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Udlændingelovgivning og menneskerettigheder

Af professor Jens Vedsted-Hansen, Danmark
Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Der fokuseres på udlændingelovgivningen i snæver forstand, d.v.s. reguleringen af
udlændinges ret til ophold. Selvom dette falder inden for kerneområdet af staternes
suverænitet, har internationale menneskerettighedsnormer i væsentlig grad medført
begrænsninger i udøvelsen af den statslige frihed. Dette belyses med hovedvægten dels
på de normer, der angår materiel og processuel beskyttelse af asylsøgere og flygtninge,
dels på den menneskeretlige beskyttelse af privatliv og familieliv, som begrænser
adgangen til at udvise fastboende udlændinge og samtidig indebærer visse forpligtelser
til at give opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring. Endvidere drøftes
spørgsmål vedrørende diskrimination i udlændingelovgivningen, og tvangsforanstalt-
ninger som led i udlændingekontrollen berøres kort. Trods de internationale normers
stigende indflydelse findes der stadig betydeligt råderum for nationale beslutninger på
dette reguleringsområde, ligesom der er behov for at tage selvstændig stilling til
gennemførelsen af sådanne forpligtelser. På den baggrund peges der på de principielle
problemer, der kan opstå, hvis lovgivningsmagten enten afstår fra stillingtagen hertil
eller lægger distance til de menneskerettighedsnormer, som kan indebære begrænsning
af den nationale legislative kompetence.

Jens Vedsted-Hansen er født 1953, blev cand.jur. 1980 og dr.jur. 1997 på Aarhus
Universitet. Han var kandidatstipendiat på Aalborg Universitetscenter fra 1980 og blev
ansat på Aarhus Universitet 1983, fra 1984 som lektor i offentlig ret. I perioden 1993–
97 arbejdede han som seniorforsker på Det Danske Center for Menneskerettigheder,
hvorpå han var lektor i offentlig ret på Københavns Universitet. Han har været ansat
som professor i retsvidenskab med særligt henblik på menneskerettigheder på Aarhus
Universitet siden 1999. I sin forskning har han navnlig beskæftiget sig med forvalt-
ningsret, socialret, udlændingeret og menneskerettigheder. I perioden 1987–1994 var
han medlem af Flygtningenævnet, og han har siden 1999 været medlem af Undersøgel-
seskommissionen vedrørende Politiets Efterretningstjeneste.

1. Indledende bemærkninger om referatets genstand og fokus

Eftersom emnet for dette referat anvender udtrykket ’udlændingelovgivning’
uden nærmere specifikation, er det nødvendigt at foretage en vis afgrænsning af
mit genstandsfelt. Der har med ’udlændingelovgivning’ traditionelt været sigtet til
den lovgivning, der vedrører ikke-statsborgere, i både en vid og en snæver
betydning. Udlændingelovgivningen i vid forstand omfatter samtlige de retsreg-
ler, der regulerer ikke-statsborgeres forhold i og til et givet værtsland, d.v.s. dels
retsstillingen med hensyn til indrejse og ophold, dels rettighederne under selve
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opholdet i det pågældende land. I den mere snævre betydning omfatter udtrykket
alene det førstnævnte aspekt, d.v.s. reguleringen af indrejse og ophold for ikke-
statsborgere. De to aspekter af udlændingelovgivningen er blevet betegnet
’adgangsretten’ og ’positionsretten’, med henvisning til det forskellige fokus på
udlændinges adgang til landet i form af indrejse og ophold, henholdsvis deres
retspositioner når de én gang befinder sig inden for landets territorium.1

Dette referat vil som oplæg til drøftelse primært fokusere på udlændingelov-
givningen i snæver forstand, hvilket jeg vil betegne som opholdsretten for at
markere, at jeg hermed sigter til udlændinges ret til ophold i et givet land. Hermed
afgrænser jeg mig negativt over for på den ene side retten til indrejse på territo-
riet,2 på den anden side de bredere spørgsmål vedrørende udlændinges civile,
sociale og økonomiske rettigheder under ophold i værtslandet. Der er dog grund
til at betone, at der i visse henseender består en nær sammenhæng mellem
rettigheder af sidstnævnte art og reguleringen af den egentlige opholdsret; jeg
sigter her navnlig til problemerne i forbindelse med familiesammenføring eller
genforening med udenlandske slægtninge, d.v.s. spørgsmål om disses opholdsret,
som ofte vil bero på de herboende familiemedlemmers – heriblandt mange udlæn-
dinges – sociale og økonomiske forhold.

Problemerne vedrørende opholdsret for udlændinge vil jeg behandle i det
følgende gennem drøftelse af de vigtigste situationer, i hvilke internationale
menneskerettighedsnormer begrænser den suveræne ret, der som udgangspunkt
tilkommer staterne til at regulere spørgsmål om udlændinges indrejse, ophold og
forbliven på territoriet. At disse normer indebærer endog ganske væsentlige
begrænsninger i så henseende tør anses for utvivlsomt, omend begrænsningernes
rækkevidde langtfra altid lader sig fastlægge nøjagtigt. Det grundlæggende prin-
cip kan beskrives med en nærmest klassisk formulering fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol:

The Court recalls at the outset that Contracting States have the right, as a matter of
well-established international law and subject to their treaty obligations including the
Convention, to control the entry, residence and expulsion of aliens. … in exercising their
right to expel such aliens Contracting States must have regard to Article 3 of the Conven-
tion, which enshrines one of the fundamental values of democratic societies.3

Jens Vedsted-Hansen

1 Jfr. Torkel Opsahl, ’Utlendingers rettslige stilling’, i Forhandlingerne ved Det 29. Nordiske Jurist-
møde, 1981, s. 172–74; Hans Gammeltoft-Hansen, Flygtningeret, 1984, s. 83–84.

2 Indrejseaspektet omfatter såvel en række tekniske forhold vedrørende grænsepassage, doku-
mentudstedelse og -kontrol som ganske principielle spørgsmål om statslig suverænitet og jurisdik-
tionsudøvelse. Enkelte menneskeretlige problemer i relation til det sidstnævnte vil blive berørt
nedenfor under 2.4.

3 EMD 2. maj 1997, D mod UK, ECHR Reports 1997 – III, s. 777, para. 46–47. Også andre
bestemmelser i EMRK end artikel 3, såvel som andre menneskerettighedskonventioner end den
europæiske, kan selvsagt have relevans for emnet.
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Det drejer sig for det første om internationale normer for beskyttelsen af
asylsøgere og flygtninge, både materielretligt med hensyn til afgrænsning af de
persongrupper, der har behov for international beskyttelse og derfor ikke kan
returneres til oprindelseslandet, og processuelt vedrørende behandlingen af
asylanmodninger (jfr. afsnit 2). Den menneskeretlige beskyttelse af privatliv og
familieliv har betydning for udlændingelovgivningen dels i form af visse
forpligtelser til at tillade indrejse og ophold for udlændinge, der ønsker at blive
genforenet med nære familiemedlemmer, dels som begrænsning af staternes
adgang til at udvise udlændinge, som allerede har fået opholdstilladelse og under
opholdet har knyttet bånd til værtslandet ved familieetablering eller på anden vis.
Beskyttelsen af familiens enhed vil blive drøftet med særligt henblik på spørgsmål
om udvisning af fastboende udlændinge samt om national regulering af adgangen
til familiesammenføring (jfr. afsnit 3).

Mens opholdsretten i den her anvendte betydning pr. definition kun har
relevans for ikke-statsborgere, kan der opstå spørgsmål i relation til rettigheder
under opholdet, som er stort set identiske for udlændinge og for statsborgere af
udenlandsk oprindelse i det aktuelle opholdsland. Disse spørgsmål angår natio-
nale retsregler, som – skønt de i formen er neutrale med hensyn til de berørte
personers nationale eller etniske baggrund – i realiteten alene eller fortrinsvis har
betydning for personer med udenlandsk baggrund; dette beror i så fald på, at
reglerne enten vedrører spørgsmål som i praksis udelukkende opstår for denne
persongruppe, eller at de i hvert fald særligt ofte vil influere på sådanne personers
livsforhold.4 I sammenhæng hermed kan der opstå spørgsmål om diskrimination,
som efter omstændighederne ligeledes kan være identiske for statsborgere og
ikke-statsborgere. Selvom den internationale beskyttelse mod diskrimination i og
for sig falder uden for udlændingelovgivningen, således som denne er afgrænset
her, vil jeg dog omtale enkelte diskriminationsproblemer i forhold til denne
lovgivning: relevansen af statsborgerskab som forskelskriterium og den sondring,
der i så henseende må anlægges mellem selve opholdsretten for udlændinge og
disses øvrige rettigheder, efter at ophold er blevet bevilget (jfr. afsnit 4).

Endelig vil jeg kort komme ind på nogle af de menneskerettighedsproblemer,
der opstår i tilknytning til anvendelsen af tvangsforanstaltninger, som i sagens
natur er temmelig ofte forekommende i kontrollen med udlændinge. Det er
formentlig især her, de aktuelle sikkerhedsmæssigt motiverede stramninger slår
igennem i forhold til udlændingelovgivningen (jfr. afsnit 5).

