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Landevejledningen fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om Syrien1 indeholder en 
fælles vurdering af situationen, og det bemærkes, at der kan være sikkerhedsmæssige 
betænkeligheder for visse personer, der vender tilbage til Damaskus. Kommissionen støtter 
ikke flygtninges tilbagevenden til Syrien og deler FN's flygtningehøjkommissærs vurdering2 
af, at betingelserne for sikker, frivillig og værdig tilbagevenden ikke er til stede på nuværende 
tidspunkt. 

Danmark deltager som følge af fravalgsbestemmelsen inden for retlige og indre anliggender3 
ikke i EU's immigrations- og asylpolitik med undtagelse af Dublin4- og Eurodac5-
forordningerne, som Danmark anvender i henhold til en international aftale. I henhold til 
folkeretten er Danmark bundet af nonrefoulementprincippet i Genève-
flygtningekonventionen6 og af den europæiske menneskerettighedskonvention, der forbyder 
tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling i henhold til konventionens artikel 3.

Danmark er som følge af fravalgsbestemmelsen inden for retlige og indre anliggender heller 
ikke bundet af familiesammenføringsdirektivet7. Danmark er imidlertid bundet af den 
europæiske menneskerettighedskonvention om beskyttelse af retten til familieliv i henhold til 
konventionens artikel 8. 

Danmark er også bundet af tilbagesendelsesdirektivet8 på grund af landets deltagelse i 
Schengenreglerne, som tillader tilbagesendelse af irregulære migranter til et tredjeland 

1 EASO, Country Guidance: Syria, September 2020, findes på: https://easo.europa.eu/country-guidance-syria. 
2 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations with 
regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI, March 2021, HCR/PC/SYR/2021/06, s.12.
3 Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, protokol nr. 22 om Danmarks 
stilling (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 299).
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og 
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om 
international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne 
(EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til 
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af 
en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger 
eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive 
anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store 
it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
6 Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.
7 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 
12).
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 
24.12.2008, artikel 6, stk. 3). 

https://easo.europa.eu/country-guidance-syria


(hjemlandet, transitlandet eller et andet tredjeland, hvortil den irregulære migrant accepterer 
at vende tilbage), forudsat at nonrefoulementprincippet overholdes, og uden at det berører 
retten til asyl9. I følge dette direktiv skal der foretages en individuel vurdering af hver enkelt 
sag for at overholde nonrefoulementprincippet.

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 
24.12.2008), artikel 5.


