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I. Innledning

Notatet omhandler utelukkelse (eksklusjon) fra rett til anerkjennelse som 
flyktning etter utlendingsloven (utl) § 31.  

Formålet med praksisnotatet er å gi en fremstilling av UNEs praksis. Notatet er 
basert på en gjennomgang av vedtak hvor eksklusjon har vært et sentralt tema. 
Vedtakene er innhentet fra asylavdelingen og gjennom søk i interne databaser. 
Det har ikke vært noen begrensninger i utvalget. Målet har vært å innhente flest 
mulig vedtak.  

Vedtakene vi har gjennomgått er i hovedsak fattet etter 2010. Det tas likevel 
forbehold om at ikke alle vedtak som berører dette temaet er kommet med i 
notatet. For øvrig vises det til at saksomfanget knyttet til de ulike 
problemstillingene varierer.  

I. Formålet med eksklusjon

Formålet med eksklusjon etter utl § 31 første ledd er todelt. For det første er det 
å utelukke personer som anses uverdige for flyktningstatus. For det andre er 
det å sikre at personer, som har gjort seg skyldige i alvorlige forbrytelser utenfor 
Norge, ikke skal unngå strafforfølgning ved å søke om asyl.  

Formålet med bestemmelsen er ikke å beskytte samfunnet eller nasjonale 
interesser.1 Dette hensynet ivaretas av § 31 annet ledd.  

II. Generelle utgangspunkter

Bestemmelsen i utl § 31 første ledd er uttømmende. I en rekke vedtak er det 
lagt til grunn at bestemmelsen om eksklusjon skal tolkes restriktivt på grunn av 
de alvorlige følgene av eksklusjon. 

Eksklusjon forutsetter en konkret og grundig vurdering av hver enkelt sak. Det 
må foreligge et individuelt ansvar for de forbrytelser som gir grunnlag for 
eksklusjon. Medlemskap i en voldelig gruppe eller organisasjon gir ikke alene 
grunnlag for eksklusjon.  

UNE tar ikke stilling til spørsmål om eksklusjon uten at vilkårene for 
flyktningstatus i utl § 28 er oppfylt.  

1
 Sml. European Court of Justice, Bundesrepublik Deutschland v. B and D, C-57/09 and C-101/09 (2010) pkt.104. 
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III. Sentrale kilder

Bestemmelsen i utl § 31 første ledd skal tolkes i samsvar med 
flyktningkonvensjonen (FK) av 1951 art. 1F, og i lys av internasjonal strafferett 
og humanitærrett. 

UNE bygger på en rekke kilder, bl.a. statuttene til den permanente 
internasjonale straffedomstolen (ICC)2 og statuttene til den internasjonale 
straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY)3, samt praksis fra disse 
domstolene. UNE legger også stor vekt på anbefalinger fra UNHCR4 og 
rettsavgjørelser fra EU-domstolen og nasjonale domstoler i sammenlignbare 
land.  

IV. Bevisvurderingen

Etter utl § 31 første ledd må det være «alvorlig grunn til å anta» at klageren har 
gjort seg skyldig i en alvorlig forbrytelse. Utgangspunktet etter UNEs praksis er 
at det må være overveiende sannsynlig at klageren har utført eller medvirket til 
forbrytelsen.  

Tidligere var det et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Dette ble endret 
ved ikrafttredelsen av ny utlendingslov. I forarbeidene til någjeldende lov 
fremgår at det må foreligge alminnelig sannsynlighetsovervekt, jf. Ot.prp. nr. 75 
(2006-2007) s. 112 og s. 417 og NOU 2004:20 s. 400. Beviskravet må likevel 
vurderes i sammenheng med forholdene i den enkelte sak, jf. ot.prp. s. 112. 
UNE har i sin praksis vist til uttalelsene i forarbeidene og lagt til grunn at det i 
utgangspunktet er et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt. I enkelte 
vedtak påpekes det at det er uklart hva departementet har ment med at 
beviskravet må tilpasses den enkelte sak.   

Bevisbyrden ligger hos utlendingsmyndighetene. Dvs. at myndighetene må 
påvise at vilkårene for eksklusjon er oppfylt. I to vedtak har UNE uttalt at frivillig 
medlemskap i en voldelig organisasjon kan gi en presumsjon for ansvar, slik at 
bevisbyrden snus. I slike tilfeller må klageren påvise at det ikke er alvorlig grunn 
til å tro at han har utført eller medvirket til gruppens forbrytelser. Nemndene 
viser i sin begrunnelse til UNHCRs bakgrunnsnotat om eksklusjon (2003) pkt. 
60, men understreker at en slik presumsjon må anvendes med varsomhet.  

2
 Rome Statute of the International Criminal Court (1998) 

3
 Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International 

Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (International Tribunal for the Former 
Yugoslavia) (1993) 
4
 Særlig UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 

1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) og UNHCR Background Note on the Application of the 
Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003).  
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UNE har i tre vedtak uttalt at klagerens manglende vilje til å gi opplysninger ikke 
alene kan gi grunnlag for eksklusjon.  

I vurderingen av om klageren har gjort seg skyldig i en alvorlig forbrytelse, 
bygger UNE på en rekke kilder. Det naturlige utgangspunktet er klagerens 
asylforklaring til norske myndigheter. UNE kan også legge vekt på opplysninger 
klageren har gitt til andre europeiske myndigheter, f.eks. dersom vedkommende 
tidligere har søkt om beskyttelse i annet europeisk land.  

Opplysninger fra hjemlandets myndigheter kan tillegges vekt, men må vurderes 
svært nøye. Det er ikke uvanlig at enkelte regimer fabrikkerer bevis eller 
dommer for å ramme opposisjonelle. I en sak fra Tyrkia ble klagerens forklaring 
om sin rolle i PKK lagt til grunn til tross for at en tyrkisk dom indikerte at han 
hadde en langt mer aktiv rolle enn han selv ga uttrykk for. Nemnda mente at det 
var god grunn til å tvile på dommen. I begrunnelsen ble det vist til at man ikke 
kunne se bort fra at mye av innholdet var fabrikkert for å få domfellelse.  

Det hender at klageren erkjenner å ha utført eller medvirket til alvorlige 
forbrytelser. Men det vanligste er at klageren opplyser å ha tilhørt en gruppe 
eller et organ som har begått alvorlige forbrytelser, men nekter for å ha gjort 
noe galt. I slike tilfeller sammenholder nemnda de opplysninger man har om 
klagerens rolle og aktivitet (osv.) med den kunnskap man har om gruppen og 
deres forbrytelser for å avgjøre om det er alvorlig grunn til å tro at han har gjort 
seg skyldig i en alvorlig forbrytelse. Man viser da bl.a. til rapporter fra Landinfo, 
Amnesty International, Human Rights Watch, det amerikanske 
utenriksdepartementet, UNHCR og uavhengige eksperter. Det sentrale 
spørsmålet vil ofte være om klageren har medvirket til gruppens forbrytelser.  

I mange saker er troverdighet et tema. Klageren har f.eks. gitt motstridende 
opplysninger om sin egen rolle, eller opplysninger som ikke samsvarer med 
alminnelig landkunnskap. Til illustrasjon fant nemnda det påfallende at en 
person med oppgave å rapportere motstandsaktivitet mot Saddams regime, 
etter det opplyste aldri i sin yrkesperiode hadde rapportert om opposisjonelle. I 
en annen sak stilte nemnda seg tvilende til klagerens forklaring om at han aldri 
hadde begått overgrep i den revolusjonære påtalemyndigheten et land. Han 
hadde arbeidet i påtalemyndigheten i flere år og hatt en normal karriereutvikling. 
Ut fra informasjon i saken var tortur brukt regelmessig og ansett som en 
nødvendig og effektiv metode for å få tilståelser fram under avhør. I en annen 
sak syntes nemnda det var underlig at en polititjenestemann aldri skulle ha møtt 
opprørere under oppdrag for politiet i Tsjetsjenia. I denne saken skulle klageren 
ha arbeidet i et område hvor det var mange geriljakrigere, og klageren skulle 
bl.a. ha hatt i oppgave å innbringe slike personer. I en rekke saker har klageren 
også nedtonet sin rolle i klagen eller nemndmøtet for å unngå eksklusjon. Og i 
to saker har klageren anført tolkeproblemer uten å få medhold.  
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V. Forbrytelser etter utl § 31 første ledd

a) Forbrytelser etter bokstav a

Klageren kan nektes flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å tro at han: 

«a) 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» 

Bestemmelsen tilsvarer Flyktningkonvensjonen art. 1F (a). 

i. Internasjonale avtaler

Loven har ingen definisjon av «forbrytelse» i bokstav a, men viser til 
«internasjonale avtaler» hvor slike forbrytelser er definert. Den viktigste 
internasjonale avtalen er ICC-statuttene. I en rekke vedtak vises det også til 
London-charteret om den internasjonale militærdomstolen av 1945, FNs 
folkerettskommisjon, Draft Code of Crimes against Peace and Security of 
Mankind av 1996 og UNHCRs retningslinjer og bakgrunnsnotat om eksklusjon 
av 2003. Det er også vist til ICTY-statuttene. 

ii. Forbrytelse mot freden

Etter utl § 31 første ledd bokstav a kan klageren bli utelukket hvis han har gjort 
seg skyldig i en forbrytelse mot freden. Forbrytelser mot freden er 
aggresjonshandlinger mellom stater i strid med folkeretten, f.eks. en ulovlig 
invasjon eller okkupasjon, jf. ICC-statuttene art. 8 bis og London-charteret art. 
6. UNE har så langt ikke truffet vedtak om eksklusjon på dette grunnlaget.

iii. Krigsforbrytelser

Etter utl § 31 første ledd bokstav a kan klageren nektes flyktningstatus hvis han 
har gjort seg skyldig i en krigsforbrytelse. Krigsforbrytelser er alvorlige 
krenkelser av folkerettens regler om krigføring og væpnede konflikter. Det dreier 
seg i hovedsak om bruk av forbudte stridsmidler eller metoder, og krenkelser av 
sivile eller andre beskyttede personer og objekter. Klare eksempler på 
krigsforbrytelser er drap og mishandling av sivile. Krigsforbrytelser er nærmere 
definert i ICC-statuttene art. 8.  

En krigsforbrytelse forutsetter at det er en internasjonal eller intern væpnet 
konflikt og at den begås i forbindelse med konflikten. En væpnet konflikt 
foreligger når statene bruker våpen mot hverandre eller ved langvarig væpnet 
vold mellom statens myndigheter og organiserte væpnede grupper. En intern 
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væpnet konflikt må avgrenses mot intern uro, isolerte og sporadiske 
voldshandlinger.  

UNE har i en rekke saker lagt til grunn at det foreligger en væpnet konflikt i det 
området klageren kommer fra. Men i tillegg til at det må foreligge en væpnet 
konflikt må forbrytelsen begås i forbindelse med konflikten. Dette skiller 
krigsforbrytelser fra alminnelige kriminelle handlinger. Den væpnede konflikten 
må ha spilt en betydelig rolle for beslutningen om å utføre forbrytelsen, motivet, 
evnen til å utføre den eller måten den utføres på.  

iv. Forbrytelse mot menneskeheten

Forbrytelse mot menneskeheten er alvorlige overgrep som begås som ledd i et 
utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning, f.eks. drap, tortur, 
slaveri og deportasjon. Slike forbrytelser kan begås i krigstid eller fredstid. UNE 
viser i sine vedtak til definisjonen i ICC-statuttene art. 7. 

UNE har lagt til grunn at slike forbrytelser har blitt begått av bl.a. Saddam 
Husseins regime i Irak, KHAD i Afghanistan, serbiske styrker under Kosovo-
konflikten i 1999, myndighetene i Zimbabwe, regjeringshæren i Burma og 
Kadyrov-regimet i Tsjetsjenia.  

Nemndene har i liten grad definert hva som ligger i begrepene «utbredt» og 
«systematisk».   

v. Folkemord

Folkemord er alvorlige overgrep som begås mot medlemmer av en bestemt 
nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe i den hensikt å ødelegge 
gruppen helt eller delvis. Folkemord er bl.a. definert i folkemordskonvensjonen 
av 1948 art. 2 og ICC-statuttene art. 6. Det viktigste kjennetegnet på folkemord 
er formålet: å utslette en gruppe, helt eller delvis. Folkemord kan begås i krig og 
fred, av myndigheter og sivile. UNE har så langt ikke truffet vedtak om 
eksklusjon på dette grunnlaget. 

b) Forbrytelser etter bokstav b

Klageren har ikke rett til flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å anta at han 

«b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor 

Norges grenser, før han fikk adgang til Norge som flyktning» 

i. Når er en forbrytelse «alvorlig»?

