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ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING OG 
HANDICAP 
 
 
Nærværende notat har til formål at belyse i hvilket omfang de vanskeligheder, 
som personer med handicap bosiddende i Danmark måtte have med at opnå 
ægtefællesammenføring med udlændinge, er i strid med Danmarks 
menneskeretlige forpligtelser. I første afsnit gives en oversigt over de mest 
relevante menneskeretlige forpligtelser, som følger af FN’s Handicapkonvention 
og den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I andet afsnit ses nærmere 
på nogle af de krav, der i dansk ret stilles for at opnå familiesammenføring, med 
fokus på forsørgelseskravet og tilknytningskravet. Afsnit 3 indeholder en række 
anbefalinger. 
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KAPITEL 1 

 

  

1 MENNESKERETTEN 

1.1 FN’S HANDICAPKONVENTION 
FN’s Handicapkonvention tiltrådtes af Danmark i 2009. Konventionen har til 
formål at sikre, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle 
menneskerettigheder på lige fod med andre, jf. artikel 1. Det følger af artikel 4, 
at deltagerstaterne forpligter sig til a) at vedtage alle passende 
lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse 
af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention, og b) at træffe alle 
passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe 
eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af 
personer med handicap. 
 
Ifølge artikel 1 omfatter personer med handicap personer, der har en langvarig 
fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil 
med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre. Begrebet ’handicap’ skal med andre ord 
forstås bredt, således at der ikke kan stilles krav om særligt alvorlige 
funktionsnedsættelser eller krav om, at funktionsnedsættelsen skal være 
permanent. Denne brede fortolkning af handicapbegrebet blev også lagt til grund 
af EU-Domstolen i Ring/Werge sagerne, C-335/11 og C-337/11, i april 2013. 
 
I henhold til FN’s Handicapkonvention artikel 18 har personer med handicap ret 
til at vælge deres opholdssted og til statsborgerskab på lige fod med andre. 
Artikel 23 forpligter deltagerstaterne til at træffe effektive og passende 
foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle 
forhold vedrørende ægteskab og familieliv. Det følger endvidere af artikel 5, at 
personer med handicap har ret til lige beskyttelse af loven og til at drage samme 
nytte af loven som andre. I henhold til artikel 5 vil der være tale om 
diskrimination på grund af handicap, hvis personer med handicap stilles ringere 
end andre, og hvis denne forskelsbehandling ikke er saglig og proportional. 
Manglende tilpasning i rimeligt omfang udgør også en form for diskrimination på 
grund af handicap, jf. artikel 5 og 2 i FN’s Handicapkonvention, som definerer 
rimelig tilpasning på følgende måde: ”nødvendige og passende ændringer og 
justeringer, som ikke indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig 
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byrde, når dette er nødvendigt i et konkret tilfælde for at sikre, at personer med 
handicap kan nyde eller udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder på lige fod med andre.”. 
 
Pligten til at yde tilpasning i rimeligt omfang kendes også fra Lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, som gennemfører EU Rammedirektivet 
om ligebehandling EC/2000/78. I den ovennævnte Ring/Werge sag fastslog EU-
Domstolen, at tilpasningspligten i rammedirektivet, som kun gælder på 
arbejdsmarkedet, skal forstås bredt og f.eks. kan omfatte en pligt til at yde 
tilpasning i form af nedsat arbejdstid. 
 
Det følger endvidere af præamblen punkt p) og artikel 5(2) i FN’s 
Handicapkonvention, at personer med handicap kan være udsat for multipel 
diskrimination på grund af både handicap og etnisk baggrund. Det er således 
tænkeligt, at der blandt de herboende personer, som ikke kan opfylde kravene til 
ægtefællesammenføring, herunder forsørgelses- og tilknytningskravet, vil være 
en overrepræsentation af personer med handicap og anden etnisk baggrund end 
dansk, fordi kombinationen af handicap og anden etnisk baggrund kan forstærke 
vanskeligheder ved bl.a. at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet og opfylde 
forsørgelseskravet og tilknytningskravet. Statens pligt til at bekæmpe 
diskrimination på grund af etnisk baggrund følger endvidere af Lov om Etnisk 
Ligebehandling, som gennemfører EU Direktivet 2000/43 om Ligebehandling 
uanset Race og Etnisk Oprindelse, og FN Konventionen om Afskaffelse af 
Racediskrimination. 
 

