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Pressmeddelande

Nr 7 daterat den 3 februari 2021

Asyl Afghanistan: förbud att deportera ensamstående, friska unga män i 
arbetsför ålder utan socialt eller familjärt nätverk samt utan särskilt 
gynnsamma förhållanden

För närvarande får även en ensamstående, frisk, arbetsför ung man som regel 

inte deporteras till Afghanistan eftersom både ekonomin och allmänna 

förhållanden har så mycket försämrats där på grund av COVID-19 pandemin.  

Det är rimligt att anta att mannen inte legalt kan tillfredsställa sina mest 

elementära behov såsom att få mat, boende och sköta sin hygien. Annat gäller 

om det för honom som person finns särskilt gynnsamma förhållanden. Det kan 

vara fallet om återvändaren har ett tillräckligt starkt (bärkraftigt) familjärt och 

socialt nätverk i Afghanistan som han även kan nå, eller om han får bestående 

finansiell och materiell hjälp av tredje part eller om han förfogar över en 

tillräckligt stor förmögenhet. Detta beslutade 11 senaten vid Förvaltningsrätten i 

Baden-Württemberg i sitt här publicerade domslut daterat den 17 december 

2020.  Därmed har överklagandet av en asylsökande i överklagande instansen 

framgång på så sätt att det gäller ett fastställande av ett nationellt förbud att 

deportera till Afghanistan.

Kärande från Afghanistan hade rest in i Förbundsrepubliken och ansökt om asyl 
under våren 2016. Överklagan av beslutet att avslå asylansökan hade avvisats av 
Förvaltningsrätten i Sigmaringen. I det senare överklagandet gällde sakfrågan 
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enbart frågan om kärande få deporteras till Afghanistan eller om det finns ett 
förbud att deportera honom. 

11 senaten vid Förvaltningsrätten i Baden-Württemberg har i ramen för 
överklagandet under en flera timmar lång muntlig förhandling rådfrågat en 
expert beträffande följderna av COVID-19 pandemin för levnadsförhållanden i 
Afghanistan särskilt i huvudstaden Kabul. Experten hade innan dess skickat ett 
expertutlåtande till senaten.

I domslutet efter den muntliga förhandlingen avviker den 11 senaten åtminstone 

tills vidare från sin hittills tillämpade praxis, att en kraftfull, vuxen man i 

Afghanistan inte riskerar utarmning – oberoende om han på plats förfogar över 

ett livskraftigt nätverk som kan motta honom. Enligt expertens utsagor och 

evaluering av flertal kunskapsunderlag kom senaten till slutsatsen att den 

ekonomiska situationen har försämrats så mycket på grund av COVID-19 

pandemin att en återvändare från väst saknar realistiska möjligheter att hitta 

arbete på marknaden för daglönare, om han saknar ett familjärt och socialt 

nätverk på som garanterar tillträde till arbetsmarknaden. Utan egen inkomst eller 

ett nätverk som försörjer en eller en tillräckligt stor förmögenhet är det omöjligt 

att säkerställa den egna existensen. Med hänsyn till kärandes situation kom 

senaten enligt dessa standarder till övertygelsen att det ska uttalas ett förbud att 

deportera honom [till Afghanistan].

Revisionen till [högre instans i Tyskland] Bundesverwaltungsgericht tilläts ej. 
Nekandet av revision kan fram till en månad efter den skriftliga domen delgivits 
överklagas genom klagomål till Bundesverwaltungsgericht i Leipzig (Az. A 11 
S 2042/20).

Hänvisning till ett annat domslut som på parternas begäran ställdes in följer 
sedan.