Det emne, der drøftes i dette referat, er præget af en usædvanlig høj grad af
aktualitet og dynamik, og det giver anledning til betydelige kontroverser. Det
aktuelle, dynamiske og kontroversielle ved udlændingelovgivningen angår ikke
alene de rent politiske spørgsmål, som synes at opstå stadig mere hyppigt. De

Udlændingelovgivning  og  menneskerettigheder

4 Jfr. hertil Jens Vedsted-Hansen, Opholdsret og forsørgelse, 1997, s. 395–96.
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samme træk er kendetegnende for den juridiske side af emnet og dets enkeltprob-
lemer, hvad enten man anskuer det som lovgivningsteknisk reguleringsområde,
som genstand for konkret domstols- og forvaltningsvirksomhed eller som under-
visnings- og forskningsområde.

Ikke mindst kendetegnes udlændingeretten ved en høj grad af retskildemæssig
kompleksitet, hvad angår samspillet mellem forskellige nationale retsområder
såvel som samspillet mellem nationale og internationale normer, herunder
navnlig de menneskeretlige. Det er nærliggende at antage, at denne internatio-
nale dimension af retskildematerialet er en af hovedårsagerne til, at udlændinge-
lovgivningen har så stærkt et dynamisk præg. Reguleringsområdets grænse-
overskridende og internationale karakter – som udslag af rettens globalisering,
om man vil – ligger formodentlig tillige bag den kontroversialitet, der ofte præger
debatter herom på nationalt plan, i hvert fald i visse dele af Norden.

2. Flygtningestatus og asyl

2.1. Fortolkning og anvendelse af Flygtningekonventionen

Det kan forekomme indlysende rigtigt og samtidig ganske diskutabelt at begynde
gennemgangen af menneskeretlige forpligtelser i relation til udlændingelovgiv-
ningen med omtale af FNs Flygtningekonvention fra 1951. Konventionen bør
nævnes først i denne sammenhæng, så vist som den ved sin tilblivelse var det
internationale menneskerettighedsdokument, der mest direkte havde implikatio-
ner for staternes udlændingelovgivning. Dette er så meget desto mere tilfældet i
dag, som Protokollen fra 1967 ophævede muligheden for begrænsning til flygt-
ninge fra Europa, hvormed konventionen fik egentlig universel karakter. Når det
alligevel kan diskuteres, i hvilket omfang Flygtningekonventionen bør inddrages i
dette referat, beror det på, at den primært vedrører flygtninges rettigheder under
ophold i asyllandet og derfor som udgangspunkt falder uden for det regule-
ringsområde, der er i fokus for drøftelsen her. Det er en ofte overset kendsgerning,
at Flygtningekonventionen – i overensstemmelse med sit officielle navn: Conven-
tion relating to the Status of Refugees – helt overvejende regulerer den retsstil-
ling, der tilkommer flygtninge i forhold til de enkelte asylstater, jfr. konventionens
artikel 3–32. Disse bestemmelser har normalt spillet en ganske underordnet rolle i
nordisk sammenhæng, fordi behandlingen af de flygtninge, der havde opnået asyl
her, utvivlsomt og som en ren selvfølge levede op til de heri fastsatte standarder.

Det er således lidt af et paradoks, at interessen traditionelt har rettet sig mod
den beskedne del af Flygtningekonventionen, som afgrænser dens anvendelses-
område, nemlig flygtningedefinitionen i artikel 1. Fokus har endda i mange år
været endnu snævrere, idet man stort set alene interesserede sig for den generelle
positive definitionsbestemmelse i artikel 1 A (2), mens ophørs- og udelukkelses-
bestemmelserne i artikel 1 C-F kun sjældent tiltrak sig opmærksomhed. Dette

Jens Vedsted-Hansen
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illustrerer ganske godt årsagen til fokusering på denne del af konventionen. Som
følge af den tiltagende spænding mellem de velstillede industrilandes indvandrings-
kontrol og den forøgede og lettede adgang til persontransport over grænser og
mellem kontinenter, er flygtningedefinitionen kommet til at fremstå som en slags
nåleøje i mange staters udlændingelovgivning: Trods stop for arbejdskraftind-
vandring var der her fremdeles en mulighed for at få bevilget ophold.

Da der i 1990erne pludselig opstod et stort flygtningeproblem inden for Europa
med ankomst af hidtil nærmest usete antal flygtninge til en lang række lande, og
man samtidig havde håb om snarlig løsning af de flygtningeproducerende kon-
flikter gennem international indsats, opstod der interesse for anvendelsen af
midlertidig beskyttelse, et asylretligt begreb som i princippet er baseret på mere
systematisk anvendelse af ophørsbestemmelserne i Flygtningekonventionens arti-
kel 1 C, særligt nr. (5) og (6).5 Og som følge af den skærpede internationale
opmærksomhed på retsopgør med krigsforbrydere under Balkan- og Rwanda-
konflikterne i 1990erne, og senest som led i den koordinerede internationale
indsats til bekæmpelse af terrorisme siden september 2001, er der nu kommet
stærkt øget fokus på udelukkelsesbestemmelserne i konventionens artikel 1 F, der
vedrører blandt andet krigsforbrydelser og alvorlige ikke-politiske forbrydelser,
herunder terrorhandlinger.

Det bør dog ikke overses, at Flygtningekonventionens væsentligste betydning
for staternes udlændingelovgivning i praksis stadig udspringer af den heri
forudsatte forpligtelse til at yde beskyttelse til personer, der falder inden for den
generelle definition i artikel 1 A (2). Selv mellem de nordiske lande, der ellers
synes at være præget af relativt stor reguleringsmæssig ensartethed på det udlæn-
dingeretlige område, kan anvendelsen af denne flygtningedefinition give anled-
ning til betydelige forskelle; i forening med de vanskeligheder og kontroverser,
som i det hele præger fortolkningen af definitionsbestemmelsen, illustrerer dette
ganske godt, hvad der kan siges på én gang at være Flygtningekonventionens
svaghed og dens styrke. Når det således hævdes, at konventionen ikke tager højde
for den udvikling, der gennem det seneste årti er sket i flygtningeproblemerne i
kraft af etniske og religiøse konflikter med massefordrivelse til følge, er det i høj
grad udtryk for undervurdering af dens potentiale som internationalt beskyt-
telsesinstrument, idet man med sådanne påstande overser væsentlige aspekter af
konventionens ordlyd, formål og intentioner, således som de viser sig gennem
dens tilblivelseshistorie.6

Samtidig må det dog erkendes, at Flygtningekonventionen har en afgørende
svaghed derved, at den i vidt omfang overlader fortolkningen af den til dels

Udlændingelovgivning  og  menneskerettigheder

5 Jfr. Terje Einarsen og Jens Vedsted-Hansen, ’Retlige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv
beskyttelse’, i Midlertidigt asyl i Norden, Nord 1999:3, s. 168–213.

6 Se herom nærmere Terje Einarsen, Retten til vern som flyktning, 2000, særligt kapitel IV, s. 142–
201.
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ubestemte flygtningedefinition i artikel 1 til staternes praksis, uden nogen syste-
matisk overvågning – endsige effektiv kontrol – fra internationalt hold, som det
normalt er tilfældet for konventioner om menneskerettigheder. For at råde bod
herpå vil nogle sætte deres lid til den politiske udvikling henimod harmoniseret
fortolkning af konventionens flygtningedefinition; navnlig EU har taget initiati-
ver i den retning som led i den generelle harmonisering af asyl- og immigrations-
politikken. Andre – herunder iagttagere, der anlægger mere forsigtige eller lige-
frem skeptiske vurderinger af EU-harmoniseringen på dette område – vil for-
mentlig i højere grad betone nødvendigheden af at oprette judicielle mekanismer,
som kan overvåge og om muligt korrigere staternes fortolkning af flygtningedefi-
nitionen og dermed deres gennemførelse af beskyttelsesforpligtelserne i henhold
til konventionen.7

Uanset hvordan man stiller sig til disse spørgsmål, virker det forholdsvis
oplagt, at behovet for international og navnlig regional harmonisering er endnu
større, når det drejer sig om de former for beskyttelse af flygtninge og andre
fordrevne, som falder uden for rammerne af FN’s Flygtningekonvention. Dette
bliver da det næste reguleringsproblem, som her skal søges belyst i et
menneskeretligt perspektiv.

