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angående
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1.Sammanfattning
En civilperson som bara genom att vistas i ett område riskerar att drabbas av
urskillningslöst våld pga. en yttre eller inre väpnad konflikt ska omfattas av
artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet.1 I en sådan situation ska 4 kap. 2 §
första stycket 1 andra ledet utlänningslagen (2005:716) tillämpas.

2. Bakgrund
I ett rättsligt ställningstagande den 15 juni 2012 angående säkerhetsläget
i Syrien bedömde Migrationsverket att den rådande situationen av generellt
våld i Syrien nådde upp till kriterierna för alternativt skyddsbehov. Denna
bedömning gjordes efter den rättsutveckling som ägde rum genom
framförallt Europadomstolens dom i målet Sufi och Elmi mot
Storbritannien.2
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011.
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot
Förenade kungariket, nr 8319/07 och nr 11449/07.
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Eftersom 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen i allt
väsentligt korresponderar med artikel 3 Europakonventionen och även
artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet bedömdes den som hade skyddsbehov
pga. säkerhetsläget i Syrien som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap.
2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen. Migrationsverket har
därefter tillämpat detta synsätt när våldet i ett land varit urskillningslöst
och av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas.3
Migrationsverkets tillämpning skiljer sig från tillämpningen i flera andra
EU-länder, vilka istället i ovanstående situation tillämpar artikel 15 c
skyddsgrundsdirektivet. En rättsutredning4 som Migrationsverket låtit göra
visar att det inte föreligger någon egentlig skillnad vad gäller skyddet i
artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet och artikel 3 Europakonventionen,
i en situation där det råder urskillningslöst våld pga. väpnad konflikt och
alla och envar riskerar att drabbas. Rättsutredningen visar även att det finns
fördelar med att harmonisera vår tillämpning av artikel 15 skyddsgrundsdirektivet med EASO5 och andra medlemsstater.
Detta ställningstagande ska förklara varför Migrationsverket nu ska ändra
sin praxis till att i en situation av generellt och urskillningslöst våld tillämpa
artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet istället för artikel 15 b direktivet och att
en person i en sådan situation ska omfattas av 4 kap. 2 § första stycket 1
andra ledet utlänningslagen.

3. Rättslig bedömning
Rättslig bakgrund
Inom EU växte i slutet av 1990-talet idén om ett gemensamt regelverk
angående subsidiärt skydd sig stark. Med subsidiärt skydd avses skyddsbehov som inte hänför sig till flyktingskap. Många länder hade någon form
av reglering av subsidiärt skydd, men innehållet och tillämpningen skilde
sig åt. EU:s gemensamma förslag fick namnet ”skyddsgrundsdirektivet”.
Detta var inte tänkt som ett nytt regelverk utan som en kodifikation av
medlemsstaternas praxis. Förslaget innebar att gemensamma minimiregler
infördes inom EU, vilket skulle minska skillnaderna i tillämpningen av
subsidiärt skydd.6
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Rättschefen har fastställt detta i landspecifika rättsliga ställningstaganden.
Se vidare bilagan Rättsutredning angående prövningen av internationellt skydd vid
urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas.
5
European Asylum Support Office.
6
McAdam, Jane. Complementary Protection in International Refugee Law. Oxford
University Press 2007, s. 53-59.
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Inför förhandlingarna vid framtagandet av skyddsgrundsdirektivet fanns
det enighet om att en bestämmelse som enbart omfattade tortyr och
illabehandling (artikel 15 b) inte var tillräckligt. Det behövdes en särskild
bestämmelse som omfattar de situationer där det föreligger urskillningslöst
våld pga. internationell eller intern väpnad konflikt.7 Artikeln skulle således
tillföra något utöver bestämmelsen i artikel 15 b.
Rättsregler
Enligt artikel 2 f skyddsgrundsdirektivet är en person subsidiärt
skyddsbehövande när han eller hon som tredjelandsmedborgare eller statslös
person inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting, men där det
finns grundad anledning att förmoda att den berörda personen, om han
eller hon återsänds till sitt ursprungsland, eller i fråga om en statslös person,
till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle
utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada enligt artikel 15 och som
inte kan, eller på grund av en sådan risk inte vill, begagna sig av det landets
skydd.
Med allvarlig skada i artikel 15 b menas tortyr eller omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet.
Med allvarlig skada i artikel 15 c menas ett allvarligt och personligt hot
mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i
situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.
Skyddsgrundsdirektivet infördes i svensk rätt år 2010. I 4 kap 2 §
utlänningslagen ges definitionen av alternativt skyddsbehövande
(subsidiärt skyddsbehövande enligt direktivets terminologi). Artikel 15 b
har i utlänningslagen implementerats genom 4 kap. 2 § första stycket 1
första ledet medan artikel 15 c finns i lagrummets andra led. Artikel 18
direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja
alternativ skyddsstatus för en person som uppfyller rekvisiten i artikel
15 och som inte är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande
enligt artikel 17.
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UNHCR, UNHCR Statement on Subsidiary Protection Under the EC Qualification
Directive for People Threatened by Indiscriminate Violence, januari 2008.
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EASO och medlemsstaterna
Enligt EASO:s dokument,8 som bygger på gällande praxis och
medlemsstaternas tillämpning av artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet,
kan urskillningslöst våld förekomma på följande sätt.
-När våldet i ett område är så allvarligt att det finns grundad anledning
att förmoda att en civilperson, om han eller hon återsändes, genom att bara
vistas i området, utan att det behöver föreligga något specifikt hot riktat mot
sökanden, skulle löpa en verklig risk att utsättas för sådant hot som avses i
artikel 15 c direktivet (i detta dokument även kallad en ”alla och envar”
situation).
-När våldet inte är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda
att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en
verklig risk att utsättas för sådant hot som avses i artikel 15 c direktivet,
måste det göras en mera ingående individuell prövning av den sökandes
utsatthet enligt ”den glidande skalan”.
Av EASO:s dokument får anses framgå att artikel 15 c ska tillämpas när
våldet är så intensivt att alla och envar riskerar att drabbas av det.9 EASO
och dess efterföljare EUAA10 ska enligt sitt uppdrag nu utarbeta gemensam
rättslig vägledning för medlemsstaterna vad gäller säkerhetssituationen i
olika länder i syfte att främja ökad överensstämmelse i EU-ländernas
beslutspraxis på det migrationsrättsliga området. I juni 2018 publicerades
det första dokumentet.11 Riktlinjerna är inte bindande och hindrar inte
medlemsstaterna från att ha en annan praxis.
Rättslig analys
Europakonventionen ger formellt inte någon rätt till uppehållstillstånd
som skyddsbehövande till skillnad från skyddsgrundsdirektivet.
Europakonventionen förhindrar, enligt praxis, endast återsändande av
en person som riskerar behandling enligt artikel 3 samma konvention.
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EASO, The Implementaton of Article 15 (c) QD in EU Member States, juli 2015, s 12,
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s. 32,
EASO, Practical Guide: Qualification for International Protection, april 2018, s. 31,
EASO Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysis, juni 2018
s.73.
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s.24
EASO Country Guidance: Afghanistan − Guidance note and common analysis, juni 2018
s.73.
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European Union Agency for Asylum.
11
EASO Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysis.
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Den praxis som har utvecklats ger dock stöd för att en person som är
skyddad från verkställighet enligt artikel 3, även är att anse som
skyddsbehövande enligt skyddsgrundsdirektivet.12
Utvecklingen i praxis har även medfört att skillnaderna mellan artikel 15 b
och artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet har suddats ut. I Europadomstolens
dom Sufi och Elmi uttalar domstolen att den mot bakgrund av slutsatserna i
EU-domstolens avgörande i Elgafaji13 inte är övertygad om att artikel 3 i
Europakonventionen inte skulle kunna ge samma skydd som artikel 15 c i
skyddsgrundsdirektivet och pekar på att båda bestämmelserna är tillämpliga
i exceptionella fall av generellt våld vid väpnad konflikt.
Det finns även i doktrinen stöd för uppfattningen att det numera, mot
bakgrund av rättsutvecklingen, inte finns några egentliga skillnader
vad gäller tillämplighet mellan artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet
och artikel 3 Europakonventionen vid sådant våld.
Artikel 3 Europakonventionen och artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet
erbjuder därför likvärdigt skydd i en ”alla och envar” situation pga.
urskillningslöst våld i en väpnad konflikt.14
Skillnaden mellan bestämmelserna är att bara artikel 15 b och artikel 3 kan
bli tillämpliga då det inte föreligger någon väpnad konflikt utan endast personliga skyddsskäl. Vidare omfattar artikel 15 c bara civilpersoner medan
artikel 15 b och artikel 3 också omfattar kombattanter. Både civilpersoner
och kombattanter kan dock bli föremål för uteslutande från skydd enligt
4 kap. 2 b och c §§ utlänningslagen.
Prövningen av skyddsbehov ska ske hierarkiskt, dvs. det ska först
undersökas om sökanden är flykting och därefter om denne kan anses
vara alternativt skyddsbehövande. Enligt denna princip ska en person,
vid prövningen om denne är alternativt skyddsbehövande enligt artikel 15
skyddsgrundsdirektivet, först prövas enligt artikel 15 a och därefter enligt
artikel 15 b och c direktivet. EASO menar dock att grunderna i artikel 15
inte är avsedda att tillämpas hierarkiskt utan utgör en uppräkning av
situationer som innebär att rekvisitet ”allvarlig skada” är uppfyllt.15
12

