
shall at the time of taking the decision on the application have regard to the general circumstances
prevailing in that part of the country and to the personal circumstances of the applicant.
3. Paragraph 1 may apply notwithstanding technical obstacles to return to the country of origin.
CHAPTER III
QUALIFICATION FOR BEING A REFUGEE
Article 9
Acts of persecution
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

27

severe as to affect an individual in a similar manner as mentioned in (a).
2. Acts of persecution as qualified in paragraph 1, can, inter alia, take the form of:
(a) acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence;
(b) legal, administrative, police, and/or judicial measures which are in themselves discriminatory or which
are implemented in a discriminatory manner;
(c) prosecution or punishment, which is disproportionate or discriminatory;
(d) denial of judicial redress resulting in a disproportionate or discriminatory punishment;
(e) prosecution or punishment for refusal to perform military service in a conflict, where performing
military service would include crimes or acts falling under the exclusion clauses as set out in
Article 12(2);
(f) acts of a gender-specific or child-specific nature.
3. In accordance with Article 2(c), there must be a connection between the reasons mentioned in
Article 10 and the acts of persecution as qualified in paragraph 1.
Article 10
Reasons for persecution
1. Member States shall take the following elements into account when assessing the reasons for
persecution:
(a) the concept of race shall in particular include considerations of colour, descent, or membership of a
particular ethnic group;
(b) the concept of religion shall in particular include the holding of theistic, non-theistic and atheistic
beliefs, the participation in, or abstention from, formal worship in private or in public, either alone or in
community with others, other religious acts or expressions of view, or forms of personal or communal
conduct based on or mandated by any religious belief;
(c) the concept of nationality shall not be confined to citizenship or lack thereof but shall in particular
include membership of a group determined by its cultural, ethnic, or linguistic identity, common
geographical or political origins or its relationship with the population of another State;
(d) a group shall be considered to form a particular social group where in particular:
members of that group share an innate characteristic, or a common background that cannot be changed, or
share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be
forced to renounce it, and
that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the
surrounding society;
depending on the circumstances in the country of origin, a particular social group might include a group
based on a common characteristic of sexual orientation. Sexual orientation cannot be understood to
include acts considered to be criminal in accordance with national law of the Member States: Gender
related aspects might be considered, without by themselves alone creating a presumption for the
applicability of this Article;
(e) the concept of political opinion shall in particular include the holding of an opinion, thought or belief
on a matter related to the potential actors of persecution mentioned in Article 6 and to their policies or
methods, whether or not that opinion, thought or belief has been acted upon by the applicant.
2. When assessing if an applicant has a well-founded fear of being persecuted it is immaterial whether the
applicant actually possesses the racial, religious, national, social or political characteristic which attracts
the persecution, provided that such a characteristic is attributed to the applicant by the actor of
persecution.
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Article 11
Cessation
1. A third country national or a stateless person shall cease to be a refugee, if he or she:
(a) has voluntarily re-availed himself or herself of the protection of the country of nationality; or
(b) having lost his or her nationality, has voluntarily re-acquired it; or
(c) has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his or her new nationality;
or
(d) has voluntarily re-established himself or herself in the country which he or she left or outside which he
or she remained owing to fear of persecution; or
(e) can no longer, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a
refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself or herself of the protection of the country
of nationality;
(f) being a stateless person with no nationality, he or she is able, because the circumstances in connection
with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of
former habitual residence.
2. In considering points (e) and (f) of paragraph 1, Member States shall have regard to whether the change
of circumstances is of such a significant and non-temporary nature that the refugee's fear of persecution
can no longer be regarded as well-founded.
Article 12
Exclusion
1. A third country national or a stateless person is excluded from being a refugee, if:
(a) he or she falls within the scope of Article 1 D of the Geneva Convention, relating to protection or
assistance from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High
Commissioner for Refugees. When such protection or assistance has ceased for any reason, without the
position of such persons being definitely settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the
General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this
Directive;
(b) he or she is recognised by the competent authorities of the country in which he or she has taken
residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of
that country; or rights and obligations equivalent to those.
2. A third country national or a stateless person is excluded from being a refugee where there are serious
reasons for considering that:
(a) he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in
the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) he or she has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his or her
admission as a refugee; which means the time of issuing a residence permit based on the granting of
refugee status; particularly cruel actions, even if committed with an allegedly political objective, may be
classified as serious non-political crimes;
(c) he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set
out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations.
3. Paragraph 2 applies to persons who instigate or otherwise participate in the commission of the crimes or
acts mentioned therein.
CHAPTER IV
REFUGEE STATUS
Article 13
Granting of refugee status
Member States shall grant refugee status to a third country national or a stateless person, who qualifies as
a refugee in accordance with Chapters II and III.
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Article 14
Revocation of, ending of or refusal to renew refugee status
1. Concerning applications for international protection filed after the entry into force of this Directive,
Member States shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third country national or a
stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, if he or she has
ceased to be a refugee in accordance with Article 11.
2. Without prejudice to the duty of the refugee in accordance with Article 4(1) to disclose all relevant facts
and provide all relevant documentation at his/her disposal, the Member State, which has granted refugee
status, shall on an individual basis demonstrate that the person concerned has ceased to be or has never
been a refugee in accordance with paragraph 1 of this Article.
3. Member States shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third country national or a
stateless person, if, after he or she has been granted refugee status, it is established by the Member State
concerned that:
(a) he or she should have been or is excluded from being a refugee in accordance with Article 12;
(b) his or her misrepresentation or omission of facts, including the use of false documents, were decisive
for the granting of refugee status.
4. Member States may revoke, end or refuse to renew the status granted to a refugee by a governmental,
administrative, judicial or quasi-judicial body, when:
(a) there are reasonable grounds for regarding him or her as a danger to the security of the Member State
in which he or she is present;
(b) he or she, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a
danger to the community of that Member State.
5. In situations described in paragraph 4, Member States may decide not to grant status to a refugee, where
such a decision has not yet been taken.
6. Persons to whom paragraphs 4 or 5 apply are entitled to rights set out in or similar to those set out in
Articles 3, 4, 16, 22, 31 and 32 and 33 of the Geneva Convention in so far as they are present in the
Member State.
CHAPTER V
QUALIFICATION FOR SUBSIDIARY PROTECTION
Article 15
Serious harm
Serious harm consists of:
(a) death penalty or execution; or
(b) torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or
(c) serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in
situations of international or internal armed conflict.
Article 16
Cessation
1. A third country national or a stateless person shall cease to be eligible for subsidiary protection when
the circumstances which led to the granting of subsidiary protection status have ceased to exist or have
changed to such a degree that protection is no longer required.
2. In applying paragraph 1, Member States shall have regard to whether the change of circumstances is of
such a significant and non-temporary nature that the person eligible for subsidiary protection no longer
faces a real risk of serious harm.
Article 17
Exclusion
1. A third country national or a stateless person is excluded from being eligible for subsidiary protection
where there are serious reasons for considering that:
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(a) he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in
the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) he or she has committed a serious crime;
(c) he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set
out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations;
(d) he or she constitutes a danger to the community or to the security of the Member State in which he or
she is present.
2. Paragraph 1 applies to persons who instigate or otherwise participate in the commission of the crimes or
acts mentioned therein.
3. Member States may exclude a third country national or a stateless person from being eligible for
subsidiary protection, if he or she prior to his or her admission to the Member State has committed one or
more crimes, outside the scope of paragraph 1, which would be punishable by imprisonment, had they
been committed in the Member State concerned, and if he or she left his or her country of origin solely in
order to avoid sanctions resulting from these crimes.
CHAPTER VI
SUBSIDIARY PROTECTION STATUS
Article 18
Granting of subsidiary protection status
Member States shall grant subsidiary protection status to a third country national or a stateless person
eligible for subsidiary protection in accordance with Chapters II and V.
Article 19
Revocation of, ending of or refusal to renew subsidiary protection status
1. Concerning applications for international protection filed after the entry into force of this Directive,
Member States shall revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third country
national or a stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, if
he or she has ceased to be eligible for subsidiary protection in accordance with Article 16.
2. Member States may revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third country
national or a stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, if
after having been granted subsidiary protection status, he or she should have been excluded from being
eligible for subsidiary protection in accordance with Article 17(3).
3. Member States shall revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third country
national or a stateless person, if:
(a) he or she, after having been granted subsidiary protection status, should have been or is excluded from
being eligible for subsidiary protection in accordance with Article 17(1) and (2);
(b) his or her misrepresentation or omission of facts, including the use of false documents, were decisive
for the granting of subsidiary protection status.
4. Without prejudice to the duty of the third country national or stateless person in accordance with
Article 4(1) to disclose all relevant facts and provide all relevant documentation at his/her disposal, the
Member State, which has granted the subsidiary protection status, shall on an individual basis demonstrate
that the person concerned has ceased to be or is not eligible for subsidiary protection in accordance with
paragraphs 1, 2 and 3 of this Article.
CHAPTER VII
CONTENT OF INTERNATIONAL PROTECTION
Article 20
General rules
1. This Chapter shall be without prejudice to the rights laid down in the Geneva Convention.
2. This Chapter shall apply both to refugees and persons eligible for subsidiary protection unless otherwise
indicated.
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3. When implementing this Chapter, Member States shall take into account the specific situation of
vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant
women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other
serious forms of psychological, physical or sexual violence.
4. Paragraph 3 shall apply only to persons found to have special needs after an individual evaluation of
their situation.
5. The best interest of the child shall be a primary consideration for Member States when implementing
the provisions of this Chapter that involve minors.
6. Within the limits set out by the Geneva Convention, Member States may reduce the benefits of this
Chapter, granted to a refugee whose refugee status has been obtained on the basis of activities engaged in
for the sole or main purpose of creating the necessary conditions for being recognised as a refugee.
7. Within the limits set out by international obligations of Member States, Member States may reduce the
benefits of this Chapter, granted to a person eligible for subsidiary protection, whose subsidiary protection
status has been obtained on the basis of activities engaged in for the sole or main purpose of creating the
necessary conditions for being recognised as a person eligible for subsidiary protection.
Article 21
Protection from refoulement
1. Member States shall respect the principle of non-refoulement in accordance with their international
obligations.
2. Where not prohibited by the international obligations mentioned in paragraph 1, Member States may
refoule a refugee, whether formally recognised or not, when:
(a) there are reasonable grounds for considering him or her as a danger to the security of the Member State
in which he or she is present; or
(b) he or she, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a
danger to the community of that Member State.
3. Member States may revoke, end or refuse to renew or to grant the residence permit of (or to) a refugee
to whom paragraph 2 applies.
Article 22
Information
Member States shall provide persons recognised as being in need of international protection, as soon as
possible after the respective protection status has been granted, with access to information, in a language
likely to be understood by them, on the rights and obligations relating to that status.
Article 23
Maintaining family unity
1. Member States shall ensure that family unity can be maintained.
2. Member States shall ensure that family members of the beneficiary of refugee or subsidiary protection
status, who do not individually qualify for such status, are entitled to claim the benefits referred to in
Articles 24 to 34, in accordance with national procedures and as far as it is compatible with the personal
legal status of the family member.
In so far as the family members of beneficiaries of subsidiary protection status are concerned, Member
States may define the conditions applicable to such benefits.
In these cases, Member States shall ensure that any benefits provided guarantee an adequate standard of
living.
3. Paragraphs 1 and 2 are not applicable where the family member is or would be excluded from refugee
or subsidiary protection status pursuant to Chapters III and V.
4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, Member States may refuse, reduce or withdraw the benefits
referred therein for reasons of national security or public order.
5. Member States may decide that this Article also applies to other close relatives who lived together as
part of the family at the time of leaving the country of origin, and who were wholly or mainly dependent
on the beneficiary of refugee or subsidiary protection status at that time.
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Article 24
Residence permits
1. As soon as possible after their status has been granted, Member States shall issue to beneficiaries of
refugee status a residence permit which must be valid for at least three years and renewable unless
compelling reasons of national security or public order otherwise require, and without prejudice to
Article 21(3).
Without prejudice to Article 23(1), the residence permit to be issued to the family members of the
beneficiaries of refugee status may be valid for less than three years and renewable.
2. As soon as possible after the status has been granted, Member States shall issue to beneficiaries of
subsidiary protection status a residence permit which must be valid for at least one year and renewable,
unless compelling reasons of national security or public order otherwise require.
Article 25
Travel document
1. Member States shall issue to beneficiaries of refugee status travel documents in the form set out in the
Schedule to the Geneva Convention, for the purpose of travel outside their territory unless compelling
reasons of national security or public order otherwise require.
2. Member States shall issue to beneficiaries of subsidiary protection status who are unable to obtain a
national passport, documents which enable them to travel, at least when serious humanitarian reasons arise
that require their presence in another State, unless compelling reasons of national security or public order
otherwise require.
Article 26
Access to employment
1. Member States shall authorise beneficiaries of refugee status to engage in employed or self-employed
activities subject to rules generally applicable to the profession and to the public service, immediately after
the refugee status has been granted.
2. Member States shall ensure that activities such as employment-related education opportunities for
adults, vocational training and practical workplace experience are offered to beneficiaries of refugee
status, under equivalent conditions as nationals.
3. Member States shall authorise beneficiaries of subsidiary protection status to engage in employed or
self-employed activities subject to rules generally applicable to the profession and to the public service
immediately after the subsidiary protection status has been granted. The situation of the labour market in
the Member States may be taken into account, including for possible prioritisation of access to
employment for a limited period of time to be determined in accordance with national law. Member States
shall ensure that the beneficiary of subsidiary protection status has access to a post for which the
beneficiary has received an offer in accordance with national rules on prioritisation in the labour market.
4. Member States shall ensure that beneficiaries of subsidiary protection status have access to activities
such as employment-related education opportunities for adults, vocational training and practical workplace
experience, under conditions to be decided by the Member States.
5. The law in force in the Member States applicable to remuneration, access to social security systems
relating to employed or self-employed activities and other conditions of employment shall apply.
Article 27
Access to education
1. Member States shall grant full access to the education system to all minors granted refugee or
subsidiary protection status, under the same conditions as nationals.
2. Member States shall allow adults granted refugee or subsidiary protection status access to the general
education system, further training or retraining, under the same conditions as third country nationals
legally resident.
3. Member States shall ensure equal treatment between beneficiaries of refugee or subsidiary protection
status and nationals in the context of the existing recognition procedures for foreign diplomas, certificates
and other evidence of formal qualifications.
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Article 28
Social welfare
1. Member States shall ensure that beneficiaries of refugee or subsidiary protection status receive, in the
Member State that has granted such statuses, the necessary social assistance, as provided to nationals of
that Member State.
2. By exception to the general rule laid down in paragraph 1, Member States may limit social assistance
granted to beneficiaries of subsidiary protection status to core benefits which will then be provided at the
same levels and under the same eligibility conditions as nationals.
Article 29
Health care
1. Member States shall ensure that beneficiaries of refugee or subsidiary protection status have access to
health care under the same eligibility conditions as nationals of the Member State that has granted such
statuses.
2. By exception to the general rule laid down in paragraph 1, Member States may limit health care granted
to beneficiaries of subsidiary protection to core benefits which will then be provided at the same levels
and under the same eligibility conditions as nationals.
3. Member States shall provide, under the same eligibility conditions as nationals of the Member State that
has granted the status, adequate health care to beneficiaries of refugee or subsidiary protection status who
have special needs, such as pregnant women, disabled people, persons who have undergone torture, rape
or other serious forms of psychological, physical or sexual violence or minors who have been victims of
any form of abuse, neglect, exploitation, torture, cruel, inhuman and degrading treatment or who have
suffered from armed conflict.
Article 30
Unaccompanied minors
1. As soon as possible after the granting of refugee or subsidiary protection status Member States shall
take the necessary measures, to ensure the representation of unaccompanied minors by legal guardianship
or, where necessary, by an organisation responsible for the care and well-being of minors, or by any other
appropriate representation including that based on legislation or Court order.
2. Member States shall ensure that the minor's needs are duly met in the implementation of this Directive
by the appointed guardian or representative. The appropriate authorities shall make regular assessments.
3. Member States shall ensure that unaccompanied minors are placed either:
(a) with adult relatives; or
(b) with a foster family; or
(c) in centres specialised in accommodation for minors; or
(d) in other accommodation suitable for minors.
In In this context, the views of the child shall be taken into account in accordance with his or her age and
degree of maturity.
4. As far as possible, siblings shall be kept together, taking into account the best interests of the minor
concerned and, in particular, his or her age and degree of maturity. Changes of residence of
unaccompanied minors shall be limited to a minimum.
5. Member States, protecting the unaccompanied minor's best interests, shall endeavour to trace the
members of the minor's family as soon as possible. In cases where there may be a threat to the life or
integrity of the minor or his or her close relatives, particularly if they have remained in the country of
origin, care must be taken to ensure that the collection, processing and circulation of information
concerning those persons is undertaken on a confidential basis.
6. Those working with unaccompanied minors shall have had or receive appropriate training concerning
their needs.
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Article 31
Access to accommodation
The Member States shall ensure that beneficiaries of refugee or subsidiary protection status have access to
accommodation under equivalent conditions as other third country nationals legally resident in
their territories.
Article 32
Freedom of movement within the Member State
Member States shall allow freedom of movement within their territory to beneficiaries of refugee or
subsidiary protection status, under the same conditions and restrictions as those provided for other third
country nationals legally resident in their territories.
Article 33
Access to integration facilities
1. In order to facilitate the integration of refugees into society, Member States shall make provision for
integration programmes which they consider to be appropriate or create pre-conditions which guarantee
access to such programmes.
2. Where it is considered appropriate by Member States, beneficiaries of subsidiary protection status shall
be granted access to integration programmes.
Article 34
Repatriation
Member States may provide assistance to beneficiaries of refugee or subsidiary protection status who wish
to repatriate.
CHAPTER VIII
ADMINISTRATIVE COOPERATION
Article 35
Cooperation
Member States shall each appoint a national contact point, whose address they shall communicate to the
Commission, which shall communicate it to the other Member States.
Member States shall, in liaison with the Commission, take all appropriate measures to establish direct
cooperation and an exchange of information between the competent authorities.
Article 36
Staff
Member States shall ensure that authorities and other organisations implementing this Directive have
received the necessary training and shall be bound by the confidentiality principle, as defined in the
national law, in relation to any information they obtain in the course of their work.
CHAPTER IX
FINAL PROVISIONS
Article 37
Reports
1. By 10 April 2008 , the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the
application of this Directive and shall propose any amendments that are necessary. These proposals for
amendments shall be made by way of priority in relation to Articles 15, 26 and 33. Member States shall
send the Commission all the information that is appropriate for drawing up that report by 10 October 2007
.
2. After presenting the report, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on
the application of this Directive at least every five years.
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Article 38
Transposition
1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary
to comply with this Directive before 10 October 2006 . They shall forthwith inform the Commission
thereof.
When the Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making
such reference shall be laid down by Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which
they adopt in the field covered by this Directive.
Article 39
Entry into force
This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official
Journal of the European Union.
Article 40
Addressees
This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European
Community.
Done at Luxembourg, 29 April 2004 .
For the Council
The President
M. Mc Dowell
(1) OJ C 51 E, 26.2.2002, p. 325.
(2) OJ C 300 E, 11.12.2003, p. 25.
(3) OJ C 221, 17.9.2002, p. 43.

