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EASO’s aktiviteter med domstole 
og retsinstanser

i sin egenskab af EU’s center for ekspertise inden for international 
beskyttelse koncentrerer EASO sit arbejde om at bidrage til effektiv, 
sammenhængende og konsekvent praktisk gennemførelse af EU’s 
asylregler.

Målet er i sidste ende at opnå et reelt fælles europæisk asylsystem 
(CEAS), og med henblik herpå støtter EASO EU’s medlemsstater i den 
løbende forbedring af kvalitetsstandarderne i deres asylsystemer.

EASO udarbejder en serie om faglig udvikling i samarbejde med 
repræsentanter fra domstole og retsinstanser fra medlemsstaterne og 
associerede lande med fuld respekt for retsvæsenets uafhængighed. 
Serien om faglig udvikling består af retslige analyser, vejledende 
noter til undervisere inden for retsvæsnet samt kompilationer af 
retspraksis for hvert emne, der behandles, ud over oplysninger om 
oprindelsesland, som omfatter en praktisk retslig vejledning, der 
ledsages af en kompilation af retspraksis.

Disse undervisningsmaterialer er udarbejdet af dommere til dommere 
og har til formål at give medlemmer af domstole og retsinstanser 
i alle medlemsstater og associerede lande et fuldt overblik over 
asylregelværket. EASO arbejder gennem sit netværk tæt sammen med 
nationale kontaktpunkter i EU’s medlemsstater og ikke-medlemsstater, 
retslige undervisningsinstitutioner, retslige foreninger, Den Europæiske 
Unions Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fn’s 
Højkommissariat for flygtninge (UnHCr) samt andre relevante aktører.

Serien om faglig udvikling anvendes til EASO’s workshops om faglig 
udvikling, der er skræddersyet til medlemmer af domstole og 
retsinstanser fra EU og lande uden for EU.

Der er flere oplysninger på: https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals

https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals 
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Eksisterende kapitler i serierne om faglig udvikling (2020)

DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

• introduktion til det fælles europæiske asylsystem for domstole 
og retsinstanser

FRIHEDSBERØVELSE

• frihedsberøvelse af ansøgere om international beskyttelse inden 
for rammerne af det fælles europæiske asylsystem

ADGANG TIL ASYLPROCEDURERNE

• Asylprocedurer og princippet om non-refoulement

BEHANDLING AF ANSØGNING OM INTERNATIONAL BESKYTTELSE

• Berettigelse til international beskyttelse (direktiv 2011/95/EU)
• Artikel 15, litra c), i direktiv om anerkendelse af flygtninge 

(2011/95/Ef)
• Udelukkelse: artikel 12 og 17 i direktiv om anerkendelse af 

flygtninge (2011/95/EU)
• Ophør af international beskyttelse: artikel 11, 14, 16 og 19 

i direktiv om anerkendelse af flygtninge (2011/95/EU)

BEVIS- OG TROVÆRDIGHEDSVURDERING

• Bevis- og troværdighedsvurdering inden for rammerne af det 
fælles europæiske asylsystem

OPLYSNINGER OM OPRINDELSESLAND

• Praktisk retslig vejledning om oplysninger om oprindelsesland
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Retslig analyse — Introduktion til det fælles europæiske 
asylsystem

Denne retslige analyse er en introduktion 
til det fælles europæiske asylsystem, der 
bistår domstole og retsinstanser i udførelsen 
af deres rolle og ansvar i forbindelse med 
systemets implementering.

Denne retslige analyse indeholder:

• en oversigt over retsgrundlaget for det 
fælles europæiske asylsystem, herunder 
en kort beskrivelse af baggrunden for 
oprettelsen heraf

• en indledende oversigt over retsakterne 
i det fælles europæiske asylsystem

• en introduktion til den korrekte tilgang 
i henhold til EU-retten til fortolkning af 
lovbestemmelserne i det fælles europæiske asylsystem, herunder 
det vigtige emne om, hvornår og hvordan en sag forelægges for Den 
Europæiske Unions Domstol med henblik på en fortolkende afgørelse.

En kompilation af retspraksis og bilag understøtter analysen med 
særlig vægt på det fælles europæiske asylsystem. De indeholder en 
beskrivelse ikke kun af EU’s primære og sekundære lovgivning og 
relevante internationale traktater med et universelt og regionalt 
anvendelsesområde, men også vigtig retspraksis fra EU-Domstolen, Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt EU-medlemsstaternes 
domstole og retsinstanser. Denne analyse udgør derfor også et fælles 
referencepunkt for alle retslige analyser i serien om faglig udvikling.