1.2 EMRK 
Artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) beskytter den 
personlige integritet og familielivet. Som udgangspunkt vil kun alvorlige indgreb 
heri være i strid med artiklen. Artikel 14 beskytter retten til ikke at blive 
forskelsbehandlet med hensyn til konventionens øvrige rettigheder, herunder 
artikel 8. For at artikel 14 kan finde anvendelse, skal sagens forhold falde ind 
under anvendelsesområdet for en anden rettighed. Er dette tilfældet, er det 
tilstrækkeligt til at statuere krænkelse, at der er sket en usaglig 
forskelsbehandling – det er ikke tillige nødvendigt, at den anden rettighed er 
krænket, da dette ville tømme artikel 14 for ethvert selvstændigt indhold.1 
 
Hvor bred staternes skønsmargen er, afhænger i høj grad af, hvorvidt et forhold 
bedømmes alene efter artikel 8 eller efter artikel 14 sammenholdt med artikel 8. 
Hvor den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) sædvanligvis overlader 
staterne en vid skønsmargen med hensyn til, hvilke ydelser eller andre goder, 
såsom opholdstilladelser, den giver sine borgere, så indskrænker artikel 14 
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denne skønsmargin betragteligt. Såfremt et sådant gode gives, og dette gode 
hører ind under anvendelsesområdet for en anden rettighed, eksempelvis artikel 
8, så må der ikke forskelsbehandles usagligt i adgangen hertil.2 Man kan tale om 
en gradueret linje, hvor statens skønsmargen er næsten absolut i den ene ende, 
og hvor intensiteten af domstolens prøvelse er næsten absolut i den anden ende. 
Når først domstolen beslutter, at et forhold skal prøves under artikel 14 
sammenholdt med artikel 8 fremfor udelukkende artikel 8, har den allerede 
indikeret, at statens skønsmargen er indskrænket. Derudover er en række 
yderligere forhold bestemmende for, hvor intensiv domstolens prøvelse er. 
Dette er for det første diskriminationsgrunden, for det andet om der er tale om 
direkte eller indirekte diskrimination, og for det tredje hvilket retsområde, der er 
tale om.3 
 
EMD har tidligere anerkendt, at indgreb i familieliv fx ved nægtelse af indrejse til 
ægtefælle eller andre falder under artikel 8’s anvendelsesområde, hvorfor en 
forskelsbehandling med hensyn hertil kan udgøre en krænkelse af artikel 14 i 
tilknytning til artikel 8.4 
 
EMD har i sin praksis anerkendt, at en ens behandling af væsentligt forskellige 
situationer kan udgøre diskrimination. For eksempel har EMD i Thlimmenos-
sagen fastslået, at man ikke kunne afslå alle ansøgninger om autorisation som 
revisor med henvisning til en plettet straffeattest. Personer, som var blevet 
straffet, fordi de af religiøse grunde var militærnægtere, måtte have 
dispensation fra kravet om en ren straffeattest.5 EMD har endvidere i Glor-sagen 
fundet diskrimination på grund af handicap. I sagen pålagde staten dem, der ikke 
havde udført deres militærtjeneste, en strafskat. Det var ikke muligt at blive 
fritaget for strafskatten med henvisning til, at man var blevet fundet uegnet til 
militærtjeneste på grund af et mindre handicap. Artikel 14 læst i sammenhæng 
med artikel 8 var derfor krænket. Man kan således sige, at der blev fundet 
krænkelse, fordi staten undlod at tage hensyn til eksistensen af et handicap.6 
 