Tiedemann Paul, Subsidiary protection and the function of article 15(c) of the
Qualification directive. Refugee Survey Quarterly, vol. 31, nr. 1, 2012, s. 124-129.
13
EG-domstolens dom den 17 februari 2009 i målet Elgafaji, C-465/07 (stora avdelningen).
14
Se vidare bilagan Rättsutredning rörande prövningen av internationellt skydd vid urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas.
15
EASO, Qualification for International Protective (Directive 2011/95/EU) – A Judicial
Analysis, December 2016, s. 103-104.
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En annan princip inom juridiken är principen om lex specialis. Denna
princip innebär att en regel eller lag som särskilt reglerar något ska ges
företräde framför en mer allmän bestämmelse eller lag (lex generalis).
Rättslig slutsats
Som tidigare har redovisats erbjuder artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet och artikel 3 Europakonventionen likvärdigt skydd för
civilpersoner som har skyddsskäl i en ”alla och envar” situation pga.
urskillningslöst våld i en väpnad konflikt.
Vid prövning enligt artikel 15 skyddsgrundsdirektivet skulle det kunna
argumenteras för att prövningen ska ske i den ordning som följer av
regeln dvs. först om personen är subsidiärt skyddsbehövande enligt
artikel 15 a och därefter artikel 15 b och sist artikel 15 c direktivet.
EASO menar dock att det inte råder någon sådan ordning och att
grunderna därför inte behöver prövas hierarkiskt. Vidare har regeln i
artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet tillkommit som en särskild
bestämmelse (lex specialis) som skulle omfatta situationer där det förelåg
urskillningslöst våld pga. internationell eller intern väpnad konflikt. Den
bestämmelsen var således tänkt att tillämpas för just den specifika
situationen. Mot bakgrund av EASO:s bedömning att prövningsordningen i artikel 15 skyddsgrundsdirektivet inte är hierarkisk och
med hänsyn till principen om lex specialis bör därför artikel 15 c
tillämpas före artikel 15 b vid en ”alla och envar” situation.
Om utlänningen anför individuella skäl måste emellertid dessa alltid
prövas först. Först prövas skälen mot flyktingbestämmelsen och sedan
mot bestämmelsen om alternativt skyddsbehov enligt artikel 15 a och b
skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet
utlänningslagen. Därefter ska frågan om det finns grundad anledning att
anta att en civilperson riskerar att utsättas för sådan skada med anledning
av inre eller yttre väpnad konflikt som avses i artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen
bedömas. Våldet kan antingen vara av sådan art att alla och envar riskerar
skyddsgrundande behandling eller inte vara så allvarligt att alla som
vistas där riskerar att skadas. I det senare fallet måste det göras en mera
ingående individuell prövning av den sökandes utsatthet enligt ”den
glidande skalan”.16
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Vid denna prövning ska konfliktnivån bedömas på så sätt att ju lägre konfliktnivån är
desto högre krav ställs på den sökandes individuella utsatthet för att personen ska bedömas
vara skyddsbehövande och vice versa. Se EU-domstolens dom i målet Elgafaji.
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Som tidigare har nämnts ska EASO och dess efterföljare EUAA enligt
sitt uppdrag utarbeta gemensam rättslig vägledning (Country Guidance)
för medlemsstaterna framöver vad gäller säkerhetssituationen i olika länder.
Dokumenten syftar till att främja ökad överensstämmelse i EU-ländernas
beslutspraxis på det migrationsrättsliga området. Det första dokumentet har
redan publicerats.17
I EASO:s Country Guidance och även i andra dokument från EASO
tillämpas artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet vid en ”alla och envar”
situation. Riktlinjerna är visserligen inte bindande och hindrar inte
medlemsstaterna från att ha en annan praxis. Migrationsverket bör dock
göra detsamma för att harmonisera med EASO. Det blir annars både
svåröverskådligt och svårhanterligt om Sveriges tillämpning är annorlunda,
inte minst när nya bedömningar ska göras av säkerhetssituationen i ett land.
Artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet kan dock bli tillämplig i andra
situationer då en person riskerar skyddsgrundande behandling pga.
personliga skyddsskäl eller om personen inte är en civilperson.
Enligt utlänningslagens bestämmelser är skyddet mot verkställighet svagare
för en utlänning som fått skydd enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
samma lag än för en utlänning som fått skydd enligt första ledet i samma
bestämmelse. Bestämmelsen i andra ledet korresponderar mot 12 kap. 3 §
utlänningslagen medan bestämmelsen i första ledet korresponderar mot
12 kap. 1 § samma lag. Bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen
måste emellertid ses i ljuset av den rättsutveckling som skett med anledning
av bl.a. avgörandet Sufi och Elmi. Kriterierna och skyddet mot refoulement
i artikel 3 Europakonventionen är inkorporerat i artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet. Då det kan konstateras att skyddet mot verkställighet vid en ”alla
och envar” situation är detsamma enligt artikel 15 b och c, måste således
skyddet som utgångspunkt vara detsamma oavsett om tillståndet beviljats
enligt det första eller andra ledet i 4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen. Följaktligen omfattas en person som beviljats skydd enligt andra ledet
pga. en ”alla och envar” situation av det absoluta verkställighetshindret i
12 kap. 1 § utlänningslagen och får därför inte anses ha ett sämre skydd mot
verkställighet. Det innebär att personer som beviljas uppehållstillstånd pga.
en ”alla och envar” situation i 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen har samma skydd mot återsändande som en person som
beviljas uppehållstillstånd pga. individuella skäl i första ledet samma regel.
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Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysis, Lifos 41508.
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Sammantaget finns det således skäl att ändra nuvarande ordning, dvs. att
tillämpa artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet i en situation där alla och envar
riskerar att drabbas av våld pga. en yttre eller inre väpnad konflikt, för att
istället tillämpa artikel 15 c direktivet. Följden blir då att 4 kap. 2 § första
stycket 1 andra ledet utlänningslagen ska tillämpas istället för första ledet
samma regel. Detta gäller dock enbart situationen då det föreligger en ”alla
och envar” situation. Vid bedömningen av en utlännings individuella
skyddsskäl gäller alltjämt prövningsordningen och hierarkin
i 4 kap. utlänningslagen.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av verksjuristen
och den rättsliga
experten
.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund och avgränsning

Migrationsverket beviljar sedan 2012 alternativ skyddsstatus enligt 4 kap.
2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen (motsvarande artikel 3
Europakonventionen samt artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet) vid
urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas.
Denna bedömning har gjorts efter en tolkning av framförallt
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot
Storbritannien.
Migrationsverkets tillämpning skiljer sig från tillämpningen i flera andra
EU-länder, vilka istället i ovanstående situation tillämpar artikel 15 c i
skyddsgrundsdirektivet.1
Rättsutredningen kommer att ta upp frågan om hur Europakonventionens
artikel 3 förhåller sig till skyddsgrundsdirektivets artikel 15 b och c. Den
kommer att gå igenom likheter och skillnader mellan bestämmelserna om
urskillningslöst våld samt ge förslag ifråga om hur urskillningslöst våld kan
bedömas när alla och envar drabbas.
Utredningen kommer inte att beröra gränsdragningen mellan artikel 15 b
respektive artikel 15 c och flyktingbestämmelsen i artikel 13 skyddsgrundsdirektivet. För en mer ingående analys av definitioner och
omständigheter som har betydelse för att bedöma konflikter enligt artikel
15 c skyddsgrundsdirektivet hänvisas till utredningen ”Omständigheter som
har betydelse för att bedöma konflikter inom flyktingrätten”.2

