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Asylrättscentrum är en ideell organisation som arbetar för en rättssäker och  
konventionsenlig asylprocess. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar, våren 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum.

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och  
granskar lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud 
rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Den här analysen är sammanställd och skriven av Linnea Midtsian, jurist på  
Asylrättscentrum. Linnea bevakar migrationsrätten ur ett Europaperspektiv. 
 
Den här sammanställningen är gjord inom Europaprojektet som finansieras av  
Postkodsstiftelsen. Delar av rapporten är ett resultat av en resa till olika europeiska  
länder som gjordes inom projektet.  
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Sverige har sedan den 20 juli 2016 en migrationsrättslig lagstiftning som i många delar  
strävar efter att ligga på en miniminivå av vad som följer av EU-rätten och svenska konven-
tionsåtaganden. En parlamentarisk kommitté1  har utrett hur den framtida migrations- 
lagstiftningen ska utformas efter det att den tillfälliga lagen upphör att gälla den 20 juli 2021. 

Med en lagstiftning som befinner sig på miniminivå är det särskilt viktigt att ta reda på vilka 
rättigheter för asylsökande som faktiskt följer av EU-rätten och internationella åtaganden. 
Detta för att säkerställa att rättstillämpningen inte de facto ligger under den tillåtna nivån. 
Att utreda var gränserna för svenska konventionsåtatanden och EU-rätten behövs också för 
att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar och konventionsenlig migrationslagstiftning efter 
den 20 juli 2021.

Jämförelse av migrationsrätten på Europeisk nivå
I denna rapport analyseras fem centrala rättsområden inom migrationsområdet ur ett  
Europarättsligt perspektiv. Det gäller skyddsprövningen, regleringen av s.k. säkra 
ursprungsländer, tillståndstidens längd, humanitära skäl och familjeåterförening. Alla  
rättsområden utom skyddsprövningen är direkt kopplande till den parlamentariska utred-
ningens eller dess sidoutredningars uppdrag. När det gäller skyddsprövningen utgör denna 
fråga den mest centrala delen av asylrätten, vilket är anledningen till att även denna fråga 
lyfts in. Hur skyddsprövningen är utformad får också betydelse för regleringen av andra 
 migrationsrättliga områden. 

1 Se Dir. 2019:32. Den framtida svenska migrationspolitiken.

Inledning
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Eftersom migrationsområdet i stora delar är harmoniserat på Europanivå är det värdefullt att 
jämföra hur andra länder har valt att reglera de aktuella rättsområdena. Förutom en genom-
gång av den rättsliga regleringen på Europanivå innehåller rapporten en jämförelse mellan 
Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Anledningen till att just dessa tre länder valdes är 
att de är tre tongivande europeiska länder och att länderna sinsemellan har valt olika vägar att 
utforma sin migrationslagstiftning. 

Jurister från Asylrättscentrum besökte både Tyskland, Frankrike och Nederländerna under 
hösten 2019 och mötte där företrädare för bland annat civilsamhällesorganisationer inom 
migrationsområdet. I Tyskland träffade vi företrädare för organisationerna Flüchtlingsrat 
Berlin och Oram samt verksamma asyljurister. I Frankrike träffande vi företrädare för orga-
nisationen Terre d ́ Asile och i Nederländerna besökte vi organisationen Dutch Council for 
Refugees. Utöver organisationer inom civilsamhället besökte vi den tyska migrationsmyn-
digheten (BAMF) i Berlin och Högsta Förvaltningsdomstolen (Raad van State) i Nederlän-
derna. De jämförande delarna i rapporten bygger på uppgifter från dessa möten i kombina-
tion med officiella källor. Mycket information har inhämtats från rapporter från Asylum 
Information Database (Aida) och officiell information från migrationsmyndigheterna i  
respektive lands hemsidor.

Bild från mötet med ORAM
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Migrationsområdet styrs till stor del genom direktiv och förordningar på EU-nivå. Direktiv 
måste implementeras och kan endast få direkt effekt när bestämmelser skapar rättigheter för 
den enskilde. Direktivformen fungerar därför som ett minmiskydd för enskildas rättigheter. 
Medlemsstater får alltså inom områden som regleras av direktiv ha regler som är mer  
förmånliga för den asylsökande. 

Skillnaden mellan förordningar och direktiv
Förordningsformen sätter en standard för rättighetsskyddet som varken kan höjas eller sän-
kas. Om en migrationsrättslig fråga regleras i en EU-förordning innebär det alltså att en 
enskild medlemsstat varken får ha mer förmånliga eller strängare regler än vad 
förordningen anger.

De flesta rättsakter inom migrationsområdet är i dagsläget direktiv. De direktiv som har mest 
relevans för denna rapport är det omarbetade skyddsgrundsdirektivet2, det omarbetade 
asylprocedurdirektivet3 samt återvändandedirektivet4. Även familjeåterförenings- 
direktivet5  är av intresse för rapporten. 

Den viktigaste EU-förordningen inom migrationsområdet är den tredje Dublin- 
förordningen6. Dublinförordningen kommer dock inte beröras särskilt i denna samman-
ställning.

Skydd enligt EU stadgan
Utöver tidigare nämnda rättsakter är EU:s medlemsstater vid tillämpningen av EU-rätt 
bundna av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättig-
hetsstadga). Stadgan speglar i stor utsträckning de rättigheter som skyddas av Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kra-
ven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla 
internationellt skydd

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EU av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för 
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

5 Rådets direktiv 2002/06/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vil-
ken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös per-
son har lämnat in i någon medlemsstat

Allmänt om regleringen 
på Europanivå
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(Europakonventionen), se nedan. Av artikel 52(3) i EU:s rättighetsstadga framgår att rättig-
heterna ska ha samma innebörd och räckvidd som i Europakonventionen. Stadgan 
innehåller dock en del rättigheter som inte direkt framgår av Europakonventionen, exempel-
vis rätten till värdighet (artikel 1), rätten till god förvaltning (artikel 14) och skydd vid avlägs-
nande (artikel 19) som kompletterar artikel 4 gällande det absoluta skyddet mot tortyr och 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Barns rättigheter (artikel 24) och 
äldres rättigheter (artikel 25) finns definierade. Stadgan ger också ett mer långtgående skydd 
än Europakonventionen gällande rätten till ett eßffektivt rättsmedel inför domstol (artikel 
47).

EU-domstolens roll
Uttolkare av EU:s lagstiftning är EU-domstolen. Om nationella domstolar är osäkra på hur 
EU:s lagstiftning ska tolkas har den nationella domstolen möjlighet att begära förhandsav- 
görande hos EU-domstolen. EU-domstolen ska då ge vägledning till den nationella domsto-
len om hur EU-rätten ska tolkas. 

Det finns stora skillnader mellan hur ofta de nationella domstolarna i EU:s medlemsländer 
begär förhandsavgöranden hos EU-domstolen i migrationsärenden. Detta gäller även för de 
länder denna sammanställning avser. Tyskland hade i april 2019 begärt förhandsavgörande 
hos EU-domstolen i migrationsmål vid 12 tillfällen, Frankrike vid tre tillfällen och Neder-
länderna vid 15 tillfällen. Sverige hade vid samma tidpunkt begärt förhandsavgöranden i fem 
migrationsmål.7 

EU:s medlemstater och mänskliga rättigheter
Utöver den EU-rättsliga regleringen som beskrivits ovan är alla medlemsstater i EU parter 
till, och bundna av, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). Att var 
och en har rätt att i andra länder söka asyl framgår av artikel 14. Alla EU:s medlemsstater har 
ratificerat FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning (1951). 

Europakonventionen och Europadomstolen
EU:s medlemsstater är också anslutna till Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag. 
Europakonventionen skyddar rätten till liv och ger skydd mot tortyr eller omänsklig eller  
förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 2 och 3). Rättigheterna som garanteras i 
artikel 2 och 3 Europakonventionen är absoluta rättigheter, vilket innebär att staterna inte får 
inskränka dem. 

Europakonventionen skyddar också rätten till privat- och familjeliv (artikel 8) och dessa  
rättigheter får inte inskränkas annat än med stöd av lag och om det mot bakgrund av 
omständigheterna i det enskilda fallet är proportionerligt. 

7 Föreläsning ”Training on preliminary ruling references and case-law” Fabiane Baxewanos, legal officer UNCHR, 5 april 2019.
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Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer eller 
grupper av enskilda som anser att deras fri-och rättigheter enligt Europakonventionen har 
blivit kränkta. Såsom tidigare nämnts ska bestämmelserna i EU:s rättighetsstadga ges samma 
tolkning som motsvarande bestämmelser i Europakonventionen. Vanligtvis avgörs ett mål i 
Europadomstolen av en kammare bestående av sju domare. Exceptionella fall kan dock, van-
ligtvis efter att ett kammaravgörande fattats, hänskjutas till Grand Chamber, där 17 domare 
deltar i avgörandet. När praxis från Europadomstolen hädanefter redovisas kommer det 
också att redovisas om avgörandet i fråga kommer från Grand Chamber.

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har också ratificerats av samt-
liga EU:s medlemsstater. Barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3). Vidare förbinder sig kon-
ventionsstaterna att respektera barnets rätt att behålla sin identitet (artikel 8) och ansök-
ningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in eller lämna en konventionsstat i familje-
återföreningssyfte ska behandlas på ett positivt, humant och skyndsamt sätt av 
konventionsstaterna (artikel 10). Europadomstolen har fastslagit att domstolen i sin praxis 
måste beakta barnkonventionens bestämmelser och principen om barnets bästa. Denna 
princip har av Europadomstolen uttryckts som att i alla beslut som rör barn är barnets bästa 
en omständighet som särskilt ska beaktas. Barnets intresse måste placeras i centrum av kon-
ventionsstaternas prövning och avgörande vikt måste fästas vid detta (se bl.a. Europa-
domstolens avgörande den 8 november 2016 i mål 56971/10 [El Ghatet mot Schweiz]).
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Rätten att söka asyl och principen om skydd mot återsändande till ett land där en riskerar 
skyddsgrundande behandling (principen om non-refoulement) går tillbaka till FN:s all-
männa deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) och konventionen om flyktingars 
rättsliga ställning (1951). Såsom tidigare nämnts framgår skyddet mot tortyr eller omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning även av artikel 2 och 3 i Europakonventio-
nen. EU-rättsligt framgår rätten till skydd mot skyddsgrundande behandling, förutom av 
EU:s rättighetsstadga, även av skyddsgrundsdirektivet och återvändandedirektivet.

EU-rätt
När det gäller skyddsprövningen skiljer skyddsgrundsdirektivet på status som flykting och 
subsidiärt (alternativt) skyddsbehövande. 

Flyktingskap
Som flykting anses den som vid ett återvändande till ursprungslandet riskerar förföljelse på 
grund av ras, nationalitet, religion, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning 
(artiklarna 9 och 10 i skyddsgrundsdirektivet). Av artikel 9 framgår att förföljelse förutsätter 
att det rör sig om allvarliga överträdelser av grundläggande mänskliga rättigheter (artikel 
9.1a), eller en ackumulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga 
rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på ett liknande sätt som i 
9.1a (artikel 9.1b). Vidare exemplifieras att förföljelse kan ta sig uttryck i fysiskt eller psykiskt 
våld -inklusive sexuellt våld, rättsliga, administrativa, polisiära och/eller judiciella åtgärder 
som i sig är diskriminerade eller utförs på ett diskriminerande sätt.  
Förföljelse kan också ta sig uttryck i åtal eller straff som är oproportionerliga eller diskrimi-
nerande eller ett avslag i fråga om ett rättsligt överklagande som resulterar i ett oproportio-
nerligt straff. Även åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst i en konflikt kan utgöra 
förföljelse om fullgörandet skulle innebära brott mot mänskliga rättigheter. 

Slutligen anges att köns- eller barnspecifika handlingar kan utgöra förföljelse. I artikel 10.2 
skyddsgrundsdirektivet fastslås att det för bedömningen av om en sökande har en välgrun-
dad risk för förföljelse är irrelevant om personen faktiskt har någon av de egenskaper som 
uppräknas som förföljelsegrunder, om en sådan egenskap tillskrivs den sökande av de som 
utövar förföljelsen.

När det gäller skälen till förföljelsen specificeras i artikel 10 hur de fem förföljelsegrunderna 
ska förstås. Gällande begreppet religion anges att detta särskilt ska omfatta teistiska, 
icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar och deltagande i eller avstående från delta-

Skyddsprövningen
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gande i formella privata eller offentliga gudstjänster (10.1b). EU-domstolen har den 5 septem-
ber 2012 i mål C-71/11 och C-99/11 (Y och Z) uttalat att inte alla begränsningar i religionsfri-
heten utgör ”förföljelse” i skyddsgrundsdirektivets mening, men att ingrepp i rätten att 
offentligt utöva religionsfriheten kan utgöra förföljelse. En asylsökandes fruktan för förföl-
jelse ska anses välgrundad när det med hänsyn till dennes personliga omständigheter finns 
en verklig risk att bli åtalad eller utsatt för inhuman eller kränkande behandling eller straff. 
Vid den individuella bedömningen av en ansökan om flyktingstatus kan medlemsstaternas 
myndigheter inte rimligen förvänta sig att sökanden ska avstå från dessa religiösa handlingar.