Målgruppe: alle medlemmer af EU’s medlemsstaternes domstole 
og retsinstanser, der behandler sager eller søgsmål, hvor det fælles 
europæiske asylsystem finder anvendelse, samt undervisere inden 
for retsvæsnet.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_bg.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Introduction- to- CEAS JA_EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_it.pdf
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Retslig analyse — Berettigelse til international beskyttelse 
(direktiv 2011/95/EU)

Denne retslige analyse indeholder:

• en generel introduktion med fastlæggelse 
af analysens mål og struktur, en oversigt 
over reglerne om fortolkning i det 
omarbejdede kvalifikationsdirektiv (QD 
(omarbejdning)) samt en præsentation af 
ansøgninger om international beskyttelse 
og det begrænsede anvendelsesområde 
for mere favorable standarder

• en detaljeret analyse af berettigelse til 
flygtningestatus og definitionerne, der er 
fastlagt i QD (omarbejdningen)

• en detaljeret analyse af berettigelse til 
subsidiær beskyttelse og definitionerne, 
der er fastlagt i QD (omarbejdning).

Analysen er suppleret af en kompilation af retspraksis og bilag.

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaternes domstole og 
retsinstanser, der er involveret i behandling af klagesager eller 
i fornyet gennemgang af afgørelser om berettigelse til international 
beskyttelse, samt undervisere inden for retsvæsnet.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT] [RU] (1).

(1) Oversat af UNHCR under kvalitetsinitiativet i Østeuropa og det sydlige Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_bg.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_de.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_el.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_es.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_fr.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP-Judicial-analysis-RU.pdf
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Retslig analyse — Artikel 15, litra c), i direktiv om anerkendelse 
af flygtninge (2011/95/EF)

Den retslige analyse af artikel 15, litra c), 
i QD (omarbejdning) er et nyttigt værktøj til 
at forstå spørgsmål vedrørende beskyttelse, 
der opstår i domstole og retsinstanser, 
der behandler sager om international 
beskyttelse.

Denne analyse behandler kun ét af 
punkterne i artikel 15, der har fokus på 
personer, som har behov for subsidiær 
beskyttelse på grund af en alvorlig og 
individuel trussel mod en civilpersons liv 
eller fysiske integritet som følge af vilkårlig 
vold i forbindelse med international eller 
intern væbnet konflikt.

Formålet er at bistå læseren med at få en forståelse af denne 
bestemmelse i QD gennem retspraksis fra EU-Domstolen samt fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol og relevante afgørelser fra 
medlemsstaternes domstole og retsinstanser.

Denne retslige analyse er opdelt i to dele:

• i del i analyseres de grundlæggende elementer i artikel 15, litra c)

• i del II undersøges, hvordan bestemmelsen skal anvendes i praksis.

Bilag A er et »beslutningstræ«, der fastlægger de spørgsmål, som 
domstole og retsinstanser skal stille i forbindelse med anvendelsen af 
artikel 15, litra c).

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaternes domstole og 
retsinstanser, der beskæftiger sig med sager om international 
beskyttelse, samt undervisere inden for retsvæsnet.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c -Judicial -Analysis-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-IT.pdf
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Retslig analyse — Udelukkelse: Artikel 12 og 17 i direktiv om 
anerkendelse af flygtninge (2011/95/EU)

Denne retslige analyse har til formål 
at give en omfattende, omend ikke 
udtømmende, oversigt over anvendelsen 
af udelukkelsesgrundene i QD 
(omarbejdning).

Den illustrerer først og fremmest 
retspraksis fra EU-Domstolen og 
afgørelser fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol samt 
relevante afgørelser fra medlemsstaternes 
domstole og retsinstanser.

Denne retslige analyse er overordnet 
opdelt i fire dele:

• en indledende generel oversigt over 
udelukkelsesgrundene

• udelukkelse fra beskyttelse som flygtning

• udelukkelse fra berettigelse til subsidiær beskyttelse

• relevante processuelle aspekter.

Derudover indeholder bilag B »beslutningstræer«, der indeholder 
en skematisk tilgang, som domstole og retsinstanser kan benytte ved 
anvendelsen af artikel 12 eller 17 i QD (omarbejdning).