1

Se EASO, The Implementaton of Article 15 (c) QD in EU Member States, juli 2015, s. 12,
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s.32,
EASO, Practical Guide: Qualification for International Protection, april 2018, s. 31,
EASO Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysis, juni 2018, s.
73.
2
https://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/rattsligstyrning/rattsutredningar/utlanningsratt/pubdokadmin/mvarchive/rattsutredningomstandighetersomharbetydelseforattbedomakonflikterinomflyktingratten.5.55a2977f15f6612112f5ba7f.html
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1.2 Medlemsstaternas tillämpning av artikel 15 c
skyddsgrundsdirektivet vid urskillningslöst våld
av sådan art att alla och envar riskerar att drabbas
Enligt EASO:s3 dokument, som bygger på gällande praxis och medlemsstaternas tillämpning av artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet,4 kan
urskillningslöst våld förekomma på följande sätt.
-När våldet i ett område är så allvarligt att det finns grundad anledning att
förmoda att en civilperson, om han eller hon återsändes, genom att bara
vistas i området skulle löpa en verklig risk att utsättas för sådant hot som
avses i artikel 15 c direktivet.
-När våldet inte är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda
att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en
verklig risk att utsättas för sådant hot som avses i artikel 15 c direktivet,
måste det göras en mera ingående individuell prövning av den sökandes
utsatthet enligt ”den glidande skalan”.
EASO anger kortfattat i en rapport att artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet
kan bli tillämplig i de mest extrema fallen av generellt våld.5 Det redovisas
dock inte vilka kriterier som då ska vara uppfyllda och vilka stater som
tillämpar artikel 15 b i direktivet vid sådant våld. I en annan rapport från
EASO6 anges dock att i slutet av 2014 ansåg åtminstone åtta medlemsstater
att våldsnivån i hela Syrien hade nått nivån att en person genom att bara vistas i området skulle löpa en verklig risk att utsättas för sådant hot som avses
i artikel 15 c direktivet. Det anges vidare att åtminstone fem medlemsstater
inte gjorde någon sådan bedömning, då skydd istället gavs enligt artikel 15 b
skyddsgrundsdirektivet eller enligt Genèvekonventionen. Av rapporten
framgår dock inte om staterna, i de fall de beviljade skydd enligt artikel 15 b
Genèvekonventionen, gjorde detta pga. att de ansåg att det rådde en ”alla
och envar” situation i Syrien eller pga. personliga hot mot sökanden eller
en kombination av de båda.

3

European Asylum Support Office.
EASO, The Implementaton of Article 15 (c) QD in EU Member States, juli 2015, s 12
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014 s. 23-24,
EASO, Practical Guide: Qualification for International Protection, april 2018, s. 31,
EASO, Country Guidance Afghanistan - Guidance note and common analysis, juni 2018
s.73.
5
EASO, Qualification for International Protective (Directive 2011/95/EU) – A Judicial
Analysis, December 2016, s. 103-104.
6
EASO, The Implementaton of Article 15 (c) QD in EU Member States, juli 2015, s. 22.
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I EASO:s rättsliga vägledning om Afghanistan har frågan om artikel 15 b
vid generellt våld inte berörts utan det får anses framgå att artikel 15 c ska
tillämpas när våldet är så intensivt att alla och envar riskerar att drabbas av
det.7
EASO erinrar om att prövningen ska ske hierarkiskt, dvs. först ska
undersökas om sökanden är flykting och därefter om denne är subsidiärt
skyddsbehövande.8 Någon hierarkisk ordning råder dock inte mellan artikel
15 a-c menar EASO, även om det kan vara enklare att pröva dem i den
ordning de löper. De olika grunderna i artikel 15 kan även överlappa
varandra.9 EASO hänvisar till doktrin om att det också torde finnas en ”
glidande skala” gällande artikel 15 b.10
En annan princip inom juridiken är principen om lex specialis. Denna
princip innebär att en regel eller lag som särskilt reglerar något ska ges
företräde framför en mer allmän bestämmelse eller lag (lex generalis).
EASO anger att medlemsstaterna utifrån principerna i bl.a. avgörandet Sufi
och Elmi11 bör ha ett holistiskt och inkluderande förhållningssätt där både
kvalitativa och kvantitativa indikatorer är av intresse vid bedömningen av
intensiteten i det urskillningslösa våldet enligt artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet. ESAO listar ett antal indikatorer baserat på kriterierna i Sufi och
Elmi och anger att listan inte är uttömmande. EASO anger också att vid
bedömningen ska även hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. Av intresse
är då om befolkningen får bistånd av t.ex. internationella organisationer.
Vidare ska även den kumulativa effekten av en långvarig väpnad konflikt
vägas in i bedömningen.12

2. Rättslig översikt
2.1 Skyddsgrundsdirektivet
Inom EU växte i slutet av 1990-talet idén om ett gemensamt regelverk
angående subsidiärt skydd sig stark. Många länder hade någon form av

7

EASO, Country Guidance Afghanistan - Guidance note and common analysis, juni 2018
s. 73.
8
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s. 11.
9
EASO, Qualification for International Protective (Directive 2011/95/EU) – A Judicial
Analysis, December 2016, s. 103-104.
10
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s.24.
11
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Förenade kungariket,
nr 8319/07 och nr 11449/07.
12
EASO, Article 15 (c) QD (2011/95/EU) – A judicial analysis, december 2014, s. 31-32.

6
(25)
reglering av subsidiärt skydd men innehållet och tillämpningen skilde sig åt.
Många asylsökande baserade sin ansökan direkt på artikel 3 Europakonventionen. EU:s gemensamma förslag fick namnet ”skyddsgrundsdirektivet”.
Detta var inte tänkt som ett nytt regelverk utan som en kodifikation av medlemsstaternas praxis. Förslaget innebar att gemensamma minimiregler infördes inom EU, vilket skulle minska skillnaderna i tillämpningen av subsidiärt
skydd. Detta var den första regleringen som medlemsstaterna var bundna av
som reglerade både flyktingskydd och subsidiärt skydd.13 Inför förhandlingarna vid framtagandet av skyddsgrundsdirektivet fanns det enighet om att
regelverket om subsidiärt skydd måste omfatta människor som riskerade att
skadas av urskillningslöst våld och principen om non-refoulement. Det
fanns vidare enighet om att en bestämmelse som enbart omfattade tortyr och
illabehandling (artikel 15 b) inte var tillräckligt. Istället skulle en särskild
bestämmelse omfatta situationer där det förelåg urskillningslöst pga. internationell eller intern väpnad konflikt.14 Från början skulle artikel 15 c ges en
lydelse som överensstämde med skyddsdefinitionen i direktivet om tillfälligt
skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer, det s.k. massflyktsdirektivet.15 Slutresultatet blev dock en kompromiss pga. meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna, vilket medförde en mindre öppen skrivning
av artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet då massflyktsdirektivet även omfattar situationer där det föreligger systematiska och generella kränkningar av
mänskliga rättigheter.16
Enligt skyddsgrundsdirektivet artikel 2 f är en person subsidiärt skyddsbehövande när han eller hon som tredjelandsmedborgare eller statslös person
inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting, men där det finns grundad anledning att förmoda (substantial grounds) att den berörda personen,
om han eller hon återsänds till sitt ursprungsland, eller, i fråga om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle utsättas för en verklig risk (real risk) att lida allvarlig skada enligt
artikel 15 och som inte kan, eller på grund av en sådan risk inte vill, begagna sig av det landets skydd.
Med allvarlig skada i artikel 15 b menas tortyr eller omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet.
Med allvarlig skada i artikel 15 c menas ett allvarligt och personligt hot mot
13

McAdam, Jane. Complementary Protection in International Refugee Law. Oxford University Press 2007, s. 53-59.
14
UNHCR, UNHCR Statement on Subsidiary Protection Under the EC Qualification Directive for People Threatened by Indiscriminate Violence, januari 2008.
15
Direktiv 2001/55/EG, artikel 2 c.
16
Lambert, Helene. The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of
Armed Conflict and Indiscriminate Violence. International Journal of Refugee Law Vol. 25
nr. 2, 2013 s. 215.
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en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av
internationell eller intern väpnad konflikt.
Skyddsgrundsdirektivet infördes i svensk rätt år 2010. I det omarbetade
skyddsgrundsdirektivet17finns definitionen av alternativt skyddsbehövande i
artiklarna 2 f och 15. I 4 kap 2 § utlänningslagen ges definitionen av alternativt skyddsbehövande (subsidiärt skyddsbehövande enligt direktivets terminologi). Artikel 15 b har i utlänningslagen implementerats genom 4 kap. 2 §
första stycket 1 första ledet och artikel 15 c finns i lagrummets andra led.
Artikel 18 direktivet föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja alternativ skyddsstatus för en person som uppfyller rekvisiten i artikel
15.
Det omarbetade direktivet infördes i utlänningslagen år 2015. Lagändringarna i utlänningslagen berörde inte frågan om förhållandet mellan artikel 15
b och c. I det förslag till skyddsgrundsförordning som nu förhandlas på EUnivå föreslås nuvarande reglering i direktivets artikel 15 b och c inte ändras.
En förordning är direkt tillämplig i svensk lag.
EU-rätten har företräde (företrädesprincipen) framför nationell rätt.18
Svensk rätt ska tolkas fördragskonformt, dvs. i enlighet med EU-rättslig lagstiftning. Detta innebär att uttalanden i förarbetena och i Migrationsöverdomstolens praxis kan få vika för praxis från EU-domstolen.