(4) OJ C 278, 14.11.2002, p. 44.
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Aftenposten.no: Reformér Utlendingsnemnda
POTENSIAL FOR BEDRING. Bare én av fem asylsaker behandles avgjøres av
nemnd
i Utlendingsnemnda. Det er også vanlig at saker avgjøres på grunnlag av fakta som
ikke er offentlig tilgjengelig. UNE har fortsatt et stort bedringspotensial.
EVALUERING. 31. mars ble den svenske Utlänningsnämnden nedlagt og erstattet av
domstoler. Samtidig har den rødgrønne regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet
en evaluering av den norske Utlendingsnemnda (UNE). Organisasjonene oppfatter
dette som et viktig tiltak for å sikre at intensjonene bak opprettelsen av UNE blir
oppfylt.
Vårt fortsatt kritiske blikk på UNE fem år etter opprettelsen, må ses i lys av at UNE i
stor grad var ment som en rettssikkerhetsreform. Organisasjonene opprettholder vår
støtte til de viktige prinsipper som UNE er basert på: legmannsdeltagelse, klagernes
mulighet til å møte beslutningstagerne og en mer åpen prosess. Kommunalkomiteen i
Stortinget ønsket å oppnå "en systematisk og grundig etterprøving av de vurderinger
som har blitt gjort i første instans". Dessverre forblir vår oppfatning at denne
styrkingen av prosessen ofte ikke kommer til sin rett.
Grunnleggende forhold.
Enkeltvedtak på utlendingsrettens område berører noen av de mest grunnleggende
menneskelige forhold. Dette innebærer at man må kunne forutsette en høy grad av
rettssikkerhet. Det er spesielt viktig å huske at behandlingen av asylsaker er preventiv:
Hensikten er å avverge at mennesker utsettes for alvorlige overgrep, i form av drap,
tortur eller annen umenneskelig behandling.
Vi forventet ikke at opprettelsen av UNE ville medføre en total omlegging av praksis
på utlendingsfeltet. Vi forventet heller ikke at vi nødvendigvis ville være enige i alle
vedtak. Vi forstår det imidlertid slik at hensikten med opprettelsen av UNE var å
oppnå generell tillit til hvordan vedtakene fattes. Fem år etter opprettelsen forblir vi
kritiske til flere sider ved UNEs virkemåte.
Det mest alvorlige problemet er at de fleste saker avgjøres i forenklet behandling,
uten at det avholdes et nemndmøte hvor legmedlemmene deltar og klageren får møte.
Andelen asylsaker i nemndmøte er pr. i dag én av fem. Dette er den høyeste andelen
gjennom de fem årene UNE har eksistert; det vanlige har vært ca. én av ti. Det er
viktig å merke seg at såkalt grunnløse asylsøknader er holdt utenfor denne
statistikken. Med andre ord blir fire av fem begrunnede klagesaker stadig avslått uten
nemndmøte.
Få saker.
I 2004-2005 ble kun 20 av 900 irakske asylsaker behandlet i et nemndmøte, til tross
for den pågående konflikten i landet. I 2004 ble kun 11 av mer enn 300 iranske og ni
av 360 etiopiske asylsaker behandlet i et nemndmøte, til tross for at det i begge
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tilfeller dreier seg om totalitære regimer som begår omfattende
menneskerettsovergrep.
Avslag i forenklet behandling er alminnelig for kategorier av asylsøkere som FNs
høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener bør innvilges opphold. Avslag er
også alminnelig for personer som hevder å ha vært utsatt for tortur av et regime som
regelmessig benytter tortur og som stadig sitter ved makten. Dette inkluderer kvinner
som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Slike forhold forplikter ikke nødvendigvis
UNE til å innvilge, men de bør tilsi en grundig saksbehandling. For andre sakstyper,
som familiegjenforening og utvisning, er andelen saker i nemndmøte enda lavere.
Føringer fra Stortinget.
Det er vanskelig å se at Utlendingsnemnda ble opprettet for at bare en liten brøkdel av
sakene skulle behandles grundigere. Stortingets føringer var klare: "Flertallet mener at
personlig fremmøte er avgjørende for nemndas legitimitet som et domstolslignende
organ. Flertallet vil peke på at den sterkeste siden ved Utlendingsnemnda er at den
enkelte asylsøker får anledning til å forklare seg for klageinstansen". Når kun én av ti
(eller det siste året én av fem) asylsøkere får en behandling som på vesentlig vis
skiller seg fra den skriftlige behandlingen man hadde før nemndas opprettelse, har vi
ennå et langt stykke igjen før denne rettssikkerhetsreformen kan anses som
gjennomført. Vi forundres også over at ingen saker så langt er blitt behandlet i
stornemnda, som ble opprettet spesielt for å fatte prinsippavgjørelser og sikre
likebehandling.
Dårligere enn i Danmark.
I Danmark får alle ordinære asylsøkere møte personlig i Flygtningenævnet. Også i
Sverige er det hensikten at den nye ordningen med domstolsprøving skal medføre økt
muntlighet i klagebehandlingen. I tillegg kommer det forhold at klagebehandlingen
både i Danmark og Sverige - til forskjell fra Norge - er en partsprosess, med bedre
rettsvern for klagerne. Dette innebærer at rettssikkerhetsnivået i Norge pr. i dag er
vesentlig lavere enn i våre naboland.
Organisasjonenes kritikk har også omfattet aspekter ved behandlingen av de sakene
som faktisk tas inn i et nemndmøte. Fem år etter UNEs opprettelse består uenigheten
om hvordan nemndmedlemmenes saksforberedelse skal foregå. I en
spørreundersøkelse i 2002 blant nemndmedlemmer foreslått av organisasjonene,
mente 84 prosent av de spurte at det var ønskelig at saksdokumentene sendes ut i
posten en tid før de skal inn til nemndsamling. I 2005, etter at nemnda hadde utvidet
forberedelsestiden noe, var det fortsatt nesten 70 prosent som ønsket dokumentene
tilsendt på forhånd.
Dette var også konklusjonen i den uavhengige evalueringen av Utlendingsnemnda:
"Forsvarlig saksforberedelse krever etter vår oppfatning at nemndmedlemmene får
oversendt kopier av saksdokumentene før oppmøte". At et så grunnleggende problem
ikke er løst, oppfatter vi som svært alvorlig. Nemndmedlemmene er gitt et betydelig,
personlig ansvar. Så lenge saksforberedelsen kun foregår under selve
nemndsamlingen, er muligheten for grundig og gjentatt lesning i en del tilfeller
utilstrekkelig, spesielt i komplekse saker. Vi forutsetter at den pågående dialogen
mellom organisasjonene og UNE fører til at situasjonen forbedres snart.
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Økt innsyn.
I den uavhengige evalueringen av UNE heter det videre: "Vi ser det som
maktpåliggende at UNE legger om sin praksis når det gjelder partsinnsyn og
uttalerett. Klager og advokat må få innsyn i interne bakgrunnsnotater om
landsituasjonen". Opprettelsen av UNEs offentlige praksisbase og økt publisering av
utlendingsforvaltningens egne landrapporter er viktige steg på veien, og mer
gjennomgripende endringer er underveis. To år etter evalueringen forblir det
imidlertid alminnelig at asylsaker avgjøres på bakgrunn av faktainformasjon som ikke
er kjent for klager og advokat, selv om evalueringen påpekte at vedtak fattet under
slike omstendigheter kan være ugyldige. Vi imøteser derfor snarlige endringer som en
svært positiv, og nødvendig, utvikling.
Flere av organisasjonene var i tvil om det var riktig igjen å foreslå nemndmedlemmer
høsten 2004. Én organisasjon valgte å trekke seg. At de fleste organisasjonene
besluttet å delta i det minste i en periode til, vitner om vår fortsatte støtte til UNEs
potensial. Uten visse grunnleggende endringer de neste par årene kan
organisasjonenes fortsatte støtte imidlertid ikke tas for gitt.
Generalsekretær Petter Eide,
Amnesty International
Leder Nadeem Butt, Antirasistisk Senter
Generalsekretær Tomas C. Archer,
Flyktninghjelpen
Leder Thomas Wanjohi, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Daglig leder Heidi Olsen-Nalum,
Juss-Buss
Generalsekretær Erik Høidahl,
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Generalsekretær Olav Fykse Tveit,
Mellomkirkelig råd
Leder Fakhra Salimi, MiRA-Senteret
Generalsekretær Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp
Generalsekretær Morten Tjessem,
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Daglig leder Oddvar Akhenaton de Leon, Organisasjonen Mot Offentlig
Diskriminering (OMOD)
Generalsekretær Gro Brækken,
Redd Barna
Leder Trond Thorbjørnsen, SOS Rasisme
13 frivillige organisasjoner i Norge opprettholder i denne kronikken sin støtte til
Utlendingsnemnda, men de advarer mot at støtten ikke kan tas for gitt.
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Kritisk Juss: Utlendingsnemda, restriktiv og kontrollorientert, eller
nøktern og ansvarlig? Rune Berglund Steen i Kritisk Juss 2005 (31) nr 3.
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Fornærmed es s tilling i straffeprosess en
Tyngdeoverføring i strafferetten
Den senere tid har vi sett økt fokus på fornærmedes stilling i strafferetten, både i
media og i Fornærmedeutvalgets innstilling. Utvalget kom med en rekke forslag for å
styrke fornærmedes stilling i straffesaker. Et av utgangspunktene til utvalget var:
«Fornærmedes legitime interesser i at saken oppklares og at den skyldig straffes, må ikke
forveksles med et ønske om hevn. Utvalgets gjennomgang viser at de fornærmede har
interesser i straffesaken av helt andre grunner enn hevn». (s. 16).