Särskild samhällsgrupp
Med särskild samhällsgrupp avses särskilt grupper där medlemmarna har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras eller har en gemensam 
egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte 
får tvingas avsvära sig den och gruppen har en särskild identitet i det berörda landet eftersom 
den uppfattas annorlunda av omgivningen. Det fastslås vidare att begreppet särskild sam-
hällsgrupp - beroende på omständigheterna i ursprungslandet - kan omfatta en grupp grun-
dad på en gemensam egenskap, t.ex. sexuell läggning. Vid bedömningen av om en person ska 
anses tillhöra en viss samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt drag hos en sådan grupp ska 
fastställas ska vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade aspekter, inbegripet könsidentitet 
(10.1d). EU-domstolen har i dom den 7 november 2013 i målen C-199/12-C-201/12 (X, Y 
och Z) uttalat att om det finns strafflagstiftning i ett land som särskilt riktar sig mot homo-
sexuella personer, gör detta att dessa personer ska anses utgöra en viss samhällsgrupp. 
Enbart kriminalisering i sig anses inte utgöra förföljelse, men fängelsestraff som föreskrivs 
för homosexuella handlingar och som verkligen tillämpas i det ursprungsland som har anta-
git sådan lagstiftning betraktas som ett oproportionerligt eller diskriminerande straff som 
därmed utgör förföljelse. Medlemsstaternas myndigheter kan inte vid flyktingskapsbedöm-
ningen rimligen förvänta sig att en asylsökande för att undvika förföljelse hemlighåller sin 
homosexualitet i ursprungslandet eller iakttar återhållsamhet när hen ger uttryck för sin sex-
uella läggning. Domstolen konstaterar vidare att en persons sexuella läggning utgör en egen-
skap som är så grundläggande för identiteten att hen inte får tvingas att avsvära sig den (para-
graf 46). I dom den 25 januari 2018, mål C-473/16, uttalar EU-domstolen att EU-stadgan i 
och för sig inte utgör hinder för att inhämta ett sakkunnigutlåtande i samband med bedöm-
ningen av fakta och omständigheter kring den sökandes påstådda sexuella läggning, under 
förutsättning att inhämtandet är förenligt med grundläggande rättigheter och att beslutande 
myndigheter och domstolar inte enbart grundar sitt avgörande på slutsatserna i utlåtandet. 
Det psykologiska sakkunnigutlåtandet som var aktuellt i det hänskjutna målet, där projektiva 
personlighetstester skulle ge en bild av vilken sexuell läggning en asylsökande hade och 
skulle användas för att bedöma riktigheten i den asylsökandes uppgift om sexuell läggning, 
bedömdes dock inte vara förenligt med EU-stadgan.

Subsidiärt skyddsbehövande
Som subsidiärt skyddsbehövande i skyddsgrundsdirektivets mening räknas den som riskerar 
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allvarlig skada. Som allvarlig skada räknas enligt artikel 15 i skyddsgrundsdirektivet döds-
straff eller avrättning (15 a), tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (15 b). Vidare räknas som allvarlig skada enligt 15 c ett allvarligt och personligt 
hot mot liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i anledning av en inre eller yttre väp-
nad konflikt. EU-domstolen har den 17 februari 2009 i mål nr C-465/07 (Elgafaji) uttalat att 
hotet mot en persons liv och lem enligt 15 c avser en mer generell risk för skada än vad som 
avses i 15 a och 15 b. Att våldet ska vara urskillningslöst betyder enligt EU-domstolen att det 
kan riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga situation. Med att hotet ska vara 
”personligt” avses angrepp som riktas mot civilpersoner utan hänsyn till deras identitet när 
det urskillningslösa våld som kännetecknar den väpnade konflikten är så allvarlig att det 
finns grundad anledning att förmoda att en civilperson bara genom sin blotta närvaro skulle 
löpa en allvarlig risk mot liv eller lem. I sådana exceptionella situationer anser EU-domstolen 
att en rätt till skydd kan finnas även om hotet inte är specifikt riktat mot en viss person. 
EU-domstolen påpekar att ju lättare den sökande har att visa att hoten är specifikt riktade 
mot just hen på grund av omständigheter som är hänförliga till hens situation desto lägre 
krav ställs på det urskillningslösa våldet för att vederbörande ska komma i åtnjutande av 
skydd. I EU-domstolens dom den 18 juni 2013 i mål C-285/12 (Diakité) uttalar sig domstolen 
om begreppet ”intern väpnad konflikt”. Enligt EU-domstolen föreligger en intern väpnad 
konflikt om de reguljära styrkorna i ett land konfronterar en eller flera väpnade grupper eller 
när en eller flera väpnade grupper drabbar samman. Det ställs inget krav på de väpnade grup-
pernas organisering, utan det räcker att det förekommer urskillningslöst våld. 

Av artikel 8 i skyddsgrundsdirektivet framgår att medlemsstaterna får anse att ett behov av 
skydd inte finns för personer som kan hänvisas till att fly internt inom ursprungslandet. För 
att kunna hänvisa till internflykt krävs att personen i den delen av landet inte riskerar skydds-
grundande behandling och att hen på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas 
inresa i den delen av landet och rimligen kan förväntas bosätta sig där. För att kunna göra 
bedömningen om en del av landet kan utgöra ett internflyktsalternativ krävs att medlemssta-
terna inhämtar exakt och aktuell landinformation från relevanta källor, såsom FN:s flykting-
kommissariat (UNHCR) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). Enligt UNH-
CR:s riktlinjer måste ett internflyktsalternativ i det enskilda fallet vara möjligt att ta sig till för 
den sökande. Vidare måste internflyktsalternativet vara relevant och rimligt. Med att intern-
flyktsalternativ ses som relevant innebär att personen i fråga på den utpekade internflyktsor-
ten inte riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. För att ett internflyktsalterna-
tiv ska anses vara rimligt får den humanitära situationen på internflyktsorten inte vara för 
svår.

Olika bedömningar av Afghanistan
UNHCR och EASO gör för närvarande olika bedömningar gällande om Afghanistans 
huvudstad Kabul är ett relevant och rimligt internflyktsalternativ. UNHCR gör bedöm-
ningen att Kabul som huvudregel inte kan ses som ett relevant eller rimligt internflyktsalter-
nativ. UNHCR konstaterar härvid att säkerhetsläget i Kabul är sådant att risken att utsättas 
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för urskillningslöst våld i form av exempelvis självmordsattacker är så allvarlig att staden inte 
kan ses som ett relevant internflyktsalternativ. På grund av den stora inflyttningen till staden 
och den kapacitetsbrist stadens infrastruktur har på grund av detta anses inte heller Kabul 
som ett rimligt internflyktsalternativ8. EASO anser däremot att Kabul, efter en individuell 
bedömning, kan utgöra ett relevant internflyktsalternativ för ensamstående, arbetsföra män 
och gifta par i arbetsför ålder utan barn. För personer som har fötts utanför Afghanistan 
och/eller bott utanför Afghanistan under lång tid kan internflykt komma att bedömas inte 
vara rimligt för personer som inte har ett nätverk.9 

Europadomstolens praxis
Europadomstolen har i ett stort antal ärenden uttalat sig avseende principen om non- 
refoulement i asylärenden. Som utgångspunkt har Europadomstolen fastslagit att stater har 
rätten att kontrollera inresa, bosättning och avlägsnande av utlänningar (se t.ex. Europa-
domstolens dom i Grand Chamber den 18 oktober 2006, nr 46410/99 [Üner mot Nederlän-
derna] p. 54). Det har också fastslagits att rätten till politisk asyl i sig självt inte omfattas av 
Europakonventionen. Däremot kan ett avlägsnande av en utlänning utgöra ett brott mot 
artikel 3 i Europakonventionen om det är sannolikt att personen i fråga vid ett avlägsnande 
löper en verklig risk att utsättas för behandling i strid mot artikeln. I sådana fall har staten 
enligt artikel 3 en skyldighet att inte avlägsna personen i fråga. Eftersom förbudet mot 
tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är absolut, är 
utlänningens eget agerande och eventuella brott begångna av denne irrelevant för bedöm-
ningen enligt artikel 3 (se t.ex. Europadomstolens avgörande i Grand Chamber februari 
2008, nr 37201/06 [Saadi mot Italien], p 125 och 127). 

I avgörande i Grand Chamber den 23 mars 2016, nr 43611/11 (FG mot Sverige) underströk 
Europadomstolen den absoluta naturen av artikel 3. Omständigheter som kan utgöra en risk 
för behandling i strid mot artikel 3 måste utredas noggrant av myndigheterna, oavsett utlän-
ningens agerande. I det aktuella avgörandet hade sökanden konverterat till kristendomen, 
men ville i grundprocessen inte åberopa denna omständighet som grund för asyl. När han 
sedan åberopade omständigheten efter att utvisningsbeslutet hade fått laga kraft ansåg 
svenska myndigheter att omständigheten inte var ”ny” enligt aktuell bestämmelse i utlän-
ningslagen (12 kap. 19 § utlänningslagen) vilket innebar att en ny prövning av de åberopade 
skyddsskälen inte kunde beviljas. Europadomstolen ansåg dock att detta förhållningsätt av 
svenska myndigheter - där omständigheter som kunde leda till refoulement inte kom att  
fullständigt prövas - inte var förenligt med artikel 3 i Europakonventionen.

För att en utvisning ska anses vara i strid mot artikel 3 Europakonventionen krävs enligt 
Europadomstolen att den presumtiva illabehandlingen vid ett återvändande uppgår till en 
viss allvarlighetsgrad. I Europadomstolens avgörande i Grand Chamber den 4 november 

8 UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers from Afghanistan 30 augusti 
2018 s. 105 ff

9 EASO: Country Guidance: Afghanistan juni 2019 s. 36 ff.
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2014, nr 29217/12 (Tarakhel mot Schweiz) uttalar sig domstolen om vilken  
allvarlighetsgrad som krävs.  Europadomstolen konstaterar att domstolen tidigare har fastsla-
git att bedömningen av allvarlighetsgraden är relativ och beror på alla omständigheter i det 
aktuella fallet, såsom behandlingens varaktighet och fysiska och psykiska effekter och, i vissa 
fall, den utsattes kön, ålder och hälsotillstånd. När det särskilt gäller barn måste barns 
extrema sårbarhet vara en avgörande faktor för bedömningen i förhållande till statusen som 
”illegal migrant”. Det fastslås att barn har särskilda behov på grund av sin ålder och sitt  
beroendeförhållande, men också som asylsökande. Europadomstolen påminner vidare om 
att barnkonventionen ålägger stater en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att säker-
ställa att ett barn som söker asyl erhåller skydd och social assistans (se särskilt p. 94 och där 
redovisad praxis). 

I ett avgörande från den 20 juli 2010, nr 23505/09 (N mot Sverige) uttalade sig Europa-
domstolen om utvisning av en kvinna till Afghanistan. Domstolen uttalar, med hänvisning 
till tidigare praxis, att det på grund av den speciella situation som asylsökande ofta befinner 
sig i är det ofta nödvändigt att ge dem tvivelsmålets fördel, ”the benefit of the doubt”, när det 
kommer till att bedöma den asylsökandes trovärdighet och den eventuella skriftliga bevis-
ning hen kan presentera. Om det framkommer information som ger starka skäl att ifrågasätta 
riktigheten i en asylsökandes uppgifter måste dock den asylsökande presentera tillfredsstäl-
lande förklaringar till oklarheterna. När sådan bevisning presenterats är det upp till myndig-
heterna att skingra eventuella kvarvarande tvivel (se särskilt p. 53 och där redovisad praxis). I 
det aktuella avgörandet ansåg Europadomstolen att det, trots vissa trovärdighetsbrister, 
fanns en risk för behandling i strid mot artikel 3 om kvinnan utvisades till Afghanistan. 
Detta då kvinnan bedömdes löpa olika kumulativa risker (jfr artikel 9.1b skyddsgrundsdirek-
tivet) som faller under artikel 3.

Bevisbördans placering när det gäller att visa om brott mot artikel 3 har ägt rum har utveck-
lats även i ett avgörande den 9 mars 2010, nr 41827/09 (R.C. mot Sverige). Sökanden i det 
aktuella avgörandet hade i grundprocessen åberopat ett läkarintyg till stöd för att han hade 
blivit torterad. I den inhemska processen tillmättes läkarintyget ingen avgörande betydelse, 
då det inte var utfärdat av en expert på tortyrskador. Europadomstolen ansåg däremot att 
läkarintyget gav en stark indikation på att personens skador kunde ha orsakats av tortyr eller 
annan illabehandling. Under sådana omständigheter ansåg Europadomstolen att bevisbör-
dan för att skingra eventuella tvivel angående vad som hade orsakat skadorna hade övergått 
på staten.

Bedömningen av risk för illabehandling i en utvisningssituation måste utgå från förutsebara 
konsekvenser av en utvisning. Detta måste bedömas med hänsyn till den generella situatio-
nen i det aktuella landet tillsammans med personens personliga omständigheter (Europa-
domstolens dom den 30 oktober 1991, nr 13163/87 m.fl., [Vilvarajah m.fl. mot Förenade 
Konungariket]). Den generella situationen i ett land brukar vanligtvis inte vara tillräckligt 
för att anse att en risk för brott mot artikel 3 för en specifik individ föreligger. I avgörande 
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den 17 juli 2008, nr 25904/07 (NA mot Förenade Konungariket) underströk dock Europa-
domstolen att den aldrig har uteslutit att den generella situationen i ett land kan vara tillräck-
lig för att anse att alla avlägsnanden dit skulle bryta mot artikel 3. Ett sådant synsätt skulle 
bara anläggas i de mest extrema situationerna av generellt våld, där det finns en verklig risk 
för illabehandling enbart på den grunden att en individ riskerar att utsättas för sådant våld 
vid ett återvändande (p. 115). I samma avgörande fastslår Europadomstolen att i exceptio-
nella fall där personer kan lägga fram övertygande bevisning för att de tillhör en grupp som 
systematiskt utsätts för illabehandling behöver de inte lägga fram bevisning för att just de är 
särskilt utsatta av individuella skäl (p.116).