2.2 Europakonventionen
Europakonventionen är inte en del av EU-rätten men är svensk lag och kan
självständigt ligga till grund för en dom i svensk domstol.
Enligt artikel 3 Europakonventionen får ingen utsättas för tortyr eller
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Konventionen
fick år 1995 status som svensk lag.19 Europakonventionen ger, till skillnad
från skyddsgrundsdirektivet, inte någon rätt till någon skyddsstatus eller tillstånd, utan förhindrar enligt praxis, endast återsändande av en person som
riskerar behandling enligt artikel 3 samma konvention. Bestämmelserna i
skyddsgrundsdirektivet respektive Europakonventionen är således olika
instrument och har olika mål.20
17

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011
Costa mot ENEL, mål 6/64.
19
Lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
20
Tiedemann, Paul, Subsidiary protection and the function of article 15(c) of the Qualification directive. Refugee Survey Quarterly, vol. 31, nr. 1 s. 123-138, 2012.
18
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Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna
domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Domstolens domar är bindande för den berörda staten.
För att en behandling ska strida mot artikel 3 Europakonventionen måste
den uppnå en viss grad av allvarlighet.21 Personen måste visa att det finns
grundad anledning att förmoda (substantial grounds) att det finns en verklig
risk (real risk) att utsättas för illabehandling i hemlandet.22 Det är tillräckligt
att risken avser behandling i strid med någon av de tre grundera i artikel 3
för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Graden av illabehandling är uppställda hierarkiskt i bestämmelsen, varav den allvarligaste formen allmänt
anses vara tortyr.23

2.3 Avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen
EG-domstolens dom i målet C-456/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafji v.
Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009
EG-domstolen klargör inledningsvis att den grundläggande rättighet som
föreskrivs i artikel 3 i Europakonventionen är en allmän gemenskapsrättslig
princip vars efterlevnad domstolen ska säkerställa. Rättspraxis från Europadomstolen ska beaktas vid tolkningen av denna rättighets omfattning inom
gemenskapernas rättsordning. Det är emellertid artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet som i huvudsak motsvarar artikel 3 i Europakonventionen. Innehållet i artikel 15 c i direktivet skiljer sig däremot från innehållet i artikel 3 i
Europakonventionen. Denna bestämmelse ska därför ges en självständig
tolkning samtidigt som de i Europakonventionen garanterade grundläggande
rättigheterna iakttas.
Vid en jämförelse mellan de olika typer av allvarliga hot som anges i artikel
15 i skyddsgrundsdirektivet konstaterar EG-domstolen att den typ av skada
som definieras i artikel 15 c avser en mer generell risk för skada än de som
definieras i artikeln 15 a-b. Bestämmelsen rör mer allmänt ”hot mot en …
persons liv och lem”, snarare än specifikt våld. Dessa hot ska dessutom vara
följden av en allmän situation av en ”internationell eller intern väpnad
konflikt”. Det aktuella våldet som ligger bakom hoten ska slutligen vara
”urskillningslöst”, vilket innebär att det kan riktas mot människor utan
hänsyn till deras personliga situation.

21

Salah Sheekh v. the Netherlands s.141; D. v. the United Kingdom (1997).
Soering v. the United Kingdom (1989).
23
McAdam, Jane. Complementary Protection in International Refugee Law. Oxford University Press 2007, s. 140-141.
22
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I detta sammanhang ska uttrycket ”personligt” förstås så att det avser
angrepp som riktas mot civilpersoner utan hänsyn till deras identitet när det
urskillningslösa våld som kännetecknar den pågående väpnade konflikten är
så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson,
om han eller hon återsänds, genom sin blotta närvaro där, skulle löpa en
verklig risk att utsättas för sådana allvarliga hot som avses i artikel 15 c i
direktivet.
Av skyddsgrundsdirektivets24 skäl (preambel 26) framgår att det i normalfallet inte är tillräckligt att objektivt konstatera att det föreligger en risk som
sammanhänger med den allmänna situationen i ett land för att villkoren i
artikel 15 c i direktivet ska vara uppfyllda avseende en viss person. Genom
att uttrycket ”i normalfallet” används i bestämmelsen tydliggörs emellertid
enligt EG-domstolen att så kan vara fallet i exceptionella situationer där
risken är tillräckligt allvarlig.
EG-domstolen påpekar också att ju lättare den sökande har för att visa att
hoten är specifikt riktade mot honom/henne på grund av omständigheter
som är hänförliga till hans/hennes situation, desto lägre krav ställs på det
urskillningslösa våldet för att vederbörande ska komma i åtnjutande av
alternativt skydd (den glidande skalan).
Vid den individuella bedömningen av en ansökan om alternativt skydd
enligt artikel 4.3 kan det urskillningslösa våldets geografiska utbredning
beaktas liksom den sökandes verkliga destination om han/hon återsänds till
det aktuella landet, med hänsyn till eventuella internflyktsalternativ, i
enlighet med artikel 8.1 i direktivet. Det kan också beaktas om sökanden
tidigare varit utsatt för förföljelse eller allvarlig skada, alternativt hot därom,
vilket enligt artikel 4.4. i direktivet är en allvarlig indikation på en framtida
risk. Om det föreligger en sådan indikation kan kravet på urskillningslöst
våld för att komma i åtnjutande av alternativt skydd sänkas.
Mot denna bakgrund klargör EG-domstolen att artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet, jämförd med artikel 2 e i samma direktiv, ska tolkas så att det,
för att ett allvarligt och personligt hot ska anses föreligga mot liv eller lem
för en person som ansöker om alternativt skydd, inte krävs att sökanden
visar att hoten är specifikt riktade mot honom/henne på grund av
omständigheter som är hänförliga till hans/hennes personliga situation.
Vidare kan förekomsten av sådana hot i undantagsfall anses styrkt när det
urskillningslösa våld som kännetecknar den pågående väpnade konflikten är
så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson
24

Artiklarna i domen hänför sig till det gamla direktivet 2004/83/EG.

10
(25)
om han/hon återsändes, genom sin blotta närvaro där, skulle löpa en verklig
risk att utsättas för sådana hot.
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi
mot Förenade kungariket, nr 8319/07 och nr 11449/07
Europadomstolen framhåller bl.a. att artikel 3 innehåller en absolut rättighet,
varför det förhållandet att sökandena fällts till ansvar för allvarliga brott inte
kan beaktas vid bedömningen av om de riskerar behandling i strid med artikel 3 efter en utvisning. En sådan risk kan härröra från såväl individuella
omständigheter som från en situation av generellt våld eller från en kombination av dessa båda förhållanden.
Vid en bedömning av kopplingen mellan artikel 3 i konventionen och
artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet konstaterar Europadomstolen att dess
jurisdiktion är begränsad till tolkningen av Europakonventionen och att det
därför inte är lämpligt att domstolen går in på tolkningen av artikel 15 c i
direktivet. Europadomstolen anger emellertid att den, mot bakgrund av
EU-domstolens dom i Elgafaji, inte är övertygad om att artikel 3 i
Europakonventionen inte skulle ge ett skydd som kan jämställas med det
skydd direktivet ger. I synnerhet noterade domstolen att båda artiklarna får, i
exceptionella fall, användas i en situation med generellt våld som uppnår
sådan intensitet att alla personer som återsänds till den aktuella regionen
utsätts för risk enbart genom sin närvaro där.25 Domstolen uttalar vidare att
de indikatorer som brittiska Asylum and Immigration Tribunal tidigare
identifierat i sin praxis utgör en god måttstock - dock inte en uttömmande
uppräkning - för att bedöma intensiteten och nivån av generellt våld.
Dessa indikatorer är: 1. Tillämpar parterna i konflikten en metod eller taktik
som ökar risken för civila offer eller utgör civila en direkt måltavla; 2. Är
nämnda metoder eller taktik vanligt förekommande; 3. Är striderna lokala
eller utbredda; 4. I vilken omfattning har civila dödats, skadats eller tvingats
till flykt eller internflykt. Europadomstolen konstaterade att våldet i
Mogadishu är av en sådan intensitet och kan drabba vem som helst som
vistas i staden varför en utvisning medför en verklig risk för behandling i
strid med artikel 3.
25