I ot.prp. til utlendingsloven vises det til at innholdet i begrepet «alvorlig 



Side 7 

kriminalitet» i punkt (b) vil bero på en folkerettslig fortolkning. Det har mindre 
betydning hvorvidt man innenfor de ulike nasjonale rettssystemer teknisk sett 
karakteriserer den kriminelle handling som en «forbrytelse». Det er kriminalitet 
som samfunnet sterkt fordømmer, og som normalt vil medføre lange 
fengselsstraffer, som etter bestemmelsen kan medføre eksklusjon. I UNHCRs 
retningslinjer punkt 14 er blant annet drap, voldtekt og væpnet ran nevnt som 
eksempler på forbrytelser som faller inn under begrepet «alvorlig kriminalitet».5 

I UNEs praksis har blant annet følgende forbrytelser falt inn under begrepet 
«alvorlig kriminalitet»: avstraffelse ved å skyte personer i beina, kidnapping, 
mishandling og tortur, drap, deltagelse i geriljagrupper som har utført; 
kamphandlinger, drap og utsetting av miner mv. 

ii. Når er en forbrytelse «ikke-politisk»?

Begrepet «ikke-politisk forbrytelse», som også er anvendt i FK art. 1F bokstav 
b, er blant annet omtalt i UNHCRs håndbok punkt 152, UNHCRs retningslinjer 
punkt 156 og i UNHCRs bakgrunnsnotat om eksklusjon punkt 43.7 

I UNHCRs håndbok punkt 152 står det blant annet at en politisk forbrytelse 
forutsetter at personen må ha et reelt og legitimt politisk motiv. Videre må det 
være nær og direkte sammenheng mellom det politiske motivet og resultatet av 
handlingen, samt at det må være et rimelig forhold mellom handlingen og 
motivet. Ifølge UNHCRs retningslinjer punkt 15 bør det politiske motivet være 
«consistent with human rights principles». Fra UNHCRs håndbok og 
retningslinjer kan det utledes at to grunnvilkår må være oppfylt for at man kan si 
at forbrytelsen er politisk:  

(1) For det første må søkeren ha et reelt politisk formål med forbrytelsen. Dette
formålet må veie tyngre enn private motiv, for eksempel et ønske om hevn.
Formålet må være forenlig med grunnleggende menneskerettigheter. Dette
fremheves av UNHCR:

«For a crime to be regarded as political in nature, the political objective 
should be consistent with human rights and fundamental freedoms. A 
political goal which breaches fundamental human rights cannot form a 
justification.» 8

5
 Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 108 

6
 GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees 
7
 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to 

the Status of Refugees (2003) 
8
 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to 

the Status of Refugees (2003) pkt. 43. 
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(2) For det andre kan ikke forbrytelsen fremstå som uforholdsmessig grov.9 I
EUs statusdirektiv (2004) art. 12 nr. 2 (b) står det at:

«particularly cruel actions, even if committed with an allegedly political 
objective, may be classified as serious non-political crimes.» 

For at en handling skal kunne karakteriseres som en politisk forbrytelse, må den 
være legitim. For eksempel vil ikke en terrorhandling mot sivile bli anerkjent 
som en politisk forbrytelse, selv om den har et politisk formål.10 Dette ble slått 
fast av EU domstolen i en dom fra 2011:  

«[I]t is clear that terrorist acts, which are characterised by their violence 
towards civilian populations, even if committed with a purportedly political 
objective, fall to be regarded as serious non-political crimes within the 
meaning of point (b).»11 

En alvorlig ikke-politisk forbrytelse kan bare føre til eksklusjon hvis den begås 
før ankomst til Norge. Forbrytelser utført i Norge gir ikke grunnlag for 
eksklusjon, men utvisning. 

Ved gjennomgangen av vedtak er det ikke identifisert saker hvor klageren 
anses å ha utført en politisk forbrytelse som faller inn under beskrivelsen 
ovenfor. På denne bakgrunn er det ikke mulig å si noe generelt om hvilke 
forbrytelser som anses som politiske i UNEs praksis, og således ikke medfører 
utelukkelse. I en rekke saker har derimot utlendingens handlinger blitt ansett 
som ikke-politiske. Klagerne har i disse sakene vært tilknyttet en organisasjon 
eller et myndighetsorgan som er kjent for å ha begått alvorlig overgrep mot 
sivile, herunder mishandling, bortføring, tortur, krigshandlinger, utsetting av 
miner mv. Slike handlinger anses uforenlig med menneskerettslige prinsipper, 
og som uproporsjonale i forhold til ethvert politisk mål.  

c) Forbrytelser etter bokstav c

Klageren har ikke rett til flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å anta at han 

«c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og 
prinsipper.»  

9
 UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 15, UNHCR Statement on Article 1 F of the 1951 Convention 
(2009) s. 12 og EU Statusdirektiv (2004) art. 12 nr. 2 (b). 
10

 UNHCR Guidelines on Exclusion (2003) pkt. 15.  
11

 European Court of Justice (Grand Chamber) - Judgement in joined cases C-57/09 and C-101/09 - B and D v. 
Germany, 9 November 2010, avsnitt 81. 
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Dette er en uklar og vag bestemmelse. FNs mål og prinsipper er i korthet å 
forhindre krig, fremme internasjonal rett, sikre menneskerettigheter og bidra til 
sosial utvikling, jf. FN-paktens fortale og art. 1-2.  

Bestemmelsen er lite anvendt i norsk praksis. I juridisk teori har Atle Grahl-
Madsen uttalt at de som utformet flyktningkonvensjonen trolig bare hadde en 
«vag anelse om innholdet i begrepet» da det ble innført.12 I Sikkerhetsrådets 
resolusjon 1373 av 28. september 2001 pkt. 5 slås det fast at terrorhandlinger 
er i strid med FNs mål og prinsipper.  

Ved gjennomgangen av vedtak er det ikke identifisert saker hvor klageren er 
blitt vurdert og/eller ekskludert etter denne bestemmelsen. 

VI. Ansvar – utføre eller medvirke
Søkeren kan gjøre seg skyldig i en forbrytelse etter utl § 31 første ledd ved å 
utføre eller medvirke til en forbrytelse.  

a) Utføre

Det individuelle straffansvaret er angitt i ICC-statuettene art. 25. Art. 25 nr. 3 
bokstav a medfører straffansvar for den som begår en forbrytelse alene, 
sammen med andre eller gjennom andre, uavhengig av om den andre personen 
er strafferettslig ansvarlig eller ikke.  

I tre saker har nemnda kommet til at klageren har gjort seg skyldig i en 
forbrytelse ved personlig å utføre handlingen. I to av sakene hadde klageren 
vært ansatt i politiet/militæret og utført overgrep som ledd i sitt yrke. I den ene 
saken skulle klageren ha drept brorens angivelige drapsmann. I disse sakene 
erkjente klagerne å ha utsatt fanger eller andre for mishandling, tortur og  -  i 
den sistnevnte saken  -  drap. I sakene der klageren var tilknyttet 
politiet/militæret ble det også funnet sannsynliggjort at klageren hadde 
medvirket til andre forbrytelser.  

Utfallet i sakene beror på en helhetsvurdering. Nemndene ser bl.a. nærmere på 
gruppen klageren anfører å være en del av, herunder arten og omfanget av 
overgrep gruppen er kjent for å ha utført, klagerens oppgaver, rolle, posisjon og 
aktiviteter, og omfanget av overgrep som vedkommende skal ha utført. 

b) Medvirke

Det individuelle straffansvaret omfatter også den som medvirker til forbrytelsen, 
jf. ICC art. 25 nr. 3 bokstav b-d. Det internasjonale medvirkningsansvaret 
omfatter både fysisk og psykisk medvirkning før, under og etter forbrytelsen. 

12
 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leiden (1966) s. 283. 
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Etter internasjonal rettspraksis er det et generelt krav at søkeren har gitt et 
betydelig bidrag (”substantial contribution”) til forbrytelsen.13 Dette fremheves av 
UNHCR:   

«In general, individual responsibility flows from the person having 
committed or made a substantial contribution to the commission of the 
criminal act, in the knowledge that his or her act or omission would 
facilitate the criminal conduct.»14 

«The contribution may be in the form of practical assistance, 
encouragement or moral support and must have a substantial (but not 
necessarily causal) effect on the perpetration of the crime.»15  

Britisk høyesterett påpeker at det også kan være grunnlag for eksklusjon 
dersom søkeren frivillig har bidratt i betydelig grad til å styrke organisasjonens 
evne til å begå forbrytelser:  

«Put simply, I would hold an accused disqualified under article 1F if there 
are serious reasons for considering him voluntarily to have contributed in 
a significant way to the organisation’s ability to pursue its purpose of 
committing war crimes, aware that his assistance will in fact further that 
purpose.» 16

Medvirkningsansvar kan ikke konstateres kun ved at vedkommende på et gitt 
tidspunkt var et høytstående medlem av et undertrykkende regime, eller 
medlem av en voldelig organisasjon.  

I sakene som er gjennomgått til dette notatet har klagerne i all hovedsak vært 
tilknyttet ulike typer organiserte grupper, både statlige og uavhengige, hvor 
fellesnevneren har vært at gruppene var bevæpnet og at deres angrep en eller 
flere ganger har rammet sivile. 

Vurderingen av om det foreligger sannsynlighetsovervekt for at klageren har 
medvirket aktivt eller passivt til en forbrytelse, beror på en helhetlig vurdering av 
en rekke momenter. Informasjonen som vurderes er ofte skjønnsmessig og 
saksspesifikk. Men det er likevel enkelte momenter som går igjen i UNEs 
vurdering, deriblant klagerens konkrete rolle og aktivitet, posisjon og rang i 

13
 Dette følger både av rettspraksis fra Jugoslavia – og Rwanda tribunalene, og de øverste domstolene i bl.a. Tyskland, 

Storbritannia og New Zealand, samt UNHCRs anbefalinger. Foreløpig er det likevel usikkert om ICC vil oppstille et slikt 
krav, selv om praksis fra de øvrige tribunalene utvilsomt vil ha stor betydning, sml. William A. Schabas, A Commentary 

on the Rome Statute (2010) s. 435. 
14

 UNHCR Guidelines (2003) pkt. 18, sml. UNHCR Background Note (2003) pkt. 51 og UNHCR Statement (2009) pkt. 
2.2.2. 
15

UNHCR Background Note (2003) pkt. 53. 
16

 Supreme Court, R (on the application of JS) (Sri Lanka) v. Secretary of State for the Home Department (2010) pkt. 
38.
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systemet, klagerens karriereutvikling, hvilket ansvar vedkommende hadde, og 
kunnskapen klageren hadde om organets formål, virkemidler og metoder.  

Medvirkningsansvaret kan omfatte alt fra overvåking, rapportering, analysering, 
pågripelser, opplæring, organisering, transport av pengeutbytte mv. I det 
følgende ser vi nærmere på de ulike formene for medvirkningsansvar som går 
igjen i UNEs saker. Disposisjonen tar utgangpunkt i de ulike 
gjerningsbeskrivelsene.  

  I. Medvirkning til krigsforbrytelse

Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI a) om innholdet i 
gjerningsbeskrivelsen «krigsforbrytelse».  

I fire saker ble det vurdert om klageren hadde medvirket til en krigsforbrytelse. 
Tre av klagerne var tilknyttet en offensiv militærgruppe, mens den fjerde var en 
del av et organisert nettverk. I tre av fire saker ble det funnet sannsynliggjort at 
klageren hadde medvirket til en krigsforbrytelse.  

Offensiv nasjonal militærstyrke  
I to av sakene, hvor klageren var tilknyttet en offensiv nasjonal militærstyrke, 
vedkjente klageren seg å ha deltatt i operasjoner som satte sivile liv på spill. I 
disse tilfellene kom nemdene til at det forelå et medvirkningsansvar.  

I den tredje saken var klagerens hovedoppgave kun å planlegge og forberede 
militærgruppens angrep. Klageren deltok ikke selv i offensive kampoperasjoner, 
men hadde i oppgave å legge planer for hvilke veier militærstyrken skulle 
benytte, og for utplassering av snikskyttere. Klageren bekreftet at andre i 
militærgruppen hadde utløst skudd under kamphandlinger. Ut fra tilgjengelig 
materiale om angrepet klageren hadde bidratt å planlegge, og virksomheten for 
øvrig, ble det ikke funnet grunnlag for å konstatere at klageren hadde et 
medvirkningsansvar.  

Organisert virksomhet  
I den siste saken var klageren en del av en organisert gruppe hvor drap var en 
naturlig del av virksomheten. Klageren hadde ikke selv utført drap, men hadde 
medvirket ved å transportere virksomhetens pengeutbytte, samt at han hadde 
mottatt deler av pengeutbyttet. Dette medførte at klageren hadde medvirket til 
krigsforbrytelser. 

   II. Medvirkning til en forbrytelse på menneskeheten

Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI a) om innholdet i 
gjerningsbeskrivelsen «forbrytelse mot menneskeheten».  
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I 14 saker har det blitt vurdert om klageren hadde medvirket til en forbrytelse 
mot menneskeheten. Gjennomgangen viser at det i ni av disse sakene ble 
funnet sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til forbrytelse mot 
menneskeheten.  