I Europadomstolens avgörande den 28 juni 2011, nr 8319/07 och 11449/07 (Sufi och Elmi 
mot Förenade konungariket) uttalade sig Europadomstolen om inre väpnad konflikt och 
internflykt. Europadomstolen uttalar att en tolkning av begreppet intern väpnad konflikt 
enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet ligger utanför domstolens jurisdiktion, men att 
domstolen inte är övertygad om att artikel 3 i Europakonventionen inte skulle ge ett skydd 
som kan jämställas med det skydd direktivet ger. I synnerhet noterade domstolen att båda 
artiklarna, i exceptionella fall, får användas i en situation med generellt våld som uppnår 
sådan intensitet att alla personer som återsänds till den aktuella regionen utsätts för risk 
enbart mot bakgrund av sin närvaro. Våld av sådan intensitet bedömdes förekomma i Soma-
lias huvudstad Mogadishu. Europadomstolen uttalar sig även om möjligheten till internflykt 
och konstaterar att det där krävs att personerna har starka familjerelationer i det aktuella 
området, då personerna i annat fall riskerar att hamna i flyktingläger. Förhållandena i dessa 
läger bedömdes vara så allvarliga att det medförde en verklig risk för behandling i strid mot 
artikel 3 Europakonventionen att vistas där.

Andra länders tillämpning
Trots att skyddsprövningen i stora delar är harmoniserad på EU-nivå och bunden av interna-
tionella åtaganden förekommer stora skillnader i olika EU-länders faktiska beviljandegrad 
för asylsökande från olika länder. Bifallsandelen för förstainstansbeslut i Tyskland, Frankrike 
och Nederländerna år 2019 varierade för asylsökande från olika ursprungsländer. Bifallsan-
delen inkluderar även bifall på motsvarande humanitära skäl. 

Frankrikes höga beviljandegrad för afghanska medborgare förklaras i franska myndigheters 
årsrapport för 2019 till stor del med att franska myndigheter bedömer att det förekommer 
urskillningslöst våld i 22 av 34 afghanska provinser, däribland provinsen Kabul där den 
internationella flygplatsen är belägen10  Även företrädare för Terre D ́ Asile bekräftade den 
höga bifallsandelen för afghanska medborgare. De uppskattade att den faktiska beviljande-
graden för asylsökande från Afghanistan är närmare 80 procent, då det inte är ovanligt att 
negativa beslut ändras i domstol vid överklagande. Enligt Terre D ́ Asile var det i princip bara  

10 Cour nationale du droit dásile. Rapport d ctivité 2019 s.20 http://www.cnda.fr/content/download/168271/1684126/ver-
sion/3/file/RA2019-CNDA.pdf
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Tabell över avslagsandel för Tyskland11, Frankrike12 och Nederländerna13.  

personer som inte bedömdes ha gjort sannolikt att de kom från Afghanistan som för  
närvarande nekas tillstånd. Det uppgavs också om att möjligheten att hänvisa till internflykt 
användes mycket sällan både av migrationsmyndigheterna och hos domstolen. 

Afghanistan är inte är med på Nederländernas lista över vanligaste nationaliteter vad gäller 
förstagångsansökningar. Under 2019 registrerades endast 437 förstagångsansökningar från 
afghanska medborgare i Nederländerna, vilket innebär att asylansökningar från afghanska 
medborgare endast utgjorde ca två procent av alla registrerade förstagångsansökningar14. 
Under år 2017 beviljades ca 35 procent av asylansökningarna från Afghanistan15. Företrädare 
för Dutch Council for Refugees uppskattade vid besök i oktober 2019 att nuvarande beviljan-
degrad är ca 25-30 procent. Nederländernas högsta förvaltningsdomstol, Raad van State, 
gjorde den 21 mars 2018 bedömningen att även om säkerhetssituationen i vissa provinser i 
Afghanistan är mer oroande än andra, är situationen i Afghanistan inte sådan att en asylsö-
kande utan anknytning till någon av de stridande parterna enbart på grund av sin närvaro 
riskerar skyddsgrundande behandling16. I Nederländerna läggs det enligt företrädare för 
Dutch Council for Refugees större vikt vid den asylsökandes individuella berättelse än vid 

11 Aida: Country Report: Germany. 2019 Update s- 8.

12 Statistik gällande Afghanistan: Aida: Country Report: France. 2019 Update s. 10. Övrig statistik har hämtats från Cour natio-
nale du droit d ́ Asile: http://www.cnda.fr/content/download/168271/1684126/version/3/file/RA2019-CNDA.pdf

13 Aida: Country Report: Netherlands. 2019 Update s. 8.

14 IND Asylum Trends. Monthly Reports on Asylum applications in the Netherlands December 2019.

15 AIDA Country Report Netherlands. 2017 Update s. 8.

16 https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,5ac4f3784.html
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bedömningen av det generella säkerhetsläget i ett land. Detta skulle enligt Dutch Council for 
Refugees kunna förklara Nederländernas låga beviljandegrader för Afghanistan och även för 
exempelvis Irak.

Tysklands tillämpning ligger någonstans mitt emellan Frankrike och Nederländerna. Olika 
provinser i ett land kan bedömas vara så instabila att alla och envar riskerar skyddsgrundande 
behandling i enlighet med Elgafadji-domen. Internflyktsalternativet används också. När det 
gäller Tyskland har det också rapporterats att olika delstater gör väldigt olika bedömningar, 
vilket leder till stora skillnader i beviljandegrad även inom Tyskland. Dessa skillnader 
bedöms ha störst påverkan på asylsökande från Irak, Afghanistan, Turkiet, Iran och Soma-
lia17.

Även skillnad i bevisvärdering och process kan ha betydelse för beviljandestatistiken. När 
det gäller domstolsprocessen har Raad van State i Nederländerna i ett avgörande från 2016 
gjort bedömningen om att det omarbetade asylprocedurdirektivet inte ger någon skyldighet 
för förvaltningsdomstolar att ompröva trovärdighetsbedömningar i asylärenden. Förvalt-
ningsdomstolarna är därför förhindrade att utreda och ompröva den asylsökandes trovärdig-
het vid ett överklagande och domaren i förvaltningsdomstolen kan därför inte överpröva 
myndigheternas trovärdighetsbedömning18. I Frankrike däremot finns det ett lagstadgat krav 
på muntlig förhandling i domstol i ärenden som inte tas i ett förenklat förfarande19. Även i 
Tyskland hålls muntliga förhandlingar hos förvaltningsdomstolarna i asylmål20. 

Medicinska undersökningar
Alla asylsökande i den reguljära asylprocessen i Nederländerna blir undersökta medicinskt 
för att utreda om de mentalt och fysiskt är kapabla att genomföra intervjun hos migrations-
myndigheten. Det görs en bedömning av om en asylsökande är särskilt sårbar och i behov av 
särskilda förfarandegarantier. Om migrationsmyndigheten anser att det är nödvändigt att 
genomföra en medicinsk undersökning kan en sådan genomföras och bekostas av myndig- 
heten. Om migrationsmyndigheten inte anser att det är nödvändigt med medicinsk  
utredning kan den asylsökande själv bekosta en sådan. Det finns riktlinjer för när  
migrationsmyndigheten ska genomföra en medicinsk undersökning, exempelvis om det 
finns indikationer på tortyr21. I Frankrike kan medicinska underlag användas som bevis i en 
asylprocess och sådana medicinska underlag kan kostnadsfritt erhållas via statliga  
sjukvårdsförsäkringar. Det bedöms däremot variera mycket hur mycket vikt som läggs vid 

17 https://www.infomigrants.net/en/post/20322/germany-chances-of-refugees-gaining-asylum-depend-on-whe-
re-they-apply

18 AIDA. Country Report Netherlands.2019 Update s. 26.

19 AIDA Country Report France. 2019 Update s. 39.

20 AIDA. Country report Germany. 2019 Update. s.30.

21  AIDA. Country Report Netherlands. 2019 Update s 44.
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medicinska underlag. Europadomstolen kritiserade i RJ mot Frankrike den 19 september 
2013 (appl. no. 10466/11) en fransk migrationsdomstol som i ett dåligt motiverat beslut 
underkände ett intyg som visade på att en asylsökande hade ett flertal brännskador. Efter 
Europadomstolens avgörande har Frankrikes högsta förvaltningsdomstol tagit upp ett avgö-
rande gällande värderingen av medicinska underlag och fastslagit att de beslutande myndig-
heterna måste beakta alla åberopade dokument, såsom läkarintyg, och motivera varför sådan 
bevisning inte ses som allvarlig22. 

Även skillnader i ländernas lagstiftning gällande andra grunder för uppehållstillstånd än 
skyddsgrunder kan få betydelse för beviljandegraden. Exempelvis framgår att en stor del av 
andelen turkiska medborgare som får uppehållstillstånd i Nederländerna, ca 30 procent, får 
det på andra grunder än skyddsskäl. Dock får huvuddelen av andelen asylsökande från Tur-
kiet, nära 60 procent, uppehållstillstånd som flyktingar i Nederländerna. I Tyskland beviljas 
ungefär en tredjedel av medborgare från Afghanistan uppehållstillstånd av andra skäl än 
skyddsskäl23.

22 AIDA Country Report France. 2019 Update s.71.

23 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2019-asyl.pdf?__
blob=publicationFile&v=4
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Möjligheten för EU:s medlemsstater att ha särskilda förfaranden för asylsökande som kom-
mer från så kallade säkra ursprungsländer följer av artiklarna 36 och 37 i det omarbetade 
asylprocedurdirektivet. I det omarbetade asylprocedurdirektivet finns, förutom regleringen 
av s.k. säkra ursprungsländer, även särskild reglering för tredjelandsmedborgare som kom-
mer från ett s.k. första asylland (artikel 35) och tredjelandsmedborgare som kommer från s.k. 
säkra tredjeländer (artikel 39). En närmare redogörelse för dessa delar av säkra länder-regle-
ringen lämnas utanför denna genomgång.

Kriterier för säkra ursprungsländer 
För att använda konceptet med säkra ursprungsländer måste en medlemsstat, med beaktade 
av de kriterier som framgår av bilaga 1 till det omarbetade asylprocedurdirektivet, upprätta 
en lista med de länder medlemsstaten ser som säkra och anmäla denna lista till kommis-
sionen. Bedömningen av om ett land är ett säkert ursprungsland ska enligt artikel 37.3  
asylprocedurdirektivet grunda sig på ett urval av informationskällor, särskilt information 
från andra medlemsstater, stödkontoret, UNHCR, Europarådet och andra berörda interna-
tionella organisationer.

Ett land ska enligt bilaga 1 till det omarbetade asylprocedurdirektivet betraktas som ett 
säkert ursprungsland om det på grundval av den rättsliga situationen, tillämpningen av lag-
stiftningen inom ett demokratiskt system och de allmänna politiska förhållandena framgår 
att det allmänt och genomgående inte förekommer någon förföljelse, tortyr eller omänsklig 
och förnedrande behandling eller bestraffning och inget hot på grund av urskillningslöst 
våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt. Det kan vara värt att notera att 
i det första asylprocedurdirektivet (rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om 
miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljade eller återkallande av flyk-
tingstatus) fanns en uttrycklig möjlighet att betrakta en viss del av ett land som säkert (artikel 
30.1 andra meningen) och att behålla nationell lagstiftning som fastställer att en del av ett 
land ska betraktas som säker eller att ett land eller en del av ett land ska betraktas som säkra 
för en särskild grupp (artikel 30.3). Någon sådan uttrycklig möjlighet finns inte i det omarbe-
tade asylprocedurdirektivet.

Asylprocessen för så kallade säkra ursprungsländer
Om en medlemsstat upprättar en lista på säkra ursprungsländer får medlemsstaten, om en 
asylansökan från ett sådant land i det enskilda fallet bedöms vara ogrundad, föreskriva att ett 
påskyndat förfarande ska användas (artikel 31.8 b asylprocedurdirektivet). Vid ett sådant 
påskyndat förfarande är möjligheten att få stanna kvar i medlemsstaten under tiden ett över-

Säkra ursprungsländer
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klagande prövas begränsad i förhållande till den ordinarie processen (artikel 46.6). Av arti-
kel 46.5 i det omarbetade asylprocedurdirektivet framgår dock att medlemsstaterna ska låta 
sökande stanna på deras territorium till dess att tidsfristen för utövande av rätten till ett 
effektivt rättsmedel har löpt ut. EU-domstolen har i dom den 19 juni 2018 mål C-181/16 
(Gnandi) uttalat att medlemsstaterna får besluta om att neka uppehållstillstånd och utvis-
ning i samma administrativa beslut, under förutsättning att samtliga rättigheter som följer 
av skyddsprövningen, såsom rätten till ett effektivt rättsmedel med suspensiv effekt, kan 
garanteras. Utifrån detta bör ett avlägsnandebeslut i ett påskyndat förfarande inte kunna 
verkställas innan överklagandetiden har löpt ut och, om beslutet överklagas, innan överin-
stansen har avgjort frågan om inhibition (se artikel 46.6 a i det omarbetade asylprocedurdi-
rektivet). 