2.2. Subsidiær beskyttelse: humanitær opgave eller retlig forpligtelse?

I alle de nordiske lande er der gennem tiden ad administrativ eller legislativ vej
indført ordninger for meddelelse af opholdstilladelse til personer, som man anså
for at falde uden for Flygtningekonventionens definition, men som man på den
anden side ud fra humanitært prægede betragtninger fandt det umuligt, urimeligt
eller uønskeligt at tilbagesende tvangsmæssigt til deres oprindelsesland.8 Der har
været anvendt nok så forskellige betegnelser for den asylretlige beskyttelse af
sådanne personer, heriblandt navnlig udtryk som de facto-flygtningestatus,
B-status, humanitært ophold, eventuelt opholdstilladelse med særlig beskyttelse
mod refoulement. Med den sidstnævnte betegnelse henvises samtidig til en
væsentlig udvikling i den internationale menneskeretsbeskyttelse; ifølge denne
består der konventionsmæssige forpligtelser til at undlade tvangsreturnering til et
land, hvor pågældende person vil være i risiko for overgreb, ud over det
refoulement-forbud, der følger af Flygtningekonventionens artikel 33.9 Udtrykket

Jens Vedsted-Hansen

7 Jfr. hertil Terje Einarsen, anf. sted, s. 663–67.
8 Se om baggrunden for disse asylordninger og om den tidligere retstilstand Peter Nobel, ’De facto-

flyktingbegreppet i Norden’, i Asyl i Norden, 1990, s. 102–18.
9 Jfr. Terje Einarsen, ’The European Convention of Human Rights and the Notion of an Implied Right

to de facto Asylum’, International Journal of Refugee Law Vol. 2, No. 3, 1990, s. 361–89; Jens
Vedsted-Hansen, ’Torturforbud som udsendelsesbegrænsning: Non refoulement-virkningen af
EMRK artikel 3’, EU-Ret & Menneskeret nr. 2, 1998, s. 49–57; Morten Kjærum, ’Flygtningeret –
Menneskeret. Non-refoulement bestemmelsen i FNs Konvention mod tortur’, EU-Ret & Menneske-
ret nr. 2, 1999, s. 8–17.
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de facto-flygtningestatus er derfor kun delvist rammende, men rummer dog stadig
en væsentlig pointe i forhold til sådanne beskyttelsesordninger.

Også med hensyn til den internationale beskyttelse af fordrevne, som ligger
uden for Flygtningekonventionens rammer, er der således tale om, at menneske-
retlige normer indebærer begrænsninger af de enkelte staters handlefrihed. At den
retlige normering har bredt sig til et område, der oprindelig blev anskuet som et –
i hvert fald overvejende – humanitært anliggende, betyder dog ikke, at spørgsmål
vedrørende de facto-flygtningestatus er blevet fjernet fra den nationale politiske
dagsorden. For det første er den personelle afgrænsning af refoulement-forbudet,
som følger af de internationale menneskeretsnormer, langt fra éntydig og præcis;
derfor vil det stadig være op til nationale myndigheder at fastlægge nærmere
kriterier for opnåelse af beskyttelse efter de ordninger, der tilsigter at supplere
Flygtningekonventionen. For det andet er det fremdeles muligt at tænke sig
enkeltsager, hvor den internationale beskyttelsesforpligtelse kan stille sig ganske
tvivlsom, men hvor rent humanitære betragtninger kan gøre sig gældende med en
sådan styrke, at det efter nationalt fastsatte kriterier kommer til at supplere de
internationale normer.

Endelig er der behov for national stillingtagen til de rettigheder, der skal
tilkomme de facto-flygtninge i det enkelte opholdsland, eftersom det netop er
karakteristisk for den internationale beskyttelse på dette område, at den alene
indebærer et forbud mod tvangsreturnering til oprindelseslandet. Der er et videre
spillerum for nationale beslutninger vedrørende de materielle rettigheder, der skal
tilkomme personer under sådanne subsidiære beskyttelsesformer, end med hen-
syn til konventionsflygtninge, hvis retsstilling er normeret af Flygtningekonven-
tionens beskyttelsesstandarder. I den forbindelse bør det dog ikke overses, at den
nationale beslutningsramme vedrørende standarderne for de facto-flygtninge i
væsentlige henseender er normeret af konventionsmæssige forpligtelser vedrø-
rende de generelle civile, sociale og økonomiske menneskerettigheder.

At de beskyttelsesformer, der supplerer FN’s Flygtningekonvention, i betydelig
grad er blevet internationalt reguleret, viser sig blandt andet ved den bestemmelse
i EF-Traktatens artikel 63, stk. 2 (a), som efter Amsterdam-traktaten fra 1997 har
skabt kompetence til i det supranationale samarbejde i EU’s Første Søjle at
fastsætte mindstestandarder for personer, som i øvrigt – d.v.s. uden for Flygt-
ningekonventionens rammer – har behov for international beskyttelse. Denne
kompetence, der samtidig udgør en reguleringsforpligtelse for EU-instanserne,
søges for tiden udmøntet på baggrund af et direktivforslag fra Kommissionen af
12. september 2001 om sådanne mindstestandarder; det er værd at bemærke, at
det fremlagte forslag tilsigter at regulere definition og status såvel for flygtninge i
konventionens forstand som for personer, der i øvrigt har behov for international
beskyttelse, det sidste nu i EU-regi betegnet subsidiær beskyttelse.10

Udlændingelovgivning  og  menneskerettigheder

10 Kommissionens forslag af 12. september 2001 til Rådsdirektiv, COM (2001) 510.
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2.3. Processuelle problemer ved behandlingen af asylsager

Ligesom fortolkningen og anvendelsen af Flygtningekonventionens materielle
bestemmelser i praksis tilkommer de enkelte konventionsparter, er det op til
staterne at udforme den processuelle ordning for behandlingen af asylanmodnin-
ger. Selvom Flygtningekonventionen ikke stiller udtrykkeligt krav om en særskilt
asylprocedure,11 og ej heller krav til den nærmere udformning heraf, må den siges
at nødvendiggøre etablering af et system, som giver staterne mulighed for at
identificere de personer, der er omfattet af konventionen og dermed af de statslige
beskyttelsesforpligtelser i henhold hertil. Den formelle anerkendelse af en
asylsøger som flygtning er ganske vist ikke afgørende for erhvervelsen af flygt-
ningestatus, idet anerkendelsen alene udgør en konstatering af, at den pågældende
person har en sådan retlig status, som da er indtrådt allerede på det tidspunkt, hvor
han eller hun opfyldte definitionen i konventionens artikel 1.12 Da formentlig
ingen stat vil være villig til at sikre de med flygtningestatus forbundne rettigheder
for alle udlændinge, der anmoder herom, er gennemførelsen af en procedure med
det formål at udsondre dem, der er omfattet af definitionen, imidlertid reelt
nødvendig.

Den heraf følgende forpligtelse for staterne til at realitetsbehandle asylanmod-
ninger har i en vis forstand overflødiggjort yderligere drøftelse af den ret til at
søge asyl, som i og for sig har opnået international anerkendelse,13 men hvis
nærmere retlige indhold og karakter fremdeles kan give anledning til nogen tvivl.
At der må antages at bestå en indirekte forpligtelse til at realitetsbehandle asylan-
modninger, indebærer på den anden side ikke, at enhver asylsøger har krav på
behandling af sin anmodning i enhver stat efter eget valg, eller eventuelt tilmed
successivt i flere stater. De særlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med
afvisning af asylsøgere uden realitetsbehandling med henblik på tilbagesendelse
til såkaldt ’sikre tredjelande’, og de asyl- og menneskeretlige normer, der begræn-
ser staternes råderum i så henseende, skal dog ikke drøftes mere indgående på
dette sted.14

Mens det altså må anses for forudsat i international ret, at staterne etablerer et
myndighedssystem med kompetence til at tage stilling til asylanmodninger, er
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11 Eksistensen af en form for asylprocedure synes forudsat i konventionens artikel 9, hvoraf dog
næppe kan udledes nogen egentlig forpligtelse for staterne til at etablere en sådan.

12 Jfr. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1979, para.
28; G.S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Second Edition, 1996, s. 32 og 141; Terje
Einarsen, Retten til vern som flyktning, 2000, s. 279–84.

13 Jfr. artikel 14 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
14 Se herom nærmere Kim U. Kjær, ’Afvisning af asylansøgere’, i Udlændingeret, 2. udgave, 2000,

s. 97–133; sm. forf., Den retlige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europæisk kontekst,
2001, s. 21–38 og s. 246–53; Terje Einarsen, Retten til vern som flyktning, 2000, s. 624–37; Jens
Vedsted-Hansen, ’Non-admission policies and the right to protection: refugees’ choice versus
states’ exclusion?’, i Frances Nicholson & Patrick Twomey (red.), Refugee Rights and Realities,
1999, s. 269–88.
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spørgsmål vedrørende organiseringen af disse asylmyndigheder og udformningen
af den processuelle ordning for behandlingen af asylsager ikke specifikt normeret
på internationalt plan. De enkelte stater har i udgangspunktet frihed til at orga-
nisere myndighedssystemet, fastlægge kompetenceforholdene og tilrettelægge
procesordningen; dette må naturligvis ses i sammenhæng med ikke blot prin-
cippet om statslig suverænitet, men også de betydelige eksisterende forskelle
mellem enkeltstaters traditioner og ressourcer i relation til myndighedernes orga-
nisatoriske opbygning og virkemåde.15

Staternes frihed er dog i nogen grad modificeret gennem vedtagelsen af inter-
nationale standarder for behandlingen af asylanmodninger. Modifikationernes
delvist retligt forpligtende karakter følger af, at visse internationale standarder er
at betragte som nødvendige til sikring af, at staternes forpligtelser i henhold til
Flygtningekonventionen og andre internationale aftaler opfyldes effektivt og
reelt. Hertil kommer, at der kan udledes konkrete processuelle forpligtelser af
bestemmelser såsom EMRK artikel 13 om effektive retsmidler; i EU-regi er man
netop for tiden i færd med at vedtage bindende standarder for procedurer, der
angår tildeling og fratagelse af flygtningestatus, som forudsat i EF-traktatens
artikel 63, stk. 1 (d).16 Skal man i kort form angive de processuelle standarder, der
har vundet generel international anerkendelse, og som i et vist omfang må antages
at have retligt bindende karakter, fordi de udgør minimumforudsætninger for
realisering af den materielle beskyttelsesforpligtelse over for flygtninge, er det
navnlig relevant at pege på følgende:17

• Eksistensen af en klart identificeret central myndighed med ansvar for at
behandle anmodninger om flygtningestatus og asyl i første instans; lokale
grænsemyndigheder bør ikke kunne afvise asylanmodninger uden forelæggel-
se for den centrale instans.