Klagerne har hatt ulik rang/tittel og oppgaver i den virksomheten de hadde vært 
knyttet til. Og deres medvirkningsansvar ble ikke nødvendigvis bare vurdert ut 
fra én arbeidsoppgave. De typer medvirkningsansvar som hyppigst går igjen, er 
overvåking og rapportering, partipolitisk arbeid, leder- og opplæringsansvar, 
samt arrestasjon og vakthold. I det følgende ser vi nærmere på disse. 

Overvåking og rapportering 
I fire saker var klagerens hovedanførsel at han hadde overvåket, innhentet og 
videreformidlet etterretningsinformasjon til virksomheten. Gjennomgangen viser 
at nemndene i disse sakene vurderte om klagerens posisjon, og hans konkrete 
virke, var tilstrekkelig nært knyttet til virksomhetens overgrep mot sivile. 

I alle sakene ble det lagt til grunn at klageren hadde kunnskap om at 
virksomheten han var tilknyttet begikk systematiske overgrep mot sivile. Og i tre 
av sakene resulterte klagernes rapportering i at sivile ble arrestert, avhørt og 
fengslet. På denne bakgrunn fant nemndene det sannsynliggjort at klageren 
hadde medvirket til at sivile ble utsatt for overgrep. I den fjerde saken ble 
klagerens overvåking derimot ikke ansett å ha tilstrekkelig nærhet til 
virksomhetens overgrep mot sivile, og det ble derfor ikke funnet grunnlag for å 
utelukke ham.   

Grensedragningen i disse sakene kan ofte være vanskelig. I de tilfeller der 
klageren kun har hatt en perifer rolle i virksomheten, blir spørsmålet om 
klagerens rapportering og eventuelle pågripelser har bidratt til at partiet kan 
utføre systematiske og institusjonaliserte overgrep mot eksempelvis politiske 
motstandere. Dette kom på spissen i en av de ovennevnte sakene. Til tross for 
at klageren kun hadde hatt en lavtstående posisjon i virksomheten, og aldri 
hadde deltatt i avhør, ble det likevel konstatert at klageren hadde et 
medvirkningsansvar. I begrunnelsen for nemndas avgjørelse ble det bl.a. vist til 
at klagerens rapportering og arrestasjon av politiske motstandere hadde bidratt 
til virksomhetens forbrytelser mot menneskeheten. Nemnda påpekte imidlertid 
at klagerens handlinger lå i det nedre sjikt av medvirkningsansvaret.  

I den fjerde saken, hvor det ikke ble funnet grunnlag for medvirkningsansvar, 
hadde klageren kun overvåket og koordinert informasjon mellom 
etterretningstjenesten og jordbruks- og helsedepartementet. Etter en helhetlig 
vurdering fant nemnda ikke bevismessig dekning for at klagerens posisjon, eller 
hans konkrete virke for organisasjonen, ga tilstrekkelig nærhet til de metoder 
organet var kjent for å anvende mot fanger. 
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Partipolitisk arbeid  
I en sak anførte klageren at han hadde sluttet seg til organet på grunn av deres 
politiske, verbale og ideologiske kamp for folks rettigheter. Klageren hadde ikke 
hatt en ledende rolle på et slikt nivå eller med et slikt innhold at han hadde vært 
involvert i beslutninger om væpnede aksjoner, bruk av våpen mv. Etter en 
konkret vurdering fant nemnda det ikke sannsynliggjort at klageren hadde 
medvirket til en forbrytelse mot menneskeheten gjennom sitt arbeid for partiet.  

Leder- og opplæringsansvar  
I de sakene der klageren har hatt en ledende rolle/posisjon i virksomheten, er 
nærheten til virksomhetens overgrep mot sivile mer framtredende. Likevel viser 
gjennomgangen at man også i disse sakene foretar en grundig 
helhetsvurdering. Blant annet har nemndene sett nærmere på hvilke oppgaver 
vedkommende hadde, om vedkommende selv hadde deltatt i eller utført 
overgrep, og/eller om han hadde bidratt eller tatt initiativ til overgrep. Videre ses 
det nærmere på hvor lang tjenestetid vedkommende har hatt, hvem han mottok 
ordre fra, hvilke militære styrker han hadde kommando over, og hvilken 
kunnskap klageren har hatt om organets formål, virkemidler og metoder, 
herunder omfang og hyppighet av overgrep virksomheten har utført mot 
sivilbefolkningen.  

I seks saker ble det funnet sannsynliggjort at klagerens bidrag, gjennom sitt 
lederverv i virksomheten, tilsa at han hadde medvirket til en forbrytelse mot 
menneskeheten. I alle sakene hadde klageren en viktig og nødvendig posisjon i 
systemet enten ved at vedkommende jobbet i anklagemyndigheten, var major, 
leder i et politisk parti, eller tropps-/bataljonssjef. Gjennom arbeidet hadde 
klagerne hatt kommando og ledet tropper, gitt soldater og nyansatte opplæring, 
etablert nye partiavdelinger, foretatt arrestasjoner, ført sivile for retten mv.  

I flere av sakene ble det trukket fram at klageren hadde akseptert at overgrep 
ble begått, samt at han ikke hadde forsøkt å forhindre det. Videre er det 
fremhevet at flere av klagerne hadde hatt lang tjenestetid med tilhørende 
karriereutvikling. Dette tydet på at vedkommende hadde vært lojal mot 
systemet. Nemndene fremhevet også i flere av sakene at det ikke forelå 
informasjon om at klageren var pålagt å begynne, eller forhindret fra å slutte, i 
virksomheten. I enkelte saker ble det også vist til at klageren mottok ordre 
direkte fra toppsjefen.  

I en sak kom nemnda derimot til at klagerens lederposisjon ikke tilsa at han 
hadde medvirket direkte eller bevisst til en forbrytelse mot menneskeheten. 
Dette til tross for at det forelå informasjon om at det ble utført overgrep mot 
sivile blant hans ansatte. Det som spesielt ble vektlagt i denne saken, var at 
landinformasjonen tilsa at omfanget av overgrep hadde gått ned etter at 
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klageren ble tilsatt som sjef. Isolert sett støttet dette klagerens påstander om at 
overgrep ikke ble begått på hans arbeidsplass. Etter konkret vurdering kom 
nemnda til at det ikke kunne fastslås at klageren hadde medvirket, eller lagt til 
rette for, en forbrytelse mot menneskeheten.  

Arrestasjon og vakthold  
I to saker hadde klageren hatt en forholdsvis lavtstående posisjon i 
virksomheten, med begrenset ansvar og ingen påvirkningskraft på de 
avgjørelser som ble tatt.  

Klagerens oppgave i den ene saken var å pågripe sivile og holde vakt på et 
militæranlegg. I den andre saken hadde klageren ved én anledning pågrepet tre 
desertører. Som følge av klagernes posisjon og rolle i virksomheten, ble det 
ikke funnet grunnlag for å konkludere med at det forelå et medvirkningsansvar. I 
vedtakene ble det bl.a. vist til at klagerens informasjon om sin posisjon og rolle 
var plausibel sett i lys av landinformasjon presentert av landrådgiver. Videre ble 
det påpekt at én anholdelse av desertører ikke tilsa at klageren hadde 
medvirket til at arrestanter ble utsatt for overgrep i fengsel. Dette til tross for at 
det var kjent at virksomheten utsatte desertører for overgrep. 

     III. En alvorlig ikke-politisk forbrytelse
Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI b) om innholdet i uttrykket
«en alvorlig ikke-politisk forbrytelse».

I åtte av 11 saker ble funnet sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til en 
alvorlig ikke-politisk forbrytelse. På lik linje med sakene ovenfor var klagerne 
tilknyttet ulike typer organiserte grupper, både statlige og uavhengige, hvor 
fellesnevneren var at gruppene var bevæpnet, og at deres angrep en eller flere 
ganger hadde rammet sivile. 

Klagerens medvirkningsansvar omfatter alt fra overvåking og rapportering, 
arrestasjon, utføring av viktige og sentrale oppgaver i virksomheten, 
arrestasjon/bortføring, og deltakelse i kamphandlinger. I sakene der det ikke ble 
funnet grunnlag for eksklusjon, ble klagerens handlinger ikke ansett å gi et 
betydelig bidrag til virksomhetens forbrytelser. Blant annet hadde noen av 
klagerne i oppgave å skaffe mat og medisiner, utføre vakthold og pågripe 
terrorister. I det følgende ser vi nærmere på de nevnte typer av 
medvirkningsansvar.  

Overvåking og rapportering  
I to saker som er gjennomgått hadde klageren ansvar for organisasjonens 
informasjonsinnhentings- og etterretningsarbeid. 
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I den ene saken hadde klageren en høytstående posisjon i avdelingen. All 
informasjon gikk gjennom klageren. Rapporter og informasjon ble silt, vurdert, 
analysert og sammenfattet av klageren før det ble overlevert til organets 
direktør. Klagerens bidrag ga direktøren tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å 
vurdere hvilke tiltak som skulle settes i verk. Det forhold at klageren ikke selv 
tok endelig beslutning om ev. arrestasjon og avhør av enkeltpersoner, var etter 
nemndas vurdering ikke avgjørende for å fastslå at det forelå et 
medvirkningsansvar. 

Også i den andre saken hadde klageren en avgjørende rolle i pågripelsen av 
personer som ble ansett å ha utført regimefiendtlige handlinger, blant annet 
desertører. Etter nemndas vurdering var det svært sannsynlig at klageren, 
gjennom sin langvarige arbeid, hadde medvirket til at mennesker hadde blitt 
arrestert og utsatt for tortur, drap eller annen umenneskelig behandling.  

Arrestasjon og vakthold  
I seks saker hadde klageren vært med på å arrestere sivile og gjennomført 
vakthold ved en militærbase. I fire av sakene ble det konstatert at klageren 
hadde medvirket til en ikke-politisk forbrytelse.  

Gjennomgangen viser at vurderingen av klagerens ansvar tar utgangspunkt i en 
individuell og konkret vurdering. Bl.a. klagerens rang og rolle er relevante 
momenter. I alle sakene ble det lagt til grunn at klageren visste at pågrepne 
fanger kunne bli utsatt for mishandling og tortur. Dersom klageren var en viktig 
faktor for at organet kunne fungere som forutsatt, har UNE i flere saker kommet 
til at klageren har et medvirkningsansvar som gir grunnlag for eksklusjon.  

I motsatt retning går en sak hvor klageren hadde hatt de samme oppgaver som 
alle andre i sin enhet, samtidig som han var underlagt tvungen tjenesteplikt. 
Klageren hadde altså ikke hatt noe valg når det gjaldt sin tilstedeværelse i 
enheten. Videre hadde han kun vært en vanlig menig, som ikke syntes å ha hatt 
noen form for påvirkningsmulighet på de handlingene som ble foretatt. 

Utføring av viktige og sentrale oppgaver virksomheten  
I en sak var klageren kaptein på et skip som skaffet virksomheten viktige 
forsyninger som våpen, medisiner og byggematerialer. I tillegg var han 
maskinist med ansvar å forbedre selvmordsbåtene til virksomheten.  

Fartøyet klageren har vært ombord på hadde deltatt i kamphandlinger. Men han 
hadde ikke selv vært bevæpnet eller deltatt i kamphandlinger. Klagerens 
oppgaver ble likevel ansett som en viktig og sentral del av virksomhetens 
forbrytelser mot sivile.  

Deltakelse i kamphandlinger 



Deltakelse i en motstandsgruppe som både utførte overgrep mot nasjonale 
myndigheter og deltok i væpnede konflikter mot sivile, har i en sak medført at 
klageren ble ekskludert pga. medvirkning til drap. 

     IV. Gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper
etter bokstav c

Vi har ikke identifisert saker hvor eksklusjon er blitt vurdert etter denne 
bestemmelsen. 

VII. Subjektiv skyld
Klageren må ha gjort seg «skyldig» i en alvorlig forbrytelse. Skyldkravet er 
forsett. Klageren må ha utført handlingen med forsett og kunnskap om følgene 
av handlingen.   

Kravene til forsett og kunnskap er nærmere definert i ICC-statuttene art. 30. 
Forsett foreligger dersom man har til «hensikt å forårsake konsekvensen eller er 
oppmerksom på at den vil inntreffe som en normal følge av begivenhetenes 
gang.» Kunnskap betyr å være «oppmerksom på at det foreligger en 
omstendighet eller at en konsekvens vil inntreffe som en normal følge av 
begivenhetenes gang.» Dette er også lagt til grunn i UNEs praksis.  

  VIII. Straffrihetsgrunner
Klageren kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig hvis det foreligger 
straffrihetsgrunner. I slike tilfeller er det heller ikke grunnlag for eksklusjon. Av 
relevante rettskilder vedrørende straffrihetsgrunner vises det til ICC-statuttene 
artikkel 31-33, ICTY-statuttene artikkel 7 (4), og UNHCRs anbefalinger pkt. 22. 

ICC-statuettene art. 31 nr. 1 nevner utilregnelighet på grunn av psykisk lidelse 
eller skade, ufrivillig rus, selvforsvar og tvang. Art. 32 omhandler rettsvillfarelse 
og faktisk villfarelse, mens art. 33 omhandler ordre fra overordnet. Generelt er 
det strenge krav for å kunne påberope seg disse straffrihetsgrunnene. 