Asylprövningen för personer från s.k. säkra ursprungsländer ska fortfarande vara individu-
ell, men en större bevisbörda ligger på den asylsökande som måste lägga fram ”allvarliga 
skäl” till varför ursprungslandet inte ska ses som ett säkert ursprungsland för just den per-
sonen (artikel 36). EU-domstolen har i dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 (A) uttryckt det 
som att konceptet om säkra ursprungsländer vilar på att det finns en ”motbevisbar presum-
tion” för att ett land är säkert. I samma avgörande fastslog EU-domstolen att artikel 31.8 b i 
det omarbetade asylprocedurdirektivet inte medger att en ansökan om internationellt skydd 
anses som uppenbart ogrundad när det av landinformation framgår att den asylsökande kan 
ges ett godtagbart skydd i ursprungslandet och där sökanden har lämnat uppgifter som inte 
är tillräckliga för att ett internationellt skydd ska beviljas, när den medlemsstat i vilken 
ansökan lämnats in inte har antagit några bestämmelser för att genomföra begreppet säkert 
ursprungsland.
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Andra länders tillämpning
Samtliga länder i kartläggningen tillämpar konceptet med s.k. säkra ursprungsländer. Däre-
mot finns variationer i bl.a. listornas omfattning och vilken instans som ansvarar för listan.

Tyskland 
Länder som ses som säkra ursprungsländer:
EU:s medlemsstater, Ghana, Senegal, Serbien, Nordmakedonien, Bosnien-Herzegovina, 
Albanien, Kosovo och Montenegro. Förslag om att även sätta upp Marocko, Algeriet och 
Tunisien på listan har vid flera tillfällen lämnats av regeringen, men förslaget har avvisats av 
parlamentets andra kammare24.

Tyskland tillämpar sedan november 2014 principen om säkra ursprungsländer och har en 
nationell lista på säkra ursprungsländer. Listan är ett tillägg till utlänningslagen och måste 
antas av båda parlamentets kammare för att gälla. Om situationen i ett land förändras så att 
ett land inte kan ses som ett säkert ursprungsland kan federala myndigheter utfärda ett dekret 
för att ta bort landet under en period om sex månader25. 

Asylansökningar från personer som kommer från ett s.k. säkert ursprungsland ses som 
uppenbart ogrundade om inte den sökande bryter presumtionen. Påskyndade förfaranden 
får användas. Asyljurister i Tyskland uppgav att förfarandet med säkra ursprungsländer är 
problematiskt då de inte anser att det görs några egentliga individuella bedömningar.

24 Aida Country Report Germany. 2019 update s. 63.

25 Aida Country Report Germany. 2019 update s. 62 f.
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Frankrike
Länder som ses som säkra ursprungsländer:
Albanien, Armenien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Kap Verde, Georgien, Ghana, Indien, 
Kosovo, Nordmakedonien, Mauritius, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Senegal och Ser-
bien. 

Frankrike har tillämpat konceptet med säkra ursprungsländer sedan 2003 och har haft en 
lista på säkra ursprungsländer sedan 2005. Ett land ses som ett säkert ursprungsland om det 
garanterar respekten för frihet, demokrati och rättsstatsprincipen. Efter en reform från 2018 
anges att ett land som ses som ett s.k. säkert ursprungsland inte får förekomma förföljelse av 
män eller kvinnor på grund av deras sexuella läggning.26  

Vilka länder som ska finnas på listan beslutas av en särskild styrelse. Styrelsen består av 16 
representanter från olika departement, parlamentet och Europaparlamentet och det är nog-
grant reglerat vilka representanterna är. Vid snabba förändringar i ett land på listan, kan sty-
relsen avföra landet från listan.  Ett beslut att sätta upp ett land på listan kan överklagas till 
Högsta Förvaltningsdomstolen av utomstående. Som exempel kan nämnas att beslutet att 
återuppta Kosovo på listan över säkra ursprungsländer överklagades av ett flertal franska 
organisationer inom civilsamhället. Dessa organisationer ville också att Senegal, Albanien, 
Armenien och Georgien skulle avföras från listan.

Asylsökande som kommer från s.k. säkra ursprungsländer hamnar automatiskt i ett påskyn-
dat förfarande. Det finns dock möjlighet att i det enskilda fallet fatta beslut om att inte 
använda det påskyndande förfarandet, i fall där personen i fråga anför allvarliga skäl för att 
landet i fråga inte är säkert för den enskilde asylsökanden. Även asylsökande som är särskilt 
sårbara och har särskilda behov kan undantas från den påskyndade processen27. Personliga 
intervjuer hålls vanligen även i påskyndade förfaranden. Överklaganden av beslut för perso-
ner från s.k. säkra ursprungsländer har inte automatisk suspensiv effekt. Det går dock att 
begära inhibition vid överklagande, och under tiden en sådan begäran behandlas av domsto-
len får beslutet inte verkställas. Eftersom det inte finns rätt till juridisk assistans i första 
instans kan det vara svårt för den enskilde asylsökanden att bli medveten om överklagande-
frister och att kunna skriva ett välformulerat överklagande i rätt tid. Migrationsdomstolen 
har möjlighet att kanalisera in en asylsökande från ett påskyndat förfarande till den reguljära 
processen. 

26 Aida Country Report France. 2019 Update s.76 f.

27 Aida Country report France. 2019 Update s 62.
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Nedeländerna
Länder som ses som säkra ursprungsländer:
EU:s medlemsstater, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Monte-
negro, Serbien, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanen, Australien, Kanada, Japan, USA, 
Nya Zealand, Ghana, Indien, Jamaica, Marocko, Mongoliet, Senegal, Ukraina, Georgien, 
Algeriet, Tunisien, Brasilien, Trinidad och Tobago. Vissa länder ses som säkra för andra asyl-
sökande än utsatta grupper, t.ex. HBTQI-personer. Även vissa delar av ett land kan ses som 
säkra i enlighet med praxis i Nederländerna. Regionala domstolar har i vissa fall underkänt 
Mongoliet, Algeriet, Marocko och Tunisien som säkra ursprungsländer. Situationen i Togo är 
omprövning och landet har tillfälligt tagits bort från listan under tiden omprövningen sker28. 

Nederländerna har haft listan över säkra ursprungsländer sedan slutet av 2015. Listan beslu-
tas av justitiedepartementet. Högsta instans i nederländska migrationsärenden, Raad van 
State, prövar överklaganden i sak (om än vanligtvis summariskt). När ett nytt land förs upp 
på listan över säkra ursprungsländer tar högsta förvaltningsdomstolen, enligt uppgift vid 
Asylrättscentrums besök, vanligtvis upp ett eller flera ärenden gällande landet i fråga för att 
klargöra praxis gällande aktuellt land.

En asylansökan från en person från ett s.k. säkert ursprungsland ses vanligtvis som uppen-
bart ogrundad i enlighet med asylprocedurdirektivets bestämmelser. Ett överklagande ges i 
sådana fall inte automatisk suspensiv effekt. Den asylsökandes ombud måste därför begära 
inhibition vid överklagande för att inte riskera att avvisas. EU-domstolens avgöranden om 
automatisk suspensiv effekt i bl.a. Gnandi har inte blivit implementerade än och praxis spre-
tar. Det har ännu inte kommit något avgörande från Raad van State som klargör denna fråga.
En asylsökande från ett s.k. säkert ursprungsland kan flyttas från det påskyndade förfarandet 
till den reguljära asylprocessen om asylansökan måste utredas mer ingående på grund av 
exempelvis anförda skäl hänförliga till sexuell läggning eller om det förekommer medicinsk 
bevisning som talar för att den asylsökande är särskilt sårbar och i behov av särskilda förfa-
randegarantier. Företrädare för Dutch Council for Refugees uppgav dock att det i praktiken 
är mycket svårt att bryta presumtionen om att ett land är ett säkert ursprungsland.

28 Aida Country Report Netherlands. 2019 Update s. 56 f.
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Enligt artikel 24.1 skyddsgrundsdirektivet ska personer som beviljats flyktingstatus erhålla 
uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre år och vara förnybara. Enligt artikel 24.2 ska 
subsidiärt skyddsbehövande erhålla ett förnybart uppehållstillstånd i minst ett år, och om det 
förnyas två år.

Upphörande av flyktingstatus
Enligt artikel 11 i skyddsgrundsdirektivet upphör en person att vara flykting om hen frivilligt 
begagnar sig av ursprungslandets skydd eller om hen efter att ha förlorat medborgarskapet 
frivilligt förvärvar ett nytt. En person upphör vidare att vara flykting om hen förvärvar ett 
nytt medborgarskap och kommer i åtnjutande av det landets skydd eller om hen av fri vilja 
återvänder till det land hen flydde ifrån. Under förutsättning att medlemsstaterna beaktar 
huruvida omständigheterna har förändrats så väsentligt och varaktigt att flyktingens fruktan 
för förföljelse inte längre kan anses välgrundad kan en person upphöra att vara flykting om 
omständigheterna som ledde till att en person erkändes som flykting inte längre föreligger. 
EU-domstolen har i dom den 2 mars 2010 i mål C-175/08, C-176/08, C-178/08 och C-179/08 
uttalat att en persons flyktingstatus upphör vid väsentligt och varaktigt förändrad situation i 
ursprungslandet om personen därmed inte löper risk för förföljelse på samma grund som 
tidigare och inte heller har andra skäl att frukta förföljelse. Om en person inte längre är att 
anse som flykting enligt artikel 11 ska medlemsstaterna enligt artikel 14.1 återkalla, upphäva 
eller vägra förnya flyktingstatusen. En flyktingstatus ska även återkallas, upphävas eller inte 
förnyas om personen ska uteslutas från flyktingstatus, om hen har förvrängt eller utelämnat 
fakta, inklusive användandet av falska handlingar, om detta har varit avgörande för beviljan-
det av flyktingstatusen, eller om personen är en fara för säkerheten.

Upphörande av status som subsidiärt skyddsbehövande
Statusen för en subsidiärt skyddsbehövande upphör i enlighet med artikel 16 om de 
omständigheter som ledde till att statusen beviljades inte längre föreligger, eller har ändrats i 
sådan grad att skydd inte längre behövs, under förutsättning att personen inte kan åberopa 
tungt vägande skäl grundade på tidigare allvarlig skada för att inte vilja begagna sig av 
ursprungslandets skydd. Medlemsstaterna ska enligt artikel 19 återkalla, upphäva eller vägra 
förnya statusen som subsidiärt skyddsbehövande om omständigheterna som ledde till att sta-
tusen beviljades inte längre föreligger eller om utlänningen har förvrängt eller utelämnat 
fakta, inklusive användandet av falska handlingar, om detta har varit avgörande för beviljan-
det av statusen.

Tillståndstidens längd
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Tyskland 
Uppehållstillstånd beviljas för flyktingar i tre år vid första tillfället. Flyktingar kan efter tre år 
beviljas permanent uppehållstillstånd om det finns särskilda omständigheter, såsom en god 
förmåga att försörja sig och goda kunskaper i det tyska språket. Efter fem år kan ett perma-
nent uppehållstillstånd beviljas. Även efter fem år behöver vissa försörjnings- och tyskakun-
skaper kunna uppvisas för att tillstånd ska utfärdas. Alternativt skyddsbehövande beviljas 
uppehållstillstånd i ett år och tillståndet kan därefter förlängas med två år. Alternativt 
skyddsbehövande kan beviljas permanent uppehållstillstånd efter fem år, men måste då upp-
fylla försörjnings- och tyskakrav samt krav på bostad, anställning och socialförsäkring.29  

Federala myndigheter ska återkalla skyddsstatus om förutsättningarna för att beviljas uppe-
hållstillstånd inte längre föreligger. Så kan exempelvis vara fallet om situationen i ursprungs-
landet permanent har förändrats på ett sådant sätt att risk för förföljelse inte längre finns vid 
ett återvändande. Statusen kan återkallas om den beviljades på felaktiga grunder eller på 
grund av att omständigheter undanhölls. Återkallelse kan också ske om det framkommer 
någon uteslutandegrund.30 

Frankrike 
Personer som beviljas flyktingstatus beviljas uppehållstillstånd i tio år och personer som 
beviljas alternativ skyddsstatus får uppehållstillstånd i fyra år. Personer med flyktingstatus 
kan omgående söka medborgarskap, vilket kan beviljas efter fem års bosättning vid god  
franskakunskap och kunskap om fransk historia under förutsättning att personen inte är 
dömd till fängelse i sex månader eller mer. Personer som har beviljats alternativ skyddsstatus 
kan söka medborgarskap efter fem år, men tiden kan kortas bl.a. för den som är särskilt  
välintegrerad31.

Reglerna för upphörande av flyktingstatus följer artikel 1C av flyktingkonventionen. En  
person kan upphöra att vara alternativt skyddsbehövande om omständigheterna som ledde 
till att uppehållstillstånd beviljades inte längre föreligger eller om det har skett en över- 
gripande och långsiktig förändring i ursprungslandet. Det görs dock inte systematiska 
genomgångar av skyddsstatusar. I praktiken kan personer som har beviljats asyl på grund av 

29 https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Ausgang/Aufenthaltserlaubnis/aufent-
haltserlaubnis-node.html

30 https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Ausgang/WiderrufRuecknahme/wider-
rufruecknahme.html

31 Aida Country Report France. 2019 Update s. 128



25

Asylrättscentrum

familjens enhet förlora sig status vid skilsmässa. Enligt dom från migrationsdomstolen 
(CNDA) från 2018 gäller dock att barn som har fått samma status som sin förälder inte  
upphör att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande bara för att personen fyller 18.