• Adgang for asylsøgeren til under en personlig samtale at fremstille sin sag og
bidrage til belysning af eventuelle uklarheder, så vidt muligt direkte over for en
repræsentant for beslutningsinstansen.

• Adgang til fornøden tolkebistand; tolkene skal ikke alene have sproglige
kvalifikationer til korrekt oversættelse, men må tillige fremstå som neutrale i
forhold til asylsøgernes baggrund.
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15 Jfr. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1979, para.
189 og 191.

16 Jfr. Kommissionens forslag af 20. september 2000 til Rådsdirektiv om minimumsstandarder for
procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af flygtningestatus, COM (2000) 578.

17 Jfr. UNHCR’s Eksekutivkomités konklusioner No. 8: Determination of Refugee Status (1977), No.
15: Refugees without an Asylum Country (1979), og No. 30: The Problem of Manifestly Unfoun-
ded or Abusive Applications for Refugee Status or Asylum (1983); Europarådets Ministerkomités
Recommendation No. R (81) 16 on the Harmonisation of National Procedures Relating to Asylum
(1981); EU-Rådets resolution af 20. juni 1995 om mindstegarantier for behandling af asylsager,
EFT nr. C 274/1996.
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• Mulighed for juridisk bistand, beroende på sagens omstændigheder.
• Adgang til kontakt med en UNHCR-repræsentant, og til at blive informeret

herom, med henblik på at søge vejledning og assistance.
• Appeladgang over for negative afgørelser enten til højere administrativ instans

eller til domstol; som absolut minimum må sagen kunne undergives effektiv
revurdering i førsteinstansen.

• Suspensiv virkning af appel.

Herudover skal det nævnes, at Europarådets Ministerkomité har vedtaget en
rekommandation, som efter sin titel omhandler processuelle garantier for afviste
asylsøgere. Præamblen henviser til EMRK artikel 3 og 13 og til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols praksis med hensyn til de to bestemmelser i relation
til afviste asylsøgere, som står over for udvisning. På den baggrund anbefales
medlemsstaterne at sikre overholdelsen af følgende standarder enten i lovgivning
eller i praksis:

1. An effective remedy before a national authority should be provided for any asylum
seeker, whose request for refugee status is rejected and who is subject to expulsion to a
country about which that person presents an arguable claim that he or she would be
subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

2. In applying paragraph 1 of this recommendation, a remedy before a national authority is
considered effective when:
2.1. that authority is judicial; or, if it is a quasi-judicial or administrative authority, it is

clearly identified and composed of members who are impartial and who enjoy
safeguards of independence;

2.2. that authority has competence both to decide on the existence of the conditions
provided for by Article 3 of the Convention and to grant appropriate relief;

2.3. the remedy is accessible for the rejected asylum seeker; and
2.4. the execution of the expulsion order is suspended until a decision under 2.2 is

taken.18

Selvom disse standarder formelt ikke vedrører den egentlige asylprocedure, har
de i hvert fald for Danmarks vedkommende betydning også ved behandlingen af
asylsager. Dette beror på, at beskyttelse mod refoulement i henhold til EMRK
artikel 3 i dansk ret udgør et integreret led i asylproceduren; vurdering heraf
indgår i afgørelser om de facto-flygtningestatus, jfr. udlændingelovens § 7, stk. 2,
og der skal tages stilling til det modsvarende refouleringsproblem i henhold til
lovens § 31, stk. 2, jfr. § 32 a.19
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18 Europrådets Ministerkomités Recommendation No. R (98) 13 to Member States on the Right of
Rejected Asylum Seekers to an Effective Remedy Against Decisions on Expulsion in the Context of
Article 3 of the European Convention on Human Rights.

19 Om rekommandationen og dens forhold til dansk lovgivning, se Jens Vedsted-Hansen, ’Internatio-
nale standarder for asylproceduren’, i Udlændingeret, 2. udgave, 2000, s. 424–26.
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Foruden de internationale standarder, der som ovenfor omtalt drejer sig om
processuelle forhold af generel betydning ved asylsagsbehandlingen, er der
gennem de senere år blevet vedtaget anbefalinger, som specielt søger at tage højde
for den særligt belastende situation for visse grupper af asylsøgere. Det drejer sig
navnlig om standarder vedrørende uledsagede børn samt kvindelige asylsøgere,
hvis sager rummer kønsrelaterede elementer.20

2.4. Ekstraterritoriale beskyttelsesproblemer

Som nævnt indledningsvist kan der opstå spørgsmål i relation til udlændinges
indrejse på territoriet, der adskiller sig fra den egentlige opholdsret, som er
primært fokus i dette referat, men som til trods herfor bør omtales på grund af
deres menneskerettighedsimplikationer. Disse principielle spørgsmål vedrører
adgangen til territorial beskyttelse, som er blevet et stadig mere prekært
asylretligt problem i takt med navnlig de vestlige industrilandes intensiverede
bestræbelser gennem de senere år på at modvirke ankomsten af spontane asylsø-
gere. Selvom staterne kan have fuldt legitime grunde til at søge at beskytte sig
mod sådanne uautoriserede ankomster af udlændinge, og selvom omfanget af
dette fænomen er blevet markant forøget som følge af de lettede internationale
transportmuligheder, er det efter min opfattelse en uafviselig kendsgerning, at
bestræbelserne på at modvirke sådanne spontane indrejseforsøg er blevet intensi-
veret i en sådan grad og har antaget sådanne former, at det kan aktualisere
konflikter med de normer og værdier, der ligger under den internationale flygt-
ningebeskyttelse.21

Med en betydelig grad af forenkling, men dog nogenlunde dækkende for de
faktiske og retlige realiteter i forbindelse med disse tendenser i immigrationskon-
trollen, kan man lægge til grund, at jo længere kontroludøvelsen fjerner sig fra det
potentielle destinationslands grænse, desto større er den formodede risiko for, at
kontrollen direkte eller indirekte resulterer i tilbagesendelse til sådanne overgreb,
som de menneskeretlige mekanismer netop skulle yde beskyttelse imod. At der er
tendenser til en sådan eksternalisering af grænsekontrollen, er samtidig åbenbart.
De første tiltag i den retning så vi i slutningen af 1980erne med indførelse af
forskellige former for transportøransvar, hvis virkning – og givetvis også formål –
var gennem trussel om bøder eller andre økonomiske sanktioner at tilskynde
transportselskaber til at udøve kontrol med passagerers rejsedokumenter; heri-
gennem skulle personer uden fornødent pas og visum standses allerede ved forsøg
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20 Jfr. Jens Vedsted-Hansen, anf. sted, s. 426–27.
21 Jeg anvender her bevidst udtrykkene spontan og uautoriseret om de indrejseforsøg og ankomster,

der ikke har forudgående accept fra modtagerstatens side. Gennem anvendelse af disse retligt
neutrale begreber søger jeg at undgå den værdiladning, der ofte uden nærmere juridisk refleksion
knytter sig til termer som ’illegal indrejse’, ’illegale indvandrere’, ’organiseret kriminel transport’
af personer.
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på ombordstigning på fly eller andre transportmidler til et destinationsland, hvor
de ville være uønskede.22

Samtidig med, at transportøransvarsordninger er blevet et systematisk led i
grænsekontrollen, ikke mindst gennem EU-staternes harmoniseringstiltag, er de
blevet suppleret af forskellige former for myndighedssamarbejde med en række
transit- og formentlig tillige oprindelsesstater, der tjener samme formål.23 Herved
er det privatiserede regi for kontroludøvelsen, der var kendetegnende for
transportøransvaret, blevet forladt, og ifaldelse af statsansvar for den eksterna-
liserede kontrol synes tilsvarende vanskeligere at undgå. Betingelserne herfor er
et komplekst folkeretligt spørgsmål, som jeg ikke skal forfølge til bunds på dette
sted; men det turde være uomgængeligt at påpege, at ekstraterritorial myn-
dighedsudøvelse ikke pr. definition ligger uden for de agerende statsmyndig-
heders ansvarssfære.