Tradisjonelt har straffeprosessen blitt sett på som en tvekamp mellom den tiltalte og
statlige interesser/allmennhetens interesser. At fornærmede får større prosessuelle
rettigheter i straffesaken kan bety fokusskifte bort fra denne tradisjonelle
tankegangen. Kritikere har kommentert at dersom fornærmede trekkes inn i
straffeprosessen, kan dette føre til legitimering av hevnmotivet i straffesaken.
Vi ønsker å debattere forslagene til Fornærmedeutvalget, og har følgende
paneldeltakere:
Adv. Anne Kristine Bohinen møter som representant for flertallet i
Fornærmedeutvalget.
Adv. Harald Stabell er representant for mindretallet i Fornærmedeutvalget.
Politiadvokat Cecile Gulnes er styremedlem Politiembedsmennenes Landsforening.
Cand. polit. Yngvil Grøvdal er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress. Hun arbeider med doktorgradsprosjektet ”Mishandlede kvinners
forventninger til, og erfaringer med, rettsapparatet”.
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NOU 2006: 10 - Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter
16 Lovforslag
16.1 Lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse
I lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse gjøres følgende endringer:
§ 1 annet og nytt tredje ledd skal lyde:
Fornærmede som nevnt i straffeprosessloven § 93 a første ledd og alle etterlatte som nevnt i straffeprosessloven § 93 a annet ledd første punktum, som følger hovedforhandlingen, har krav på
godtgjørelse som for vitner for tilstedeværelse under hele hovedforhandlingen. Det samme gjelder
avdødes søsken og steforeldre. Retten til godtgjørelse gjelder også for dem som ikke vitner.
Hvis bare én hadde foreldreansvaret i en sak der fornærmede under 18 år er død som følge av en
straffbar handling, kan vedkommende peke ut en annen person som også kan fremme krav.
Mindretallet, utvalgets leder og Stabell, foreslår at § 1 annet og nytt tredje ledd i stedet skal lyde:
Fornærmede som nevnt i straffeprosessloven § 93 a første ledd og etterlatte i prioritert rekkefølge
jf. straffeprosessloven § 93 a annet ledd annet punktum, som følger hovedforhandlingen, har krav
på godtgjørelse som for vitner for tilstedeværelse under hele hovedforhandlingen. Retten til
godtgjørelse gjelder også for dem som ikke vitner.
Etterlatte kan i stedet peke ut en annen person som kan fremme slikt krav. Hvis bare én hadde
foreldreansvaret i en sak der fornærmede under 18 år er død som følge av en straffbar handling, kan
vedkommende peke ut en annen person som også kan fremme krav.
§ 6 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder i andre tilfeller hvor vitnet, fornærmede, eller de etterlatte som nevnt i § 1 annet
ledd, av andre særlige grunner har hatt behov for ledsager.
§ 6 nytt annet ledd skal lyde:
Rett til godtgjørelse har også den som har foreldreansvaret eller er verge for en mindreårig
fornærmet som nevnt i § 93 a første ledd, selv om fornærmede ikke vitner . Første ledd om ledsager
gjelder tilsvarende.
16.2 Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)
I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) gjøres følgende endringer:
§ 127 nytt annet og tredje punktum skal lyde:
I straffesaker har fornærmede rett til å være til stede med mindre særlige grunner taler mot det. Det
samme gjelder for alle etterlatte som nevnt i § 93 a annet ledd første punktum.
§ 130 annet ledd første punktum skal lyde:
Retten kan forby at rettsavgjørelser gjengis offentlig før avgjørelsen er meddelt partene og
fornærmede eller etterlatte i prioritert rekkefølge jf. straffeprosessloven § 93 a annet ledd annet
punktum.
16.3 Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp
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I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres følgende endringer:
§ 11 første ledd nr. 6 skal lyde:
til den som har vært utsatt for handling som nevnt i straffeprosessloven § 107 a første ledd, for å
vurdere om saken bør anmeldes
16.4 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende
endringer:
§ 3 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke §§ 72, 80, 229, 273, 289 a , 295, 397 og 398 og ikke kapitlene 9 a og 28.
§ 28 første ledd bokstav b skal lyde:
alle etterlatte
§ 43 nytt fjerde ledd skal lyde:
Retten sørger for at dommen snarest mulig blir meddelt bistandsadvokaten og fornærmede som har
fått avgjort krav etter § 3.
Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.
§ 59 a første og annet ledd skal lyde:
Følgende vedtak av påtalemyndigheten kan med de begrensninger som følger av annet ledd,
påklages til nærmeste overordnet påtalemyndighet:
1. henleggelse,
2. påtaleunnlatelse,
3. utferdigelse av forelegg,
4. utferdigelse av tiltalebeslutning,
5. vedtak etter § 459 (soningsutsettelse),
6. siktelsens innhold når det er begjært pådømmelse etter § 248,
7. beslutning etter § 427 annet ledd annet punktum om å nekte tatt med i straffesaken krav mot
siktede fra den umiddelbart skadelidte.
Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages. Vedtak som nevnt i § 67 sjette ledd, kan påklages til
riksadvokaten.
Klagerett etter første ledd har
1. den som vedtaket retter seg mot,
2. fornærmede og etterlatte i prioritert rekkefølge,
3. andre med rettslige klageinteresse,
4. et forvaltningsorgan dersom vedtaket direkte gjelder forvaltningsorganets saksområde.
Klageretten gjelder ikke for den som kan bringe vedtaket inn for retten. Siktede kan dessuten ikke
påklage vedtak som innleder strafforfølgning for retten. Bare domfelte kan klage over vedtak som
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nevnt i første ledd nr. 5. Bare fornærmede med særlige rettigheter kan klage over siktelsens innhold
etter første ledd nr. 6.
§ 61 c første ledd nr. 1 skal lyde:
at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter , for fornærmede eller for etterlatte, eller
deres representanter, og ellers for dem som opplysningene direkte gjelder.
§ 61 c tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:
Fornærmede, etterlatte og deres representanter kan pålegges taushetsplikt om opplysninger de har
fått med hjemmel i første ledd nr. 1.
Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.
Nytt kapittel 8 a i straffeprosessloven skal lyde:
Kap 8 a Fornærmede og etterlatte
§ 93 a
Fornærmede med særlige rettigheter er fornærmede i saker hvor det er oppnevnt bistandsadvokat
etter § 107 a første ledd.
Når noen er død som følge av en straffbar handling, regnes i denne lov som etterlatte den avdødes
ektefelle eller samboer, myndige barn, og foreldre. Når loven gir rettigheter til etterlatte i prioritert
rekkefølge, tilkommer rettighetene først den avdødes ektefelle eller samboer, dernest myndige barn
og til sist foreldre. Når avdøde var under 18 år, skal likevel den som hadde foreldreansvaret alltid
regnes som avdødes nærmeste pårørende. Med etterlatte med særlige rettigheter, menes etterlatte i
saker hvor det er oppnevnt bistandsadvokat etter § 107 a tredje ledd.