I UNEs saker er det påberopt ulike straffrihetsgrunner, bl.a. ordre, tvang, 
selvforsvar og ruspåvirket tilstand. Det har også blitt anført at klageren har 
sonet sin straff eller forsøkt å hjelpe fanger og andre berørte. Den hyppigst 
forekommende anførselen er at handlingen er utført under ordre. De øvrige 
straffrihetsgrunnene er ofte anført som et tilleggsargument for å underbygge at 
klageren ikke kan holdes ansvarlig for de handlinger som er utført.  

Ordre 
Etter ICC-statuttene art. 33 nr. 1 vil ikke ordre frita for ansvar med mindre 
klageren var rettslig forpliktet til å adlyde ordre, ikke visste at ordren var 
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rettsstridig, og ordren ikke var åpenbart rettsstridig. Ordre om å begå folkemord 
eller forbrytelser mot menneskeheten vil være åpenbart rettsstridig, jf. nr. 2.  

I internasjonal strafferett er terskelen for straffrihet for handlinger utført under 
ordre satt svært høyt. I Erdemovic-saken (ICTYs dom 07.09.1997) ble militær 
ordre og frykten for represalier (nødrett) ikke godtatt som straffrihetsgrunn. I 
senere saker for ICTY er ordre og frykt for represalier blitt behandlet som 
formildende omstendigheter ved straffeutmålingen. Det kan også nevnes at ved 
Nürnberg-oppgjøret etter andre verdenskrig, ble det også lagt til grunn en svært 
streng terskel for straffrihet. 

Når UNE har vurdert om det foreligger formildende omstendigheter, har det 
blant annet blitt sett nærmere på følgende momenter: Var klageren kjente med 
hvilke arbeidsoppgaver han ville få ved tilsetting, hadde han mulighet til å si nei 
til arbeidsoppgaver han var pålagt, hvor lang tjenestetid hadde han i 
virksomheten, og/eller kunne han avslutte arbeidsforholdet. I sistnevnte tilfelle 
er det tvangsaspektet ved arbeidet som vurderes nærmere. Videre er det sett 
nærmere på ulike former for motarbeidelse av regimet under og i etterkant av 
klagerens delaktighet, beruselse og klagerens alder. 

I 12 saker ble det ikke funnet grunnlag for å frita for skyld som følge av at 
handlingene var uført under ordre. I flere saker ble det vist til at det ikke var 
holdepunkter for at klageren eller andre var stilt overfor en umiddelbar trussel 
om død eller alvorlig legemsbeskadigelse. I de sakene hvor det forelå 
informasjon om at klageren hadde utført og/eller medvirket til mishandling og 
tortur, ble det i flere saker bemerket at det er usikkert om ICC art. 33 i det hele 
tatt er ment å omfatte straffefrihet for slike alvorlige forbrytelser, jf. FNs 
konvensjon mot tortur artikkel 2 punkt 3.  

I en sak ble lagt til grunn at klageren ved å adlyde ordre både var under tvang 
og at han også reelt sett hadde avverget mer alvorlige handlinger enn han selv 
hadde utført. Unnlatelse av å utføre ordren ville ha avstedkommet hardere straff 
overfor den aktuelle fangen, i tillegg til at klageren selv ville ha blitt korporlig 
straffet. Nemnda fant etter en helhetsvurdering – og under tvil – at vilkårene for 
å utelukke klageren fra retten til vern som flyktning som følge av dette ikke var 
oppfylt, og at klageren var å anse som flyktning etter utl § 28 første ledd 
bokstav a. 

Tvang 
Etter ICC-statuttene art. 31 (1) (d) kan det gis straffrihet for handlinger utført 
under tvang forårsaket av trusler om umiddelbar død eller umiddelbar eller 
vedvarende alvorlig fysisk skade mot en selv eller andre personer. Det er en 
forutsetning at vedkommende har handlet rimelig og nødvendig for å avverge 
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trusselen, og ikke mente å forårsake større skade enn den som ble forsøkt 
avverget.  

UNHCR påpeker i sitt bakgrunnsnotat fra 2003 pkt. 70 at når tvang påberopes 
av en person som handlet på ordre fra en annen i en organisasjon, bør man 
legge vekt på om han med rimelighet kunne frasi seg medlemskapet, og 
hvorvidt han kunne ha gjort det tidligere hvis det var klart at situasjonen kunne 
oppstå.  

Vi har kun identifisert én sak hvor tvang er blitt vurdert som straffrihetsgrunn. 
Klageren skulle ha vært delaktig i en geriljagruppe, hvor han deltok i 
kamphandlinger og satt ut miner. Opplysningene om at klageren skulle ha 
handlet under tvang ble først fremsatt i klageomgangen. Etter nemndas 
vurdering framsto de nye opplysningene som et forsøk på å unngå eksklusjon, 
og medførte at tvangsaspektet ble tillagt liten vekt. Uansett mente nemnda at 
klageren hadde utført handlingene frivillig og med kunnskap om hva han gjorde, 
og det ble ikke funnet grunnlag for formildende omstendigheter i saken. 

Ufrivillig beruselse  
Etter art. 31 kan det gis straffrihet dersom vedkommende har handlet under 
ufrivillig beruselse.  

I en sak hvor klageren anførte straffrihet pga. beruselse ble det vist til at 
klageren hadde vært kjent med effekten av å ta det narkotiske middelet. 
Beruselsen ble derfor ikke ansett utilsiktet, ICC-vedtektene art. 31.  

Allerede sonet sin straff  
I to saker som vi har gjennomgått hadde klageren sonet sin straff i hjemlandet 
før ankomst Norge. I begge disse sakene kom UNE til at klageren hadde gjort 
opp for seg.  

I vedtakene ble det bl.a. vist til at hensynet bak eksklusjonsreglene tilsa at det 
ikke var nødvendig med eksklusjon i slike tilfeller. Det ble videre vist til at Terje 
Einarsen og Vigdis Vevstad i deres rapport av 200617 bl.a. hadde argumentert 
for at avsonet straff er et viktig formildende moment når man skal avgjøre om 
en ikke-politisk forbrytelse er "alvorlig", men uten at dette i seg selv 
nødvendigvis fritar for eksklusjon.  

IX. Plikt til å ekskludere
Har UNE plikt til å treffe vedtak om eksklusjon i saker hvor vilkårene er oppfylt?

17
 Vigdis Vevstad, Elin Skaar og Terje Einarsen, Flyktningkonvensjonen Artikkel 1 C-F - Folkerettslig og komparativ 

studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene (2006) 
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Flyktningkonvensjonen art. 1F er formulert (”shall not apply”) og tolket som en 
pliktregel.18 Dersom vilkårene er oppfylt, skal man treffe vedtak om eksklusjon. 
Ordlyden i utl § 31 første ledd er noe vagere. Den sier bare at man ikke har 
«rett til» flyktningstatus. UNE har imidlertid truffet vedtak om eksklusjon i alle 
saker hvor vilkårene har vært ansett oppfylt. I enkelte vedtak er det også uttalt 
at det skal treffes vedtak om eksklusjon dersom vilkårene er oppfylt.  

X. Forholdsmessighetsvurdering
Skal UNE vurdere forholdsmessigheten av eksklusjon i lys av de handlinger 
klageren har utført og de overgrep han risikerer ved retur? 

UNHCR støtter et slikt syn19, men det har fått liten støtte i statspraksis og blitt 
avvist av de øverste domstolene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og 
New Zealand.20 Synspunktet ble også avvist av EU-domstolen i B og D mot 
Tyskland (2010).  

Lovgiver har ikke tatt klart stilling til spørsmålet. Departementet påpeker i 
Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 113 at det i liten grad foretas en 
proporsjonalitetsvurdering i saker hvor klageren uansett er beskyttet av vernet 
mot utsendelse til tortur og mishandling.  

I det store flertallet av saker gjennomgått til dette notatet er det ikke foretatt en 
slik vurdering.    

XI. § 31 andre ledd: Grunnleggende nasjonale
interesser, eller dom for en særlig alvorlig
forbrytelse

I utl § 28 annet ledd er det fastsatt at en utlending som faller inn under første 
ledd bokstav b, kan utelukkes fra flyktningstatus dersom det er grunnlag for å 
utvise utlendingen ut fra grunnleggende nasjonale interesser, eller dersom 
utlendingen har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den 
grunn utgjør en fare for det norske samfunnet. 

18
 UNHCR Background Notes on Exclusion (2003) pkt. 21, High Court of New Zealand, X & Y v. Refugee Status 

Appeals Authority (2007) pkt. 15 og United Kingdom Immigration Appeal Tribunal, Indra Gurung v. Secretary of State for 
the Home Department (2002) pkt. 38. 
19

 UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 24, sml. UNHCR Håndboken (1979) pkt. 156. 
20

 Federal Court of Canada, Gil v. Canada (1994), House of Lords, T v. Secretary of State for the Home Department 

(1996), United States Supreme Court, Immigration and Naturalization Service v. Aguirre-Aguirre (1999), Federal Court 
of Australia, Tenzin Dhayakpa v. The Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1995) og High Court of New Zealand, 
X & Y v. Refugee Status Appeals Authority (2007). 
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Gjennomgangen viser at mindretallet i én sak kom til at en utlending måtte 
utelukkes fra flyktningstatus etter denne bestemmelsen. I denne saken var 
utlendingen straffedømt for gjentatt seksuell omgang med mindreårig. 

XII. Vern mot retur og valg av tillatelse
Når vilkårene for asyl (beskyttelse) etter utl § 28 ikke er oppfylt, skal UNE etter
§ 28 syvende ledd vurdere om klageren skal gis tillatelse etter § 38 eller § 74, jf.
§ 73.

Vurderingen av om det skal gis midlertidig oppholdstillatelse uten begrensninger 
i medhold av utl § 38, eller om klageren skal innvilges midlertidig 
oppholdstillatelse med begrensede rettigheter i medhold av § 74, beror på en 
konkret vurdering. 

Etter utl § 38 kan oppholdstillatelse gis når sterke menneskelige hensyn taler for 
det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket. For å avgjøre om det 
foreligger sterke menneskelige hensyn, skal det foretas en totalvurdering, jf. 
annet ledd. 

Etter annet ledd kan det blant annet kan legges vekt på om det foreligger 
sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for 
tillatelse. Videre kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, 
herunder mulige konsekvenser av omfanget av søknader på liknende grunnlag, 
de samfunnsmessige konsekvensene, hensynet til kontroll og til respekt for 
lovens øvrige regler, jf. § 38 fjerde ledd. 

Etter forskriftens (utf) § 8-1, jf. utl § 38, skal det foretas en vurdering av 
søkerens individuelle situasjon. Det er ikke avgjørende hvilken nasjonalitet 
søkeren tilhører, eller hvilket geografisk område han kommer fra, men hvilke 
forutsetninger den enkelte har for å returnere til hjemlandet. 

Etter utf § 8-12 er det som hovedregel et vilkår for oppholdstillatelse at det er 
lagt frem dokumentasjon på identitet, jf. utl § 83 tredje ledd.  

Etter utl § 74 kan en utlending som er vernet mot utsendelse etter utl § 73 som 
sitt eneste grunnlag for opphold i riket, gis midlertidig oppholdstillatelse inntil 
hinderet for utsendelse bortfaller.  

Bestemmelsen i utl § 74 er bl.a. gitt særlig med tanke på eksklusjonssakene. 
Det heter i Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 117: «Det er viktig å gi klare signaler 
om at personer som er ekskludert fra flyktningstatus skal forlate riket når 
returhindringene bortfaller». Samtidig har lovgiver funnet det nødvendig å 
formalisere oppholdet i riket i disse tilfellene, gjennom at det gis midlertidig 
oppholdstillatelse med begrensninger.  
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Det fremgår videre av forarbeidene på s. 118 at det alltid må vurderes om 
utlendingen i slike tilfeller bør gis en ordinær tillatelse på grunn av sterke 
menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, men at i utgangspunktet 
«tilsier ikke vernet mot utsendelse i seg selv at vilkårene for førstegangs 
tillatelse etter § 38 er oppfylt.» Om forholdet mellom utl §§ 38 og 74 heter det 
videre: «En utlending uten tillatelse eller som har fått tillatelse etter lovens § 74 
kan imidlertid få tillatelse etter § 38 på et senere tidspunkt. Lengre tids opphold 
med eller uten tillatelse etter § 74 uten utsikter til bortfall av 
utsendelseshinderet, er etter departementets oppfatning relevante momenter i 
en helhetsvurdering av om tillatelse etter § 38 skal gis.» 