3. Beskyttelse af familiens enhed

3.1. Menneskeretlige regler om respekt for familielivet

Den internationale beskyttelse af retten til respekt for familieliv og privatliv har
implikationer for udlændingelovgivningen i to henseender, som er forskelligarte-
de, men delvist sammenfaldende: For det første begrænser disse menneskeretlige
normer adgangen til at udvise udlændinge, der har en sådan familiemæssig
tilknytning til andre personer, som er bosat i pågældendes opholdsland, at udvis-
ningen og den deraf følgende tvangsmæssige adskillelse af familien ville inde-
bære et indgreb i én eller flere af de pågældende personers ret til respekt for
familielivet; denne side af beskyttelsen af familielivet – som efter omstændighe-
derne suppleres af retten til respekt for privatliv som udtryk for den pågældende
udlændings mere generelle tillknytning til opholdslandet – omtales nedenfor
under 3.3. For det andet indebærer reglerne om respekt for familielivet, at staterne
i et vist omfang er forpligtet til at give ikke-statsborgere, som har nær fami-
liemæssig tilknytning til personer bosat på territoriet, tilladelse til at indrejse og
opholde sig dér af hensyn til de berørte personers reelle mulighed for at udøve
retten til familieliv; i denne variant vil de internationale normer under visse
omstændigheder beskytte familiemedlemmernes ret til at blive genforenet i et
land, hvor de ikke (alle) har statsborgerskab, jfr. nedenfor under 3.4.

De menneskerettighedsnormer, der således begrænser staternes suverænitet
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22 Se herom nærmere Jens Vedsted-Hansen, ’Transportørens ansvar for passagerernes opfyldelse af
indrejseforskrifter’, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1989, s. 127–95.

23 Om sådanne ’pre-entry measures’ i EU-regi, se Gregor Noll, Negotiating Asylum, 2000, s. 161–82.
Det seneste udtryk herfor er Direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende
bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985,
EFT nr. L 187/2001.
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med hensyn til at tillade indrejse og ophold for udlændinge, findes både på
globalt og på regionalt europæisk plan. I den førstnævnte sammenhæng viser
dette sig allerede i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948, hvis
artikel 16, stk. 3 fastslår familien som samfundets naturlige og fundamentale
enhedsgruppe med krav på samfundets og statens beskyttelse; ifølge erklæringens
artikel 12 må ingen være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold,
familie, hjem eller korrespondance. Disse – i sig selv kun politisk forpligtende –
normer blev traktatfæstet i artikel 23, henholdsvis artikel 17 i FN-Konventionen
af 1966 om borgerlige og politiske rettigheder. Selvom denne konvention ikke
regulerer udenlandske statsborgeres indrejse og ophold eksplicit, antages den
implicit at medføre en forpligtelse for staterne til i visse tilfælde at give opholds-
tilladelse til udlændinge som udslag af forpligtelsen til at respektere familieli-
vet.24 I europæisk sammenhæng er det dog først og fremmest EMRK artikel 8, der
påkalder sig interesse inden for dette lovgivningsområde.

EMRK artikel 8 har følgende indhold:

Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korre-
spondance.

Stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen
for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økono-
miske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller
sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.

Selvom heller ikke EMRK rummer nogen direkte regulering af udlændinges ret til
indrejse og ophold som sådan, følger det af konventionsorganernes fortolkning, at
opholdsretten under visse omstændigheder kan være beskyttet i henhold til artikel
8. Dette indebærer, at såvel udvisning af udlændinge, der allerede befinder sig i
en konventionsstat, som nægtelse af opholdstilladelse til udlændinge, der ønsker
at tage ophold dér med henblik på at leve sammen med derboende familiemed-
lemmer, vil kunne være i strid med statens forpligtelse til at respektere de
pågældendes ret til familieliv.25

3.2. Nærmere om indholdet af familielivsbeskyttelsen

Vurderingen af, om en afgørelse vedrørende indgreb i eller nægtelse af opholdsret
for en ikke-statsborger vil indebære krænkelse af EMRK artikel 8, er ifølge
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24 Jfr. Human Rights Committee, General Comment 15/27 (The position of aliens under the Cove-
nant), para. 5, gengivet i Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR
Commentary, 1993, s. 861–63.

25 Se herom nærmere Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier, Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention med kommentarer, 1994, s. 237–40; P. van Dijk og G.J.H. van Hoof, Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights, Third Edition, 1998, s. 515–21.
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sagens natur nok så konkret. Der kan desuden forekomme en vis variation i den
måde, hvorpå konventionsorganerne anskuer de indbragte nationale afgørelser,
jfr. under 3.4. Ud fra disses praksis kan man dog beskrive bestemmelsens indhold
således, at vurderingen typisk vil omfatte følgende elementer:

• om der består en relation mellem den udlænding, der har eller ansøger om
opholdstilladelse, og en eller flere i konventionsstaten bosatte personer, der
kan karakteriseres som familieliv;

• om den aktuelle udlændingeretlige afgørelse vil indebære et indgreb i – eller er
udtryk for manglende respekt af – retten til familieliv;

• om indgrebet i så fald kan legitimeres efter artikel 8, stk. 2.

Spørgsmålet om der mellem de berørte personer eksisterer et sådant familieliv,
som er omfattet af EMRK artikel 8, beror dels på den juridiske familierelation,
dels på det faktiske familiemæssige fællesskab mellem de pågældende. Den
personkreds, der kan komme i betragtning som familiemedlemmer, omfatter i
hvert fald ægtefæller og fast samlevende samt deres eventuelle fællesbørn. Også
børn uden for ægteskab eller samliv, søskende, forældre, bedsteforældre og
børnebørn kan høre til den omfattede personkreds, hvis der faktisk har eksisteret
et familieliv; dette forudsætter almindeligvis, at der tidligere har været hus-
standsfællesskab eller aktuelt består en eller anden form for praktisk, økonomisk
eller emotionel afhængighed. Vurderingen må foretages under ét, idet der normalt
stilles strengere krav til godtgørelse af familielivets hidtidige eksistens, desto
fjernere selve familierelationen er.

For de nærmeste familiemedlemmer er det således ikke nogen forudsætning
for at være beskyttet efter EMRK artikel 8, at der i forvejen har bestået faktisk
samliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har statueret, at forholdet
mellem personer, der har indgået et lovligt og seriøst (’genuine’) ægteskab, er
omfattet af bestemmelsen, selvom ægtefællerne endnu ikke har etableret egentligt
samliv.26 Domstolen har yderligere fundet, at der i og med fødslen som udgangs-
punkt består familieliv mellem forældrene og et barn, der fødes som resultat af et
sådant ægteskab; dette gælder, uanset om forældrene ikke længere er samlevende
på tidspunktet for barnets fødsel.27 Disse familierelationer er således ikke
undtaget fra beskyttelsen efter artikel 8, blot fordi der ikke består et aktuelt
husstandsfællesskab.

3.3. Udvisning af fastboende udlændinge

På baggrund af det ovenfor beskrevne vurderingsskema vedrørende EMRK
artikel 8 bliver det første spørgsmål, der skal tages stilling til i udvisningssager,
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26 EMD 28. maj 1985, Abdulaziz, Cabales og Balkandali mod UK, ECHR Series A No. 94, para. 62–63.
27 EMD 21. juni 1988, Berrehab mod Nederlandene, ECHR Series A No. 138, para. 21.
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hvorvidt en sådan foranstaltning vil udgøre et indgreb i udøvelsen af en beskyttet
ret til familieliv. Hvis man begrænser drøftelsen til udlændinge med fast bopæl og
stabil tilknytning til opholdslandet – ofte betegnet som ’integrated aliens’ – vil det
i praksis sjældent volde vanskeligheder at fastslå eksistensen af et sådant indgreb.
I tidligere praksis fra konventionsorganerne blev der normalt foretaget en nøjere
vurdering af dette spørgsmål, hvilket jævnligt resulterede i statuering af ikke-
indgreb som følge af, at der fandtes at være mulighed for at fortsætte familielivet
i den udvistes hjemland. Til forskel herfra efterlader Menneskerettighedsdomsto-
lens nyere afgørelser ikke større tvivl om, at udvisning af fastboende udlændinge
rummer et indgreb.

Spørgsmålet er derimod snarere blevet, hvilken artikel 8-rettighed der med en
eventuel udvisning vil blive foretaget indgreb i; en ændring i vurderingstemaet,
der givetvis afspejler forandrede sociale og personlige forhold for en stor del af de
indvandrere, der er bosat i de europæiske lande. Mere konkret er spørgsmålet i
visse situationer, om det for fastboende udlændinge med lang opholdstid i værts-
landet alene drejer sig om beskyttelse af familielivet, eller om tillige deres privat-
liv vil blive berørt i tilfælde af udvisning. Nogle af de første svar blev givet i
mindretalsvota i Nasri-dommen fra 1995, hvor der blev henvist til, at privatlivet
udgør et bredere begreb, hvoraf familielivet må betragtes som et delelement:

This approach is somewhat artificial, because the element of the respect of his private life
is missing. In such cases, it would be more realistic to look at the whole social fabric which
is important to the applicant, and the family is only part of the entire context, albeit an
essential one.
– – – – – –
Deportation from a country in which the person concerned has lived from birth or from
childhood constitutes an interference with this private and personal sphere where it entails,
as in this case, the separation of the person concerned from his essential social environ-
ment, his emotional and ’social circle’, including his family.28

I senere afgørelser vedrørende udlændinge med tilsvarende tilknytningsgrad har
der været en tendens til at inkludere privatliv på linie med familieliv i angivelsen
af de individuelle interesser, som vil blive berørt af den omstridte udvis-
ningsbeslutning.29 Dette ændrer selvsagt ikke ved det forhold, at der under alle
omstændigheder skal foretages en afvejning i henhold til bestemmelsen i artikel
8, stk. 2. Men angivelsen af privatliv i disse sager kan tænkes at rumme mere end
blot en afspejling af faktiske forhold eller en pragmatisk løsning af det rejste
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28 EMD 13. juli 1995, Nasri mod Frankrig, ECHR Series A No. 320 B, særudtalelser fra henholdsvis
dommer Wildhaber og dommer Morenilla.