§ 93 b
Hvis fornærmede er under 18 år, har også vergen de rettigheter som etter loven tilkommer den
fornærmede. Dersom vergen ikke kan eller vil ivareta fornærmedes interesser i saken, skal
hjelpeverge oppnevnes etter vergemålsloven § 16. Dersom vergen er mistenkt i saken eller ellers er
i en situasjon som nevnt i vergemålsloven § 15, skal det oppnevnes en setteverge.
Første ledd gjelder tilsvarende dersom fornærmede er psykotisk, bevisstløs eller psykisk
utviklingshemmet i høy grad og har verge.
§ 93 c
Fornærmede og etterlatte med særlige rettigheter skal gjennom sin bistandsadvokat varsles om
rettsmøter under etterforskingen i samsvar med § 243 annet ledd. Om varsel til hovedforhandling
gjelder reglene i § 275. Fornærmede som fremmer krav etter § 428, innkalles til
hovedforhandlingen som part.
§ 93 d
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Fornærmede og alle etterlatte har rett til å være til stede i alle rettsmøter, med de forbehold som
gjelder etter §§ 245 og 284. De har også rett til å være til stede i rettsmøter som føres for lukkede
dører og når vitneforklaringer skal skje for stengte dører med bare partene tilstede og under pålegg
om taushetsplikt, jf. domstolloven § 127.
§ 93 e
Om møte- og forklaringsplikt gjelder reglene om vitner i §§ 108 flg. Om uteblivelse gjelder § 115.
§ 93 f
Første gang fornærmede eller etterlatte avhøres, skal politiet informere om deres rettigheter i
saken.
Fornærmede med særlige rettigheter og etterlatte i prioritert rekkefølge skal holdes orientert om
sakens utvikling og fremdrift, med mindre hensynet til etterforskingen eller andre grunner gjør det
utilrådelig. Andre fornærmede skal informeres etter behov.
§ 93 g
Fornærmede med særlige rettigheter og alle etterlatte har rett til godtgjørelse etter lov 21. juli 1916
nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse, for tilstedeværelse under hele hovedforhandlingen.
Det samme gjelder avdødes søsken og steforeldre.
Et mindretall , utvalgets leder og Stabell, foreslår at retten til godtgjørelse bør forbeholdes
fornærmede med særlige rettigheter og etterlatte i prioritert rekkefølge, jf. dissens under
endringsforslaget til vitnegodtgjørelsesloven § 1 annet og tredje ledd.
§ 99 nytt annet ledd skal lyde:
Siktede skal alltid ha forsvarer når fornærmede selv fremmer krav etter § 428.
§ 100 b første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder når grunnlaget for besøksforbudet er mulig overtredelse av straffeloven § 219.
Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.
Ny tittel på kapittel 9 a skal lyde: «Bistandsadvokaten»
§ 107 a skal lyde:
Fornærmede har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat i saker:
a. om overtredelse av straffeloven §§ 192-197, 199, § 200 annet og tredje ledd, § 219 , [§ 222
annet ledd], § 224 og § 342 første ledd bokstav b, jf. § 33 og § 342 første ledd bokstav c, jf.
straffeprosessloven § 222 a,
b. om kjønnslemlestelse etter lov 15. desember 1995 nr. 74.
c. hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på
legeme eller helbred
Er advokat oppnevnt og fornærmede dør før saken er avgjort, avgjør retten om oppnevningen skal
stå ved lag.
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I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde
foreldreansvaret , rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen er død som følge
av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at
det er behov for det.
Oppnevningen som bistandsadvokat omfatter også fortsatt behandling etter § 434 og
ankebehandling over borgerlige rettskrav etter § 435.
Når en sak om besøksforbud i eget hjem, jf. § 222 a annet ledd annet punktum, eller kontaktforbud i
eget hjem, jf. straffeloven § 33 tredje ledd, bringes inn for retten, har den som forbudet skal
beskytte, rett til advokat. Det samme gjelder når besøksforbud på grunnlag av mulig overtredelse
av straffeloven § 219, bringes inn for retten . Reglene i kapitlet her gjelder tilsvarende så langt de
passer.
Politiet skal informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med
fornærmede og etterlatte.
Mindretallet , Austegard, foreslår i tillegg et nytt nest siste ledd som lyder slik:
Er noen under 18 år død som følge av en straffbar handling, skal det oppnevnes bistandsadvokat
for avdøde når siktede er en av avdødes nærmeste.
§ 107 b skal lyde:
Bistandsadvokat oppnevnes av retten. Ønsker fornærmede eller etterlatte en bestemt advokat, skal
denne oppnevnes. Når fornærmede er under 18 år eller er psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad, er det vergen som velger bistandsadvokat. Retten kan likevel oppnevne
en annen advokat dersom oppnevnelsen av den ønskede advokaten vil føre til forsinkelse av
betydning for saken, herunder til overskridelse av fristen for å avholde hovedforhandling i § 275
annet ledd. Det samme gjelder dersom forholdene ellers gjør det utilrådelig å oppnevne advokaten.
Fornærmede og etterlatte skal gjøres kjent med reglene om godtgjørelse til advokaten.
Dersom det vil kunne skade etterforskingen å vente på rettens oppnevning, kan politiet tilkalle
advokat for fornærmede eller etterlatte . Den tilkalte advokat får samme stilling som en advokat
oppnevnt av retten. Spørsmålet om oppnevning forelegges retten snarest mulig.
For øvrig får reglene om oppnevning og tilbakekall av oppnevning av forsvarer for siktede
tilsvarende anvendelse så langt de passer.
§ 107 c skal lyde:
Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking
og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er
naturlig og rimelig i forbindelse med saken.
Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede ved politiets avhør av fornærmede
og etterlatte under etterforskingen og ellers i alle rettsmøter. Det samme gjelder ved andre etterforskingsskritt som åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende når fornærmede eller etterlatte
selv skal delta.Bistandsadvokaten kan anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt.