Også i NOU 2004:20 side 422 første spalte er det fremholdt: «I enkelte saker 
kan det allerede på vedtakstidspunktet knytte seg betydelig usikkerhet til om 
hinderet for utsendelse kommer til å falle bort i overskuelig fremtid. [ ] I slike 
tilfeller kan det etter hvert bli aktuelt å innvilge en tillatelse som danner grunnlag 
for familieinnvandring og/eller permanent oppholdstillatelse. I praksis vil det da 
være mest aktuelt for myndighetene å vurdere en tillatelse i medhold av 
lovutkastet § 47 [lovens § 38] om opphold av sterke rimelighetsgrunner. Ved 
den konkrete vurderingen bør det i så fall legges tilbørlig vekt på hva som i sin 
tid var grunnlaget for vedtaket om utelukkelse eller utvisning, og i hvilken grad 
de hensyn som begrunnet vedtaket fortsatt gjør seg gjeldende.» 

I de tilfeller der klageren har blitt ekskludert, viser gjennomgangen at UNE i alle 
saker, med unntak av én, har gitt klageren en tillatelse i medhold av utl § 74 
eller 1988-loven § 8 annet ledd, jf. 1988-loven § 21 annet ledd.  

I saken der klageren ble gitt en vanlig § 38-tillatelse, dissenterte nemndleder. 
Nemndmedlemmenes begrunnelse for å gi klageren en § 38-tillatelse, var at 
klageren hadde kone og barn igjen i hjemlandet. Klageren var vernet mot retur 
til hjemlandet, og det var ikke holdepunkter for at familien kunne ha et samliv 
andre steder enn i Norge. Det ble videre vist til at det fulgte av forarbeidene at 
lengre tids opphold i Norge, uten utsikter til bortfall av utsendelseshinderet, var 
relevant for om ubegrenset oppholdstillatelse skulle innvilges etter lovens § 38. I 
denne saken knyttet det seg usikkerhet til om returhinderet vil falle bort i 
overskuelig fremtid. Ut fra en slik situasjon mente flertallet at det var 
problematisk å nekte klageren en tillatelse som ga rett til familieinnvandring. 
Hensynet til familiens enhet og barnas beste, jf. barnekonvensjonen art. 3, talte 
etter nemndmedlemmenes vurdering for at klageren etter flere års atskillelse ble 
gitt anledning til å bli gjenforent med sin familie i Norge.  
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	I.Innledning
	I.Innledning
	Span

	Notatet omhandler utelukkelse (eksklusjon) fra rett til anerkjennelse som flyktning etter utlendingsloven (utl) § 31.  
	P
	Formålet med praksisnotatet er å gi en fremstilling av UNEs praksis. Notatet er basert på en gjennomgang av vedtak hvor eksklusjon har vært et sentralt tema. Vedtakene er innhentet fra asylavdelingen og gjennom søk i interne databaser. Det har ikke vært noen begrensninger i utvalget. Målet har vært å innhente flest mulig vedtak.  
	P
	Vedtakene vi har gjennomgått er i hovedsak fattet etter 2010. Det tas likevel forbehold om at ikke alle vedtak som berører dette temaet er kommet med i notatet. For øvrig vises det til at saksomfanget knyttet til de ulike problemstillingene varierer.  
	I.Formålet med eksklusjon
	I.Formålet med eksklusjon
	Span

	P
	Formålet med eksklusjon etter utl § 31 første ledd er todelt. For det første er det å utelukke personer som anses uverdige for flyktningstatus. For det andre er det å sikre at personer, som har gjort seg skyldige i alvorlige forbrytelser utenfor Norge, ikke skal unngå strafforfølgning ved å søke om asyl.  
	P
	Formålet med bestemmelsen er ikke å beskytte samfunnet eller nasjonale interesser.1 Dette hensynet ivaretas av § 31 annet ledd.  
	1 Sml. European Court of Justice, Bundesrepublik Deutschland v. B and D, C-57/09 and C-101/09 (2010) pkt.104. 
	1 Sml. European Court of Justice, Bundesrepublik Deutschland v. B and D, C-57/09 and C-101/09 (2010) pkt.104. 
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	P
	Bestemmelsen i utl § 31 første ledd er uttømmende. I en rekke vedtak er det lagt til grunn at bestemmelsen om eksklusjon skal tolkes restriktivt på grunn av de alvorlige følgene av eksklusjon. 
	P
	Eksklusjon forutsetter en konkret og grundig vurdering av hver enkelt sak. Det må foreligge et individuelt ansvar for de forbrytelser som gir grunnlag for eksklusjon. Medlemskap i en voldelig gruppe eller organisasjon gir ikke alene grunnlag for eksklusjon.  
	P
	UNE tar ikke stilling til spørsmål om eksklusjon uten at vilkårene for flyktningstatus i utl § 28 er oppfylt.  
	III.Sentrale kilder
	III.Sentrale kilder
	Span

	P
	Bestemmelsen i utl § 31 første ledd skal tolkes i samsvar med flyktningkonvensjonen (FK) av 1951 art. 1F, og i lys av internasjonal strafferett og humanitærrett. 
	P
	UNE bygger på en rekke kilder, bl.a. statuttene til den permanente internasjonale straffedomstolen (ICC)2 og statuttene til den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY)3, samt praksis fra disse domstolene. UNE legger også stor vekt på anbefalinger fra UNHCR4 og rettsavgjørelser fra EU-domstolen og nasjonale domstoler i sammenlignbare land.  
	2 Rome Statute of the International Criminal Court (1998) 
	2 Rome Statute of the International Criminal Court (1998) 
	3 Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (International Tribunal for the Former Yugoslavia) (1993) 
	4 Særlig UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) og UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003).  

	IV.Bevisvurderingen
	IV.Bevisvurderingen
	Span

	P
	Etter utl § 31 første ledd må det være «alvorlig grunn til å anta» at klageren har gjort seg skyldig i en alvorlig forbrytelse. Utgangspunktet etter UNEs praksis er at det må være overveiende sannsynlig at klageren har utført eller medvirket til forbrytelsen.  
	P
	Tidligere var det et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Dette ble endret ved ikrafttredelsen av ny utlendingslov. I forarbeidene til någjeldende lov fremgår at det må foreligge alminnelig sannsynlighetsovervekt, jf. Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 112 og s. 417 og NOU 2004:20 s. 400. Beviskravet må likevel vurderes i sammenheng med forholdene i den enkelte sak, jf. ot.prp. s. 112. UNE har i sin praksis vist til uttalelsene i forarbeidene og lagt til grunn at det i utgangspunktet er et krav om alminne
	P
	Bevisbyrden ligger hos utlendingsmyndighetene. Dvs. at myndighetene må påvise at vilkårene for eksklusjon er oppfylt. I to vedtak har UNE uttalt at frivillig medlemskap i en voldelig organisasjon kan gi en presumsjon for ansvar, slik at bevisbyrden snus. I slike tilfeller må klageren påvise at det ikke er alvorlig grunn til å tro at han har utført eller medvirket til gruppens forbrytelser. Nemndene viser i sin begrunnelse til UNHCRs bakgrunnsnotat om eksklusjon (2003) pkt. 60, men understreker at en slik pr
	P
	UNE har i tre vedtak uttalt at klagerens manglende vilje til å gi opplysninger ikke alene kan gi grunnlag for eksklusjon.  
	P
	I vurderingen av om klageren har gjort seg skyldig i en alvorlig forbrytelse, bygger UNE på en rekke kilder. Det naturlige utgangspunktet er klagerens asylforklaring til norske myndigheter. UNE kan også legge vekt på opplysninger klageren har gitt til andre europeiske myndigheter, f.eks. dersom vedkommende tidligere har søkt om beskyttelse i annet europeisk land.  
	P
	Opplysninger fra hjemlandets myndigheter kan tillegges vekt, men må vurderes svært nøye. Det er ikke uvanlig at enkelte regimer fabrikkerer bevis eller dommer for å ramme opposisjonelle. I en sak fra Tyrkia ble klagerens forklaring om sin rolle i PKK lagt til grunn til tross for at en tyrkisk dom indikerte at han hadde en langt mer aktiv rolle enn han selv ga uttrykk for. Nemnda mente at det var god grunn til å tvile på dommen. I begrunnelsen ble det vist til at man ikke kunne se bort fra at mye av innholde
	P
	Det hender at klageren erkjenner å ha utført eller medvirket til alvorlige forbrytelser. Men det vanligste er at klageren opplyser å ha tilhørt en gruppe eller et organ som har begått alvorlige forbrytelser, men nekter for å ha gjort noe galt. I slike tilfeller sammenholder nemnda de opplysninger man har om klagerens rolle og aktivitet (osv.) med den kunnskap man har om gruppen og deres forbrytelser for å avgjøre om det er alvorlig grunn til å tro at han har gjort seg skyldig i en alvorlig forbrytelse. Man 
	P
	I mange saker er troverdighet et tema. Klageren har f.eks. gitt motstridende opplysninger om sin egen rolle, eller opplysninger som ikke samsvarer med alminnelig landkunnskap. Til illustrasjon fant nemnda det påfallende at en person med oppgave å rapportere motstandsaktivitet mot Saddams regime, etter det opplyste aldri i sin yrkesperiode hadde rapportert om opposisjonelle. I en annen sak stilte nemnda seg tvilende til klagerens forklaring om at han aldri hadde begått overgrep i den revolusjonære påtalemynd
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	V.Forbrytelser etter utl § 31 første ledd
	Span

	a)Forbrytelser etter bokstav a
	P
	Klageren kan nektes flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å tro at han: 
	P
	«a) 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» 
	P
	Bestemmelsen tilsvarer Flyktningkonvensjonen art. 1F (a). 
	i.Internasjonale avtaler
	P
	Loven har ingen definisjon av «forbrytelse» i bokstav a, men viser til «internasjonale avtaler» hvor slike forbrytelser er definert. Den viktigste internasjonale avtalen er ICC-statuttene. I en rekke vedtak vises det også til London-charteret om den internasjonale militærdomstolen av 1945, FNs folkerettskommisjon, Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind av 1996 og UNHCRs retningslinjer og bakgrunnsnotat om eksklusjon av 2003. Det er også vist til ICTY-statuttene. 
	ii.Forbrytelse mot freden
	P
	Etter utl § 31 første ledd bokstav a kan klageren bli utelukket hvis han har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden. Forbrytelser mot freden er aggresjonshandlinger mellom stater i strid med folkeretten, f.eks. en ulovlig invasjon eller okkupasjon, jf. ICC-statuttene art. 8 bis og London-charteret art. 6.UNE har så langt ikke truffet vedtak om eksklusjon på dette grunnlaget.
	iii.Krigsforbrytelser
	P
	Etter utl § 31 første ledd bokstav a kan klageren nektes flyktningstatus hvis han har gjort seg skyldig i en krigsforbrytelse. Krigsforbrytelser er alvorlige krenkelser av folkerettens regler om krigføring og væpnede konflikter. Det dreier seg i hovedsak om bruk av forbudte stridsmidler eller metoder, og krenkelser av sivile eller andre beskyttede personer og objekter. Klare eksempler på krigsforbrytelser er drap og mishandling av sivile. Krigsforbrytelser er nærmere definert i ICC-statuttene art. 8.  
	P
	En krigsforbrytelse forutsetter at det er en internasjonal eller intern væpnet konflikt og at den begås i forbindelse med konflikten. En væpnet konflikt foreligger når statene bruker våpen mot hverandre eller ved langvarig væpnet vold mellom statens myndigheter og organiserte væpnede grupper. En intern 
	væpnet konflikt må avgrenses mot intern uro, isolerte og sporadiske voldshandlinger.  
	P
	UNE har i en rekke saker lagt til grunn at det foreligger en væpnet konflikt i det området klageren kommer fra. Men i tillegg til at det må foreligge en væpnet konflikt må forbrytelsen begås i forbindelse med konflikten. Dette skiller krigsforbrytelser fra alminnelige kriminelle handlinger. Den væpnede konflikten må ha spilt en betydelig rolle for beslutningen om å utføre forbrytelsen, motivet, evnen til å utføre den eller måten den utføres på.  
	iv.Forbrytelse mot menneskeheten
	P
	Forbrytelse mot menneskeheten er alvorlige overgrep som begås som ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning, f.eks. drap, tortur, slaveri og deportasjon. Slike forbrytelser kan begås i krigstid eller fredstid. UNE viser i sine vedtak til definisjonen i ICC-statuttene art. 7. 
	P
	UNE har lagt til grunn at slike forbrytelser har blitt begått av bl.a. Saddam Husseins regime i Irak, KHAD i Afghanistan, serbiske styrker under Kosovo-konflikten i 1999, myndighetene i Zimbabwe, regjeringshæren i Burma og Kadyrov-regimet i Tsjetsjenia.  
	P
	Nemndene har i liten grad definert hva som ligger i begrepene «utbredt» og «systematisk».   
	v.Folkemord
	P
	Folkemord er alvorlige overgrep som begås mot medlemmer av en bestemt nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe i den hensikt å ødelegge gruppen helt eller delvis. Folkemord er bl.a. definert i folkemordskonvensjonen av 1948 art. 2 og ICC-statuttene art. 6. Det viktigste kjennetegnet på folkemord er formålet: å utslette en gruppe, helt eller delvis. Folkemord kan begås i krig og fred, av myndigheter og sivile. UNE har så langt ikke truffet vedtak om eksklusjon på dette grunnlaget. 
	b)Forbrytelser etter bokstav b
	P
	Klageren har ikke rett til flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å anta at han 
	P
	«b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser, før han fikk adgang til Norge som flyktning» 
	i.Når er en forbrytelse «alvorlig»?
	I ot.prp. til utlendingsloven vises det til at innholdet i begrepet «alvorlig 
	kriminalitet» i punkt (b) vil bero på en folkerettslig fortolkning. Det har mindre betydning hvorvidt man innenfor de ulike nasjonale rettssystemer teknisk sett karakteriserer den kriminelle handling som en «forbrytelse». Det er kriminalitet som samfunnet sterkt fordømmer, og som normalt vil medføre lange fengselsstraffer, som etter bestemmelsen kan medføre eksklusjon. I UNHCRs retningslinjer punkt 14 er blant annet drap, voldtekt og væpnet ran nevnt som eksempler på forbrytelser som faller inn under begrep
	5 Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 108 
	5 Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 108 
	6 GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 
	7 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) 
	8 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 43. 