29 Se f.eks. EMD 24. april 1996, Boughanemi mod Frankrig, ECHR Reports 1996 – II, s. 593, para.
35; EMD 29. januar 1997, Bouchelkia mod Frankrig, ECHR Reports 1997 – I, s. 47, para. 41; EMD
21. oktober 1997, Boujlifa mod Frankrig, ECHR Reports 1997 – VI, s. 2250, para. 36.
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subsumptionsproblem; det kan næppe udelukkes, at yderligere henvisning til
denne beskyttelsesinteresse kan influere på den samlede afvejning i individets
favør over for de offentlige hensyn, der er gjort gældende til støtte for udvis-
ningen.30

Ved den foreskrevne afvejning i henhold til artikel 8, stk. 2 er det som
dominerende hovedregel proportionaliteten af udvisningen som aktuelt indgreb i
forhold til de udvisningsbegrundende hensyn, der bliver det springende punkt.
Det er stort set aldrig omtvistet, at der eksisterer fornøden lovhjemmel for udvis-
ningsbeslutninger, og det er normalt også på det rene, at disse er truffet for at
forebygge uro eller forbrydelse og eventuelt tillige ud fra andre af de hensyn, der
er opregnet i artikel 8, stk. 2. Påberåber staten sig udelukkende generelle hensyn
til indvandringspolitikken og håndhævelsen heraf – f.eks. som begrundelse for at
nægte fortsat ophold til en udlænding, som har fået opholdstilladelse på grundlag
af ægteskab, efter at dette er blevet opløst – vil det dog ikke være forebyggelse af
uro eller forbrydelse, men beskyttelsen af landets økonomiske velfærd, der udgør
det relevante offentlige hensyn. En konsekvens heraf er formentlig, at proportio-
nalitetsafvejningen forrykkes til fordel for det berørte individ, således at udvis-
ning, der rummer indgreb i én eller flere fastboende enkeltpersoners familie- eller
privatliv, kun forholdsvis vanskeligt vil kunne legitimeres som proportional i
forhold til rent generelle kontrolhensyn i tilfælde af denne art.31

Er der derimod tale om kriminalitet som udvisningsbegrundende hensyn, viser
praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gennem 1990erne, at
der er ganske vidt spillerum for staterne til at beslutte og iværksætte udvisning.
Den temmelig omfattende domstolspraksis bygger på en række kriterier, der
indgår i den samlede – ofte nok så komplekse – afvejning efter artikel 8, stk. 2:

• Den pågældende udlændings tilknytning til opholdslandet, herunder opholds-
tiden, alderen på ankomsttidspunktet, ægteskab, eventuelt med statsborger i
opholdslandet, eventuelle børn og deres situation i opholdslandet, andre fami-
liemedlemmer bosat i opholdslandet samt øvrige tilknytningsfaktorer i form af
arbejde, uddannelse eller lignende;

• Den pågældende udlændings tilknytning til oprindelseslandet, herunder
ophold og besøg dér samt disses varighed og karakter, hvorvidt han eller hun
forstår og taler sproget, har fået uddannelse dér, er fortrolig med kulturen, samt
om der findes familiemedlemmer eller anden form for tilknytning til personer i
oprindelseslandet;

Jens Vedsted-Hansen

30 Foreligger der derimod alene indgreb i privatlivet, fordi udlændingen ikke har familiemæssig
tilknytning til opholdslandet, vil afvejningen formodentlig blive forrykket i modsat retning og
udvisning i videre omfang være proportional; jfr. Mohammed Ahsan og Andreas Christensen, ’Den
Europæiske Mennerettighedsdomstols udvisningspraksis’, Juristen 2000, s. 372–73.

31 Jfr. EMD 21. juni 1988, Berrehab mod Nederlandene, ECHR Series A No. 138, para. 26 og 29.
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• Arten og frekvensen af begået kriminalitet i opholdslandet, herunder ikke
mindst spørgsmål om recidiv og omfanget af den samlede strafudmåling.32

Det er blevet stadig tydeligere, at konkrete afvejninger baseret på kriterier som
disse er vanskelige at foretage og endnu vanskeligere at efterprøve på nogen
konsistent måde. Dermed er udfaldet af sådanne afgørelser også ofte ganske
vanskeligt at forudsige. Dette har ført til diskussion både inden for Menneskeret-
tighedsdomstolen i form af dissenser og i den faglige debat om, hvorledes man
kunne opstille mere operationelle kriterier, der kunne være egnet som grundlag
for en højere grad af konsistens navnlig ved behandlingen af udvisningssager
vedrørende indvandrere af anden generation og andre ’integrated aliens’.33

Forudsigelighedsproblemet i relation til EMRK artikel 8 rummer samtidig
noget af en udfordring for retssikkerheden for de aktuelt eller potentielt berørte
individer. Der er på den baggrund behov for, at de nationale lovgivere gennem
opstilling af yderligere kriterier og måske især afvejningsregler udfylder det
skønsmæssige råderum, som Domstolens praksis indtil videre efterlader, således
at beslutningerne i konkrete sager vil blive truffet ud fra blot nogenlunde præcise
kriterier. Erfaringerne i Danmark gennem de seneste 5–6 år illustrerer med stor
tydelighed, hvad mangelfuld legislativ stillingtagen i så henseende kan føre til.34

3.4. Genforening af familiemedlemmer: positiv eller negativ forpligtelse?

Hvad angår den situation, at en udlænding søger om tilladelse til indrejse og
ophold i et europæisk land for at kunne leve sammen med nære familiemed-
lemmer dér, er der sket en vis udvikling i Strasbourg-organernes vurderingsmåde
gennem det sidste tiår. Mens man tidligere anskuede afslag på indrejse- og
opholdstilladelse i sådanne tilfælde som potentielle indgreb i de pågældendes ret
til familieliv – hvilket indebar, at man vurderede forholdet ud fra en negativ
forpligtelse for den pågældende opholdsstat – synes der i nyere praksis at være
blevet anlagt en anderledes betragtning vedrørende sådanne situationer.35

I og for sig på linie med en mere generel tendens til at fortolke EMRK artikel 8 på
den måde, at bestemmelsen efter omstændighederne indebærer positive for-
pligtelser for staterne, har Menneskerettighedsdomstolen i tilfælde af afslag på
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32 Se herom nærmere Mohammed Ahsan og Andreas Christensen, ’Den Europæiske Menneret-
tighedsdomstols udvisningspraksis’, Juristen 2000, s. 365–81.

33 Jfr. således P. van Dijk, ’Protection of ’Integrated’ Aliens Against Expulsion under the European
Convention on Human Rights’, European Journal of Migration and Law Vol. 1, 1999, s. 293–312;
en række dissenser er omtalt af Mohammed Ahsan og Andreas Christensen, anf. st. s. 371–72.

34 Se herom nærmere Gunnar Homann, ’Udvisning’, i Udlændingeret, 2. udgave, 2000, s. 608–11,
618–25 og 662–66.

35 Jfr. hertil P. van Dijk og G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, Third Edition, 1998, s. 516–19. Jeg står i gæld til Stéphanie Lagoutte for inspiration
til de følgende bemærkninger om karakteren af de statslige forpligtelser i henhold til EMRK artikel 8.
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tilladelse til familiegenforening vurderet sagen i dette perspektiv; det bliver da i
udgangspunktet et spørgsmål, om den indbragte stat i tilstrækkelig grad har
opfyldt sin positive forpligtelse til at beskytte retten til respekt for familielivet i
forhold til den eller de personer, der er bosat i det pågældende land.

Grænsedragningen mellem positive og negative forpligtelser i henhold EMRK
artikel 8 er ikke skarp, og den forskellige betragtningsmåde bliver heller ikke
nødvendigvis afgørende for udfaldet af den konkrete vurdering. Ikke desto min-
dre kan det, der isoleret kunne fremtræde som et udvidet beskyttelsespotentiale ud
fra forståelsen af artikel 8 som basis for positive forpligtelser, tilsyneladende
resultere i mindre forudsigelige vurderinger, og muligvis tillige danne baggrund
for mere restriktiv interesseafvejning. Disse udsagn skal dog tages med det
væsentlige forbehold, at der er tale om en forholdsvis begrænset praksisdannelse,
hvorfor dens implikationer endnu ikke lader sig beskrive med sikkerhed.