52

Ved avhør av fornærmede og etterlatte har advokaten rett til å stille ytterligere spørsmål. Advokaten
har rett til å protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig
måte. Under avhør i retten må fornærmede eller etterlatte ikke uten rettens samtykke rådføre seg
med sin advokat før vedkommende svarer på spørsmål.
Advokaten har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte .
Ellers har bistandsadvokaten de rettigheter og plikter som fremgår av loven her og kan også utøve
de rettigheter som er gitt til fornærmede eller etterlatte på deres vegne.
§ 107 d skal lyde:
Godtgjørelsen fra staten til bistandsadvokaten fastsettes etter reglene i § 107. Er det etter
fornærmedes eller etterlattes ønske oppnevnt en advokat med kontor utenfor rettskretsen, kan
Kongen gi nærmere regler om i hvilken utstrekning merutgifter ved slik advokatbistand skal dekkes
av staten.
Ny § 107 e skal lyde:
I stedet for en offentlig oppnevnt bistandsadvokat etter § 107 c, kan den som har krav på
bistandsadvokat etter § 107 a, velge å la seg bistå av en privat advokat antatt på egen regning. I
slike tilfeller gjelder lovens regler om bistandsadvokaten tilsvarende for den private advokaten.
Også utenom de tilfellene som er beskrevet i § 107 a, har fornærmede eller etterlatte rett til å la seg
bistå av advokat på egen regning. I slike tilfeller kan den privat antatte advokaten bare utøve de
rettigheter som fornærmede eller etterlatte selv har.
Ny § 107 f skal lyde:
Departementet utnevner et tilstrekkelig antall advokater til å gjøre tjeneste som faste
bistandsadvokater ved tingretten og lagmannsretten.
§ 122 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:
Fritak fra vitneplikt gjelder ikke når vitnet er under 12 år. Er vitnet mellom 12 og 16 år, avgjør
dommeren om fritaksretten skal benyttes.
§ 130 a tredje ledd annet punktum skal lyde:
Dommere, lagrettemedlemmer, aktor, forsvarer og bistandsadvokat skal opplyses om vitnets navn
og gjøres kjent med andre forhold som er av betydning for saken.
§ 216 siste punktum skal lyde:
Reglene i § 208 gjelder tilsvarende.
§ 222 a sjette ledd nytt sjette punktum skal lyde:
Bistandsadvokat oppnevnt etter § 107 a første og femte ledd kan også uttale seg selv om den
forbudet skal beskytte ikke møter.
Nåværende sjette og syvende punktum blir nytt syvende og åttende punktum.
§ 234 annet ledd første punktum skal lyde:
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Avhør av vitne under 16 år i sak om forbrytelse eller forseelse mot sedeligheten bør fortrinnsvis
begjæres foretatt etter reglene i § 239.
§ 237 nytt annet ledd skal lyde:
Retten kan etter begjæring fra fornærmede oppnevne en sakkyndig under etterforskingen for å
utrede hvilke helseskader fornærmede er påført dersom det er nødvendig for å avgjøre
vedkommendes krav etter § 3.
Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og fjerde ledd
§ 239 første ledd første punktum skal lyde:
Ved avhør av et vitne under 16 år eller et vitne med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende
funksjonssvikt i en sak om forbrytelse eller forseelse mot sedelighet, skal dommeren ta imot
forklaringen utenfor rettsmøte, når han finner det ønskelig av hensyn til vitnet eller av andre
grunner.
§ 239 fjerde ledd skal lyde:
Avhør etter første ledd og observasjon etter tredje ledd skal foretas innen 1 uke etter anmeldelse av
den straffbare handlingen er inngitt til politiet, med mindre særlige grunner tilsier at det foretas
senere.
Mindretallet , lederen og Vignes, er ikke enig i denne endringen og mener gjeldende frist på 2 uker
bør fastholdes.
§ 242 første ledd første punktum skal lyde:
Mistenkte, hans forsvarer, fornærmede, etterlatte i prioritert rekkefølge og bistandsadvokaten skal
på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter såfremt det kan skje uten
skade eller fare for etterforskingens øyemed eller for tredjemann.
§ 242 tredje ledd skal lyde:
Blir adgang til dokumentene nektet, kan spørsmålet kreves avgjort ved kjennelse av retten.
§ 243 annet ledd skal lyde:
Så vidt mulig bør påtalemyndigheten , forsvareren og bistandsadvokaten i tide varsles om møtet.
§ 244 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Bistandsadvokaten har rett til å være til stede og har ved avhør av fornærmede og etterlatte de
rettigheter som fremgår av § 107 c tredje ledd.
§ 245 første ledd fjerde punktum skal lyde:
Ved avhør av fornærmede, etterlatte eller av et vitne under 18 år, kan retten treffe beslutning om at
siktede eller andre skal forlate rettssalen også hvis særlige grunner gjør at hensynet til henholdsvis
fornærmede, etterlatte eller vitnet tilsier det.
Femte punktum oppheves. Nåværende sjette punktum blir nytt femte punktum.
Mindretallet , Stabell, er ikke enig i endringsforslaget til § 245 første ledd fjerde punktum. Stabell
mener i stedet at gjeldende første ledd femte punktum bør opprettholdes.
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§ 245 annet ledd første punktum skal lyde:
Når siktede , fornærmede eller etterlatte eller noen som har partsrettigheter, har forlatt rettssalen
etter reglene i første ledd og igjen kommer til stede, skal de gjøres kjent med det som er forhandlet i
deres fravær.
§ 245 tredje ledd første punktum skal lyde:
Under særegne forhold kan retten ved kjennelse helt utelukke siktede, hans private forsvarer,
fornærmede eller etterlatte dersom og så lenge det er grunn til å frykte for at etterforskingens
øyemed ellers ville bli utsatt for fare, eller hensynet til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat
tilsier det.
§ 248 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
I vurderingen av om det er betenkelig å pådømme saken etter første punktum, skal retten også ta
hensyn til fornærmedes interesser.
§ 249 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder dersom fornærmede som nevnt i § 93 a første ledd var under 18 år da
handlingen ble begått.
Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.
§ 252 tredje ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:
Fremmer påtalemyndigheten krav etter § 427, skal den så langt mulig angi kravets størrelse. I
bevisoppgaven bør det spesifiseres hvilke bevis som knytter seg til kravet.
§ 264 a skal lyde:
Påtalemyndigheten underretter fornærmede og etterlattei prioritert rekkefølge om at det er tatt ut
tiltale i saken og om at de kan kreve å gjøre seg kjent med tiltalebeslutningen.
Påtalemyndigheten fastsetter samtidig en frist for fornærmede med særlige rettigheter for å foreslå
supplerende bevisførsel om straffekravet. Avslår påtalemyndigheten å føre beviset, kan spørsmålet
bringes inn for retten til avgjørelse.
Fremmer påtalemyndigheten krav for fornærmede etter § 427, fastsetter den en frist for fornærmede
for å be om endringer i angivelsen av kravet. Ellers fastsetter påtalemyndigheten en frist for
fornærmede for å fremsette krav etter § 428. Kravet fremsettes for retten. Fornærmede skal angi
kravets størrelse, dets faktiske og rettslige grunnlag samt hvilke bevis som vil bli ført. Retten sender
kopi av kravet til tiltalte og fastsetter en frist for bemerkninger til kravet. Retten kan nekte at kravet
fremmes etter reglene i § 428 fjerde ledd.
Fornærmede og etterlattei prioritert rekkefølge skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent
med sakens dokumenter såfremt det kan skje uten skade eller fare for en tredjeperson. § 242 første
ledd siste punktum og siste ledd gjelder tilsvarende.
Bistandsadvokaten skal ha kopi av tiltalebeslutningen, av bevisoppgaven og så vidt mulig av sakens
dokumenter. Påtalemyndigheten skal også angi når saken bør behandles. Dokumenter som ikke blir
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sendt til advokaten, skal gjøres tilgjengelig for denne på hensiktsmessig måte. Advokaten skal gis
adgang til overfor retten å uttale seg om tidspunkt for hovedforhandlingen i saken.
Et mindretall , Austegard, mener at retten til å foreslå supplerende bevisførsel om straffekravet i
annet ledd også burde gjelde etterlatte i prioritert rekkefølge.
Et mindretall , ved Austegard og Stigum, foreslår at § 264 a tredje ledd første punktum i stedet skal
lyde:
Fremmer påtalemyndigheten krav for fornærmede etter § 427, fastsetter den en frist for fornærmede
for å be om endringer i angivelsen av kravet og bevisoppgaven.
§ 265 nytt annet ledd skal lyde:
Forsvareren skal også uttale seg om eventuelle erstatningskrav som nevnt i § 264 a tredje ledd.
Nåværende annet ledd blir tredje ledd.
§ 271 første ledd skal lyde:
Når bevisopptak blir begjært etter § 270, skal underretning samtidig gis til motparten, herunder den
som fremmer krav etter § 428 og til bistandsadvokaten.
§ 271 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
Bistandsadvokaten for fornærmede har rett til å stille spørsmål til vitner, sakkyndige og tiltalte.
Nåværende annet punktum blir tredje punktum
Et mindretall , Stabell, er ikke enig i dette forslaget og mener bistandsadvokaten ikke bør gis slik
rett. Et annet mindretall , Austegard, mener at retten til å stille spørsmål også burde gjelde for
bistandsadvokat for etterlatte.
§ 272 første ledd ny bokstav h skal lyde:
om pådømmelsen av krav som nevnt i § 3 skal utsettes etter § 431
§ 272 nytt femte ledd skal lyde:
Beslutning som nevnt i første ledd bokstav f, g og h skal i saker som nevnt i § 107 a første og tredje
ledd om mulig treffes før hovedforhandlingen .
Nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.
§ 275 første ledd første punktum skal lyde:
Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter
påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten.
§ 275 annet ledd annet punktum bokstav b og ny bokstav c skal lyde:
b) er varetektsfengslet når saken berammes, eller
c) fornærmede var under 18 år i saker som nevnt i § 93 a første ledd da forbrytelsen ble begått
Mindretallet , Stabell, er ikke enig i dette forslaget.
§ 275 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:
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Påtalemyndigheten gir underretning om tid og sted for hovedforhandling til etterlatte i prioritert
rekkefølge hvis de ikke varsles på annen måte.
§ 284 første ledd femte punktum skal lyde:
Ved avhør av fornærmede, etterlatte eller av et vitne under 18 år, kan retten treffe beslutning om at
tiltalte eller andre skal forlate rettssalen også dersom særlige grunner gjør at hensynet til
henholdsvis fornærmede , etterlatte eller vitnet tilsier det.
Første ledd sjette punktum oppheves. Nåværende syvende punktum blir nytt sjette punktum.
Mindretallet , Stabell, er ikke enig i dette forslaget og mener i stedet at gjeldende første ledd sjette
punktum bør opprettholdes.
Ny § 289 a skal lyde:
Fornærmede forklarer seg først. Dette gjelder ikke andre skadelidte som sidestilles med
fornærmede etter § 3 fjerde ledd. Dersom det er flere fornærmede i samme sak, bør de ikke høre på
hverandres forklaringer før de selv forklarer seg.