Med hensyn til diskrimination på grund af handicap kan det udgøre 
diskrimination, såfremt der ikke sker en rimelig tilpasning (se for så vidt angår 
FN’s Handicapkonvention afsnittet ovenfor). Dette er også anerkendt af EMD, se 
til eksempel sagen D.G. mod Polen7, hvor en mand, der sad i kørestol og havde 
en række yderligere handicaps, var indsat i et fængsel, der ikke var tilpasset hans 
særlige behov. I denne forbindelse udtalte EMD i pr 176, at “detaining him for 
eighteen months in a prison that was unsuitable for the incarceration of persons 
with physical disabilities and not making sufficient efforts to reasonably 
accommodate his special needs raises a serious issue under the Convention.” 
Domstolen fandt derfor, at EMRK artikel 3 om forbud mod tortur, 
nedværdigende og umenneskelig behandling var krænket. 
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Såfremt en ansøger om ægtefællesammenføring er stillet ringere end andre på 
grund af sit handicap, vil det således i lyset af ovenstående i hvert enkelt sag 
skulle vurderes, om der skal ydes tilpasning i rimeligt omfang for en ansøgers 
handicap, jf. artikel 14 i sammenhæng med artikel 8. 
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KAPITEL 2 

 

  

2 LOVGIVNING I DANMARK 

For at opnå ægtefællesammenføring i Danmark skal en række krav opfyldes, 
herunder krav om danskkundskaber, om forsørgelse og om tilknytning. 
 
I forhold til ansøgninger om dansk statsborgerskab har de danske myndigheder 
anerkendt, at reglerne om dispensation fra visse krav i forbindelse med 
ansøgninger om statsborgerskab skal administreres i overensstemmelse med 
FN’s Handicapkonvention.8 Således forklarer Cirkulære om Naturalisation fra juni 
2013, at reglerne om dispensation fra kravene om danskkundskaber og en 
bestået statsborgerskabsprøve er blevet tilpasset FN’s Handicapkonvention.9  
Aftalen om naturalisation fra 13. maj 2013 mellem flere folketingspartier, som 
fastlægger reglerne for Justitsministeriets behandling af ansøgninger om 
naturalisation, afskaffede bl.a. en fodnote vedrørende personer med post 
traumatisk stresssyndrom, som udelukkede denne gruppe fra at få dispensation 
fra kravene om danskkundskaber og bestået statsborgerskabsprøve. I dag er det 
stadig usikkert på hvilket grundlag Folketingets Naturalisationsudvalg giver 
dispensation, men ifølge cirkulæret og udtalelser fra Justitsministeriet må det 
antages, at der i hvert fald sker forelæggelse for udvalget af sager, hvor der i 
henhold til FN’s Handicapkonvention kan være et krav om dispensation. 
 
I det følgende ses nærmere på retten til opnåelse af ægtefællesammenføring i 
forhold til kravet om, at personer med handicap kan have ret til tilpasning i 
rimeligt omfang for deres handicap, jf. ovenfor. I den forbindelse giver især 
forsørgelseskravet og tilknytningskravet anledning til nærmere overvejelser, men 
de samme betragtninger kan også være relevante i forhold til for eksempel 
boligkravet og kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse. 
 

2.1 FORSØRGELSESKRAVET 
I henhold til et vejledende notat fra 25. oktober 2010 om selvforsørgelseskravet i 
udlændingelovens § 9, stk. 5 stilles der som alt overvejende hovedregel  krav om, 
at ægtefæller er selvforsørgende. Kravet kan kun fraviges under helt særlige 
omstændigheder, f.eks. hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger dette. 
Notatet henviser imidlertid udelukkende til EMRK artikel 8 om familiens enhed 
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som eksempel på en international forpligtelse, som kan føre til dispensation fra 
kravet om selvforsørgelse, jf. afsnit 2. 
 
Af afsnit 3 i notatet fremgår, at det ikke er modtagelsen af alle typer sociale 
ydelser, som fører til, at en person mister retten til ægtefællesammenføring. 
Således har ydelser, som ”må sidestilles med løn eller pension eller træder i 
stedet herfor” ikke konsekvenser for retten til ægtefællesammenføring. Som 
eksempler på disse ydelser nævnes: 
 

• Ledighedsydelse udbetalt til personer, der opfylder betingelserne for at 
modtage fleksydelse med henblik på en tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet.  

• Ledighedsydelse til ansatte i fleksjob i forbindelse med afholdelse af ferie.  
• Tillæg efter aktivlovens § 27 a, som kan udbetales til førtidspensionister, 

der ikke kan få fuld pension som følge af betingelserne om optjening 
(såkaldte brøk-førtidspensionister). […] 

 
Derimod vil udbetaling af ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et 
fleksjob, og revalideringsydelser efter lov om aktiv socialpolitik være til hinder for 
ægtefællesammenføring.” 
 