	P
	I UNEs praksis har blant annet følgende forbrytelser falt inn under begrepet «alvorlig kriminalitet»: avstraffelse ved å skyte personer i beina, kidnapping, mishandling og tortur, drap, deltagelse i geriljagrupper som har utført; kamphandlinger, drap og utsetting av miner mv. 
	H3
	ii.Når er en forbrytelse «ikke-politisk»?
	Begrepet «ikke-politisk forbrytelse», som også er anvendt i FK art. 1F bokstav b, er blant annet omtalt i UNHCRs håndbok punkt 152, UNHCRs retningslinjer punkt 156 og i UNHCRs bakgrunnsnotat om eksklusjon punkt 43.7 
	P
	I UNHCRs håndbok punkt 152 står det blant annet at en politisk forbrytelse forutsetter at personen må ha et reelt og legitimt politisk motiv. Videre må det være nær og direkte sammenheng mellom det politiske motivet og resultatet av handlingen, samt at det må være et rimelig forhold mellom handlingen og motivet. Ifølge UNHCRs retningslinjer punkt 15 bør det politiske motivet være «consistent with human rights principles». Fra UNHCRs håndbok og retningslinjer kan det utledes at to grunnvilkår må være oppfylt
	P
	(1)For det første må søkeren ha et reelt politisk formål med forbrytelsen. Detteformålet må veie tyngre enn private motiv, for eksempel et ønske om hevn.Formålet må være forenlig med grunnleggende menneskerettigheter. Dettefremheves av UNHCR:
	P
	«For a crime to be regarded as political in nature, the political objective should be consistent with human rights and fundamental freedoms. A political goal which breaches fundamental human rights cannot form a justification.» 8
	P
	(2)For det andre kan ikke forbrytelsen fremstå som uforholdsmessig grov.9 IEUs statusdirektiv (2004) art. 12 nr. 2 (b) står det at:
	9 UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 15, UNHCR Statement on Article 1 F of the 1951 Convention (2009) s. 12 og EU Statusdirektiv (2004) art. 12 nr. 2 (b). 
	9 UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 15, UNHCR Statement on Article 1 F of the 1951 Convention (2009) s. 12 og EU Statusdirektiv (2004) art. 12 nr. 2 (b). 
	10 UNHCR Guidelines on Exclusion (2003) pkt. 15.  
	11 European Court of Justice (Grand Chamber) - Judgement in joined cases C-57/09 and C-101/09 - B and D v. Germany, 9 November 2010, avsnitt 81. 

	P
	«particularly cruel actions, even if committed with an allegedly political objective, may be classified as serious non-political crimes.» 
	P
	For at en handling skal kunne karakteriseres som en politisk forbrytelse, må den være legitim. For eksempel vil ikke en terrorhandling mot sivile bli anerkjent som en politisk forbrytelse, selv om den har et politisk formål.10 Dette ble slått fast av EU domstolen i en dom fra 2011:  
	P
	«[I]t is clear that terrorist acts, which are characterised by their violence towards civilian populations, even if committed with a purportedly political objective, fall to be regarded as serious non-political crimes within the meaning of point (b).»11 
	P
	En alvorlig ikke-politisk forbrytelse kan bare føre til eksklusjon hvis den begås før ankomst til Norge. Forbrytelser utført i Norge gir ikke grunnlag for eksklusjon, men utvisning. 
	P
	Ved gjennomgangen av vedtak er det ikke identifisert saker hvor klageren anses å ha utført en politisk forbrytelse som faller inn under beskrivelsen ovenfor. På denne bakgrunn er det ikke mulig å si noe generelt om hvilke forbrytelser som anses som politiske i UNEs praksis, og således ikke medfører utelukkelse. I en rekke saker har derimot utlendingens handlinger blitt ansett som ikke-politiske. Klagerne har i disse sakene vært tilknyttet en organisasjon eller et myndighetsorgan som er kjent for å ha begått
	P
	c)Forbrytelser etter bokstav c
	P
	Klageren har ikke rett til flyktningstatus hvis det er alvorlig grunn til å anta at han 
	P
	«c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper.»  
	P
	Dette er en uklar og vag bestemmelse. FNs mål og prinsipper er i korthet å forhindre krig, fremme internasjonal rett, sikre menneskerettigheter og bidra til sosial utvikling, jf. FN-paktens fortale og art. 1-2.  
	P
	Bestemmelsen er lite anvendt i norsk praksis. I juridisk teori har Atle Grahl-Madsen uttalt at de som utformet flyktningkonvensjonen trolig bare hadde en «vag anelse om innholdet i begrepet» da det ble innført.12 I Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 av 28. september 2001 pkt. 5 slås det fast at terrorhandlinger er i strid med FNs mål og prinsipper.  
	12 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leiden (1966) s. 283. 
	12 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leiden (1966) s. 283. 

	P
	Ved gjennomgangen av vedtak er det ikke identifisert saker hvor klageren er blitt vurdert og/eller ekskludert etter denne bestemmelsen. 
	VI.Ansvar 
	VI.Ansvar 
	–
	 utføre eller medvirke
	Span

	Søkeren kan gjøre seg skyldig i en forbrytelse etter utl § 31 første ledd ved å utføre eller medvirke til en forbrytelse.  
	a)Utføre
	Det individuelle straffansvaret er angitt i ICC-statuettene art. 25. Art. 25 nr. 3 bokstav a medfører straffansvar for den som begår en forbrytelse alene, sammen med andre eller gjennom andre, uavhengig av om den andre personen er strafferettslig ansvarlig eller ikke.  
	P
	I tre saker har nemnda kommet til at klageren har gjort seg skyldig i en forbrytelse ved personlig å utføre handlingen. I to av sakene hadde klageren vært ansatt i politiet/militæret og utført overgrep som ledd i sitt yrke. I den ene saken skulle klageren ha drept brorens angivelige drapsmann. I disse sakene erkjente klagerne å ha utsatt fanger eller andre for mishandling, tortur og  -  i den sistnevnte saken  -  drap. I sakene der klageren var tilknyttet politiet/militæret ble det også funnet sannsynliggjo
	P
	Utfallet i sakene beror på en helhetsvurdering. Nemndene ser bl.a. nærmere på gruppen klageren anfører å være en del av, herunder arten og omfanget av overgrep gruppen er kjent for å ha utført, klagerens oppgaver, rolle, posisjon og aktiviteter, og omfanget av overgrep som vedkommende skal ha utført. 
	b)Medvirke
	Det individuelle straffansvaret omfatter også den som medvirker til forbrytelsen, jf. ICC art. 25 nr. 3 bokstav b-d. Det internasjonale medvirkningsansvaret omfatter både fysisk og psykisk medvirkning før, under og etter forbrytelsen. 
	Etter internasjonal rettspraksis er det et generelt krav at søkeren har gitt et betydelig bidrag (”substantial contribution”) til forbrytelsen.13 Dette fremheves av UNHCR:   
	13 Dette følger både av rettspraksis fra Jugoslavia – og Rwanda tribunalene, og de øverste domstolene i bl.a. Tyskland, Storbritannia og New Zealand, samt UNHCRs anbefalinger. Foreløpig er det likevel usikkert om ICC vil oppstille et slikt krav, selv om praksis fra de øvrige tribunalene utvilsomt vil ha stor betydning, sml. William A. Schabas, A Commentary on the Rome Statute (2010) s. 435. 
	13 Dette følger både av rettspraksis fra Jugoslavia – og Rwanda tribunalene, og de øverste domstolene i bl.a. Tyskland, Storbritannia og New Zealand, samt UNHCRs anbefalinger. Foreløpig er det likevel usikkert om ICC vil oppstille et slikt krav, selv om praksis fra de øvrige tribunalene utvilsomt vil ha stor betydning, sml. William A. Schabas, A Commentary on the Rome Statute (2010) s. 435. 
	14 UNHCR Guidelines (2003) pkt. 18, sml. UNHCR Background Note (2003) pkt. 51 og UNHCR Statement (2009) pkt. 2.2.2. 
	15UNHCR Background Note (2003) pkt. 53. 
	16 Supreme Court, R (on the application of JS) (Sri Lanka) v. Secretary of State for the Home Department (2010) pkt. 38.