Problemstillingen kan illustreres af to sager afgjort af Den Europæiske Men-
neskerettighedsdomstol i 1996, Gül-sagen og Ahmut-sagen.36 I begge sagerne
havde Menneskerettighedskommissionen fundet, at afslaget på opholdstilladelse
til et barn, hvis forældre boede i henholdsvis Schweiz og Holland, rummede et
indgreb i de pågældendes ret til respekt for familielivet; i Gül-sagen blev
Kommissionens opfattelse udtrykt på den måde, at afslag på at imødekomme
forældrenes ønske om at lade mindreårige børn leve sammen med dem udgjorde
et indgreb i forældrenes ret til respekt for familielivet. Heroverfor begrundede
Domstolen sit standpunkt på følgende måde:

The Court reiterates that the essential objects of Article 8 is to protect the individual against
arbitrary action by the public authorities. There may in addition be positive obligations
inherent in effective ’respect’ for family life. However, the boundaries between the States’
positive and negative obligations under this provision do not lend themselves to precise
definition. The applicable principles are, nonetheless, similar. In both contexts regard must
be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the
individual and of the community as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain
margin of appreciation….

The present case concerns not only family life but also immigration, and the extent of a
State’s obligation to admit to its territory relatives of settled immigrants will vary accor-
ding to the particular circumstances of the persons involved and the general interests. As a
matter of well-established international law and subjects to its treaty obligations, a State
has the right to control the entry of non-nationals into its territory….

Moreover, where immigration is concerned, Article 8 cannot be considered to impose
on a State a general obligation to respect a choice by married couples of the country of their
matrimonial residence and to authorize family reunion in its territory. In order to establish
the scope of the State’s obligations, the facts of the case must be considered…37

Jens Vedsted-Hansen

36 EMD 19. februar 1996, Gül mod Schweiz, ECHR Reports 1996 – I, s. 159; EMD 28. november
1996, Ahmut mod Nederlandene, ECHR Reports 1996 – VI, s. 2017.

37 Gül-dommen, para. 38 (mine fremhævelser).
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Domstolen fandt i begge sager, at afvejningen mellem individuelle og statslige
interesser måtte føre til, at de respektive stater ikke havde undladt at opfylde deres
positive forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 1; der var derfor ikke foretaget
noget indgreb i ansøgernes familieliv i denne bestemmelses forstand. Det ses
heraf, at man ved denne betragtningsmåde ikke tager udgangspunkt i en vurdering
af den aktuelle afgørelses faktiske virkninger for de berørte individer, men i stedet
ud fra overvejelser om udstrækningen af statens beskyttelsespligt kommer til at
foretage en interesseafvejning, som kun indirekte fokuserer på afgørelsens betyd-
ning for individet.38 Heri ligger næppe blot en teknisk forskydning af vurderingen
fra ’indgreb’ og berettigelsen heraf, jfr. artikel 8, stk. 2, til (mangel på) ’respekt’ i
henhold til bestemmelsens stk. 1. Det synes tillige at kunne få den substantielle
virkning, at der sker en forskydning bort fra det forholdsvis præcise vurderingste-
ma, der er angivet i artikel 8, stk. 2, henimod mere abstrakte overvejelser og
afvejninger, som er svagere retligt normeret. Som resultat heraf vil der typisk
blive levnet staterne en videre ’margin of appreciation’, hvilket ikke nødvendigvis
modsvares af mindre indgribende virkninger for de enkelte individer.

Uanset hvilken af disse betragtningsmåder, der anvendes, vil det i de fleste
tilfælde, hvor afslag på opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring
skal vurderes i forhold til EMRK artikel 8, fremstå som et centralt spørgsmål, om
retten til familieliv for den person, der allerede er bosat i EMRK-staten, alterna-
tivt kan udøves i et andet land. Udfaldet af en sådan vurdering vil formentlig ofte
bero på forskellige, omend overlappende kriterier: dels den allerede bosattes
personlige status som statsborger i opholdslandet, flygtning eller indvandrer med
andet opholdsgrundlag; dels den konkrete mulighed for og rimelighed i at henvise
denne til at etablere sit familieliv sammen med den ansøgende udlænding i
ansøgerens oprindelsesland eller eventuelt i et tredjeland.

På den baggrund er der anledning til at fremhæve, at EMRK artikel 8 må anses
for at medføre pligt for staterne til at opretholde forholdsvis lempelig adgang til
genforening af nære familiemedlemmer til flygtninge, såfremt de pågældende har
samme statsborgerskab som flygtningen selv. Er situationen således den, at et
hidtidigt familieliv er blevet bragt til ophør ved et af familiemedlemmernes flugt
fra oprindelseslandet, vil den påtvungne adskillelse ikke være til hinder for
beskyttelse af retten til fortsat familieliv. Anerkendelsen af en persons status som
flygtning har samtidig den konsekvens, at henvisning af den pågældende til at
genetablere sit familieliv i oprindelseslandet må betragtes enten som et direkte
indgreb eller som udslag af manglende respekt for familielivet.39 Noget sådant
ville gøre realisering af den beskyttede rettighed efter EMRK artikel 8 afhængig
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38 Jfr. hertil Hélène Lambert, ’The European Court of Human Rights and the Right of Refugees and
Other Persons in Need of Protection to Family Reunion’, International Journal of Refugee Law Vol.
11, No. 3, 1999, s. 438–40.

39 Jfr. forudsætningsvist Gül-dommen, para. 41–43.
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af, at flygtningen skulle udsætte sig for risiko for forfølgelse og dermed samtidig
for krænkelse af EMRK artikel 3, hvilket ikke ville være foreneligt med staternes
forpligtelse til at sikre de i konventionen beskyttede rettigheder, medmindre
artikel 8, stk. 2’s betingelser for indgreb er opfyldt.

Der er især to lovgivningsspørgsmål, som aktuelt synes at trænge sig på i
relation til det her drøftede. Anerkendes det, at der består særlige beskyttelses-
forpligtelser med hensyn til genforening af flygtningefamilier, vil der i så hen-
seende næppe kunne gøres væsentlig forskel mellem konventionsflygtninge og de
facto-flygtninge eller andre personer med anerkendt behov for international
beskyttelse.40 Og anses staterne for at være principielt forpligtet til at tillade
familiesammenføring i visse situationer, bliver spørgsmålet, i hvilket omfang de
kan opstille betingelser herfor vedrørende referencepersonens forsørgelsesevne,
boligforhold og lignende; mens sådanne nationale kriterier i sig selv forekommer
velbegrundede, kan det undertiden i praksis stille sig uklart, hvorvidt de er
motiveret af saglige integrationshensyn eller antager karakter af ekstra
opholdsbetingelser med prohibitiv virkning.

4. Diskriminationsproblemer i udlændingelovgivningen

Påstande om diskrimination fremkommer jævnligt i varierende retlige, admi-
nistrative og politiske sammenhænge, hvad angår udlændingelovgivningens
præmisser og vel navnlig dens effekter. Som de nedenfor omtalte sager fra Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol viser, kan der forekomme nok så
forskelligartede situationer med hensyn til, i hvilket omfang der med rette kan
tales om diskrimination i forbindelse med en sådan lovgivning, og hvorvidt den i
så fald er forenelig med internationale normer, der tilsigter at beskytte imod
diskrimination. Disse normer medtager normalt ikke det formelle statsborgerskab
som forbudt forskelskriterium, men er på den anden side ikke udtømmende i
angivelsen af sådanne kriterier.

I en sag mod Belgien vedrørende udvisning af en ung indvandrer havde denne
gjort gældende, at han havde været udsat for diskrimination på grund af sin
nationalitet, i strid med EMRK artikel 14 sammenholdt med artikel 8, i forhold til
to andre grupper af ungdomskriminelle: dem der var i besiddelse af belgisk
statsborgerskab, som ikke kunne deporteres; og dem der var statsborgere i en
anden EF-medlemsstat, idet en straffedom ikke ville være tilstrækkeligt til at
udsætte dem for udvisning. Domstolen anførte hertil:

Like the Commission, the Court would reiterate that Article 14 safeguards individuals
placed in similar situations from any discriminatory differences of treatment in the enjoy-
ment of the rights and freedoms recognised in the Convention …

Jens Vedsted-Hansen

40 Jfr. Europarådets Ministerkomités Recommendation No. R (99) 23 on Family Reunion for Refu-
gees and other Persons in Need of International Protection.
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In the instant case the applicant cannot be compared to Belgian juvenile delinquents.
The latter have a right of abode in their own country and cannot be expelled from it; this is
confirmed by Article 3 of Protocol No 4.