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaternes domstole og 
retsinstanser, der er involveret i behandling af klagesager eller 
i fornyet gennemgang af afgørelser om sager om international 
beskyttelse, samt undervisere inden for retsvæsnet.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT] [RU] (2).

(2) Oversat af UNHCR under kvalitetsinitiativet i Østeuropa og det sydlige Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Exclusion- JA-BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial-analysis-IT.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-RU.pdf
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Retslig analyse — Ophør af international beskyttelse: Artikel 11, 
14, 16 og 19 i direktiv om anerkendelse af flygtninge (2011/95/EU)

Omfanget af denne retslige analyse 
omfatter også lovgivningen om 
ophør af beskyttelse i forbindelse 
med flygtningestatus og subsidiær 
beskyttelse, jf. artikel 11, 14, 16 og 19 i QD 
(omarbejdning).

Den er hovedsageligt koncentreret om 
retspraksis fra EU-Domstolen vedrørende 
det fælles europæiske asylsystem samt 
national ret fra EU’s medlemsstater.

Analysen er overordnet opdelt i syv dele:

• en generel oversigt over ophør af 
beskyttelse

• processuelle aspekter og spørgsmål vedrørende bevisbyrde og -krav

• ophør af beskyttelse af flygtninge under omstændigheder, hvor ophør 
skyldes den enkelte persons handlinger

• ændrede omstændigheder i flygtningens oprindelsesland

• ophør af beskyttelse af flygtningestatus ved udelukkelse og afgivelse 
af forkerte oplysninger

• ophør af beskyttelse af flygtninge som følge af en dom for en alvorlig 
forbrydelse eller for at være til fare for en stats sikkerhed

• ophør af subsidiær beskyttelse.

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaternes domstole og 
retsinstanser, der er involveret i behandling af klagesager eller 
i fornyet gennemgang af afgørelser om ophør af international 
beskyttelse, samt undervisere inden for retsvæsnet.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Ending- International- Protection- JA-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/End_Inter_protection_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_it.pdf
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Praktisk retslig vejledning om oplysninger om oprindelsesland

Medlemmer af domstole og retsinstanser 
står i dag over for en nærmest 
overvældende mængde oplysninger. 
Den praktiske retslige vejledning giver 
en introduktion til brugen af oplysninger 
om oprindelsesland, når der træffes 
afgørelse om international beskyttelse 
i medlemsstaterne.

Den praktiske retslige vejledning 
om oplysninger om oprindelsesland 
hjælper dommere og beslutningstagere 
med at sikre, at deres anvendelse 
af oplysninger om oprindelseslande 
i beslutningsprocessen er 
i overensstemmelse med de fælles kriterier 
for berettigelse til international beskyttelse i QD (omarbejdning) og 
med kravene til retfærdighed og effektivitet i det omarbejdede direktiv 
om asylprocedurer.

Den praktiske retslige vejledning skal læses sammen med 
den dertilhørende kompilation af retspraksis, der omfatter 
relevant retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaters domstole og 
retsinstanser, der benytter oplysninger om oprindelsesland, når der 
træffes afgørelse om international beskyttelse, samt undervisere 
inden for retsvæsnet.

Denne praktiske retslige vejledning er tilgængelig online på [DE] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/judicial-practical-guide-coi_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-practical-guide-on-COI-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-IT.pdf
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Retslig analyse — Asylprocedurer og princippet om non-refoulement

Denne analyse indeholder:

• en generel introduktion til de retslige 
rammer for denne retslige analyse, en 
oversigt over reglerne om fortolkning af 
APD (omarbejdning), analysens formål 
og struktur samt en præsentation af 
begreberne i procedurerne og non-
refoulement

• en undersøgelse af de almindelige 
bestemmelser vedrørende definitioner 
i APD (omarbejdning), direktivets 
anvendelsesområde og reglerne for, 
hvordan en asylprocedure iværksættes

• en detaljeret analyse af de regler, der 
regulerer asylprocedurer og klager over afgørelser om overførsel inden 
for rammerne af afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse i henhold til 
Dublin iii-forordningen (forordning nr. 604/2013)

• en detaljeret analyse af de grundlæggende principper, 
sikkerhedsforanstaltninger og proceduremæssige garantier for 
ansøgere om international beskyttelse, der er fastlagt i APD 
(omarbejdning), herunder retten til at forblive (non-refoulement)

• en detaljeret analyse af reglerne i APD (omarbejdning), der regulerer 
behandling af ansøgninger om international beskyttelse i første 
instans samt retten til effektive retsmidler

• en undersøgelse af anvendelsesområdet af tilbagesendelsesdirektivet 
2008/115/Ef, der er af relevans for asylprocedurer.