Sedan 2018 är återkallelse av uppehållstillstånd i vissa fall obligatoriskt för myndigheterna, 
från att tidigare ha varit frivilligt. Processen för återkallelse är densamma som för  
upphörande. 

Nederländerna 
Det görs ingen skillnad mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande när det kommer 
till tillståndstidens längd. Alla beviljas uppehållstillstånd i fem år. Efter fem år kan en få 
ställning som varaktigt bosatt. Det går då också att ansöka om medborgarskap. För att bevil-
jas medborgarskap krävs bl.a. att personen kan visa att hen är välintegrerad.

Uppehållstillståndet för asylsökande med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan upphöra om 
grunden för att bevilja uppehållstillstånd inte längre föreligger, under förutsättning att 
omständigheterna har ändrats på ett så omfattande och långsiktigt sätt att risken för illabe-
handling inte längre kan ses som välgrundad. Myndigheten utreder då om det vid beviljandet 
av uppehållstillståndet eller vid omprövningen finns några andra legala grunder för att 
bevilja uppehållstillstånd eller om uppehållstillståndsinnehavaren för fram övertygande skäl 
utifrån tidigare förföljelse för att inte tvingas återvända till sitt hemland. Om någon av dessa 
skäl föreligger upphör inte uppehållstillståndet att gälla.  Återkallelse av uppehållstillstånd 
kan ske om uppehållstillståndsinnehavaren har lämnat falsk information eller undanhållit 
information som skulle ha lett till ett negativt beslut eller om personen är en fara för allmän 
ordning och säkerhet.32

32 Aida Country Report Netherlands. 2019 Update s. 93.
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Tredjelandsmedborgares rätt att stanna i en medlemsstat på annan grund än skyddsskäl är till 
stor del oreglerad på EU-nivå. Genom EU-domstolens och Europadomstolens praxis måste 
dock grundläggande principer om mänskliga rättigheter iakttas även vid avlägsnande av per-
soner som inte har skyddsskäl. Två områden där detta är aktuellt är vid utvisning av personer 
med allvarliga hälsotillstånd och personer med stark anknytning till en medlemsstat. I 
många medlemsstater finns även en särskild reglering för personer som har utsatts för män-
niskohandel och för personer som inte kan återvända på grund av s.k. praktiska verkställig-
hetshinder.

Hälsoskäl 
EU-domstolen har i några avgöranden uttalat sig gällande EU-rättens tillämplighet i fall som 
gäller personer med allvarliga hälsotillstånd.  I dom den 18 december 2014 i mål C-542/13 
(M´Bodj) fastslog EU-domstolen att en risk för att en tredjelandsmedborgares hälsotillstånd 
försämras, som inte beror på att vederbörande avsiktligen berövats vård, inte omfattas av 
artikel 15 i skyddsgrundsdirektivet. En tredjelandsmedborgare som lider av en allvarlig sjuk-
dom och vid ett återsändande till hemlandet riskerar att försämras till följd av avsaknad av 
adekvat vård i hemlandet kan alltså inte ses som subsidiärt skyddsbehövande. Däremot fann 
EU-domstolen samma dag i mål C-562/13 (Abdida) -med hänvisning till Europadomstolens 
praxis- att ett avlägsnande av en tredjelandsmedborgare med en allvarlig sjukdom till ett land 
där det saknas adekvat behandling i mycket speciella fall kan innebära ett åsidosättande av 
principen om non-refoulement och därmed utgöra hinder mot att genomföra en utvisning 
med hänvisning till artikel 5 i återvändandedirektivet i kombination med artiklarna 19.2 och 
47 i EU-stadgan.

Med sådana speciella fall avser EU-domstolen fall som utmärks av att den skada som skulle 
uppstå om en tredjelandsmedborgare avlägsnades till ett land där hen löper en allvarlig risk 
att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling är av allvarlig och irreparabel karak-
tär. Det fastslås vidare att i fall där ett beslut om återvändande vars verkställighet kan med-
föra att den berörda tredjelandsmedborgaren utsätts för en allvarlig risk för att hälsotillstån-
det allvarligt och oåterkalleligt försämras måste den berörda personen ha tillgång till ett 
effektivt rättsmedel med suspensiv verkan (jfr artikel 13 i återvändandedirektivet och artikel 
47 i EU-stadgan). 

EU-domstolen har vidare i dom den 24 april 2018 i mål C-353/16 (M P mot Secretary of State 
for the  Home Department) gjort tolkningen att Europadomstolens praxis innebär att 
lidande på grund av naturligt uppkommen sjukdom, oavsett om den är fysisk eller psykisk, 

Humanitära skäl
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kan omfattas av artikel 3 Europakonventionen om den förvärras eller riskerar att förvärras av 
en behandling -oavsett om det är ett resultat av villkoren för frihetsberövande, utvisning 
eller andra åtgärder- som myndigheterna kan hållas ansvariga för. Detta under förutsättning 
att det uppkomna lidandet når den lägsta allvarlighetsgrad som krävs enligt artikeln i fråga. 
När det är fråga om ett allvarlig psykiskt tillstånd bör hänsyn inte enbart tas till följderna av 
den fysiska transporten, utan till samtliga avsevärda eller irreversibla konsekvenser som föl-
jer av utvisningen. Artikel 4 och artikel 19.2 i stadgan, tolkade mot bakgrund av artikel 3 i 
Europakonventionen, utgör alltså hinder mot att en medlemsstat utvisar en tredjelandsmed-
borgare när utvisningen skulle leda till att de psykiska besvär tredjelandsmedborgaren lider 
av förvärras på ett betydande och irreversibelt sätt, i synnerhet när försämringen skulle även-
tyra vederbörandes själva överlevnad. Särskild hänsyn ska tas till den särskilda utsatthet som 
personer vars psykiska lidande har förorsakas av tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning befinner sig i. I samma avgörande fastslår EU-domstolen dess-
utom att en person som tidigare utsatts för tortyr av myndigheterna i sitt ursprungsland och 
som inte längre riskerar att torteras vid ett återsändande, men vars fysiska eller psykiska häl-
sotillstånd allvarligt skulle kunna försämras med en överhängande risk att vederbörande 
begår självmord på grund av ett trauma som är en följd av det trauma hen har utsatts för, i 
vissa fall kan beviljas status som subsidiärt skyddsbehövande. För detta krävs att det förelig-
ger en verklig risk för att vederbörande berövas lämplig vård för att behandla de fysiska eller 
psykiska men som är resultatet av den tortyr som hen avsiktligen har utsatts för i hemlandet. 

Även Europadomstolen har utverkat praxis kring när hälsoskäl kan medföra förbud mot 
utvisning av en tredjelandsmedborgare enligt artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen. Av 
Europadomstolens avgörande i Grand Chamber den 13 december 2016, nr 41738/10 
(Paposhvili mot Belgien) framgår att en utvisning kan utgöra ett brott mot artikel 3 i Europa-
konventionen om det finns goda grunder att anta att en allvarligt sjuk person på grund av 
avsaknad av lämplig vård i hemlandet skulle möta en allvarlig, snabb och oåterkallelig ned-
gång i hälsotillståndet vilket resulterar i intensivt lidande eller avsevärd förkortning av den 
förväntande livslängden. Europadomstolen fastslår att det är den faktiska tillgången till vård 
för den enskilda som måste utredas. I bedömningen av tillgången till vård måste således 
omständigheter som kostnaderna för vården, personens sociala nätverk och familjenätverk 
samt avståndet som personen måste åka för att få tillgång till vården beaktas. Europadomsto-
len konstaterar vidare att det är den sökande som har bevisbördan för att hen i brist på till-
gänglig vård möter en verklig risk att möta en sådan svår och skyddsgrundande situation i 
hemlandet. Då den sökande har presenterat bevisning som ger väsentliga skäl (substantial 
grounds) att tro att hen vid ett återvändande riskerar behandling i strid med artikel 3 är det 
däremot myndigheternas ansvar att skingra eventuella tvivel mot bevisningen och vid behov 
komplettera med ytterligare bevisning. 

Avgörandet i Paposhvilimålet utgör en viss lättnad i Europadomstolens tidigare mycket res-
triktiva praxis gällande när utvisning kan utgöra brott mot principen om non-refoulement på 
grund av tredjelandsmedborgarens hälsotillstånd. Europadomstolen fastslog i dom den 2 maj 
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1997, nr 30240/96 (D mot Förenade Kungariket) att utvisningen av en person i slutskedet av 
AIDS till ett land där såväl tillgång till vård som nätverk saknades utgjorde ett brott mot arti-
kel 3 i Europakonventionen. Denna höga tröskel upprätthölls sedan av Europadomstolen i 
ett antal avgöranden därefter. Som exempel kan nämnas Europadomstolens avgörande den 6 
februari 2001, nr 44599/98 (Bensaid mot Förenade Kungariket) och Europadomstolens 
avgörande den 27 maj 2008, nr 26565/05 (N mot Förenade Kungariket). Av dessa avgöran-
den förefaller slutsatsen kunna dras att det enligt den praxis som var gällande hos Europa-
domstolen före Paposhviliavgörandet inte var helt avgörande att det kunde visas att behand-
ling för att undvika att ett livshotande tillstånd förvärras faktiskt fanns tillgänglig i det 
enskilda fallet. 

Efter Paposhvili har det också kommit ett avgörande där Europadomstolen uttalar sig i frå-
gan om när utvisning av en person som lider av psykisk sjukdom kan strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen. I avgörande den 1 oktober 2019, nr 57467/15 (Savran mot Danmark) 
ansåg Europadomstolen att det inte var förenligt med artikel 3 att utvisa en brottsdömd per-
son som lider av psykisk ohälsa utan att få individuella garantier för att vård finns tillgänglig i 
hemlandet. Målet har hänskjutits till Grand Chamber och är således i skrivande stund inte 
slutgiltigt avgjort.

Rätten till privatliv
Enligt artikel 7 i EU-stadgan respektive artikel 8 Europakonventionen har var och en rätt till 
respekt för sitt privatliv. Tredjelandsmedborgares rätt till privatliv efter att dessa har sökt och 
nekats asyl framgår inte direkt av någon av rättsakterna inom EU och det är därför oklart om 
frågan faller inom EU-rättens tillämpningsområde. Om en fråga ligger utanför EU-rättens 
tillämpningsområde kan inte rättigheter enligt EU-stadgan åberopas. EU-domstolen har inte 
heller lämnat någon vägledning i denna fråga. Det kan dock noteras att EU-domstolen i det 
tidigare nämnda målet C-562/13 (Abdida) ansåg att utvisningar av svårt sjuka personer i 
exceptionella fall kan strida mot artikel 5 i återvändandedirektivet och därmed hamna inom 
EU-rättens område. I artikel 5 i återvändandedirektivet anges att medlemsstaterna där direk-
tivet genomförs ska ta vederbörlig hänsyn till barnets bästa, familjeliv, hälsotillståndet för 
den berörda tredjelandsmedborgaren och respektera principen om non-refouelment. Rätten 
till privatliv blir, såsom nedan kommer att beskrivas, mest framträdande för barn med lång 
vistelse i medlemsstaten. Hänsynen till barnets bästa framgår alltså, på samma sätt som hän-
syn till hälsotillstånd, av artikel 5 i återvändandedirektivet. Eftersom EU-domstolen har 
hänvisat till artikel 5 i återvändandedirektivet vid konstaterande att tredjelandsmedborgares 
med svåra hälsotillstånd kan hamna inom EU-rättens tillämpningsområde kan det kanske 
inte uteslutas att även hänsyn till barnets bästa kan göra detsamma.

Frågan om EU-rättens tillämplighet i denna fråga kan ha betydelse för möjligheten att över-
klaga ett negativt beslut. Av artikel 47 i EU-stadgan framgår att var och en vars unionsrätts-
ligt garanterade fri-och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en 
domstol. Rätten till just domstolsprövning framgår inte av några andra internationella rätts-
akter. 
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De rättigheter som framgår av artikel 8 Europakonventionen är, till skillnad från rättighe-
terna i artikel 3, inte absoluta utan får i vissa fall inskränkas. Inskränkningar i rätten får 
endast göras med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hän-
syn till den nationella säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av 
oordning eller brott, till skydd för hälsa och moral eller till skydd för andra personers mänsk-
liga rättigheter. Enligt Europadomstolens praxis ska en proportionalitetsbedömning göras i 
varje enskilt fall där intrånget i den enskildes privat-eller familjeliv vägs mot statens legitima 
intresse. Europadomstolen har fastslagit att stater har en rätt att kontrollera utlänningars 
inresa och vistelse (se t.ex. Europadomstolens dom den 28 maj 1985, nr 9214/80 m.fl. [Abdu-
laziz, Cabales and Balkandali mot Förenade Kungariket]) och Europakonventionen ger inte 
heller någon absolut rätt för tredjelandsmedborgare att resa in eller bosätta sig i ett visst land. 
Däremot måste en proportionalitetsbedömning göras i varje enskilt fall.

Som privatliv räknas enligt Europadomstolens praxis alla sociala band mellan en etablerad 
invandrare och samhället hen lever i (se Europadomstolens dom i Grand Chamber den 18 
oktober 2006, nr 46410/99 [Üner mot Nederländerna]). Vad som skyddas är rätten att eta-
blera och upprätthålla relationer med andra människor och omvärlden och att skapa sig en 
egen social identitet. Det kan röra sig om sociala, kulturella eller andra band till landet där 
hen vistas. I Europadomstolens dom den 4 december 2012, nr 47017/09 (Butt mot Norge) 
beaktades vänner och socialt nätverk samt skolgång och språk vid bedömningen av om 
sökandena hade ett ”privatliv” i Europadomstolens mening. Europadomstolen fastslog i 
avgörande den 14 juni 2011, nr 38058/09 (Osman mot Danmark) att när en etablerad invand-
rare (”settled migrant”) lagligen har vistats i ett land under merparten av sin barndom och 
ungdom krävs mycket allvarliga skäl för att utvisa honom eller henne. I det nämnda avgöran-
det konstaterade Europadomstolen att utvisningen av en ung person som vistats i Danmark 
under sina formativa år (mellan sju och 15 års ålder) var i strid mot artikel 8 Europakonven-
tionen med hänvisning till hennes rätt till privatliv.