Dersom hensynet til sakens opplysning tilsier at etterlatte ikke bør overvære forhandlingene før de
selv har forklart seg, kan retten bestemme at etterlatte skal forklare seg først.
Fornærmede og etterlatte med særlige rettigheter har rett å gi en sammenhengende fremstilling om
hvilke konsekvenser lovbruddet har medført for vedkommende. Tillater retten bevisførsel om
avdødes omdømme, har også etterlatte i prioritert rekkefølge rett til å uttale seg.
Ny § 291 a skal lyde:
Bistandsadvokat for fornærmede kan stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige etter aktor og
forsvarer.
Et mindretall , Stabell, er ikke enig i dette forslaget.
Et annet mindretall , Austegard, mener at også bistandsadvokaten for etterlatte bør ha slik rett til å
stille spørsmål.
§ 298 første ledd første punktum skal lyde:
I sak om forbrytelse eller forseelse mot sedelighet, skal opplesning, videoopptak eller lydopptak av
en forklaring som et vitne under 16 år har gitt for en domstol eller etter reglene i § 239, tre i stedet
for personlig avhør, når ikke retten av særlige grunner finner at vitnet bør gi forklaring under
hovedforhandlingen.
§ 303 nytt annet og tredje punktum skal lyde:
Det samme gjelder for fornærmede med særlige rettigheter. De bør også få uttale seg etter tiltaltes
forklaring.
Et mindretall , Stabell, er ikke enig i dette forslaget.
Et annet mindretall , Austegard, mener at denne retten også bør tilkomme etterlatte med særlige
rettigheter.
§ 304 første ledd tredje punktum skal lyde:
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Før saken tas opp til doms spørres tiltalte og fornærmede med særlige rettigheter om de har noe
ytterligere å bemerke.
Et mindretall , Stabell, er ikke enig i dette forslaget.
Et annet mindretall , Austegard, mener at denne retten også bør tilkomme etterlatte med særlige
rettigheter.
§ 311 nytt tredje ledd skal lyde:
Siktede må innen samme frist meddele om han begjærer ny behandling av krav etter § 3. § 314
tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.
§ 314 nytt tredje ledd skal lyde:
Siktede må samtidig med anke i straffesaken angi om det begjæres ny behandling av krav som nevnt
i § 3. Begjæringen skal angi:
1. om den gjelder hele avgjørelsen ,
2. det resultat som kreves ,
3. de feil som gjøres gjeldende,
4. den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil .
5. de bevis som vil bli ført.
§ 325 nytt annet ledd skal lyde:
Henvisningsavgjørelsen skal forkynnes for den som har fått krav etter § 3 avgjort i den avgjørelsen
anken gjelder. Fornærmede gis samtidig en frist for å begjære behandling av krav etter § 3 jf. §
428, eventuelt imøtegå begjæring fra siktede etter § 311 tredje ledd eller § 314 tredje ledd.
§ 397 nytt femte ledd skal lyde:
Kommisjonen underretter fornærmede og etterlatte i prioritert rekkefølge om begjæringen, med
mindre den forkastes etter tredje ledd. Fornærmede skal også gjøres kjent med sin rett til
dokumentinnsyn, til å uttale seg, til å avgi forklaring og muligheten til å få oppnevnt
bistandsadvokat. Etterlatte i prioritert rekkefølge skal gjøres kjent med sin rett til dokumentinnsyn,
til å uttale seg og til å be om å avgi forklaring for kommisjonen.
§ 398 nytt annet ledd skal lyde:
Fornærmede og etterlatte i prioritert rekkefølge skal gis anledning til å uttale seg skriftlig om
begjæringen. Dersom gjenopptakelsesbegjæringen retter seg mot troverdigheten av fornærmedes
forklaring, har fornærmede rett til å forklare seg for kommisjonen etter reglene i § 398 a annet
ledd. Alle etterlatte kan be om å få forklare seg.
Nåværende annet og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd.
§ 398 nytt fjerde ledd første punktum skal lyde:
Om dokumentinnsyn gjelder §§ 28, 242, 242 a, 264, 264 a og 268 tilsvarende.
Ny § 400 a skal lyde:
Når gjenopptakelse er besluttet, gjelder § 264 a tilsvarende så langt det passer.
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§ 426 oppheves.
§ 427 annet ledd skal lyde:
Dersom det er oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede, skal kravet fremmes etter § 428. Krav
ellers mot siktede fra den som er umiddelbart skadelidende ved den straffbare handling kan bare
nektes tatt med dersom kravet er åpenbart ugrunnet, eller dersom det ville være til uforholdsmessig
ulempe for påtalemyndigheten om kravet ble fremmet i forbindelse med straffesaken . Den
umiddelbart skadelidende skal straks underrettes om en slik beslutning og har klagerett etter
straffeprosessloven § 59 a første ledd nr. 7 .
§ 428 skal lyde:
Den som har et borgerlig krav som nevnt i § 3, kan selv fremme dette i forbindelse med offentlig
sak, såfremt hovedforhandling blir holdt. Er det oppnevnt bistandsadvokat, skal kravet alltid
fremmes etter bestemmelsen her. Fornærmede med særlige rettigheter kan selv fremme kravet også
når saken pådømmes etter § 248.
Når fornærmede selv fremmer sitt krav får reglene i § 404 tilsvarende anvendelse.
Om kravets forberedelse gjelder § 264 a tredje ledd og § 265 annet ledd.
Avdekkes det underforberedelsen til hovedforhandlingen at det åpenbart er mest hensiktsmessig å
behandle kravet i sivilprosessens former, kan retten nekte at det forfølges under
hovedforhandlingen.
§ 432 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
Dette gjelder ikke når fornærmede med særlige rettigheter fremmer kravet selv etter § 428 første
ledd annet punktum.
§ 434 tredje til syvende ledd skal lyde:
Begjæring om ny behandling av krav som nevnt i § 3 må for siktede inngis sammen med anke eller
motanke i straffesaken, jf. § 314 tredje ledd og § 311 tredje ledd.
Påtalemyndigheten underretter bistandsadvokaten og ellers fornærmede som har fått avgjort krav
etter § 3, om anke i straffesaken og ankens innhold.
Henvises anken til behandling, skal retten forkynne henvisningsavgjørelsen for fornærmede jf. §
325 annet ledd. Fornærmede gis samtidig en frist for selv å begjære behandling av krav som nevnt i
§ 3 jf. § 428. Begjæring om ny behandling av krav skal angi:
1. om den gjelder hele avgjørelsen,
2. det resultat som kreves ,
3. de feil som gjøres gjeldende,
4. den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil ,
5. de bevis som vil bli ført.
Retten sender kopi av fornærmedes begjæring til siktede med frist for tilsvar.
Begjæring fra påtalemyndigheten om behandling av krav som nevnt i § 3 må fremsettes så tidlig at
siktede har tilstrekkelig tid til å forberede seg på behandlingen.
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Dersom anken i straffesaken trekkes, avvises eller ikke henvises til ankeforhandling eller et
borgerlig rettskrav ellers ikke avgjøres i straffesaken, skal retten sørge for at melding om dette blir
forkynt for den som har fått pådømt krav etter § 3. Parten skal samtidig orienteres om adgangen til å
kreve fortsatt behandling etter tvistemålslovens regler og om fristen i tredje punktum. Parten må
innen én måned etter at slik melding ble forkynt for ham, gi retten melding om at han krever fortsatt
behandling av det borgerlige rettskravet. Om slikt krav ikke fremsettes, skal denne delen av saken
heves.
§ 459 nytt fjerde ledd skal lyde:
Påtalemyndigheten underretter fornærmede med særlige rettigheter og etterlatte i prioritert
rekkefølge om at det er truffet vedtak om soningsutsettelse og vedtakets innhold.
16.5 Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)
§ 7 bokstav i skal lyde:
Taushetsplikt er ikke til hinder for at kriminalomsorgen gir opplysninger som nevnt i § 15 tredje
ledd siste punktum , § 16 sjette ledd , § 20 annet ledd , § 34 annet ledd , § 36 tredje ledd, § 40
åttende ledd og § 42 syvende ledd til den fornærmede i straffesaken eller til etterlatte som nevnt i
straffeprosessloven § 93 annet ledd første punktum .
§ 15 tredje ledd nytt siste punktum skal lyde:
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få kjennskap til
tidspunktet for overføring til overgangsbolig, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede og
etterlatte som nevnt i straffeprosessloven § 93 annet ledd første jf. annet punktum på forhånd.
§ 16 nytt sjette ledd skal lyde:
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få kjennskap til
tidspunktet for overføring til gjennomføring av straff utenfor fengselet, skal kriminalomsorgen
varsle fornærmede og etterlatte som nevnt i straffeprosessloven § 93 annet ledd første jf. annet
punktum på forhånd.
§ 20 nytt annet ledd skal lyde:
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få kjennskap til
tidspunktet for frigangen, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede og etterlatte som nevnt i
straffeprosessloven § 93 annet ledd første jf. annet punktum på forhånd
§ 34 nytt annet ledd skal lyde:
I særlige tilfeller skal fornærmede og etterlatte som nevnt i straffeprosessloven § 93 annet ledd
første jf. annet punktum varsles ved slik fremstilling.
§ 40 nytt åttende ledd skal lyde:
Dersom er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få slik kunnskap, skal
Kriminalomsorgen varsle fornærmede og etterlatte som nevnt i straffeprosessloven § 93 annet ledd
første jf. annet punktum dersom domfelte unndrar seg gjennomføringen av fengselsstraff eller
strafferettslige særreaksjoner.
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”Pre-ak tiv strafferett” - straffansvar for
forberedelsesh andlinger
Foreningen ønsker å belyse i hvilken grad det er en generell tendens at området for det straffbare
utvides til å i økende omfang omfatte situasjonen før gjerningspersonen ”skrider til verket” – at den
normalt straffrie forberedelse gjøres straffbar. Aktuelle eksempler er de nye terrorbestemmelsene,
forbudet mot ”grooming” og alminnelige forbundsbestemmelser (f. eks.planlegging av drap i
fellesskap med andre). I lys av disse eksemplene vil vi blant annet drøfte spenningsforholdet
mellom den moralske retten til å vike tilbake fra handlingen og hensynet til en effektiv beskyttelse
av vitale samfunnsinteresser. Andre undertema er subjektivisering av strafferetten – ”straff for onde
tanker” og samspillet mellom kriminalisering og etterforskning av forberedelseshandlinger –
innføringen av nye politimetoder som romavlytting og den påfølgende økende
overskuddsinformasjon.
Presentasjon av innledere:
Jørn Jacobsen er stipendiat ved Universitetet i Bergen. Jacobsen har deltatt i prosjektet ”Pre-aktiv
strafferett”, blant annet i delprosjektet ”Det strafferettslege legalitetsprinsippet, - eit innspel i
diskusjonen om den pre-aktive strafferetten”.
Politiadvokat Eivind Wiese Vigeland er er ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste/Den sentrale enhet.
Vigeland har vært involvert på påtalesiden i den såkallte Batthi-saken.
Adv. Jon Christian Elden er advokat med møterett for Høyesterett i advokatfirmaet Elden DA.
Elden er engasjert på forsvarersiden i den såkallte Bhatti-saken, der den nyeterrorlovgivningen, med
dens pre-aktive elementer, står sentralt. Elden har i tillegg ført en rekke av sakene for Høyesterett
om innsyn i avlyttningsmateriale i for bindelse med NOKAS-saken.