Jmf Europadomstolens dom den 17 juli 2008 i målet NA. mot Förenade kungariket, nr
25904/07. I domen konstaterar domstolen att en situation av generellt våld normalt sett inte
i sig kan medföra en kränkning av artikel 3 vid en utvisning. Av praxis framgår att enbart
en teoretisk risk för kränkande behandling inte innebär att en utvisning skulle vara i strid
med artikel 3. Domstolen utesluter inte att det kan finnas en situation av generellt våld som
är så intensiv att situationen i sig skulle aktualisera artikel 3 men skulle dock anamma ett
sådant tillvägagångssätt enbart i de mest extrema situationer av generellt våld där det finns
en verklig risk för kränkande behandling.
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Domstolen prövade möjligheten till internflykt och konstaterar bl.a.
att en förutsättning för internflykt är att personen ifråga har starka
familjerelationer i det aktuella området. I annat fall finns en risk för att
vederbörande tvingas ta sin tillflykt till något av flyktinglägren, i vilka
förhållandena beskrivs som förskräckliga. Domstolen angav vidare att den
humanitära krisen, den omfattande internflykten och sammanbrottet av den
sociala, politiska och ekonomiska infrastrukturen i landet, huvudsakligen är
en effekt av parternas användande av våld i tätbefolkade områden utan
hänsyn till civila. Denna situation skiljer sig från den i N. mot Förenade
kungariket där det var fråga om en risk för framtida lidande utan koppling
till medvetet agerande eller uteblivet agerande från aktörer i den mottagande
staten. I det fallet var förhållandet istället en följd av naturlig sjukdom och
bristande resurser i hemlandet.
Vid bedömningen av konsekvenserna för en enskild av de humanitära
brister som råder i flyktinglägren i Somalia menar Europadomstolen att, i
enlighet med M.S.S. mot Belgien och Grekland, hänsyn ska tas till
sökandens möjligheter att tillgodose sina grundläggande behov, sökandens
utsatthet för övergrepp och utsikterna för en förbättring av situationen inom
rimlig tid. Europadomstolen konstaterar härvid att förhållandena i flyktinglägren är tillräckligt allvarliga för att medföra en verklig risk för behandling
i strid med artikel 3. Eftersom det fanns risk för att sökandena skulle hamna
i flyktingläger finner Europadomstolen att en utvisning av dem skulle
innebära kränkningar av deras rättigheter enligt artikel 3.
EU-domstolens dom den 30 januari 2014 i mål C-285/12 (Diakité
mot Commissaire général aux refugiés et aux apatrides)
Frågan gällde tolkning av begreppet ”intern väpnad konflikt” i artikel 15 c
i skyddsgrundsdirektivet.
I internationell humanitär rätt definieras väpnad konflikt som en konflikt på
en stats territorium mellan dess stridskrafter och upproriska väpnade styrkor
eller andra organiserade grupper som under ansvarigt kommando utövar
sådan kontroll över en del av dess territorium att de kan utföra
sammanhängande och samordnade militära operationer.
Definitionerna i internationell humanitär rätt syftar inte till att identifiera
situationer där skydd är nödvändigt, vilket däremot är syftet med skyddsgrundsdirektivet. EU har önskat tillhandahålla skydd till personer vid
internationella och interna väpnade konflikter under förutsättning att de
präglas av urskillningslöst våld. Alla kriterier i den internationella
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definitionen behöver inte vara uppfyllda. I skyddsgrundsdirektivet finns
ingen definition av begreppet intern väpnad konflikt, och betydelsen ska
enligt EU-domstolens fasta praxis, bestämmas i överensstämmelse med
begreppets normala betydelse i vanligt språkbruk. Intern väpnad konflikt är
då en situation då de reguljära styrkorna i en stat konfronterar en eller flera
väpnade grupper, eller då två eller flera väpnade grupper drabbar samman.
Det krävs inte en viss grad av organisation av de väpnade styrkorna och inte
heller en viss intensitet eller varaktighet av konflikten. Det räcker att striderna genererar ett urskillningslöst våld som medför att en person löper en
verklig risk att lida allvarliga och individuella skador mot liv och lem.
I övrigt återupprepade domstolen det som tidigare slagits fast i Elgafaji om
urskillningslöst våld då en civilperson om han/hon återsändes, genom sin
blotta närvaro där, löper en verklig risk att utsättas för sådana hot.
Domstolen upprepade även principen om ”den glidande skalan” dvs. ju
lättare den sökande har för att visa att hoten är specifikt riktade mot
honom/henne på grund av omständigheter som är hänförliga till hans/hennes
situation, desto lägre krav ställs på det urskillningslösa våldet för att
vederbörande ska komma i åtnjutande av alternativt skydd.

2.4 Avgöranden från Migrationsöverdomstolen
MIG 2011:4
Domstolen började med att redogöra för aktuell lagstiftning och de krav
som gäller för alternativt skyddsbehövande. Sedan redogjorde domstolen
för Elgafaji-målet och dess utgång samt kommer fram till att de
förhållanden som var aktuella i MIG 2009:27 fortfarande gäller. Domstolen
prövade ärendet mot den nya regeln i 4 kap 2 § efter skyddsgrundsdirektivets implementering i svensk rätt. Domstolen kom fram till att det i hela
södra och mellersta Somalia rådde ett tillstånd av inre väpnad konflikt.
Domstolen bedömde att A vid ett återvändande löpte genom sin blotta
närvaro som civilperson en allvarlig och personlig risk att skadas där. A var
därför att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första
stycket 1 andra ledet utlänningslagen, dvs. den regeln som motsvarar artikel
15 c i skyddsgrundsdirektivet. Avgörandet kom innan Europadomstolens
avgörande Sufi och Elmi och EU-domstolens avgörande Diakité.
MIG 2014:20
Vad gäller sökandens skyddsskäl mot Syrien konstaterade domstolen att det
var ostridigt att säkerhetssituationen där är så extrem och präglad av
generellt och i många fall urskillningslöst våld att alla som återvänder till
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landet – möjligen bortsett från vissa exceptionella undantag – löper en individuell risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Domstolen
hänvisade även till det då gällande rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i Syrien, av vilket framgick att Migrationsverket ansåg
att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1
första ledet utlänningslagen var uppfyllda.26 Migrationsöverdomstolen utvecklade inte vad man grundade bedömningen på, utan angav endast att det
var ostridigt. Mot denna bakgrund bedömde domstolen att A saknade
möjlighet till internflykt.
MIG 2015:1
En syrisk medborgare har dömts till utvisning på grund av brott. Vad gäller
säkerhetssituationen i Syrien hänvisar domstolen till sin bedömning i MIG
2014:20.

2.5 Avgöranden från brittiska domstolen Upper Tribunal,
(Immigration and Asylum Chamber)
AMM and others (conflict; humanitarian crisis; returnees; FGM) Somalia
CG (2011) UKUT 00445 (IAC), 13, 21 juni och den 15 juli 2011
Upper Tribunal konstaterar att i och med Elgafaji torde bedömningen enligt
artikel 15 c vara någorlunda klargjord. Sufi and Elmi har emellertid
komplicerat detta.
”The difficulty remains that the ECtHR appears in Sufi & Elmi to be giving Article 3
ECHR a wider ”field of application” than the CJEU is prepared to give Article 15 (b) of the
QD.” (artikel 332).

Man menar dock i artikel 334 i domen att, enligt Sufi and Elmi, i de fall då
artikel 15 b är uppfyllt, är följaktligen även artikel 15 c uppfyllt. I de fall då
artikel 15 c är uppfyllt, är emellertid inte nödvändigtvis artikel 15 b uppfyllt.
Detta framgår också av Elgafaji. Man argumenterar för att Elgafajis
användning av uttrycket exceptionellt enbart ska ses som ett konstaterande
av att det inte är i alla fall där det föreligger en väpnad konflikt som
bestämmelsen är uppfylld.
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I aktuellt mål går man vidare och konstaterar att artikel 15 c är uppfyllt men
inte artikel 15 b. Man menar att för att artikel 3 ska vara uppfyllt i en
konfliktsituation måste det vara ”exceptionally grave” (artikel 366).
”The availability of Article 15 c enables international protection to be afforded in circumstances where the truly exceptional cirumstances required by NA v. United Kingdom do not
pertain”, (artikel 367).27

AK (Article 15 (c)) Afghanistan CG (2012) UKUT 00163 (IAC),
14 och 5 mars 2012
Domstolen går in på ordningen för prövningen, dvs. huruvida man i en
konfliktsituation ska pröva artikel 15 c eller artikel 3 först. Här menar man
att artikel 3 måste komma först mot bakgrund av att en sökande som kan
göra sannolikt att det föreligger en artikel 3 -risk (utom i sjukdomsfall)
kommer att kunna göra gällande ett skyddsbehov enligt artikel 15 b, med
följd att artikel 15 b bör prövas före artikel 15 c. En sådan prövning kan bli
aktuell när en sökande riskerar skyddsgrundande behandling utan grund i
flyktingkonventionen. En sådan tillämpning kan också bli aktuell om det
finns ett nyligen avgjort ärende från Europadomstolen som slår fast att
våldsnivån är så allvarlig att en utvisning till området strider mot artikel 3 i
Europakonventionen, dvs. är “exceptionally grave “.28
Ovan nämnda rättsfall från Upper Tribunal har mynnat ut i Storbritanniens
guidance note från mars 2017 gällande Humanitarian Protection.29
Enligt guidance note måste artikel 15 b prövas före artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet. Bara i exceptionella fall av generellt våld och när
situationen är särskilt allvarlig, t.ex. då det saknas vatten, mat eller tak
över huvudet, kan ett återvändande utgöra omänsklig och förnedrande
behandling. Omständigheter att beakta är också sökandens ålder, kön, hälsa
och möjligheter till hjälp i hemlandet. Beslutsfattaren måste göra en
bedömning om sökanden kan få sina grundläggande behov tillgodosedda.