Osman-avgörandet uttalar sig gällande vad som krävs för att utvisa en ”settled migrant”. I 
avgörandet Butt mot Norge uttalar sig Europadomstolen gällande personer som inte har 
beviljats uppehållstillstånd eller som haft olagliga vistelser i ett land. I det aktuella målet hade 
sökandena, på grund av sin mors agerande, kommit att vistats illegalt i Norge under mycket 
lång tid. Europadomstolen anser att det som huvudregel finns starka skäl för att låta barn stå 
för sina föräldrars agerande när det gäller att beakta illegal vistelse, då ett annat synsätt gör att 
barn riskerar att utnyttjas av sina föräldrar. I fall där privatliv har etablerats under en tid då 
personernas rätt att vistas i den aktuella staten har varit oklar, uttalade Europadomstolen att 
utvisning av personen endast är oförenlig med artikel 8 i exceptionella fall. I det aktuella fal-
let hade två syskon vistats i Norge illegalt under lång tid efter att deras mor lämnat dem och 
återvänt till hemlandet. Ett av syskonen hade därefter dömts till utvisning på grund av brott. 
I det aktuella fallet ansåg Europadomstolen att omständigheterna var exceptionella och att 
en utvisning skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen. 
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Europadomstolens praxis gällande rätten till privatliv rör främst unga personer med anknyt-
ning till medlemsstaten under uppväxten. Det är oklart när en vuxen person kan anses ha ett 
sådant privatliv i en medlemsstat att en utvisning skulle vara oproportionerlig enligt artikel 8.

Offer för människohandel 
Vissa rättigheter för offer för människohandel framgår av rådets direktiv 2004/81/EG av 
den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för 
människohandel eller som har fått hjälp till olaglig migration och vilka samarbetar med de 
behöriga myndigheter. Enligt direktivet ska medlemsstaterna, efter att ha gett misstänkta 
offer en betänketid, överväga möjligheten att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd under 
tid som en brottmålsprocess pågår. Det framgår av punkt 15 i skälen att medlemsstaterna bör 
överväga att av andra skäl och i enlighet med sin nationella lagstiftning bevilja uppehållstill-
stånd till de tredjelandsmedborgare som kan omfattas av direktivet, men som inte längre 
uppfyller villkoren i detta. Av punkt 18 i skälen framgår att det, om en tredjelandsmedborg-
are som har utsatts för människohandel, bör tas hänsyn till denna omständighet vid ärendets 
prövning.

Även Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, som trädde i kraft 
2009, ålägger konventionsstaterna att utfärda ett förnyelsebart uppehållstillstånd till brotts-
offer för människohandel om myndigheten anser att deras vistelse är nödvändig på grund av 
deras personliga situation eller när det behövs för en brottsutredning. Det framgår också att 
om ett brottsoffer ansöker om någon annan form av uppehållstillstånd ska myndigheten ta 
hänsyn till att personen tidigare har haft uppehållstillstånd som brottsoffer. 

Såväl EU-direktivet som konventionen ger alltså offer för människohandel en rätt till tidsbe-
gränsat uppehållstillstånd under tiden för medverkande i en brottmålsprocess. Frågor om 
förlängning av uppehållstillstånd efter avslutad process eller uppehållstillstånd för traffick-
ingoffer som inte medverkar i ett straffrättsligt förfarande och inte bedöms ha skyddsskäl 
lämnas däremot över till den enskilda statens lagstiftning. 

Praktiska verkställighetshinder
Det finns tredjelandsmedborgare vars utvisningsbeslut inte kan verkställas oavsett om utlän-
ningen medverkar eller inte. Det kan handla om att det land till vilket utvisning ska ske väg-
rar att ta emot personen ifråga eller att inresa i ett land rent praktiskt inte kan genomföras. 
Det är oklart om den limbosituation som i och med detta uppkommer för tredjelandsmed-
borgaren i sig ger staten där personen befinner sig en Europarättslig skyldighet att bevilja 
uppehållstillstånd. Som ett exempel kan nämnas att den svenska statliga utredningen Uppe-
hållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84) 
kom till slutsatsen att det inte var möjligt att identifiera något konventionsåtagande som 
uttryckligen reglerar frågor om praktiskt verkställighetshinder (sid 256).  Trots detta hade 
ungefär hälften av de 19 europeiska länder som ingick i en studie genomförd av European 
Migration Network (EMN) år 2017 någon form av reglering som tillät vistelse och/eller 
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uppehållstillstånd för personer med s.k. praktiska verkställighetshinder33. Europadomstolen 
har nyligen i ett avgörande från den 12 maj 2020, nr 42321/15 (Sudita Keita mot Ungern) 
ansett det vara ett brott mot rätten till privatliv, artikel 8 i Europakonventionen att en statslös 
person hade vistats i Ungern i 15 år utan att (utöver en kortare period) kunna legalisera sin 
vistelse, vilket hade inneburit att han bl.a. hade begränsad tillgång till sjukvård och ingen till-
gång till arbetsmarknaden.

Tyskland 
Personer som inte har rätt till uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kan under vissa för-
utsättningar få ett beslut om att utvisningen inte får verkställas. Ett verkställighetsförbud 
kan utfärdas om ett avlägsnande till ursprungslandet skulle innebära ett brott mot Europa-
konventionen eller om en allvarlig konkret risk för liv, lem eller hälsa föreligger i ursprungs-
landet. Allvarlig konkret risk kan anses finnas på grund av hälsotillstånd om ett återvän-
dande skulle göra att en livshotande eller allvarlig sjukdom riskerar att kraftigt försämras. 
Vården i ursprungslandet behöver inte vara likvärdig den som erbjuds i Tyskland och om 
vård endast kan ges i en viss del av ursprungslandet anses vård i regel finnas tillgänglig. Om 
verkställigheten stoppas beviljas uppehållstillstånd i minst ett år och kan därefter förnyas. 
Uppehållstillstånd för bosättning kan beviljas efter fem år och tiden för asylansökan räknas 
in i den tiden.34 

33 EMN Ad-Hoc Query on practical impediments of enforcement and residence for TCNs 22 maj 2017

34 https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Schutzformen/Abschiebeverbote/
abschiebeverbote-node.html
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Det finns också en möjlighet i den tyska uppehållstillståndslagen att tillfälligt uppskjuta 
verkställigheten av en utvisning (s.k. Duldung) så länge ett avlägsnande är omöjligt i prakti-
ken eller enligt lag. Situationer där avlägsnande ses som omöjlig är bland annat om tredje-
landsmedborgaren inte kan resa på grund av sjukdom, för personer som inte har pass om 
passhandling är nödvändig för resa eller om verkställighetsförsök har gjorts och misslyckats. 
Tredjelandsmedborgarens vistelse i Tyskland ses fortfarande som illegal under tiden verk-
ställigheten tillfälligt är uppskjuten. Vidare kan verkställigheten skjutas upp om det inte finns 
några transportvägar som kan användas för utvisningen eller om ursprungslandet vägrar 
inresa.35 Det går att få uppehållstillstånd efter en period med Duldung, bland annat om det 
finns humanitära skäl. Välintegrerade vuxna och ungdomar kan beviljas uppehållstillstånd 
efter viss tid. Vuxna som har vistats i Tyskland i minst åtta år med någon form av rättslig sta-
tus (inklusive Duldung) kan beviljas uppehållstillstånd, om personen uppfyller en rad krav 
såsom tillräckliga tyskakunskaper, försörjningskrav och vandelskrav.36 Ungdomar upp till 21 
år ålder kan beviljas uppehållstillstånd om de har befunnit sig i Tyskland i minst fyra år, om 
de går i skola och bedöms vara välintegrerade.37 

Offer för människohandel kan beviljas uppehållstillstånd under tiden en brottsutredning 
pågår. Efter det att en brottsutredning har avslutats får det tidsbegränsade uppehållstillstån-
det förlängas av humanitära skäl eller om personliga eller allmänna intressen kräver att tred-
jelandsmedborgarens fortsatta vistelse i Tyskland.38  

Frankrike 
Enligt artikel L313-11 i den franska utlänningslagen får tidsbegränsade uppehållstillstånd för 
”privat och familjeliv” beviljas för olika typer av familjeanknytning, privatliv och vid svåra 
hälsotillstånd. Det finns ett särskilt stadgande i den nämnda artikeln som möjliggör uppe-
hållstillstånd för utlänningar födda i Frankrike som av skäl som kan motiveras har vistats i 
landet minst åtta år kontinuerligt och efter tio års ålder gått i fransk skola i minst fem år, 
under förutsättning att ansökan lämnas in mellan sexton och tjugo års ålder.

När det gäller utlänningar med allvarliga hälsotillstånd kan personer vars sjukdomstillstånd 
kräver medicinsk behandling som inte finns att tillgå i ursprungslandet beviljas tidsbegrän-
sade uppehållstillstånd, om bristen på vård kan få exceptionellt allvarliga konsekvenser. 
Beslutet att bevilja uppehållstillstånd beviljas av migrationsmyndigheten i samråd med 
myndighetens läkare enligt riktlinjer som fastställs av hälsomyndigheten. 

35 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Studien/wp69-emn-umgang-abgelehnten-asylbewerbern.pdf?__
blob=publicationFile&v=11

36 Pro Asyl. Handbook Germany. https://handbookgermany.de/en/rights-laws/asylum/bleiberecht.html

37 Pro Asyl. Handbook Germany. https://handbookgermany.de/en/rights-laws/asylum/bleiberecht.html

38 Greta (2019)07. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings by Germany s. 39.



33

Asylrättscentrum

Företrädare för franska Terre d ́ Asile uppgav att deras uppfattning är att möjligheten att 
beviljas uppehållstillstånd på grund av hälsoskäl har blivit mer restriktiv på grund av kravet 
på läkarbedömning från myndigheten. Enligt den tidigare ordningen kunde den asylsökande 
även vända sig till andra vårdinrättningar för att få intyg. 

Offer för människohandel kan beviljas uppehållstillstånd under tiden en brottsutredning 
pågår, om de samarbetar med franska myndigheter. Personer som inte samarbetar kan bevil-
jas uppehållstillstånd på grund av humanitära eller exceptionella skäl. Den aktuella bestäm-
melsen specificerar inte trafficking.39 

Särskild information om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder sak-
nas gällande Frankrike. Företrädare för Terre d ́ Asile uppgav att det finns problem för perso-
ner med praktiska verkställighetshinder. Detta särskilt för asylsökande från Nordafrika. I 
sammanhanget kan det konstateras att Kuwait är det land som har högst bifallsandel i franska 
asylprocesser med 82,6 procent bifall. Den höga andelen bifall förklaras med statslösa bidoo-
ner, som på grund av sin utsatta situation ses som flyktingar i förhållande till Kuwait40. I 
exempelvis Sverige hamnar statslösa bidooner från Kuwait ofta i situationer av praktiska 
verkställighetshinder efter de att de inte har ansetts ha skyddsskäl.

Nederländerna
Nederländerna har ingen samlad bestämmelse för uppehållstillstånd på grund av humanitära 
skäl. Däremot finns det i det enskilda fallet möjlighet att få uppehållstillstånd utan att ha 
skyddsskäl. Det finns en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för medicinsk behand-
ling både för personer som befinner sig i och utanför Nederländerna. Personer som fått upp-
skjuten verkställighet av ett utvisningsbeslut kan ansöka om sådant tillstånd i anslutning till 
att beslutet upphör. Ett antal förutsättningar måste dock vara uppfyllda, exempelvis att 
Nederländerna är det lämpligaste landet att genomgå behandlingen i och att behandlingen är 
nödvändig. Personen som genomgår behandlingen måste vidare ha en viss inkomst och 
själva kostnaden för behandlingen måste täckas av t.ex. en sjukförsäkring. Personer som 
befinner sig i Nederländerna kan undantas från krav på att inneha pass om identiteten är klar, 
ett nytt pass endast kan erhållas i hemlandet och det skulle leda till en akut medicinsk situa-
tion att avsluta behandlingen, och behandling kan inte erhållas i hemlandet. Även personer 
som befinner sig i Nederländerna, lider av ett dödligt sjukdomstillstånd och får palliativ vård 
kan beviljas uppehållstillstånd.

Personer som riskerar hedersrelaterat våld och våld i hemmet kan beviljas uppehållstillstånd, 
om omständigheterna inte utgör skäl för uppehållstillstånd på annan grund. Det ska då röra 

39 Greta (2017)17. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings by France s. 48

40 Cour nationale du droit d ́ Asile s 20 http://www.cnda.fr/content/download/168271/1684126/version/3/file/RA2019-CNDA.
pdf
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sig om bland annat en allvarlig risk för brott, stympning eller övergrepp. Även social utstöt-
ning som gör det omöjligt att leva självständigt i ursprungslandet kan utgöra sådana skäl, lik-
som risk för påtvingad separation mellan förälder och barn eller tvångsäktenskap. När det 
gäller risk för våld i hemmet ska våldet vara anledningen till att ett förhållande upphörde och 
det ska inte vara möjligt att undkomma risken för våld genom att återvända till ursprungslan-
det. Ansökan om uppehållstillstånd på denna grund är avgiftsbelagd med 174 euro för vuxna 
och 58 euro för minderåriga. 