Fra straffeloven av 1902
§147a. 1 En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd,
152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet
ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling
og straffes med fengsel 2 inntil 21 år 3 når handlingen er begått med det forsett
a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for
eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker
forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
4

b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å
gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller
for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt
i første punktum.
Med fengsel 2 inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd,
truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter
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at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge 5 som nevnt i første
ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år 3 idømmes. Medvirkning straffes på
samme måte.
Med fengsel 2 inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en
terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund 6 med noen om å begå en slik
handling.
0 Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni
2003 nr. 712).
1 Se §12 første ledd nr. 3 a og 4a, strpl. kap. 15 b, lover 24 juni 1988 nr. 64 §§ 29 første ledd bokstav e,
30 og 58, 4 aug 1995 nr. 53 §17 b og 20 juni 2003 nr. 41 §§ 5, 7 og 11.
2 Jfr. §26 a.
3 Jfr. strpl. §§ 64 og 65.
4 Jfr. lov 5 aug 1994 nr. 55.
5 Jfr. §43.
6 Jfr. §§ 94, 104, 159, 162 c, 223, 225, 233 a, 269, 318 og 330.

§147b. 1 Med fengsel 2 inntil 10 år straffes den som fremskaffer eller samler inn penger
eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal
finansiere terrorhandlinger eller andre overtredelser av §147 a.
På samme måte straffes den som stiller penger eller andre formuesgoder, eller
banktjenester eller andre finansielle tjenester til rådighet for
a) en person eller et foretak som begår eller forsøker å begå lovbrudd som nevnt i §147
a,
b) et foretak som noen som nevnt i bokstav a eier eller har kontroll over, eller
c) et foretak eller en person som handler på vegne av eller på instruks fra noen som
nevnt i bokstavene a eller b.
Medvirkning straffes på samme måte.
0 Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54.
1 Se §12 første ledd nr. 3 a og 4a, strpl. kap. 15 b, lover 24 juni 1988 nr. 64 §§ 29 første ledd bokstav e,
30 og 58, 4 aug 1995 nr. 53 §17 b og 20 juni 2003 nr. 41 §§ 5, 7 og 11.
2 Jfr. §26 a.