Den 15. januar 2014 har Udlændingenævnet imidlertid besluttet at ændre den 
administrative praksis og give dispensation fra forsørgelseskravet, hvor den 
herboende modtog ledighedsydelse. Begrundelsen er, at personer, som er 
godkendt til et flexjob, ikke kan modtage dagpenge, og at ledighedsydelse gives 
med et beskæftigelsesfremmende sigte. Det vil derfor stride mod Danmarks 
internationale forpligtelser at forhindre personer i at få ægtefællesammenføring 
med henvisning til modtagelse af ledighedsydelse. Det fremgår ikke af 
referaterne til sagerne på Udlændingenævnets hjemmeside, om disse afgørelser 
er truffet med henvisning til FN’s Handicapkonvention. Det er muligt, at det er 
ønsket om at undgå diskrimination på grund af handicap mellem personer, som 
har et handicap og er godkendt til flexjob og personer uden handicap, som kan 
modtage dagpenge, som ligger til grund for disse afgørelser.  
 
Det virker således som om, at der allerede i myndighedernes afgrænsning af, 
hvilke ydelser, som skal føre til, at en person ikke anses at opfylde 
selvforsørgelseskravet, er taget hensyn til, at personer med handicap i visse 
tilfælde ikke skal stilles ringere end andre, når deres handicap forhindrer dem i at 
være selvforsørgende. Således er ydelser til personer, som modtager fleksydelse 
med henblik på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og ydelser til 
førtidspensionister fremhævet som eksempler på sociale ydelser, som ikke er til 
hinder for ægtefællesammenføring. Den nye administrative praksis vedrørende 
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ledighedsydelse ligger også i tråd hermed. Den forvaltningsretlige 
lighedsgrundsætning kunne imidlertid tale for en klar afgrænsning af, hvornår 
handicap, som forhindrer en person i at være selvforsørgende, skal medføre 
dispensation fra selvforsørgelseskravet.  
 
Spørgsmålet er endvidere, om der i praksis er tilstrækkelig opmærksomhed 
omkring pligten til at sikre, at der ikke sker diskrimination på grund af handicap i 
forhold til forsørgelseskravet. Som nævnt ovenfor vil der være tale om 
diskrimination på grund af handicap i strid med FN’s Handicapkonvention, hvis 
personer med handicap stilles ringere end andre, og hvis denne 
forskelsbehandling ikke er saglig og proportional. Manglende tilpasning i rimeligt 
omfang udgør også en form for diskrimination på grund af handicap, jf. artikel 5 
og 2 i FN’s Handicapkonvention. Det følger formentlig også af EMRK artikel 14 
læst i sammenhæng med artikel 8, at der i en sådan situation skal ydes rimelig 
tilpasning, se ovenfor. 
 
Ikke alle handicap fører til, at en person er forhindret i at forsørge sig selv. Men i 
de situationer, hvor et handicap er til hinder for selvforsørgelse, vil der være en 
særlig risiko for, at forskelsbehandlingen må anses for usaglig og uproportional. 
Eksempler på situationer, hvor der må siges at være en risiko for usaglig og 
uproportional forskelsbehandling på grund af handicap, kunne være følgende: 
 

• En person har fået stærkt reduceret arbejdsevne som følge af et 
handicap. Han eller hun modtager revalideringsydelse, som gives under 
et revalideringsforløb, som skal føre til, at han eller hun får en 
tilstrækkelig arbejdsevne, så han eller hun kan vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 

• En person har stærkt reduceret arbejdsevne på grund af handicap og kan 
derfor ikke forsørge sig selv. Han eller hun har modtaget sygedagpenge 
og har søgt om førtidspension. Udredningen af personens arbejdsevne 
har trukket ud, og han eller hun modtager ydelser efter lov om aktiv 
socialhjælp i en periode forud for opnåelse af førtidspension. 