27

http://www.refworld.org/pdfid/4ed37a692.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original%20judgment%20%5B2012%5D%20UKUT%2000163%28IAC%29.pdf
29
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/597377/Humanitarian-protection-v5_0.pdf
28
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3. Analys
3.1 Rättslig analys av praxis
3.1.1 Avgörandena Elgafaji och Diakité
Ordalydelsen i artikel 15 c har ingen motsvarighet i Europakonventionen.
Det står klart att tanken med bestämmelsen var att den skulle utvidga omfattningen av det subsidiära skyddet, vilket bekräftas av domstolen i
Elgafaji-målet30. Domstolen menar att artikel 15 c i direktivet ska tolkas
självständigt eftersom innehållet skiljer sig från innehållet i artikel 3 Europakonventionen.31 Enligt EU-domstolen är det artikel 15 b och inte artikel
15 c i skyddsgrundsdirektivet som i huvudsak motsvarar artikel 3 Europakonventionen.
EU-domstolen anger vidare att den typ av skada som definieras i artikel 15 c
i direktivet och som är kopplat till ”allvarligt och personligt hot mot en
civilpersons liv eller lem” avser en mer generell risk för skada, medan artikel 15 a och b avser situationer då det finns en specifik risk för en viss typ
av skada och därmed kräver tydlig individualisering. Vidare rör artikel 15 c
i direktivet ett mer allmänt hot mot en civilpersons liv eller lem, snarare än
specifikt våld.
Domstolen slutsats är att för att ett allvarligt och personligt hot ska anses
föreligga mot liv eller lem för en person som ansöker om alternativt skydd,
krävs inte att sökanden visar att hoten är specifikt riktade mot honom/henne
på grund av omständigheter som är hänförliga till hans/hennes personliga
situation. Vidare kan förekomsten av sådana hot i undantagsfall anses styrkt
när det urskillningslösa våld som kännetecknar den pågående väpnade
konflikten är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en
civilperson, om han/hon återsändes, genom sin blotta närvaro där, skulle
löpa en verklig risk att utsättas för sådana hot.
Hotet mot en person i artikel 15 c kan inrymmas i den allmänna situationen
av urskillningslöst våld. Individualiseringen i artikel 15 c utgörs alltså av
den specifika riskfaktorn att en persons individuella utsatthet beror på att
personen t.ex. tillhör en viss riskgrupp utan att det finns grund för flyktingskap. Det kan också förhålla sig så att det urskillningslösa våldet är så
allvarligt att en civilperson riskerar skyddsgrundande behandling genom att

30

EG-domstolens dom i målet C-456/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009.
31
Vedsted-Hansen, Jens. European non-Refoulement Revisited. Scandinavian Studies in
Law, vol. 55 s, 2010, s. 280.
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bara vistas i området. I Diakité-domen upprepade EU-domstolen vad som
slagits fast i Elgafaji-domen gällande urskillningslöst våld och principen om
”den glidande skalan”.
3.1.2 Kritik mot Elgafaji-domen
Kritiska röster mot Elgafaji-domen menar att en svaghet med domen är att
domstolen inte angett vilken nivå det urskillningslösa våldet måste vara på
för att situationen ska vara så allvarlig att det finns grundad anledning att
förmoda att en civilperson, om han eller hon återsänds, genom sin blotta
närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för skyddsgrundande
behandling enligt artikel 15 c i direktivet. Vidare menar kritikerna att ”den
glidande skalan” riskerar att underminera flyktingkonventionens företräde.
Omständigheter som är hänförliga till sökandens situation vid en
beskrivning av principen om ” den glidande skalan” kan inte vara kopplade
till flyktinggrunderna i Genèvekonventionen. Om någon av grunderna i
flyktingkonventionen är för handen bör dessa i första hand bedömas inom
ramen för flyktingreglerna.32
UNHCR anger att artikel 15 c bygger på politiska kompromisser och att
regeln enligt doktrin har fått en utformning som lett till oklarheter vad gäller
dess räckvidd och skyddsvärde. Inte heller praxis har lett till klarhet i alla
delar.33
3.1.3 Sufi och Elmi-domen
I Europadomstolens dom Sufi och Elmi34 får vi dock ett klargörande av
skillnaden mellan artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet och artikel 3
Europakonventionen. Domstolen anger att den mot bakgrund av slutsatserna
i EU-domstolens Elgafaji-dom inte är övertygad om att artikel 3 i
konventionen inte skulle kunna ge samma skydd som artikel 15 c i skyddsgrunds- direktivet. Domstolen noterade särskilt att båda artiklarna får, i
exceptionella fall, användas i en situation med generellt våld som uppnår
sådan intensitet att alla personer som återvänder till området riskerar att
utsättas för skyddsgrundade behandling enbart genom sin närvaro där.
Domstolen uttalade vidare att en verklig risk att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling, kan bero på specifika omständigheter som

32

Evangelia (Lilian) Tsourdi, What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate Violence? The impact of the Erupean Courts on EU Subsidiary Protection Regime, 2014, s.
278 och 293.
33
UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected eu Memeber States with respect to
Asylumseekers Fleeing Indiscriminate Violence (UNHCR July 2011) s. 55.
34
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, nr 8319/07 och nr 11449/07.
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är knutna till personen ifråga, en situation av generellt våld i området eller
en kombination av dessa båda faktorer.
3.1.4 Avgöranden från Migrationsöverdomstolen
I MIG 2011:4 kom domstolen fram till att det i södra och mellersta Somalia
rådde ett tillstånd av inre väpnad konflikt och att en civilperson vid ett
återvändande genom sin blotta närvaro löpte en allvarlig och personlig risk
att skadas där. Sökanden var därmed att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen,
vilket motsvarar artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet.
I senare avgöranden från Migrationsöverdomstolen35 hänvisar domstolen
även till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i Syrien, där verket bedömt att det råder en ”alla och envar”
situation enligt artikel 3 Europakonventionen och artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet. Domstolen har dock i dessa avgöranden inte utvecklat
rättsfrågan i någon större utsträckning, varför det av dem inte går att dra
några vittgående slutsatser.
3.1.5 Brittiska avgöranden
I målen från Upper Tribunal36 konstaterar man att för att artikel 3 ska vara
uppfyllt i en konfliktsituation måste den vara ”exceptionally grave”.
Domstolen menar att om artikel 15 b är uppfyllt är även artikel 15 c
uppfyllt, enligt Sufi and Elmi. Man argumenterar också för att Elgafajidomens användning av uttrycket exceptionellt enbart ska ses som ett
konstaterande av att det inte är i alla fall där det föreligger en väpnad
konflikt som bestämmelsen är uppfylld. Domstolen menar vidare att artikel
3 Europakonventionen och artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet måste
prövas före artikel 15 c. Skyddsbehov enligt artikel 15 b pga. den allmänna
situationen kan bli aktuellt i extrema fall av våld, särskilt som det finns ett
nyligen avgjort ärende från Europadomstolen som pekar i den riktningen.37
3.2 Förhållandet mellan EU-domstolens och Europadomstolens
bedömningar
Kriterierna i artikel 3 Europakonventionen motsvarar kriterierna i artikel
15 b i skyddsgrundsdirektivet. På så sätt är kriterierna i artikel 3
Europakonventionen inkorporerade i artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet.
EU-domstolen ansåg i Elgafaji-domen att artikel 3 Europakonventionen är
35

MIG 2014:20 och MIG 2015:1.
Amm and others och AK art 15 c Afghanistan CG.
37
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original%20judgment%20%5B2012%5D%20UKUT%2000163%28IAC%29.pdf
36
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olik artikel 15 c i direktivet, samtidigt som domstolen uttalade att tolkningen
av artikel 15 c var i överensstämmelse med Europakonventionen och
Europadomstolens praxis. I Sufi och Elmi anger domstolen att den, mot
bakgrund av EU-domstolens dom i Elgafaji-målet, inte är övertygad om att
artikel 3 i Europakonventionen inte skulle ge ett skydd som kan jämställas
med artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet. Detta uttalande visar det tilltagande inbördes förhållandet mellan domstolarna.38
Enligt Tsourdi har domstolarnas inbördes förhållande under senare år
kommit att kännetecknas av heterarki, snarare än hierarki. När EUdomstolen hänvisar till Europadomstolens praxis kännetecknas detta ofta
av svårtolkade juridiska resonemang och brist på övergripande och
sammanhållen analys med normgivande betydelse.39
3.3 Likheter respektive skillnader mellan artikel 15 b-c
skyddsgrundsdirektivet och artikel 3 Europakonventionen
3.3.1 Allmänt
Som tidigare har angetts ger Europakonventionen inte någon rätt till
uppehållstillstånd som skyddsbehövande till skillnad från skyddsgrundsdirektivet. Europakonventionen förhindrar, enligt praxis, endast
återsändande av en person som riskerar behandling enligt artikel 3
samma konvention.
I samband med förslaget om reglering av subsidiärt skydd uttalade sig den
Europeiska kommissionen gällande artikel 15 b och underströk att det var
viktigt att medlemsstater inte har ett högre tröskelvärde vad gäller allvarlighetsgrad i dessa ärenden än vad Europakonventionen kräver. EU-domstolen
har sedan i Elgafaji-domen konstaterat att artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet korresponderar i huvudsak med artikel 3 Europakonventionen.40
Detta uttalande tillsammans med den praxis som har utvecklats ger stöd för
att en person som är skyddad från verkställighet enligt artikel 3, även är att
anse som skyddsbehövande enligt skyddsgrundsdirektivet.41
38