Fra høringsnotat om forslag til et kapittel i ny straffelov med straffebud mot
terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger
Lovavdelingen april 2007:
11. SAMLET LOVFORSLAG
§ 1. Straff for terrorhandlinger
Følgende straffbare handlinger anses som terrorhandlinger og straffes med fengsel inntil 21 år
dersom de er begått i terrorhensikt som nevnt i annet ledd
a) straffbare handlinger som nevnt i §§ 3, 4, 5 første ledd, 7 første ledd bokstav a og c, 8, 9 og 10,
b) allmennfarlige forbrytelser som nevnt i [straffeloven 1902] §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf.
tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a og 154,
c) ulovlig frihetsberøvelse, menneskehandel og slavehandel som nevnt i [straffeloven 1902] §§ 223
annet ledd, 224 og 225 første og annet ledd, og
62

d) grov legemsbeskadigelse og drap som nevnt i [straffeloven 1902] §§ 231 jf. 232 og 233.
Terrorhensikt foreligger dersom en straffbar handling begås for
a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel
lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller
vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
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b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle
eller unnlate noe av vesentlig betydning for Norge eller organisasjonen, eller for en annen stat eller
mellomstatlig organisasjon.
§ 2. Grove terrorhandlinger
Grov overtredelse av § 1 straffes med fengsel inntil 30 år.
I vurderingen av om terrorhandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den
a) har hatt særlig alvorlige virkninger for en stat eller en mellomstatlig organisasjon,
b) har ført til tap av menneskeliv,
c) er utført med særlig skadelige midler, eller
d) er utført av en person i en betrodd stilling.
§ 3. Kapring av skip, plattform eller luftfartøy
Den som ved vold, trusler eller på annen måte ulovlig tar eller utøver kontroll over et skip, en fast
plattform på kontinentalsokkelen eller et luftfartøy under flyvning straffes med fengsel inntil 21 år.
§ 4. Forstyrrelse av den sikre drift av transportmidler mv.
Med fengsel inntil 12 år straffes den som ved voldsutøvelse, materiell ødeleggelse, meddelelse av
feilaktig informasjon eller på annen måte forstyrrer den sikre drift av skip, luftfartøy, fast plattform,
flyplass, jernbane eller buss, og herved volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på
legeme eller eiendom.
§ 5. Utslipp og transport mv. av farlig stoff fra skip
Med fengsel inntil 15 år straffes den som med hensikt som nevnt i § 1 annet ledd bokstav b eller c
bruker et skip på en måte som volder tap av menneskeliv eller betydelig skade på legeme, eiendom
eller miljøet, eller volder fare for slike virkninger ved å
a) bruke mot eller på et skip eller en fast plattform et eksplosivt eller radioaktivt materiale,
biologisk eller kjemisk våpen
b) slippe ut fra et skip eller en fast plattform et eksplosivt eller radioaktivt materiale, biologisk eller
kjemisk våpen, olje, flytende naturgass eller annet giftig eller farlig stoff.
På samme måte straffes den som på et skip rettsstridig transporterer
a) et eksplosiv eller radioaktivt materiale, med forsett om at det skal brukes med hensikt som nevnt i
§ 1 annet ledd bokstav b eller c til å volde eller true med å volde en virkning som nevnt i første ledd
b) et biologisk eller kjemisk våpen eller atomvåpen
c) kjernemateriale eller spesielt spaltbart materiale, eller utstyr eller komponenter spesielt konstruert
eller forberedt for fremstilling, bruk eller produksjon av kjernemateriale, med forsett om at det skal
brukes i en ulovlig kjernefysisk virksomhet,
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d) utstyr, komponenter eller programvare eller relatert teknologi som vesentlig bidrar til
konstruksjon, fremstilling eller fremføring av et biologisk eller kjemisk våpen eller atomvåpen, med
forsett om at det skal brukes til slik fremstilling.
§ 6. Medvirkning til unndragelse fra straff
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Med fengsel inntil 6 år straffes den som transporterer, skjuler eller på annen måte medvirker til at
noen som er dømt for eller gjenstand for strafforfølgning på grunn av en straffbar handling som
nevnt i §§ 1, 3-5 og 7-11, unndrar seg strafforfølgningen eller en idømt straff.
På den som har gitt bistand som nevnt i første ledd til en av sine nærmeste, kommer straff ikke til
anvendelse.
§ 7. Ulovlig befatning med radioaktivt materiale mv.
Med fengsel inntil 21 år straffes den som
a) uten lovlig tillatelse mottar, besitter, sprer eller på annen måte har befatning med radioaktivt
materiale, med forsett om å volde tap av menneskeliv eller betydelig skade på legeme, eiendom
eller miljøet, eller der handlingen volder fare for en slik følge, eller med hensikt som nevnt i § 1
annet ledd bokstav c,
b) lager, besitter eller bruker en kjernefysisk eller radioaktiv anordning med forsett om å forvolde
død eller betydelig skade på legeme, eiendom eller miljøet, eller med hensikt som nevnt i § 1 annet
ledd bokstav c, eller
c) uten lovlig tillatelse bruker eller skader et nukleært anlegg på en måte som volder fare for tap av
menneskeliv eller betydelig skade på legeme, eiendom eller miljøet gjennom stråling eller utslipp av
radioaktivt materiale.
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) ved trusler, vold, tyveri, underslag, bedrageri eller annen ulovlig måte søker å sette seg i
besittelse av radioaktivt materiale, en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, eller et nukleært
anlegg, eller
b) uten lovlig tillatelse bringer, sender eller forflytter radioaktivt materiale inn i eller ut av en stat.
§ 8. Terroristbombing
Med fengsel inntil 21 år straffes den som sender inn, anbringer, avfyrer eller detonerer et
sprenglegeme eller en annen potensielt dødbringende anordning på, i eller mot et offentlig sted, et
statlig eller offentlig anlegg, et offentlig transportsystem eller et infrastrukturanlegg, med forsett om
å volde tap av menneskeliv eller betydelig skade på legeme eller eiendom.
§ 9. Angrep på en internasjonalt beskyttet person Med fengsel inntil 21 år straffes den som begår
drap, ulovlig frihetsberøvelse eller annet angrep på et statsoverhode, en regjeringssjef, en
utenriksminister eller en annen internasjonalt beskyttet persons liv, legeme eller helbred eller
personlige frihet.
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På samme måte straffes den som begår et voldelig angrep på en slik persons tjenestested,
privatbolig eller transportmiddel, der angrepet sannsynlig vil sette hans liv, legeme eller helbred
eller personlige frihet i fare.
§ 10. Gisseltaking
Med fengsel inntil 15 år straffes den som berøver noen friheten eller holder noen frihetsberøvet, og
som truer med å drepe eller skade gisselet eller med å fortsette å holde gisselet frihetsberøvet, med
hensikt som nevnt i § 1 annet ledd bokstav c.
§ 11. Trussel om terrorhandling mv.
Den som truer med å begå en handling som nevnt i § 1 og §§ 3 til 10 straffes med fengsel inntil 12
år.
Dersom det trues med en handling som nevnt i § 1, og trusselen får en følge som nevnt i § 1 annet
ledd bokstav a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes.
Forsøk på overtredelse av første ledd straffes ikke.
§ 12. Finansiering av terrorhandlinger mv.
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Med fengsel inntil 10 år straffes den som rettsstridig fremskaffer eller samler inn penger eller andre
økonomiske midler med hensikt eller viten om at midlene helt eller delvis skal brukes
a) til å utføre en handling som rammes av §§ 3 til 11,
b) til å utføre en handling som rammes av § 1,
c) av en person eller en gruppe som begår handlinger som nevnt i bokstav a eller b,
d) et foretak som noen som nevnt i bokstav c eier eller har kontroll over, eller
e) et foretak eller en person som handler på vegne av eller på instruks fra noen som nevnt i bokstav
c eller d.
På samme måte straffes den som stiller banktjenester eller andre økonomiske tjenester til rådighet
for personer eller foretak som nevnt i første ledd bokstav c, d eller e.
§ 13. Terrorforbund
Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå en straffbar handling
som nevnt i § 1 eller §§ 3 til 10.
§ 14. Oppfordring, verving og rekruttering til terrorhandlinger mv.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som
a) offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling som nevnt i §§ 1, 3 til 11 eller 12
første ledd bokstav a og b, og dette er hensikten med oppfordringen, eller
b) verver noen til på egen hånd eller sammen med andre å begå en straffbar handling som nevnt i
bokstav a, eller å slutte seg til en gruppe for å bidra til dens utførelse av slike handlinger, eller
c) gir opplæring i metoder eller teknikker som er særlig egnet til å utføre eller bidra til utførelsen av
en straffbar handling som nevnt i bokstav a, med forsett om at ferdighetene skal brukes til dette.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Deltakerliste:
1. Lene Løvdal

34. Helle Holst Langseth

2. Maria Bergram Aas

35. Camilla Søby

3. Kristin Aanestad

36. Kine S. Horsbøl

4. Marianne Røed

37. Kristin Anderssen

5. Jan Rino Austdal

38. Mai Vo-Eilertsen

6. Martin Eiebakke

39. David Magnus Myr

7. Helle Falkenberg

40. Casper Molthe

8. Hanne Krogenæs

41. Andreas Moen

9. Ermina Avdic

42. Nina K. Hallenstvedt

10. Inga Laupstad

43. Steinar Yndestad

11. Sanja Alendar

44. Geir Jøsendal

12. Sajid Iqbal

45. Anett Beatrix Osnes

13. Erik Osvik

46. Solveig Kristine Høgtun

14. Jon Ivar Eikeland

47. Bente Oftedal Roli

15. Marit Hagen,

48. Håkon Elvenes

16. Trine Selnes

49. Arshad Khan

17. Maryam Tahir

50. Ingvild Bruce

18. Ingrid Brucker,

51. Stian Ryen Hermansen

19. Henriethe Clausen

52. Christian Schumacher

20. Diana Thorkildsen

53. Bendik Koslung

21. Silje Meek

54. Mauritz Aarskog

22. Ingeborg Aas

55. Johan Skartveit

23. Martha Winge

56. Christian F. Mathiessen

24. Kristina Nygård

57. Mette- Julie Sundby

25. Caroline Holm

58. Jane Christensen

26. Karianne Dyrø

59. Lars Christian Sunde

27. Bjarte W. Engesland

60. Anders Brosveet

28. Jan Erik Bangsund

61. Victoria Holmen

29. Viviann Norheim

62. Kjersti C. Jensen

30. Tine Larsen

63. Carl Fredrik Helgeland

31. Maia Lunde

64. Preben Henriksen

32. Ane Svele

65. Anne Kobbe

33. Endre S. Refsdal

66. Irmela van der Bilj
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67. Christian A. Christensen
68. Aina Johnsen Rønning
69. Yngvil Grøvdal
70. Jørn Jacobsen
71. Vigdis Vevstad
72. Trygve Nordby
73. Bjørn Lyster
74. Halvor Frihagen
75. Harald Stabell
76. John Christian Elden
77. Eivind Wiese Vigeland
78. Cecilie Gulnes
79. Anne Bohinen
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