 
For så vidt angår proportionalitetsvurderingen i hver enkelt sag må der foretages 
en konkret afvejning af, hvor sikkert det er, at modtagelsen af den sociale ydelse 
er en følge af manglende forsørgelsesevne på grund af handicap, og hvor lang 
tid, den herboende forhindres i at få ægtefællesammenføring som følge af 
modtagelsen af den pågældende ydelse. Der er med andre ord tale om en 
væsensforskellig proportionalitetsvurdering end den, som foretages under EMRK 
artikel 8. Vurderingen her går på, om det er rimeligt at forskelsbehandle den 
herboende på grund af sit handicap og ikke på, om parret kan forlange at få lov 
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til at bosætte sig i Danmark, fordi det er urimeligt at kræve at de bosætter sig i et 
andet land. 

2.2 TILKNYTNINGSKRAVET 
Det følger af Udlændingelovens § 9, stk. 7, at ægtefællesammenføring ”kun 
gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark 
er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet 
land”. I henhold til praksisnotat om tilknytningskravet af 1. december 2005, skal 
der dispenseres fra tilknytningskravet, ”hvis afslag vil være i strid med Danmarks 
internationale forpligtigelser - herunder navnlig den Europæiske 
Menneskerettighedskonventions artikel 8.” I henhold hertil kan der undtages fra 
tilknytningskravet og andre krav, hvis det på grund af den herboende ægtefælles 
helbredstilstand vil være urimeligt at kræve, at parret bosætter sig sammen i 
ansøgers hjemland. Idet praksisnotatet er skrevet før FN’s Handicapkonventions 
tilblivelse, er det naturligt, at der ikke i praksisnotatet henvises til konventionen. 
Som beskrevet ovenfor stiller konventionen krav om, at personer med handicap 
ikke må diskrimineres på grund af deres handicap. 
 
For at vurdere om tilknytningskravet er opfyldt, foretages en samlet afvejning af 
alle enkeltelementer, som tilknytningsafvejningen består af, herunder længde og 
karakter af ophold i Danmark og andre lande samt familiemæssig, sproglig, 
uddannelsesmæssig og beskæftigelsesmæssig tilknytning til henholdsvis 
Danmark og andre lande. 
 
Idet en persons handicap kan være af stor betydning i forhold til, om en person 
kan lære dansk, få en uddannelse og være i beskæftigelse, må det antages, at 
tilknytningskravet kan stille personer med handicap væsentligt ringere end 
andre. For at undgå diskrimination på grund af handicap i disse sager, er det 
nødvendigt, at der foretages en konkret afvejning af, hvad årsagen er til, at en 
person ikke kan opfylde tilknytningskravet. Hvis årsagen hertil er, at personens 
handicap forhindrer ham eller hende i at lære dansk, tage en uddannelse og 
opnå beskæftigelse, er spørgsmålet, om der skal ydes tilpasning i rimeligt omfang 
for den herboendes handicap. Det vil betyde, at der ved vurderingen af, om 
tilknytningskravet er opfyldt, ikke kan lægges vægt på forhold, som ansøgeren 
ikek kan opfylde på grund af sit handicap. Der må foretages en konkret afvejning i 
hver enkelt sag for eksempel af, hvor sikkert det er, at den manglende opfyldelse 
af tilknytningskravet kan tilskrives den herboendes handicap, og hvor svært det 
vil være for den pågældende at opnå den nødvendige tilknytning til Danmark 
gennem bl.a. uddannelse og beskæftigelse. 
 
Som nævnt ovenfor bør denne afvejning ske under hensyntagen til den 
overordnede pligt til fremme af lige muligheder for personer med handicap. 
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KAPITEL 3 

 

  

3 ANBEFALINGER 

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det sikres, at alle krav, som stilles 
til den herboende i forbindelse med ansøgninger om ægtefællesammenføring, 
herunder forsørgelseskravet og tilknytningskravet, fremover administreres på en 
fleksibel måde, hvorefter der foretages en konkret vurdering af, om den 
manglende opfyldelse af kravet skyldes den herboendes handicap. Hvis den 
manglende opfyldelse skyldes handicap, bør det i alle tilfælde give anledning til 
overvejelser om, hvorvidt opretholdelsen af kravet fører til en usaglig og 
uproportional forskelsbehandling på grund af handicap. 
 
IMR anbefaler, at praksisnotaterne justeres i lyset af handicapkonventionens 
ikrafttræden, således at det klart kommer til at fremgå, at konventionens 
overholdelse skal påses i de konkrete sager. 
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