Målgruppe: medlemmer af domstole og retsinstanser, der behandler 
spørgsmål vedrørende asylprocedurer og non-refoulement, samt 
undervisere inden for retsvæsnet.

Denne praktiske retslige vejledning er tilgængelig online på [DE] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum Procedures_JA_DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-IT.pdf
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Retslig analyse — Bevis- og troværdighedsvurdering inden for 
rammerne af det fælles europæiske asylsystem

Formålet med denne retslige analyse er 
en indgående undersøgelse af, hvordan 
medlemmer af domstole og retsinstanser 
i forbindelse med det fælles europæiske 
asylsystem enten bør gennemgå den 
bevis- og troværdighedsvurdering, der er 
foretaget af den besluttende myndighed 
(eller af en domstol eller retsinstans i en 
lavere instans), eller selv foretage en bevis- 
og troværdighedsvurdering.

Denne retslige analyse indeholder:

• en generel introduktion til bevis- og 
troværdighedsvurderinger i forbindelse 
med asyl, herunder strukturen og 
omfanget af denne analyse og brugen af terminologi

• en oversigt over EU’s relevante retlige ramme
• en oversigt over den retslige kontekst, der definerer medlemmer af 

domstole og retsinstansers forskellige opgaver og en skitsering af 
relevante udfordringer

• en analyse af de specifikke principper og standarder for bevis- og 
troværdighedsvurderinger i relation til EU-retten og relevant retspraksis

• en analyse af specifikke aspekter af bevis- og 
troværdighedsvurderinger

• en beskrivelse af de multidisciplinære aspekter, der skal tages 
i betragtning ved en vurdering af bevis og troværdighed (del 6).

Målgruppe: medlemmer af EU’s medlemsstaters domstole og 
retsinstanser, der er involveret i behandling af klagesager eller 
i fornyet gennemgang af afgørelser om ansøgninger om international 
beskyttelse, samt undervisere inden for retsvæsnet.

Denne retslige praktiske vejledning er tilgængelig online 
på [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf
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Retslig analyse — Frihedsberøvelse af ansøgere om 
international beskyttelse inden for rammerne af det fælles 
europæiske asylsystem

Formålet med denne retslige analyse er 
at fungere som et værktøj for dommere, 
der behandler sager om frihedsberøvelse. 
Den er en hjælp til dem, som er bekendt 
med sager om frihedsberøvelse, og den er 
en informativ, omfattende og brugervenlig 
analyse til dem med lidt eller ingen 
erfaring med behandling af sager om 
frihedsberøvelse, når frihedsberøvelsen 
henhører under andre domstoles 
jurisdiktion.

kapitlet blev udarbejdet i lyset af, at 
lovbestemmelser taler imod anvendelse 
af administrativ frihedsberøvelse i første 
instans. Analysen fastsætter retsgrundlaget 
for brugen af administrativ frihedsberøvelse i forbindelse med 
det fælles europæiske asylsystem og de forskellige former for 
frihedsberøvelse samt alternativer til frihedsberøvelse, varighed, 
forhold, faciliteter til rådighed for frihedsberøvede personer, der 
tilhører sårbare grupper, samt bevisbyrden.

Analysen suppleres af bilag, der indeholder relevante lovbestemmelser 
samt et »beslutningstræ«. Den dertilhørende kompilation af retspraksis 
fremhæver relevante sager fra EU-Domstolen og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Målgruppe: alle medlemmer af domstole og retsinstanser, der 
behandler sager om frihedsberøvelse.

Denne retslige analyse er tilgængelig online på [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_IT.pdf


14 —  SEriE OM fAgLig UDVikLing

Kontakt
Der er flere oplysninger om Det Europæiske Asylstøttekontor og dets 
aktiviteter på:

https://www.easo.europa.eu/

E-mail: judicialsupport@easo.europa.eu

youtube.com/user/EASOChannel

linkedin.com/company/european-asylum-support-office

twitter.com/easo

facebook.com/easo.eu

https://www.easo.europa.eu/
mailto:judicialsupport@easo.europa.eu
http://youtube.com/user/EASOChannel
http://linkedin.com/company/european-asylum-support-office
http://twitter.com/easo
http://facebook.com/easo.eu
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