	P
	«In general, individual responsibility flows from the person having committed or made a substantial contribution to the commission of the criminal act, in the knowledge that his or her act or omission would facilitate the criminal conduct.»14 
	P
	«The contribution may be in the form of practical assistance, encouragement or moral support and must have a substantial (but not necessarily causal) effect on the perpetration of the crime.»15  
	P
	Britisk høyesterett påpeker at det også kan være grunnlag for eksklusjon dersom søkeren frivillig har bidratt i betydelig grad til å styrke organisasjonens evne til å begå forbrytelser: 
	P
	«Put simply, I would hold an accused disqualified under article 1F if there are serious reasons for considering him voluntarily to have contributed in a significant way to the organisation’s ability to pursue its purpose of committing war crimes, aware that his assistance will in fact further that purpose.» 16
	P
	Medvirkningsansvar kan ikke konstateres kun ved at vedkommende på et gitt tidspunkt var et høytstående medlem av et undertrykkende regime, eller medlem av en voldelig organisasjon.  
	I sakene som er gjennomgått til dette notatet har klagerne i all hovedsak vært tilknyttet ulike typer organiserte grupper, både statlige og uavhengige, hvor fellesnevneren har vært at gruppene var bevæpnet og at deres angrep en eller flere ganger har rammet sivile. 
	P
	Vurderingen av om det foreligger sannsynlighetsovervekt for at klageren har medvirket aktivt eller passivt til en forbrytelse, beror på en helhetlig vurdering av en rekke momenter. Informasjonen som vurderes er ofte skjønnsmessig og saksspesifikk. Men det er likevel enkelte momenter som går igjen i UNEs vurdering, deriblant klagerens konkrete rolle og aktivitet, posisjon og rang i 
	systemet, klagerens karriereutvikling, hvilket ansvar vedkommende hadde, og kunnskapen klageren hadde om organets formål, virkemidler og metoder.  
	P
	Medvirkningsansvaret kan omfatte alt fra overvåking, rapportering, analysering, pågripelser, opplæring, organisering, transport av pengeutbytte mv. I det følgende ser vi nærmere på de ulike formene for medvirkningsansvar som går igjen i UNEs saker. Disposisjonen tar utgangpunkt i de ulike gjerningsbeskrivelsene.  
	I.Medvirkning til krigsforbrytelse
	Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI a) om innholdet i gjerningsbeskrivelsen «krigsforbrytelse».  
	P
	I fire saker ble det vurdert om klageren hadde medvirket til en krigsforbrytelse. Tre av klagerne var tilknyttet en offensiv militærgruppe, mens den fjerde var en del av et organisert nettverk. I tre av fire saker ble det funnet sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til en krigsforbrytelse.  
	P
	Offensiv nasjonal militærstyrke  
	I to av sakene, hvor klageren var tilknyttet en offensiv nasjonal militærstyrke, vedkjente klageren seg å ha deltatt i operasjoner som satte sivile liv på spill. I disse tilfellene kom nemdene til at det forelå et medvirkningsansvar.  
	P
	I den tredje saken var klagerens hovedoppgave kun å planlegge og forberede militærgruppens angrep. Klageren deltok ikke selv i offensive kampoperasjoner, men hadde i oppgave å legge planer for hvilke veier militærstyrken skulle benytte, og for utplassering av snikskyttere. Klageren bekreftet at andre i militærgruppen hadde utløst skudd under kamphandlinger. Ut fra tilgjengelig materiale om angrepet klageren hadde bidratt å planlegge, og virksomheten for øvrig, ble det ikke funnet grunnlag for å konstatere a
	P
	Organisert virksomhet  
	I den siste saken var klageren en del av en organisert gruppe hvor drap var en naturlig del av virksomheten. Klageren hadde ikke selv utført drap, men hadde medvirket ved å transportere virksomhetens pengeutbytte, samt at han hadde mottatt deler av pengeutbyttet. Dette medførte at klageren hadde medvirket til krigsforbrytelser. 
	II.Medvirkning til en forbrytelse på menneskeheten
	Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI a) om innholdet i gjerningsbeskrivelsen «forbrytelse mot menneskeheten».  
	P
	I 14 saker har det blitt vurdert om klageren hadde medvirket til en forbrytelse mot menneskeheten. Gjennomgangen viser at det i ni av disse sakene ble funnet sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til forbrytelse mot menneskeheten.  
	P
	Klagerne har hatt ulik rang/tittel og oppgaver i den virksomheten de hadde vært knyttet til. Og deres medvirkningsansvar ble ikke nødvendigvis bare vurdert ut fra én arbeidsoppgave. De typer medvirkningsansvar som hyppigst går igjen, er overvåking og rapportering, partipolitisk arbeid, leder- og opplæringsansvar, samt arrestasjon og vakthold. I det følgende ser vi nærmere på disse. 
	P
	Overvåking og rapportering 
	I fire saker var klagerens hovedanførsel at han hadde overvåket, innhentet og videreformidlet etterretningsinformasjon til virksomheten. Gjennomgangen viser at nemndene i disse sakene vurderte om klagerens posisjon, og hans konkrete virke, var tilstrekkelig nært knyttet til virksomhetens overgrep mot sivile. 
	P
	I alle sakene ble det lagt til grunn at klageren hadde kunnskap om at virksomheten han var tilknyttet begikk systematiske overgrep mot sivile. Og i tre av sakene resulterte klagernes rapportering i at sivile ble arrestert, avhørt og fengslet. På denne bakgrunn fant nemndene det sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til at sivile ble utsatt for overgrep. I den fjerde saken ble klagerens overvåking derimot ikke ansett å ha tilstrekkelig nærhet til virksomhetens overgrep mot sivile, og det ble derfor ikk
	P
	Grensedragningen i disse sakene kan ofte være vanskelig. I de tilfeller der klageren kun har hatt en perifer rolle i virksomheten, blir spørsmålet om klagerens rapportering og eventuelle pågripelser har bidratt til at partiet kan utføre systematiske og institusjonaliserte overgrep mot eksempelvis politiske motstandere. Dette kom på spissen i en av de ovennevnte sakene. Til tross for at klageren kun hadde hatt en lavtstående posisjon i virksomheten, og aldri hadde deltatt i avhør, ble det likevel konstatert 
	P
	I den fjerde saken, hvor det ikke ble funnet grunnlag for medvirkningsansvar, hadde klageren kun overvåket og koordinert informasjon mellom etterretningstjenesten og jordbruks- og helsedepartementet. Etter en helhetlig vurdering fant nemnda ikke bevismessig dekning for at klagerens posisjon, eller hans konkrete virke for organisasjonen, ga tilstrekkelig nærhet til de metoder organet var kjent for å anvende mot fanger. 
	P
	Partipolitisk arbeid 
	I en sak anførte klageren at han hadde sluttet seg til organet på grunn av deres politiske, verbale og ideologiske kamp for folks rettigheter. Klageren hadde ikke hatt en ledende rolle på et slikt nivå eller med et slikt innhold at han hadde vært involvert i beslutninger om væpnede aksjoner, bruk av våpen mv. Etter en konkret vurdering fant nemnda det ikke sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til en forbrytelse mot menneskeheten gjennom sitt arbeid for partiet.  
	P
	Leder- og opplæringsansvar  
	I de sakene der klageren har hatt en ledende rolle/posisjon i virksomheten, er nærheten til virksomhetens overgrep mot sivile mer framtredende. Likevel viser gjennomgangen at man også i disse sakene foretar en grundig helhetsvurdering. Blant annet har nemndene sett nærmere på hvilke oppgaver vedkommende hadde, om vedkommende selv hadde deltatt i eller utført overgrep, og/eller om han hadde bidratt eller tatt initiativ til overgrep. Videre ses det nærmere på hvor lang tjenestetid vedkommende har hatt, hvem h
	P
	I seks saker ble det funnet sannsynliggjort at klagerens bidrag, gjennom sitt lederverv i virksomheten, tilsa at han hadde medvirket til en forbrytelse mot menneskeheten. I alle sakene hadde klageren en viktig og nødvendig posisjon i systemet enten ved at vedkommende jobbet i anklagemyndigheten, var major, leder i et politisk parti, eller tropps-/bataljonssjef. Gjennom arbeidet hadde klagerne hatt kommando og ledet tropper, gitt soldater og nyansatte opplæring, etablert nye partiavdelinger, foretatt arresta
	P
	I flere av sakene ble det trukket fram at klageren hadde akseptert at overgrep ble begått, samt at han ikke hadde forsøkt å forhindre det. Videre er det fremhevet at flere av klagerne hadde hatt lang tjenestetid med tilhørende karriereutvikling. Dette tydet på at vedkommende hadde vært lojal mot systemet. Nemndene fremhevet også i flere av sakene at det ikke forelå informasjon om at klageren var pålagt å begynne, eller forhindret fra å slutte, i virksomheten. I enkelte saker ble det også vist til at klagere
	P
	I en sak kom nemnda derimot til at klagerens lederposisjon ikke tilsa at han hadde medvirket direkte eller bevisst til en forbrytelse mot menneskeheten. Dette til tross for at det forelå informasjon om at det ble utført overgrep mot sivile blant hans ansatte. Det som spesielt ble vektlagt i denne saken, var at landinformasjonen tilsa at omfanget av overgrep hadde gått ned etter at 
	klageren ble tilsatt som sjef. Isolert sett støttet dette klagerens påstander om at overgrep ikke ble begått på hans arbeidsplass. Etter konkret vurdering kom nemnda til at det ikke kunne fastslås at klageren hadde medvirket, eller lagt til rette for, en forbrytelse mot menneskeheten.  
	P
	Arrestasjon og vakthold  
	I to saker hadde klageren hatt en forholdsvis lavtstående posisjon i virksomheten, med begrenset ansvar og ingen påvirkningskraft på de avgjørelser som ble tatt.  
	P
	Klagerens oppgave i den ene saken var å pågripe sivile og holde vakt på et militæranlegg. I den andre saken hadde klageren ved én anledning pågrepet tre desertører. Som følge av klagernes posisjon og rolle i virksomheten, ble det ikke funnet grunnlag for å konkludere med at det forelå et medvirkningsansvar. I vedtakene ble det bl.a. vist til at klagerens informasjon om sin posisjon og rolle var plausibel sett i lys av landinformasjon presentert av landrådgiver. Videre ble det påpekt at én anholdelse av dese
	III.En alvorlig ikke-politisk forbrytelse
	Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt VI b) om innholdet i uttrykket«en alvorlig ikke-politisk forbrytelse».
	P
	I åtte av 11 saker ble funnet sannsynliggjort at klageren hadde medvirket til en alvorlig ikke-politisk forbrytelse. På lik linje med sakene ovenfor var klagerne tilknyttet ulike typer organiserte grupper, både statlige og uavhengige, hvor fellesnevneren var at gruppene var bevæpnet, og at deres angrep en eller flere ganger hadde rammet sivile. 
	P
	Klagerens medvirkningsansvar omfatter alt fra overvåking og rapportering, arrestasjon, utføring av viktige og sentrale oppgaver i virksomheten, arrestasjon/bortføring, og deltakelse i kamphandlinger. I sakene der det ikke ble funnet grunnlag for eksklusjon, ble klagerens handlinger ikke ansett å gi et betydelig bidrag til virksomhetens forbrytelser. Blant annet hadde noen av klagerne i oppgave å skaffe mat og medisiner, utføre vakthold og pågripe terrorister. I det følgende ser vi nærmere på de nevnte typer
	P
	Overvåking og rapportering  
	I to saker som er gjennomgått hadde klageren ansvar for organisasjonens informasjonsinnhentings- og etterretningsarbeid. 
	P
	I den ene saken hadde klageren en høytstående posisjon i avdelingen. All informasjon gikk gjennom klageren. Rapporter og informasjon ble silt, vurdert, analysert og sammenfattet av klageren før det ble overlevert til organets direktør. Klagerens bidrag ga direktøren tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke tiltak som skulle settes i verk. Det forhold at klageren ikke selv tok endelig beslutning om ev. arrestasjon og avhør av enkeltpersoner, var etter nemndas vurdering ikke avgjørende for å fas
	P
	Også i den andre saken hadde klageren en avgjørende rolle i pågripelsen av personer som ble ansett å ha utført regimefiendtlige handlinger, blant annet desertører. Etter nemndas vurdering var det svært sannsynlig at klageren, gjennom sin langvarige arbeid, hadde medvirket til at mennesker hadde blitt arrestert og utsatt for tortur, drap eller annen umenneskelig behandling.  
	P
	Arrestasjon og vakthold 
	I seks saker hadde klageren vært med på å arrestere sivile og gjennomført vakthold ved en militærbase. I fire av sakene ble det konstatert at klageren hadde medvirket til en ikke-politisk forbrytelse.  
	P
	Gjennomgangen viser at vurderingen av klagerens ansvar tar utgangspunkt i en individuell og konkret vurdering. Bl.a. klagerens rang og rolle er relevante momenter. I alle sakene ble det lagt til grunn at klageren visste at pågrepne fanger kunne bli utsatt for mishandling og tortur. Dersom klageren var en viktig faktor for at organet kunne fungere som forutsatt, har UNE i flere saker kommet til at klageren har et medvirkningsansvar som gir grunnlag for eksklusjon.  
	P
	I motsatt retning går en sak hvor klageren hadde hatt de samme oppgaver som alle andre i sin enhet, samtidig som han var underlagt tvungen tjenesteplikt. Klageren hadde altså ikke hatt noe valg når det gjaldt sin tilstedeværelse i enheten. Videre hadde han kun vært en vanlig menig, som ikke syntes å ha hatt noen form for påvirkningsmulighet på de handlingene som ble foretatt. 
	P
	Utføring av viktige og sentrale oppgaver virksomheten 
	I en sak var klageren kaptein på et skip som skaffet virksomheten viktige forsyninger som våpen, medisiner og byggematerialer. I tillegg var han maskinist med ansvar å forbedre selvmordsbåtene til virksomheten.  
	P
	Fartøyet klageren har vært ombord på hadde deltatt i kamphandlinger. Men han hadde ikke selv vært bevæpnet eller deltatt i kamphandlinger. Klagerens oppgaver ble likevel ansett som en viktig og sentral del av virksomhetens forbrytelser mot sivile.  
	P
	Deltakelse i kamphandlinger 
	Deltakelse i en motstandsgruppe som både utførte overgrep mot nasjonale myndigheter og deltok i væpnede konflikter mot sivile, har i en sak medført at klageren ble ekskludert pga. medvirkning til drap. 
	IV.Gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipperetter bokstav c
	Vi har ikke identifisert saker hvor eksklusjon er blitt vurdert etter denne bestemmelsen. 
	VII.Subjektiv skyld
	VII.Subjektiv skyld
	Span

	Klageren må ha gjort seg «skyldig» i en alvorlig forbrytelse. Skyldkravet er forsett. Klageren må ha utført handlingen med forsett og kunnskap om følgene av handlingen.   
	P
	Kravene til forsett og kunnskap er nærmere definert i ICC-statuttene art. 30. Forsett foreligger dersom man har til «hensikt å forårsake konsekvensen eller er oppmerksom på at den vil inntreffe som en normal følge av begivenhetenes gang.» Kunnskap betyr å være «oppmerksom på at det foreligger en omstendighet eller at en konsekvens vil inntreffe som en normal følge av begivenhetenes gang.» Dette er også lagt til grunn i UNEs praksis.  
	VIII.Straffrihetsgrunner
	VIII.Straffrihetsgrunner
	Span