Evangelia (Lilian) Tsourdi, What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate
Violence? The impact of the Erupean Courts on EU Subsidiary Protection Regime, 2014, s.
284.
39
Evangelia (Lilian) Tsourdi, What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate
Violence? The impact of the Erupean Courts on EU Subsidiary Protection Regime, 2014,
s. 285.
40
Evangelia (Lilian) Tsourdi, What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate Violence? The impact of the Erupean Courts on EU Subsidiary Protection Regime, 2014, s 274
41
Tiedemann Paul. Subsidiary protection and the function of article 15(c) of the Qualification directive. Refugee Survey Quarterly, vol. 31, nr. 1, 2012, s. 124-129.
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Ett undantag är dock om en utlänning lider av en allvarlig sjukdom och inte
kan utvisas på grund av att det skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen.
Personen är då normalt inte att anse som skyddsbehövande enligt
skyddsgrunddirektivet.42
Det framgår även av bestämmelsens lydelse i artikel 15 b och c och av
praxis gällande artikel 3 att det inte föreligger någon skillnad i riskbedömningen vid tillämpningen av bestämmelserna. Det krävs enligt dessa
bestämmelser att det finns grundad anledning att förmoda (substantial
grounds) att den berörda personen, om han eller hon återsänds till sitt
ursprungsland, eller i fråga om en statslös person, till det land där han eller
hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle utsättas för en verklig risk
(real risk) för allvarlig skada/illabehandling.43
En skillnad mellan bestämmelserna är att den svenska motsvarigheten till
artikel 15 b, dvs. 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen ger
ett bättre skydd vid verkställighetshinder och utvisning än motsvarande
svenska regel för artikel 15 c. Verkställighetshindret i 12 kap. 1 § utlänningslagen är absolut dvs. är ett undantagslöst förbud mot verkställighet,
till skillnad från regeln i 12 kap. 3 § utlänningslagen.
3.3.2 Civilpersoner
En klar skillnad mellan bestämmelserna om alternativt skyddsbehov i
skyddsgrundsdirektivet och Europakonventionen, liksom mellan artikel 15 b
och 15 c skyddsgrundsdirektivet, är att artikel 15 c endast är tillämplig på
civilpersoner. EU-domstolen har dock inte klargjort hur begreppet ska
definieras. För en närmare analys av begreppet ”civilperson” hänvisas till
utredningen ”Omständigheter som har betydelse för att bedöma konflikter
inom flyktingrätten”.44 På det sättet har artikel 15 c en mindre räckvidd än
artikel 15 b och artikel 3 då bestämmelsen inte inkluderar militärt eller
kriminellt våld.45 Både civilpersoner och kombattanter kan bli föremål för
uteslutande från skydd enligt 4 kap. 2 b och c §§ utlänningslagen.

42

EU-domstolens avgörande den 18 december 2014 i mål C-542/13, (M'Bodj mot Belgien),
se emellertid också EU-domstolens dom den 24 april 2018 i C-353/16.
43
Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Förenade kungariket, nr
14038/88.
44
https://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/rattsligstyrning/rattsutredningar/utlanningsratt/pubdokadmin/mvarchive/rattsutredningomstandighetersomharbetydelseforattbedomakonflikterinomflyktingratten.5.55a2977f15f6612112f5ba7f.html
45
KH (article 15 c Qualification Directive) Iraq CG (2008) UKAIT 0002 (overturned by
QD & AH (Iraq) v. Secretary of State for the Home Department (2009) EWCA Civ 620 (24
June 2009).
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3.3.3 Konfliktnivån vid väpnad konflikt
Elgafaji-domen ger ingen närmare vägledning ifråga om vilka handlingar
eller karaktären av handlingar som utgör urskillningslöst våld. Ska t.ex.
intensiteten vara avgörande eller ska kumulativa effekter vägas in vid
bedömningen av om det råder urskillningslöst våld?
Sufi och Elmi ger dock viss vägledning vad gäller vilka kriterier som är
avgörande för att bedöma intensiteten och nivån av generellt våld.46
Indikatorerna är inspirerade av den internationella humanitära rätten och är
följande. 1. Tillämpar parterna i konflikten en metod eller taktik som ökar
risken för civila offer eller utgör civila en direkt måltavla; 2. Är nämnda
metoder eller taktik vanligt förekommande; 3. Är striderna lokala eller
utbredda; 4. I vilken omfattning har civila dödats, skadats eller tvingats till
flykt eller internflykt.
Europadomstolen klargör i Sufi och Elmi att det bara är i de mest
extrema fall som den generella situationen kan utgöra en verklig risk för
illabehandling.
Vid bedömningen av om det fanns ett internt flyktalternativ i Somalia för
sökanden menade domstolen att hänsyn ska tas till sökandens möjligheter
att tillgodose sina grundläggande behov, sökandens utsatthet för övergrepp
och utsikterna för en förbättring av situationen inom rimlig tid. Enligt Farell
och Schmidt finns det en stark korrelation mellan väpnade konflikt,
underutveckling och statsupplösning.47 Faktorer som inverkar på
bedömningen är generella humanitära kriser, sönderfall av ekonomisk,
politisk och social infrastruktur samt omfattande internflykt. Bedömningen
av hur allvarlig en väpnad konflikt är bygger enligt Tsourdi inte bara på matematiska beräkningar av antalet döda och skadade utan också på om landet
kan betecknas som ”failed state” dvs. har kollapsat. Ett sådant tillstånd
kännetecknas av att staten inte kan sörja för invånarnas grundläggande
behov.48 Detta förefaller även vara den brittiska domstolens hållning i
Upper Tribunal.49