Personer som har ett familje- eller privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen men inte 
uppfyller förutsättningarna för uppehållstillstånd på annan grund kan ansöka om att beviljas 
uppehållstillstånd genom att hänvisa till artikel 8 i Europakonventionen. Det kommer då 
bedömas, utifrån personens individuella situation, om uppehållstillstånd ska beviljas eller 
inte. Även barn som är fosterhemsplacerade eller där föräldrarna har förlorat vårdnaden kan 
beviljas uppehållstillstånd.

Det finns också möjlighet att få ett humanitärt permanent uppehållstillstånd efter en viss tid. 
Ett sådant tillstånd är möjligt att få för personer som antingen har uppehållstillstånd för att 
bo hos en familjemedlem, som ett barn i behov av skydd eller för att gå igenom medicinsk 
behandling. Även personer som har uppehållstillstånd som vittne till eller offer för traffick-
ing eller våld i hemmet eller har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning där det 
finns övertygande humanitära skäl kan i vissa fall på permanenta tillstånd. Även personer 
som har uppehållstillstånd eftersom de utan egen förskyllan saknar möjlighet att lämna 
Nederländerna kan få permanent uppehållstillstånd. Kraven på medverkan för att beviljas 
uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder är dock höga och återvändan-
demyndigheten måste ha tillfrågats.41  

Både offer för trafficking som samarbetar i en brottsprocess och de som inte gör det kan 
beviljas uppehållstillstånd i Nederländerna. Personer som inte kan förväntas samarbeta på 
grund av exempelvis allvarliga hot från förövarna eller av medicinska eller psykologiska skäl 
kan beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. Här beaktas bland annat risken för social 
utstötning. Personer som har samarbetat i en brottmålsprocess som leder till en fällande 
dom, eller i en process som varar i över tre år beviljas permanenta uppehållstillstånd.42  

41 https://ind.nl/en/Pages/Other-reasons.aspx

42 Greta (2018)19. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings by the Netherlands s. 34
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Flyktingars rätt till familjeåterförening regleras i familjeåterföreningsdirektivet. Rätten till 
familjeåterförening för subsidiärt skyddsbehövande regleras däremot inte (se EU-domstolens 
dom den 13 mars 2019 i mål C-635/17 [E]).  Det ligger dock mål i Europadomstolen, varav 
ett har hänskjutits till Grand Chamber (M.A. mot Danmark, nr 6697/18), där en av frågorna 
är om åtskillnad mellan flyktingars och alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterför-
ening utgör otillåten diskriminering enligt artikel 8 och artikel 14 Europakonventionen.

Grupperna som har rätt till familjeåterförening 
De personkategorier som enligt familjeåterföreningsdirektivet har rätt till familjeåterfören-
ing är make/maka, underåriga barn och föräldrar till underåriga barn (artikel 4.1). Även 
andra personkategorier får beviljas uppehållstillstånd, men detta är upp till varje medlems-
stat att bestämma.  Dessa personkategorier är släktingar i rakt uppstigande led till refe-
renspersonen eller dennes maka/make om släktingarna är beroende av referensperson och/
eller dennes make/maka för sin försörjning och saknar annat nödvändigt familjemässigt stöd 
i ursprungslandet. Även ogifta myndiga barn till referenspersonen eller dennes make/maka 
får beviljas uppehållstillstånd, om barnen av hälsoskäl bevisligen inte kan försörja sig själva. 
När det gäller vuxna barns rätt till att förenas med sina föräldrar har Europadomstolen fast-
slagit att unga vuxna som har varit del av hushållet i en familj kan ha ett sådant privatliv med 
resterande familj att det är oproportionerligt enligt artikel 8 Europakonventionen att neka 
familjeåterförening (Se bl.a. Europadomstolens domar den 20 september 2011, nr 8000/08 [ 
A.A. mot Storbritannien] och den 15 februari 2012, nr 16567/10 [Nacic mot Sverige]). 

Enligt artikel 8 familjeåterföreningsdirektivet får medlemsstaterna kräva att referens- 
personen ska ha vistats lagligen på deras territorium under en period som inte får överstiga 
två år innan hen kan återförenas med sina familjemedlemmar. Europadomstolen har dock i 
avgörande den 28 juni 2011, nr 55597/09 (Nunez mot Norge), i ett mål som rörde återrese- 
förbud för en person med minderåriga barn i Norge, uttalat att en tvåårig separation var en 
mycket lång tid för barnen, då sju respektive nio år gamla. I det aktuella avgörandet  
bedömdes det vara i strid mot artikel 8 i Europakonventionen att utvisa föräldern med ett 
tvåårigt återreseförbud. 

EU-domstolen har vid upprepade tillfällen fastslagit att familjeåterföreningsdirektivets över-
gripande syfte är att främja familjeåterförening. De inskränkningar i rätten till familjeåterför-
ening som enligt direktivet får göras ska tillämpas med försiktighet, se t.ex. EU domstolens 
avgöranden den 4 mars 2010 i mål C-578/08 (Chakroun), den 21 april 2016 i mål C-558/14 
(Khachab) och den 12 april 2018 i mål C-550/16 (A och S).

Familjeåterförening
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”Ageing out”
Ett problem som kan uppkomma i migrationsrättsliga sammanhang är s.k. ”ageing out”; 
alltså hur en person som är ett barn när ett förfarande inleds men sedan hinner fylla 18 ska 
bedömas. EU-domstolen har i mål C-550/16 (A och S) uttalat sig gällande begreppet ”under-
årig utan medföljande vuxen” och från vilken tidpunkt underårigheten ska räknas. I det aktu-
ella målet hade en flicka lämnat in en asylansökan som ensamkommande barn, men fyllt 18 
vid tidpunkten då de nederländska myndigheterna biföll hennes asylansökan. Frågan som 
ställdes till EU-domstolen var om hon vid anhörigas ansökningar om familjeåterförening 
kunde ses som ”underårig utan medföljande vuxen” i familjeåterföreningsdirektivets 
mening. EU-domstolen uttalade att en ordning där åldern räknas från beslutsdatumet skulle 
strida mot principerna om likabehandling och rättssäkerhet, då myndigheternas handlägg-
ningstid i det enskilda fallet skulle bli avgörande för om den enskilde skulle kunna beviljas 
familjeåterförening eller inte. EU-domstolen fann därför att en asylsökande som var yngre än 
18 år vid inresan i en medlemsstat och vid inlämnandet av asylansökan i den staten, men som 
under asylförfarandets gång uppnår myndighetsålder och därefter beviljas flyktingstatus, ska 
betraktas som ”underårig” i familjeåterföreningsdirektivets mening. EU-domstolen anser 
dock att det skulle vara oförenligt med familjeåterföreningsdirektivets syfte att en person 
som blivit vuxen under sitt asylförfarandes gång i denna situation skulle kunna åberopa rätt 
till familjeåterförening utan begränsning i tiden. EU-domstolen anser därför att en ansökan 
om familjeåterförening i denna situation, i princip, ska lämnas in inom tre månader efter det 
att den berörda underåriga personen har beviljats flyktingstatus. 

Det har därefter från Belgien lämnats in begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen 
för att klargöra situationen när det är den sökande familjemedlemmen, och inte referensper-
son, som hinner fylla 18 år innan myndigheten fattar beslut om familjeåterförening eller 
under en domstolsprocess där beslutet att neka familjeåterförening har överklagats. 
EU-domstolen fastslog i dom den 16 juli 2020 (mål C-133/19, C-136/19 och C-137/19) att den 
tidpunkt som ska avgöra om en person som ansöker om familjeåterförening är ett barn i 
familjeåterföreningsdirektivets mening är tidpunkten då ansökan om familjeåterförening 
lämnades in. Vid den bedömningen underströk EU-domstolen att familjeåterföreningsdi-
rektivets övergripande syfte är att främja familjeåterförening och att tillämpning av direkti-
vet måste iaktta rätten till familje- och privatliv och principen om barnets bästa. Att använda 
datum för myndigheternas beslut eller, vid överklagande, domstolens dom som avgörande 
tidpunkt för att fastslå underårighet ansågs av EU-domstolen inte vara förenligt med familje-
återföreningsdirektivets syfte eller med de krav som ställs i EU:s rättighetsstadga. Detta då 
ett användande av beslutsdatum som avgörande tidpunkt för underårighet inte gör det möj-
ligt att tillförsäkra en likartad och förutsebar handläggning för alla sökande utan skulle 
kunna leda till stora skillnader i hanteringen av ansökningar både mellan olika medlemssta-
ter och inom samma medlemsstat.
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Försörjningskrav
Enligt artikel 7.1 får medlemsstaterna kräva att referenspersonen har bostad av tillräcklig 
standard, sjukförsäkring och stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga 
för att försörja referenspersonen och hens familjemedlemmar utan hjälp från systemet för 
socialt bistånd i den berörda medlemsstaten. EU domstolen har i avgörandet C-578/08 
(Chakroun) uttalat att kravet på försörjning ”utan hjälp från systemet för socialt bistånd” är 
uppfyllt om referenspersonen har stabila och regelbundna försörjningsmedel även i fall där 
personen på grund av försörjningsmedlens storlek är berättigad till särskilt bistånd för att 
täcka vissa levnadskostnader. Eftersom behovet kan variera mycket mellan olika individer 
ska denna tillåtelse för övrigt tolkas så, att medlemsstaterna får ange en viss summa som refe-
rensbelopp men däremot inte så, att medlemsstaterna får neka familjeåterförening om 
inkomsten inte överstiger en viss miniminivå, oberoende av en konkret prövning av varje 
sökandes situation. Denna tolkning bekräftas av artikel 17 i direktivet, enligt vilken det ska 
göras en individuell prövning av ansökningarna om familjeåterförening (p.44). I samma 
avgörande fastslogs också att försörjningskravet inte får tillämpas olika beroende på om 
familjebanden knutits före eller efter referenspersonens inresa i medlemsstaten. 

 I avgörandet C-558/14 (Khachab) fastslogs att medlemsstaterna får basera bedömningen av 
om en referensperson har ”stabila och regelbundna försörjningsmedel” på en prognostisk 
bedömning. Denna bedömning ska vara baserad på den sexmånadersperiod som föregår tid-
punkten för inlämnandet av ansökan och göra det sannolikt att referenspersonen kommer att 
bibehålla stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att försörja sig 
själv och sina familjemedlemmar utan hjälp från systemet för socialt bistånd i den medlems-
staten under ett år från tidpunkten för inlämnandet av ansökan.

Av artikel 12.1 tredje stycket framgår att kraven på bostad, sjukförsäkring och/eller försörj-
ningsmedel inte får uppställas om ansökan om familjeåterförening lämnas in inom tre måna-
der efter det att flyktingstatus har beviljats. Enligt artikel 5.1 får medlemsstaterna välja om 
det ska vara referenspersonen eller familjemedlemmarna som ska lämna in ansökan om 
familjeåterförening. 

Objektivt ursäktliga omständigheter och proportionalitet 
EU-domstolen har i avgörande den 7 november 2018 i mål C-380/17 (K och B) uttalat sig 
gällande medlemsstaterna möjligheter att sedan tre månader passerat sedan flyktingstatus 
beviljats ha ett förfarande där krav på försörjning m.m. enligt artikel 7.1 ställs. Det aktuella 
avgörandet gällde Nederländerna, som hade ett ansökningsförfarande utan försörjningskrav 
när ansökan om familjeåterförening gjordes inom tre månader efter det att flyktingstatusför-
klaringen beviljades. Om ansökan lämnades in när mer än tre månader passerat avvisades 
ansökan. Det fanns då en möjlighet att söka i ett annat förfarande där bl.a. krav på försörj-
ning ställdes. EU-domstolen uttalade att denna ordning var förenlig med familjeåterfören-
ingsdirektivet, under förutsättning att skälet för avvisning inte gäller i sådana situationer där 
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det på grund av särskilda omständigheter är objektivt sett ursäktligt att den första ansökan 
gavs in för sent och där det föreskrivs att de berörda personerna ska få fullständig informa-
tion om vilka konsekvenser ett beslut att avvisa den första ansökan kan få och vilka åtgärder 
de kan vidta för att på ett effektivt sätt göra gällande sin rätt till familjeåterförening.

Senare praxis från Europadomstolen pekar på vikten av att en tillfredsställande proportiona-
litetsbedömning görs när en prövning enligt artikel 8 aktualiseras. Om barn berörs ska, 
såsom tidigare har nämnts, barnets bästa sättas i centrum av bedömningen (se bl.a. Europa-
domstolens avgörande den 8 november 2016, nr 56971/10 (El Ghatet mot Schweiz). Det 
måste också finnas utrymme för att beakta andra typer av bevis än handlingar (t.ex. DNA) 
vid bedömningen av släktskap (Europadomstolens avgörande den 10 juli 2014, nr 52701 
[Mugenzi mot Frankrike], och den 10 oktober 2014, nr 2260/10 [Tanda-Muzinga mot Frank-
rike]).