	Klageren kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig hvis det foreligger straffrihetsgrunner. I slike tilfeller er det heller ikke grunnlag for eksklusjon. Av relevante rettskilder vedrørende straffrihetsgrunner vises det til ICC-statuttene artikkel 31-33, ICTY-statuttene artikkel 7 (4), og UNHCRs anbefalinger pkt. 22. 
	P
	ICC-statuettene art. 31 nr. 1 nevner utilregnelighet på grunn av psykisk lidelse eller skade, ufrivillig rus, selvforsvar og tvang. Art. 32 omhandler rettsvillfarelse og faktisk villfarelse, mens art. 33 omhandler ordre fra overordnet. Generelt er det strenge krav for å kunne påberope seg disse straffrihetsgrunnene. 
	P
	I UNEs saker er det påberopt ulike straffrihetsgrunner, bl.a. ordre, tvang, selvforsvar og ruspåvirket tilstand. Det har også blitt anført at klageren har sonet sin straff eller forsøkt å hjelpe fanger og andre berørte. Den hyppigst forekommende anførselen er at handlingen er utført under ordre. De øvrige straffrihetsgrunnene er ofte anført som et tilleggsargument for å underbygge at klageren ikke kan holdes ansvarlig for de handlinger som er utført.  
	P
	Ordre 
	Etter ICC-statuttene art. 33 nr. 1 vil ikke ordre frita for ansvar med mindre klageren var rettslig forpliktet til å adlyde ordre, ikke visste at ordren var 
	rettsstridig, og ordren ikke var åpenbart rettsstridig. Ordre om å begå folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten vil være åpenbart rettsstridig, jf. nr. 2.  
	P
	I internasjonal strafferett er terskelen for straffrihet for handlinger utført under ordre satt svært høyt. I Erdemovic-saken (ICTYs dom 07.09.1997) ble militær ordre og frykten for represalier (nødrett) ikke godtatt som straffrihetsgrunn. I senere saker for ICTY er ordre og frykt for represalier blitt behandlet som formildende omstendigheter ved straffeutmålingen. Det kan også nevnes at ved Nürnberg-oppgjøret etter andre verdenskrig, ble det også lagt til grunn en svært streng terskel for straffrihet. 
	P
	Når UNE har vurdert om det foreligger formildende omstendigheter, har det blant annet blitt sett nærmere på følgende momenter: Var klageren kjente med hvilke arbeidsoppgaver han ville få ved tilsetting, hadde han mulighet til å si nei til arbeidsoppgaver han var pålagt, hvor lang tjenestetid hadde han i virksomheten, og/eller kunne han avslutte arbeidsforholdet. I sistnevnte tilfelle er det tvangsaspektet ved arbeidet som vurderes nærmere. Videre er det sett nærmere på ulike former for motarbeidelse av regi
	P
	I 12 saker ble det ikke funnet grunnlag for å frita for skyld som følge av at handlingene var uført under ordre. I flere saker ble det vist til at det ikke var holdepunkter for at klageren eller andre var stilt overfor en umiddelbar trussel om død eller alvorlig legemsbeskadigelse. I de sakene hvor det forelå informasjon om at klageren hadde utført og/eller medvirket til mishandling og tortur, ble det i flere saker bemerket at det er usikkert om ICC art. 33 i det hele tatt er ment å omfatte straffefrihet fo
	P
	I en sak ble lagt til grunn at klageren ved å adlyde ordre både var under tvang og at han også reelt sett hadde avverget mer alvorlige handlinger enn han selv hadde utført. Unnlatelse av å utføre ordren ville ha avstedkommet hardere straff overfor den aktuelle fangen, i tillegg til at klageren selv ville ha blitt korporlig straffet. Nemnda fant etter en helhetsvurdering – og under tvil – at vilkårene for å utelukke klageren fra retten til vern som flyktning som følge av dette ikke var oppfylt, og at klagere
	P
	Tvang 
	Etter ICC-statuttene art. 31 (1) (d) kan det gis straffrihet for handlinger utført under tvang forårsaket av trusler om umiddelbar død eller umiddelbar eller vedvarende alvorlig fysisk skade mot en selv eller andre personer. Det er en forutsetning at vedkommende har handlet rimelig og nødvendig for å avverge 
	trusselen, og ikke mente å forårsake større skade enn den som ble forsøkt avverget.  
	P
	UNHCR påpeker i sitt bakgrunnsnotat fra 2003 pkt. 70 at når tvang påberopes av en person som handlet på ordre fra en annen i en organisasjon, bør man legge vekt på om han med rimelighet kunne frasi seg medlemskapet, og hvorvidt han kunne ha gjort det tidligere hvis det var klart at situasjonen kunne oppstå.  
	P
	Vi har kun identifisert én sak hvor tvang er blitt vurdert som straffrihetsgrunn. Klageren skulle ha vært delaktig i en geriljagruppe, hvor han deltok i kamphandlinger og satt ut miner. Opplysningene om at klageren skulle ha handlet under tvang ble først fremsatt i klageomgangen. Etter nemndas vurdering framsto de nye opplysningene som et forsøk på å unngå eksklusjon, og medførte at tvangsaspektet ble tillagt liten vekt. Uansett mente nemnda at klageren hadde utført handlingene frivillig og med kunnskap om 
	P
	Ufrivillig beruselse 
	Etter art. 31 kan det gis straffrihet dersom vedkommende har handlet under ufrivillig beruselse.  
	P
	I en sak hvor klageren anførte straffrihet pga. beruselse ble det vist til at klageren hadde vært kjent med effekten av å ta det narkotiske middelet. Beruselsen ble derfor ikke ansett utilsiktet, ICC-vedtektene art. 31.  
	P
	Allerede sonet sin straff 
	I to saker som vi har gjennomgått hadde klageren sonet sin straff i hjemlandet før ankomst Norge. I begge disse sakene kom UNE til at klageren hadde gjort opp for seg.  
	P
	I vedtakene ble det bl.a. vist til at hensynet bak eksklusjonsreglene tilsa at det ikke var nødvendig med eksklusjon i slike tilfeller. Det ble videre vist til at Terje Einarsen og Vigdis Vevstad i deres rapport av 200617 bl.a. hadde argumentert for at avsonet straff er et viktig formildende moment når man skal avgjøre om en ikke-politisk forbrytelse er "alvorlig", men uten at dette i seg selv nødvendigvis fritar for eksklusjon.  
	17 Vigdis Vevstad, Elin Skaar og Terje Einarsen, Flyktningkonvensjonen Artikkel 1 C-F - Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene (2006) 
	17 Vigdis Vevstad, Elin Skaar og Terje Einarsen, Flyktningkonvensjonen Artikkel 1 C-F - Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene (2006) 

	IX.Plikt til å ekskludere
	IX.Plikt til å ekskludere
	Span

	Har UNE plikt til å treffe vedtak om eksklusjon i saker hvor vilkårene er oppfylt?
	P
	Flyktningkonvensjonen art. 1F er formulert (”shall not apply”) og tolket som en pliktregel.18 Dersom vilkårene er oppfylt, skal man treffe vedtak om eksklusjon. Ordlyden i utl § 31 første ledd er noe vagere. Den sier bare at man ikke har «rett til» flyktningstatus. UNE har imidlertid truffet vedtak om eksklusjon i alle saker hvor vilkårene har vært ansett oppfylt. I enkelte vedtak er det også uttalt at det skal treffes vedtak om eksklusjon dersom vilkårene er oppfylt.  
	18 UNHCR Background Notes on Exclusion (2003) pkt. 21, High Court of New Zealand, X & Y v. Refugee Status Appeals Authority (2007) pkt. 15 og United Kingdom Immigration Appeal Tribunal, Indra Gurung v. Secretary of State for the Home Department (2002) pkt. 38. 
	18 UNHCR Background Notes on Exclusion (2003) pkt. 21, High Court of New Zealand, X & Y v. Refugee Status Appeals Authority (2007) pkt. 15 og United Kingdom Immigration Appeal Tribunal, Indra Gurung v. Secretary of State for the Home Department (2002) pkt. 38. 
	19 UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (2003) pkt. 24, sml. UNHCR Håndboken (1979) pkt. 156. 
	20 Federal Court of Canada, Gil v. Canada (1994), House of Lords, T v. Secretary of State for the Home Department (1996), United States Supreme Court, Immigration and Naturalization Service v. Aguirre-Aguirre (1999), Federal Court of Australia, Tenzin Dhayakpa v. The Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1995) og High Court of New Zealand, X & Y v. Refugee Status Appeals Authority (2007). 

	X.Forholdsmessighetsvurdering
	X.Forholdsmessighetsvurdering
	Span

	Skal UNE vurdere forholdsmessigheten av eksklusjon i lys av de handlinger klageren har utført og de overgrep han risikerer ved retur? 
	P
	UNHCR støtter et slikt syn19, men det har fått liten støtte i statspraksis og blitt avvist av de øverste domstolene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.20 Synspunktet ble også avvist av EU-domstolen i B og D mot Tyskland (2010).  
	P
	Lovgiver har ikke tatt klart stilling til spørsmålet. Departementet påpeker i Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 113 at det i liten grad foretas en proporsjonalitetsvurdering i saker hvor klageren uansett er beskyttet av vernet mot utsendelse til tortur og mishandling.  
	P
	I det store flertallet av saker gjennomgått til dette notatet er det ikke foretatt en slik vurdering.    
	P
	XI.§ 31 andre ledd: Grunnleggende nasjonaleinteresser, eller dom for en særlig alvorligforbrytelse
	XI.§ 31 andre ledd: Grunnleggende nasjonaleinteresser, eller dom for en særlig alvorligforbrytelse
	Span

	P
	I utl § 28 annet ledd er det fastsatt at en utlending som faller inn under første ledd bokstav b, kan utelukkes fra flyktningstatus dersom det er grunnlag for å utvise utlendingen ut fra grunnleggende nasjonale interesser, eller dersom utlendingen har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for det norske samfunnet. 
	P
	Gjennomgangen viser at mindretallet i én sak kom til at en utlending måtte utelukkes fra flyktningstatus etter denne bestemmelsen. I denne saken var utlendingen straffedømt for gjentatt seksuell omgang med mindreårig. 
	XII.Vern mot retur og valg av tillatelse
	XII.Vern mot retur og valg av tillatelse
	Span

	Når vilkårene for asyl (beskyttelse) etter utl § 28 ikke er oppfylt, skal UNE etter§28 syvende ledd vurdere om klageren skal gis tillatelse etter § 38 eller § 74, jf.§73.
	P
	Vurderingen av om det skal gis midlertidig oppholdstillatelse uten begrensninger i medhold av utl § 38, eller om klageren skal innvilges midlertidig oppholdstillatelse med begrensede rettigheter i medhold av § 74, beror på en konkret vurdering. 
	P
	Etter utl § 38 kan oppholdstillatelse gis når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket. For å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn, skal det foretas en totalvurdering, jf. annet ledd. 
	P
	Etter annet ledd kan det blant annet kan legges vekt på om det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for tillatelse. Videre kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, herunder mulige konsekvenser av omfanget av søknader på liknende grunnlag, de samfunnsmessige konsekvensene, hensynet til kontroll og til respekt for lovens øvrige regler, jf. § 38 fjerde ledd. 
	P
	Etter forskriftens (utf) § 8-1, jf. utl § 38, skal det foretas en vurdering av søkerens individuelle situasjon. Det er ikke avgjørende hvilken nasjonalitet søkeren tilhører, eller hvilket geografisk område han kommer fra, men hvilke forutsetninger den enkelte har for å returnere til hjemlandet. 
	P
	Etter utf § 8-12 er det som hovedregel et vilkår for oppholdstillatelse at det er lagt frem dokumentasjon på identitet, jf. utl § 83 tredje ledd.  
	P
	Etter utl § 74 kan en utlending som er vernet mot utsendelse etter utl § 73 som sitt eneste grunnlag for opphold i riket, gis midlertidig oppholdstillatelse inntil hinderet for utsendelse bortfaller.  
	P
	Bestemmelsen i utl § 74 er bl.a. gitt særlig med tanke på eksklusjonssakene. Det heter i Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 117: «Det er viktig å gi klare signaler om at personer som er ekskludert fra flyktningstatus skal forlate riket når returhindringene bortfaller». Samtidig har lovgiver funnet det nødvendig å formalisere oppholdet i riket i disse tilfellene, gjennom at det gis midlertidig oppholdstillatelse med begrensninger.  
	P
	Det fremgår videre av forarbeidene på s. 118 at det alltid må vurderes om utlendingen i slike tilfeller bør gis en ordinær tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, men at i utgangspunktet «tilsier ikke vernet mot utsendelse i seg selv at vilkårene for førstegangs tillatelse etter § 38 er oppfylt.» Om forholdet mellom utl §§ 38 og 74 heter det videre: «En utlending uten tillatelse eller som har fått tillatelse etter lovens § 74 kan imidlertid få tillatelse etter §
	P
	Også i NOU 2004:20 side 422 første spalte er det fremholdt: «I enkelte saker kan det allerede på vedtakstidspunktet knytte seg betydelig usikkerhet til om hinderet for utsendelse kommer til å falle bort i overskuelig fremtid. [ ] I slike tilfeller kan det etter hvert bli aktuelt å innvilge en tillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring og/eller permanent oppholdstillatelse. I praksis vil det da være mest aktuelt for myndighetene å vurdere en tillatelse i medhold av lovutkastet § 47 [lovens § 38] o
	P
	I de tilfeller der klageren har blitt ekskludert, viser gjennomgangen at UNE i alle saker, med unntak av én, har gitt klageren en tillatelse i medhold av utl § 74 eller 1988-loven § 8 annet ledd, jf. 1988-loven § 21 annet ledd.  
	P
	I saken der klageren ble gitt en vanlig § 38-tillatelse, dissenterte nemndleder. Nemndmedlemmenes begrunnelse for å gi klageren en § 38-tillatelse, var at klageren hadde kone og barn igjen i hjemlandet. Klageren var vernet mot retur til hjemlandet, og det var ikke holdepunkter for at familien kunne ha et samliv andre steder enn i Norge. Det ble videre vist til at det fulgte av forarbeidene at lengre tids opphold i Norge, uten utsikter til bortfall av utsendelseshinderet, var relevant for om ubegrenset oppho