As for the preferential treatment given to nationals of the other member States of the
Communities, there is objective and reasonable justification for it as Belgium belongs,
together with those States, to a special legal order.41

På den baggrund fandt Domstolen, at der ikke forelå noget brud på EMRK artikel
14. Heroverfor er det nærliggende at stille Gaygusuz-dommen som – til forskel fra
Moustaquim-sagen, der må siges at angå et af kerneområderne for staternes
suverænitet: adgangen til udvisning af ikke-statsborgere42 – ingen som helst
forbindelse havde med immigrationsspørgsmålet som sådant. Derimod drejede
Gaygusuz-sagen sig om statsborgerskabskrav i relation til modtagelse af en social
forsikringsydelse, hvortil den tyrkiske klager havde betalt sædvanlige bidrag
under sit lovlige ophold som arbejdstager i Østrig. Som tilsyneladende mere
generel retsopfattelse udtalte Menneskerettighedsdomstolen her:

… very weighty reasons would have to be put forward before the Court could regard a
difference of treatment based exclusively on the ground of nationality as compatible with
the Convention.43

Ud fra den konkrete sags omstændigheder må dommen formentlig forstås på den
måde, at der indfortolkes et saglighedskrav i EMRK artikel 14, således at den
ikke-udtømmende opregning af forbudte forskelskriterier suppleres med stats-
borgerskab, når der i den underliggende retlige relation – d.v.s. her social-
forsikringsordningen – består samme vilkår uanset personers forskellige statsbor-
gerskab. Da Domstolen samtidig fandt, at forskelsbehandlingen her var uden
enhver saglig begrundelse, blev den betragtet som diskrimination i strid med
artikel 14, jfr. bestemmelsen i EMRK-protokol 1, artikel 1 om ret til ejendom.

Menneskerettighedsdomstolen har hermed statueret et væsentligt princip, der
sandsynligvis kan finde anvendelse i forbindelse med en række andre internatio-
nalt beskyttede rettigheder, som er af betydning for ikke-statsborgeres integration
i et opholdsland. Det samme princip om ligebehandling må nærliggende anses for
at skulle indfortolkes i andre menneskerettighedskonventioner, som indeholder
diskriminationsforbud med tilsvarende ordlyd som den europæiske. Herudover er
der anledning til at betone, at mens det formelle statsborgerskab kan være legitimt
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41 EMD 18. februar 1991, Moustaquim mod Belgien, ECHR Series A No. 193, para. 49.
42 Hermed er ikke sagt, at udøvelsen af indvandringskontrol er uden for rækkevidde af de menneske-

retlige diskriminationsforbud; se herom Terje Einarsen, ’Discrimination and Consequences for the
Position of Aliens’, Nordic Journal of International Law Vol. 64, 1995, s. 435–46; Gregor Noll,
Negotiating Asylum, 2000, s. 480–94.

43 EMD 16. september 1996, Gaygusuz mod Østrig, ECHR Reports 1996 – IV, s. 1129, para. 42.
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forskelskriterium i udlændingelovgivningen, må man også på dette område
iagttage forbudet mod forskelsbehandling på grund af national oprindelse, som
fremgår udtrykkeligt af bestemmelser som EMRK artikel 14.

5. Tvangsforanstaltninger i udlændingekontrollen

Som nævnt indledningsvist forekommer tvangsforanstaltninger i sagens natur
ofte i forbindelse med udlændingekontrollen. De optræder i forskellige former,
mere eller mindre indgribende – f.eks. varierende fra ugentlig meldepligt hos
politiet til langvarig indespærring under fængselslignende forhold – og med nok
så forskellig motivation.

Det forholder sig givetvis sådan, at mængden af tvangsanvendelse er en
afspejling af den generelle vægt, staterne lægger på kontrolelementer i udlæn-
dingepolitikken. Når der f.eks. i dag foregår omfattende anvendelse af friheds-
berøvelse over for asylsøgere, beror det delvist på den intensiverede indvan-
dringskontrol, der tilsigter at modvirke disses spontane ankomst; forsøg på at
undgå eller omgå denne kontrol fører til adfærdsformer hos en del asylsøgere,
som da i næste omgang kan motivere myndighederne til øget anvendelse af
frihedsberøvelse og anden tvang.44

Drøftelse af de tvangsmæssige foranstaltninger og deres forhold til menneske-
retlige normer falder uden for rammerne af dette referat, hvorfor jeg vil nøjes med
at pege på et par principielle spørgsmål i sammenhæng hermed. For det første den
oplagte mulighed for, at der bliver anvendt endog meget langvarig frihedsberøvel-
se over for udlændinge, der søger at omgå indvandringskontrollen, eller som det
viser sig vanskeligt at få returneret til deres oprindelsesland. Mens friheds-
berøvelse med det formål at forebygge ulovlig indrejse eller at gennemføre
udsendelse eller udlevering er specificeret som tilladelige indgreb i den person-
lige frihed efter EMRK artikel 5, stk. 1 (f), synes det klart, at denne bestemmelse
også i væsentlig grad begrænser udstrækningen af frihedsberøvelserne; der er
altså ikke frit spil for myndighederne i så henseende, blot fordi indgrebet som
udgangspunkt har et accepteret formål.

De kontrolstramninger, der gennemføres på baggrund af den sikkerhedsmæssi-
ge situation siden september 2001, har stor betydning for udlændingelovgivnin-
gen, og her ikke mindst med hensyn til iværksættelse af tvangsforanstaltninger.
Det har da vist sig fristende for visse lovgivere at påberåbe sig muligheden for
derogation, især med henblik på at kunne frihedsberøve udlændinge uden tids-
begrænsning. Uden at tage stilling til konkrete lovgivningsinitiativer kan man vist
tillade sig at anføre, at det ikke virker indlysende, at der i de vesteuropæiske lande

44 Se vedrørende dansk ret Kim U. Kjær, ’Frihedsberøvelse og andre tvangsforanstaltninger’, i
Udlændingeret, 2. udgave, 2000, s. 731–80.

Jens Vedsted-Hansen
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i dag eksisterer en sådan aktuel terrortrussel, at derogationsbetingelserne i EMRK
artikel 15 kan anses for at være til stede. Henset hertil illustrerer den aktuelle
situation i og for sig på udmærket vis, hvilken betydning det har, at også sådanne
nationale foranstaltninger vil være undergivet Menneskerettighedsdomstolens
kontrol.45

6. Afslutning: Menneskerettigheder under og efter
lovgivningsprocessen

Jeg har ovenfor søgt at påvise, hvorledes menneskerettighedsnormer begrænser
suveræniteten, også når det drejer sig om udlændingelovgivningens indhold.
Nogle af de omtalte reguleringsområder vil sikkert forekomme vigtigere end
andre, og yderligere elementer end de her fremdragne kunne fortjene drøftelse. På
nogle områder kan det angives nogenlunde præcist, hvilke begrænsninger der
følger af de internationale forpligtelser, men ofte lader det sig ikke gøre. Der er
således under alle omstændigheder behov for stillingtagen til, på hvilken måde
overholdelsen af sådanne forpligtelser sikres, og hvorledes det eksisterende – ikke
ubetydelige – nationale råderum skal udfyldes.

Den nationale beslutningsproces kan selvsagt ikke undgå at tage stilling til de
menneskeretlige normer og deres betydning for landets retstilstand. Spørgsmålet
er for så vidt blot, i hvilken fase og på hvilket niveau af den nationale regulering
der skal tages højde herfor. I Danmark har vi i 1990erne set en tendens til, at
lovgivningsmagten ikke mindst på udlændingelovgivningens område i hovedsa-
gen har indskrænket sig til at angive, at de vedtagne regler vil skulle praktiseres
under respekt af internationale forpligtelser, men ikke selv har taget nærmere
stilling til implikationerne heraf.46 Dette har måske været en nærliggende lovgiv-
ningsteknisk løsning, men er næppe udtryk for nogen heldig tendens. Den
anvendte reguleringsteknik har således konsekvenser for lovgivningens klarhed
og dermed for den retssikkerhedsmæssige situation, såvel som for magtforde-
lingen mellem de lovgivende og de retsanvendende myndigheder.

Et yderligere problem, der synes at være blevet mere påtrængende i den senere
tid, udspringer af selve holdningen til eksistensen og rækkevidden af normer, der
efter omstændighederne begrænser den nationale legislative kompetence. Især i
visse lovgiverkredse, men også i dele af den faglige debat, har skepsis heroverfor
ført til fremkomsten af temmelig markante udsagn, der eventuelt kan give
grundlag for at overveje, om der fremdeles er vilje til fuldt ud at opfylde de

45 Jfr. hertil pressemeddelelse af 21. december 2001 fra Europarådets generalsekretær i anledning af
modtagelsen af den britiske regerings derogationsmeddelelse; se tillige resolution af 24. januar
2002 fra Europarådets Parlamentarikerforsamling.

46 Se eksempler på denne lovgivningsteknik i Betænkning nr. 1407: Inkorporering af menneskeret-
tighedskonventioner i dansk ret, 2001, kapitel 5, navnlig s. 101–06.
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menneskeretlige normer, som staten har forpligtet sig på. Muligvis er denne debat
blot et forbigående fænomen her i Danmark. Men den kan illustrere vigtigheden
af, at vi drøfter forholdet mellem internationale forpligtelser og nationale beslut-
ninger, og at lovgivningsmagtens rolle i den henseende afklares. Udlændingelov-
givning er blot ét element i denne problematik, og tilmed et, der kun angår få
mennesker; måske er dette lovgivningsområde netop derfor et velegnet udgangs-
punkt for drøftelsen.

Jens Vedsted-Hansen