Tyskland
Makar och underåriga barn kan under vissa förutsättningar beviljas familjeåterförening med 
en tredjelandsmedborgare i Tyskland. Familjeåterförening mellan makar omfattar även sam-
könande partnerskap. Andra familjemedlemmar kan beviljas uppehållstillstånd om exceptio-
nellt ömmande omständigheter föreligger. Som huvudregel behöver makar eller partners till 
en tredjelandsmedborgare kunna göra sig förstådd på tyska på en grundläggande nivå, ha 
godtagbar bostad och kunna försörja sig. Barn under 16 års ålder har en principiell rätt till 
familjeåterförening. Barn som är över 16 år gamla kan beviljas uppehållstillstånd om de söker 
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inom tre månader från det att föräldrarna kom till Tyskland, har goda tyskakunskaper, eller 
kan antas vara lättintegrerade i Tyskland mot bakgrund av t.ex. skolgång i tysk skola.43  

Familjemedlemmar till personer med flyktingstatus kan undantas krav på försörjning och 
bostad om ansökan om familjeåterförening görs mindre än tre månader efter det att refe-
renspersonens asylprocess avslutades. Om flyktingstatusen fastställts i en domstolsprocess 
räknas tremånadersfristen från datumet för ett nytt positivt beslut från de federala myndig-
heterna. För personer som har möjlighet att få lättnad om ansökan görs inom tre månader 
finns det en möjlighet att göra ansökan om familjeåterförening från Tyskland istället för från 
ursprungslandet.44 

Alternativt skyddsbehövande, personer med återreseförbud, personer som har uppehållstill-
stånd som traffickingoffer och ungdomar som har fått uppehållstillstånd på grund av god 
integration beviljas endast familjeåterförening i exceptionella fall. Mellan 17 mars 2016 till 
juli 2018 saknade alternativt skyddsbehövande helt rätt till familjeåterförening.

Frankrike
Reglerna för familjeåterförening är desamma för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. 
Ansökan kan lämnas in så snart personen i Frankrike har beviljats status som flykting eller 
alternativt skyddsbehövande. Rätt till familjeåterförening gäller för makar eller partners till 
referenspersonen om förhållandet inleddes innan referenspersonen beviljades uppehållstill-
stånd, om de är minst 18 år gamla, partners som är minst 18 år gamla om förhållandet ingåtts 
innan asylansökan och de kan visa att de tidigare stadigvarande bott tillsammans, barn tills 
året efter det att de fyllt 18 år, ”first degree parents” till personer som fortfarande var under 
18 år gamla vid tidpunkten då de beviljades asyl. Inga inkomst- eller bostadskrav gäller. 
Familjemedlemmarna lämnar in ansökan vid fransk ambassad i det aktuella landet. I prakti-
ken uppges det ändå vara mycket svårt att kunna få återförenas på grund av svårigheter att 
visa sin identitet och släktskap/äktenskap.45 

Nederländerna 
Flyktingar och alternativt skyddsbehövande har samma rätt till familjeåterförening. De 
familjemedlemmar som har rätt till familjeåterförening är makar och registrerade eller ore-
gistrerade partners om de har ett seriöst och exklusivt förhållande. Även minderåriga barn 
och unga vuxna (mellan 18 och 25 år) som fortfarande tillhör hushållet har rätt till familje-
återförening. Dessa regler gäller för biologiska barn, adoptivbarn och fosterbarn eller barn 

43 https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Familie/NachzugZuDrittstaatlern/
nachzug-zu-drittstaatlern-node.html

44 https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/families/reunification-of-families/

45 Aida Country Report France. 2019 update s.132 f.
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från tidigare förhållanden till en av makarna. Även föräldrar till ensamkommande barn har 
rätt till familjeåterförening. Enligt EU-domstolens dom C-550/16 räknas personer som är 
barn när de ansöker om asyl som barn även efter 18-årsdagen, även om de har hunnit fylla 18 
när de beviljas asyl och ansöker om familjeåterförening.

Regelverket är mer flexibelt om referenspersonen ansöker om familjeåterförening inom tre 
månader efter att statusen har beviljats. Efter tre månader gäller bl.a. försörjningskrav och 
sjukförsäkring. Det rapporteras om att det i praktiken kan vara svårt att hinna söka inom tre 
månader. Ett antal ärenden har tagits vidare till domstol, med varierande resultat. EU-dom-
stolens dom i mål C-380/17, där det fastslås att det måste finnas lagstiftning som beaktar om 
det är objektivt ursäktligt att en ansökan lämnas in senare än tre månader efter uppehållstill-
ståndets beviljande har ännu inte lett till lagstiftningsåtgärder. Ett lagstiftningsförslag om att 
utöka tidsperioden för att lämna in ansökan från tre till sex månader har dragits tillbaka. 

Sökandenas identitet och familjeband till referenspersonen måste som huvudregel göras san-
nolika genom officiella dokument. Om officiella dokument saknas måste rimliga förkla-
ringar till avsaknaden presenteras. Endast om sådana rimliga förklaringar finns görs 
DNA-analys och intervjuer med familjemedlemmarna hålls. 

Familjemedlemmar får samma status som referenspersonen. Om förhållandet mellan  
referenspersonen och familjemedlemmen upphör inom fem år kan uppehållstillståndet  
upphöra för familjemedlemmen. Det finns undantag för barn. Om familjelivet mellan barnet 
och föräldern upphör mer än ett år efter det att uppehållstillståndet har beviljats (exempelvis 
på grund av att barnet startar en egen familj) återkallas inte tillståndet. Om barnet under  
det första året studerar och därför lever självständigt kommer inte familjelivet anses ha  
upphört.46 

46 Aida Country Report Netherlands. 2019 update s.94 f.
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Hur förhåller sig då Sverige till Europarätten och andra länder? Avslutningsvis jämförs  
Sveriges tillämpning med övriga länders.

Skyddsprövningen 
När det gäller skyddsprövning kan det konstateras att Sverige har en förhållandevis hög 
avslagsandel gällande alla granskade länder med undantag för Syrien. Sverige använder sig av 
möjligheten att ange internflyktsalternativ. När det gäller Afghanistan följer Sveriges EASO:s 
slutsats att huvudstaden Kabul kan utgöra ett relevant och rimligt internflyktsalternativ.

Tabell över uppehållstillståndens längd i Tyskland, Frankrike, Nedeländerna och Sverige47.

47 Aida. Country Report Sweden. 2019 Update s. 7. Statistik avseende Turkiet hämtat från Migrationsverkets årsstatistik 2019: 
https://www.migrationsverket.se/download/18.748d859516793fb65f9cde/1578410568735/Avgjorda_asyl%C3%A4ren-
den_2019_-_Asylum_decisions_2019.pdf

Ett svenskt perspektiv
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Säkra ursprungsländer
Med största sannolikhet kommer även Sverige, liksom Tyskland som Frankrike och Neder-
länderna, att införa en nationell lista över säkra ursprungsländer, då ett sådant förslag lämna-
des till regeringen i januari 2020 i promemorian Uppenbart ogrundade ansökningar och fast-
ställande av säkra ursprungsländer (Ds 2020:2) lämnade ett sådant förslag till regeringen i 
januari 2020. Frågan har i Sverige aktualiserats efter EU-domstolens dom i mål C-404/17, då 
domen begränsade Sveriges möjlighet att använda påskyndade förfaranden för asylansök-
ningar som anses vara uppenbart ogrundade. Även om samtliga länder i kartläggningen 
använder sig av konceptet med säkra ursprungsländer varierar antalet länder på respektive 
lands lista och även bedömningen av om det är möjligt att anse ett land som säkert för vissa 
grupper men inte för andra skiljer sig åt. Hur beslutandeprocessen för att föra upp ett land på 
listan över s.k. säkra ursprungsländer varierar också. Enligt förslaget till svensk reglering ska 
en eventuell svensk lista över säkra ursprungsländer beslutas av Migrationsverket. Det kan 
konstateras att ingen av de länder som förekommer i denna granskning lägger beslutanderät-
ten över denna fråga på myndighetsnivå. 

Uppehållstillståndens längd

När det gäller tillståndstidens längd har Sverige i och med den tillfälliga lagen lagt sig mycket 
nära EU:s miniminivå. Sverige ligger i och med det på samma nivå som Tyskland men långt 
ifrån både Frankrike och Nederländerna.
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Humanitära skäl
 

 

Regleringen för personer som saknar skyddsskäl men har andra skäl för att få stanna i en 
medlemsstat är det av rättsområdena i kartläggningen som är minst reglerat på EU-nivå. 
Medlemsstaterna är däremot i dessa delar bundna av konventionsåtaganden i exempelvis 
Europakonventionen och barnkonventionen. Kartläggningen visar att alla stater har någon 
form av reglering som gör det möjligt för personer med svåra hälsotillstånd och/eller stark 
anknytning till medlemsstaten möjlighet att stanna i syfte att inte riskera brott mot artikel 3 
respektive 8 i Europakonventionen. En sådan reglering finns också i Sverige genom den till-
fälliga lagen, då ett avlägsnande enligt 11 § inte får ske om det skulle strida mot ett svenskt 
konventionsåtagande. 

Kartläggningen visar också att såväl Tyskland som Nederländerna och Frankrike har någon 
form av reglering som möjliggör att uppehållstillstånd kan beviljas även för personer utan 
skyddsskäl i situationer där det är mer oklart om något konventionsåtagande ger en ovillkor-
lig rätt att stanna. Två sådana exempel är offer för trafficking i situationer där det inte pågår 
en brottsutredning och personer som inte kan avlägsnas på grund av s.k. praktiska verkstäl-
lighetshinder. Den svenska statliga utredningen SOU 2017:84 kom, såsom tidigare nämnts, 
till slutsatsen att någon rätt till uppehållstillstånd för personer som inte kan återvända på 
grund av praktiska verkställighetshinder inte följer av något svenskt konventionsåtagande. 
När det gäller offer för trafficking, där personen inte bedöms ha några skyddsskäl på grund 
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av detta och inte medverkar i en brottsutredning, nämns detta som en omständighet som kan 
beaktas vid bedömningen av om det finns synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 
kap. 6 § utlänningslagen.48 I och med att den tillfälliga lagen begränsar möjligheten att få 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter till situationer där ett 
avlägsnande strider mot ett svenskt konventionsåtagande är det oklart i vilken mån förarbets-
uttalandet för närvarande kan beaktas.

Familjeåterförening

 
Rätten till familjeåterförening är, när det gäller flyktingar, EU-rättsligt reglerat. Rätten till 
familjeliv följer också av artikel 8 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis måste 
således beaktas. Även i denna fråga framkommer stora skillnader mellan länderna i denna 
kartläggning. I både Frankrike och Nederländerna har alternativt skyddsbehövande och flyk-
tingar samma rätt till familjeåterförening, medan Tyskland beviljar familjeåterförening 
mycket mer restriktivt för alternativt skyddsbehövande.49 Att göra åtskillnad mellan flyk-
tingar och alternativt skyddsbehövande har stöd i EU-rätten, men frågan om det också är 

48 Se prop. 2004/05:170 s. 192

49 För en grundlig kartläggning av rätten till familjeåterförening inom EU för alternativt skyddsbehövande, se Svenska Röda 
Korset. Rätten till familjeåterförening -en europeisk jämförelse https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/doku-
ment/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/ratten-till-familjeaterforening.pdf
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förenligt med icke-diskriminering enligt Europakonventionen kommer med största sanno-
likhet att avgöras i Grand Chamber i målet M.A. mot Danmark. Frankrike uppställer, till 
skillnad från övriga länder, inget försörjningskrav eller krav på bostad vid ansökningar om 
familjeåterförening. När det gäller den i familjeåterföreningsdirektivet reglerade möjligheten 
att som flykting undantas från krav på bland annat försörjning framkommer att exempelvis 
Tyskland medger en rätt för referenspersonen att själv i vissa fall påbörja ansökningsförfa-
randet istället för familjemedlemmarna som befinner sig utomlands. En sådan möjlighet, vil-
ken saknas exempelvis i svensk rätt, ökar möjligheten att rent praktiskt kunna göra sin rätt till 
familjeåterförening gällande. 

Inom familjeåterföreningsområdet har det, såsom tidigare har nämnts, de senaste åren kom-
mit ett antal klargörande avgöranden från EU-domstolen. I flera avgöranden har EU-dom-
stolens slutsatser inte varit förenliga med svensk rättstillämpning, alternativt har komplette-
rande lagstiftning saknas. Så är fallet gällande tillämpning av principerna i målen C-550/16 
samt C-133/19, C-136/19 och C-137/19 avseende personer som hunnit fylla 18 under myndig-
heternas handläggning av ansökningar om familjeåterförening (”ageing out”). I svensk rätt 
utgår prövningen i migrationsmål som huvudregel från omständigheterna vid beslutstillfäl-
let. Mål C-380/17 fastslår att om att tillämpningen av högre krav för ansökningar om familje-
återförening efter tre månader ska få göras kräver det reglering som beaktar om det är objek-
tivt ursäktligt att ansökan lämnats in mer än tre månader efter beviljat uppehållstillstånd. 
Sådan lagstiftning saknas i Sverige. Flera av de nämnda avgörandena kom efter begäran om 
förhandsavgöranden från nederländska domstolar och det förefaller som att Nederländerna 
därefter har gjort mest för att implementera principerna i de nämnda avgörandena i sin lag-
stiftning. Trots den misstämning som råder med svensk rättstillämpning i dessa frågor har 
inga förhandsavgöranden gällande familjeåterförening lämnats in från svenska domstolar. 
Inte heller har några klargöranden kommit från Migrationsöverdomstolen. Så länge inte fler 
begäran om förhandsavgöranden lämnas in från svenska domstolar kommer EU-rättens 
gränser inom migrationsområdet i vissa delar fortsätta vara oklara.
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