Europadomstolen använder begreppet ”generellt våld” synonymt med ”urskillningslöst
våld”.
47
T.Farrell och O.Schmitt, The Causes, Character and Conduct of Armed Conflict, and the
Effects on Civilian Populations, 1990-2010 (2012) UNHCR Legal and Protection PolicyResearch Series, s 12.
48
Evangelia (Lilian) Tsourdi, What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate Violence? The impact of the European Courts on EU Subsidiary Protection Regime, 2014,
s. 291-292.
49
Amm and others och AK art 15 c Afghanistan CG.
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Lambert har beskrivit avgörandet Sufi och Elmi som banbrytande på så sätt
att domstolen även inkluderat direkta och indirekta humanitära konsekvenser av väpnade konflikter i bedömningen av om risk för illabehandling
enligt artikel 3 Europakonventionen föreligger.50Domstolen hänvisade i
målet till MSS mot Belgien och Grekland för ett test om en befintlig
humanitär situation når upp till nivån för omänsklig eller förnedrande
behandling i artikel 3.51 Vid detta test måste medlemsstaterna undersöka
sökandens möjlighet att sörja för sina grundläggande behov som mat,
hygien, tak över huvudet samt även väga in om sökanden är särskilt utsatt
och om situationen kan förväntas komma att ändras inom en rimlig
framtid.52 Denna hållning är också i överensstämmelse med skälen
(preambeln) till skyddsgrundsdirektivet som anger att direktivet står i
överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som
anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Vidare anges att direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för
den mänskliga värdigheten och de asylsökandes rätt till asyl, och till att tilllämpningen av artiklarna i stadgan ska överensstämma med detta ändamål.
I senare avgöranden från Europadomstolen förefaller dock domstolen göra
en snävare bedömning. I t.ex. K.A.B.53 hänvisade domstolen till våldsnivån
och antalet döda för sin bedömning av säkerhetssituationen i landet. I
S.H.H.54 framhöll domstolen att den vida bedömning i Sufi och Elmi av
konfliktintensiteten motiverades av att det rådde extrema förhållanden i
södra och centrala Somalia. Det var av särskild betydelse att det fanns en
tydlig och omfattande bevisning om att den humanitära krisen i Somalia
huvudsakligen var orsakad av de stridande parterna. Även om situationen i
Afghanistan är mycket allvarlig är den inte jämförbar, menar domstolen,
och pekar på att till skillnad från Somalia, som inte har haft en fungerande
regering sedan 1991, har Afghanistan en fungerande regering och Kabul, dit
utvisningen kommer att verkställas, står under regeringens kontroll. Inte
heller i målet A.M. mot Nederländerna55 fann domstolen att samtliga utvisade till Afghanistan riskerar att utsättas för behandling i strid med artikel 3
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Lambert, Helene. The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of
Armed Conflict and Indiscriminate Violence. International Journal of Refugee Law Vol. 25
nr. 2, 2013 s. 231-232.
51
Europadomstolens dom den 21 januari 2011 i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, nr
30696/09.
52
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, nr 8319/07 och nr 11449/07, para 283.
53
Europadomstolen den 5 september 2013 i mål K.A.B mot Sverige (ansökan nr. 886/11).
54
Europadomstolens dom den 29 januari 2013 i målet S.H.H. mot Förenade kungariket, nr
60367/10.
55
Europadomstolens dom den 5 juli 2016 i målet A.M. mot Nederländerna, nr 29094/09.
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Europakonventionen. I Diakité-domen56 som gällde frågan om tolkning av
begreppet ”intern väpnad konflikt” i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet,
ger domstolen inte någon vägledning alls gällande vilka indikatorer som kan
användas för att avgöra våldets intensitet.57
I både Sufi och Elmi och Elgafaji-domen kan en utvisning till ett
område/land, när våldet där är exceptionellt högt, utgöra en kränkning av
artikel 3 och därmed också enligt artikel 15 c vara skyddsgrundande. I båda
fallen gäller att när våldet är av lägre intensitet kräver båda domstolarna
individualiserade skäl.
3.3.4 Är artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet överflödig?
Enligt Tiedemann beskriver artikel 15 b och c med olika lydelse samma typ
av allvarlig skada eller ödeläggelse av den personliga integriteten. Den enda
skillnaden är att artikel 15 c bara omfattar civila, inte kombattanter. Vidare
är beviskravet i bestämmelserna samma. Bestämmelserna i artikel 3
Europakonventionen och artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet ger
således i stort sett likvärdigt skydd vad gäller skydd av liv.
Om bestämmelserna i artikel 3 Europakonventionen och artikel 15 c
skyddsgrundsdirektivet erbjuder likartat skydd i liknande situationer kan
man fråga sig om artikel 15 c är överflödig. Enligt Tiedemann är artikel 15 c
obehövlig eftersom bestämmelsen täcks av artikel 15 b. Kriterierna i artikel
3 Europakonventionen är inkorporerade i skyddsgrundsdirektivet. Som en
konsekvens av detta ska de personer som skyddas mot utvisning enligt
artikel 3 Europakonventionen erhålla uppehållstillstånd som subsidiärt
skyddsbehövande enligt skyddsgrundsdirektivet. Tiedemann menar att om
artikel 15 c togs bort från skyddsgrundsdirektivet skulle det skydd som
skyddsgrundsdirektivet erbjuder subsidiärt skyddsbehövande bestå.58
3.3.5 Slutsats
Slutsatsen är att artikel 3 Europakonventionen och artikel 15 b och c
skyddsgrundsdirektivet erbjuder i huvudsak likvärdigt skydd för asylsökande som har skyddsskäl med anledning av en ”alla och envar” situation
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pga. urskillningslöst våld i en väpnad konflikt.59 Även vid en kombination
av generella och personliga skäl vid väpnad konflikt erbjuder
bestämmelserna likvärdigt skydd. Det är dock bara artikel 15 b och artikel 3
som kan bli tillämpliga då det inte föreligger någon väpnad konflikt utan
endast personliga skyddsskäl. Vidare omfattar artikel 15 c bara civilpersoner
medan artikel 15 b och artikel 3 också omfattar kombattanter. Både
civilpersoner och kombattanter kan dock bli föremål för uteslutande från
skydd enligt 4 kap. 2 b och c §§ utlänningslagen.
Frågan uppkommer då om en person med skydd i en ”alla och envar”
situation enligt artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet i praktiken är sämre
skyddad mot verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen. Bestämmelsen i
12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen måste ses i ljuset av den rättsutveckling som
skett med anledning av bl.a. avgörandet Sufi och Elmi. Då det kan
konstateras att skyddet vid en ”alla och envar” situation är detsamma enligt
artikel 15 b och c, måste således skyddet som utgångspunkt vara detsamma
oavsett om tillståndet beviljats enligt det första eller andra ledet 4 kap. 2 §
första stycket 1 utlänningslagen. Följaktligen kan en person som beviljats
skydd enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen pga. en
”alla och envar” situation omfattas av det absoluta verkställighetshindret i
12 kap. 1 § utlänningslagen.
4. Avslutande diskussion och slutsats
4.1 Allmänt
Tanken med införandet av artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet var att det
behövdes en särskild bestämmelse som skulle omfatta situationer där det
föreligger urskillningslöst våld pga. en internationell eller intern väpnad
konflikt. Artikeln skulle således tillföra något utöver bestämmelsen i artikel
15 b direktivet. Bestämmelsen i artikel 15 b ansågs inte ge tillräckligt skydd
i situationer av urskillningslöst våld vid väpnad konflikt. Målsättningen med
artikel 15 c var att bestämmelsen skulle utvidga omfattningen av det
subsidiära skyddet, vilket bekräftas av domstolen i Elgafaji-målet.
Rättsutvecklingen genom praxis har medfört att skillnaderna mellan artikel
15 b och 15 c skyddsgrundsdirektivet har suddats ut. I Europadomstolens
dom Sufi och Elmi uttalar domstolen att den mot bakgrund av slutsatserna i
EU-domstolens Elgafaji-dom inte är övertygad om att artikel 3 i
konventionen inte skulle kunna ge samma skydd som artikel 15 c i
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skyddsgrundsdirektivet och pekar på att båda bestämmelserna är tillämpliga
i exceptionella fall av generellt våld vid väpnad konflikt. Domen anses vara
banbrytande på så sätt att domstolen även inkluderat direkta och indirekta
humanitära konsekvenser av väpnade konflikter i bedömningen av om risk
för illabehandling föreligger. Ett sådant tillstånd kännetecknas av att staten
inte kan sörja för invånarnas grundläggande behov pga. att landet kan
betecknas som ”failed state”, dvs. har kollapsat. Domstolen anger att det
finns en koppling mellan artikel 3 Europakonventionen och artikel 15 c
skyddsgrundsdirektivet eftersom båda bestämmelserna är tillämpliga i
exceptionella fall av generellt våld vid väpnad konflikt. Av domen framgår
inte att det skulle finnas någon skillnad mellan bestämmelserna avseende
skyddet i sådana situationer. Det är därför inte riktigt att skilja på
tillämpningen av artikel 15 b och c vid en ”alla och envar” situation
som Storbritannien gör i sina riktlinjer.60
Som också har kunnat visas i avsnitt 3.3 finns det i doktrinen uppfattningen
att det numera inte föreligger några stora skillnader vad gäller tillämplighet
mellan artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet och artikel 3
Europakonventionen vid urskillningslöst våld pga. väpnad konflikt. I
doktrinen finns till och med de som hävdar att artikel 15 c är överflödig
och därför skulle kunna tas bort.
4.1.1 Slutsats
Vi har i utredningen kunnat visa att artikel 15 b och c skyddsgrundsdirektivet och artikel 3 Europakonventionen erbjuder i huvudsak likvärdigt
skydd för civilpersoner som har skyddsskäl med anledning av en ”alla och
envar” situation pga. urskillningslöst våld i en väpnad konflikt.
EASO ska enligt sitt uppdrag utarbeta gemensam rättslig vägledning
(Country Guidance) för medlemsstaterna framöver vad gäller säkerhetssituationen i olika länder. Dokumenten syftar till att främja ökad
överensstämmelse i EU-ländernas beslutspraxis på det migrationsrättsliga
området. Eftersom EASO och dess efterföljare EUAA61 enligt sitt uppdrag
ska utarbeta rättslig vägledning för medlemsstaterna för hur skyddsgrundsdirektivet och en kommande skyddsgrundsförordning ska tillämpas,
bör EASO/EUAA:s definitioner och bedömningar vara vägledande för
Migrationsverket. Det blir annars både svåröverskådligt och svårhanterligt
om Sveriges tillämpning av skyddsgrundsdirektivet vid en ”alla och envar”
situation skiljer sig från EASO:s, inte minst när nya bedömningar ska göras
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av säkerhetssituationen i ett land och ifråga om vilka indikatorer för konfliktintensitet som ska användas.
Som tidigare har redovisats menar EASO att grunderna i artikel 15 skyddsgrundsdirektivet inte behöver prövas hierarkiskt. Vidare har regeln i artikel
15 c skyddsgrundsdirektivet tillkommit som en särskild bestämmelse (lex
specialis) och skulle omfatta situationer där det förelåg urskillningslöst våld
pga. internationell eller intern väpnad konflikt. Den bestämmelsen var
således tänkt att tillämpas för just den specifika situationen. Mot bakgrund
av EAOS:s bedömning att prövningsordningen i artikel 15 skyddsgrundsdirektivet inte är hierarkisk och med hänsyn till principen om lex specialis
finns det inget lagtekniskt hinder för att artikel 15 c tillämpas före artikel
15 b vid en ”alla och envar” situation.
Vidare, som tidigare har redovisats, förlorar inte en person som beviljas
skydd enligt artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet pga. av en ”alla och envar”
situation det undantagslösa skyddet i 12 kap. 1 § utlänningslagen vid
verkställighetshinder.
Migrationsverket bör, mot bakgrund av ovan nämnda resonemang, ändra
nuvarande ordning och tillämpa artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet i en
situation där alla och envar riskerar att drabbas av våld pga. en väpnad
konflikt, istället för artikel 15 b direktivet.
Detta innebär dock att flera landbaserade styrdokument och troligen
även handböcker, mallar, standarder, utbildningar m.m. måste ändras.

