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Efter min studietid på LTU och inom ramen för denna kurs vill jag passa på att tacka alla 
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uppsatsskrivande. Avslutningsvis vill jag även ta tillfället i akt och tacka min handledare 
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Sammanfattning 
 

Denna uppsats har till syfte att undersöka huruvida Schengenavtalet och Dublinförordningen 

inverkar negativt på asylrätten. Följaktligen utreds om det förekommer konflikter inom 

området vid tillämpning av såväl Schengenavtalet som Dublinförordningen. Uppsatsen inleds 

med en presentation av asylrätten, flyktingkonventionen, EKMR samt EU:s rättsliga ramverk. 

Därefter ges en historisk återblick i form av respektive rättsakts uppkomst och utveckling. 

Fortsättningsvis behandlas relevanta bestämmelser i rättsakterna samt rättsfall från både 

Europadomstolen och EU-domstolen. Uppsatsen avslutas med en analysdel som sammanfattar 

författarens reflektioner över arbetets resultat och den senaste tidens utveckling inom 

området.  
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1. Inledning 
Världen över råder det olika typer av oroligheter som driver människor på flykt. Vissa flyr 

undan krig, förföljelse eller förtryck, medan andra migrerar på grund av ekonomiska skäl och 

i jakt på ett bättre liv.
1
 Enligt FN:s flyktingorgan och dess kartläggning av flyktingar världen 

över, fanns det under 2015 cirka 60 miljoner människor som har drivits på flykt undan krig, 

förföljelse och förtryck. Majoriteten av dessa flyktingar har sökt skydd i antingen det egna 

landet, alternativt i länder i nära angränsning till hemlandet.
2
 En del har sökt sig längre bort i 

hopp om att finna skydd. Under denna process har Europa fått sin beskärda del då det 2015 

lämnades in cirka 1,3 miljoner asylansökningar.
3
 Flyktingtillströmningar och andra kriser av 

humanitär karaktär har ökat under det senaste decenniet, likaså den mediala rapporteringen. 

Detta har resulterat i att såväl jurister, politiker och människorättsorganisationer världen över 

försökt finna bra lösningar för hur man kan bereda dessa människor ett rättighetsenligt 

skydd.
4
 

 

Efter andra världskriget skedde det en rad viktiga förändringar inom Europa. Krigets hemska 

konsekvenser fick Europas beslutsfattare att tänka på gemenskap och preventiva åtgärder för 

att undvika krig.
5
 Samarbetet växte successivt fram och kom att inkludera flera stater och nya 

områden såsom gemensam handelsmarknad. När det gäller migration och därmed ämnet för 

denna uppsats uppkom två viktiga överenskommelser mellan Europeiska länder: 

Schengenavtalet
6
 och Dublinkonventionen

7
. Dessa är numera införlivade i EU:s rättsliga 

ramar och utgör gällande unionsrätt
8
. En följd av medlemsländernas tillämpning av 

Schengenavtalets strikta regler vad gäller visumsregler och hårda gränskontroller av Europas 

yttre gräns, resulterar i att flyktingar som flyr till Europa för att söka skydd, inte alltid finner 

lagliga vägar för sin inresa.
9
  

 

Europa har strävat efter att nå en mer harmoniserad asylpolitik genom olika processer, ett av 

dessa är migrationssamarbete vid namn Common European Asylum System (fortsättningsvis 

refereras till som CEAS). Målet med samarbetet är att nå en harmonisering i asylfrågor och 

komma fram till en gemensam asylprocess inom EU. Därav införs miniminormer som ska 

följas av samtliga medlemsländer. Dessa är Asylprocedurdirektivet
10

, Mottagandedirektivet
11

, 

Skyddsgrundsdirektivet
12

, Dublinförordningen samt Eurodacförordningen.
13

 

                                                 
1
 http://uttryck.amnesty.se/del-2-av-8-varfor-flyr-man/  

2
 http://www.unhcr.org/56701b969.html  

3
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics  

4
 Amnesty international, The global refugee crisis, a conspiracy of neglect 2015 s. 10 ff. 

5
 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl, Stockholm 2014 s.22 

6
 Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i 

Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av 

kontroller vid de gemensamma gränserna 
7
 97/C 254/01 Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om 

asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna. Dublin den 15 juni 1990 
8
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt 

skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat.  

Samt Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006   
9
 http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/flyktingar-och-migranter/vagen-till-europa/  

10
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och 

återkalla internationellt skydd (omarbetning) 

 

http://uttryck.amnesty.se/del-2-av-8-varfor-flyr-man/
http://www.unhcr.org/56701b969.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/flyktingar-och-migranter/vagen-till-europa/
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur olika rättsakter 

som förekommer i den gemensamma europeiska asylpolitiken, i synnerhet 

Schengenregelverket och Dublinförordningen, förhåller sig till asylrätten
14

. Med asylrätten 

åsyftas rätten till asyl och principen om non refoulement som de kommer till uttryck i 

folkrättsliga instrument såsom FN:s allmänna förklaring
15

, FN:s flyktingkonvention
16

 samt 

Europakonventionen.
17

 Nedan följer de frågeställningar som uppsatsen avser att besvara. 

 

 Vad betyder asyl och vilka omfattas av begreppet? 

 Finns det en positiv rätt till asyl? 

 Vad betyder non-refoulement och vilka effekter har denna princip i förhållande till 

asylsökande? 

 I vilka situationer kan konflikter uppstå vid en tillämpning av Dublinförordningen i 

förhållande till asylsökandes grundläggande rättigheter? 

1.3 Metod 
Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att syftet uppnås genom en 

strukturerad studie och analys av gällande rättsregler.
18

 När det gäller EU:s rättskällor kan 

dessa sorteras enligt primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten är grunden till hela EU:s 

uppbyggnad och innefattar fördragen. Sekundärrätten är i sin tur rättsakter som vilar på 

primärrätten. Dessa är förordningar, direktiv, beslut och internationella avtal.
19

 

 

I uppsatsen analyseras både folkrättsliga och EU-rättsliga regler vad gäller asylrätt. 

Inledningsvis behandlas internationella bestämmelser med fokus på flyktingkonventionen, då 

konventionen innehåller en definition av flyktingbegreppet samt viktiga principer inom 

asylrätten såsom non-refoulement. Även Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna (hädanefter EKMR) tas upp på grund av den utgör en 

rättighetskatalog. 

 

Vidare kommer det ges en presentation av Schengenregelverk i form av kodex om 

Schengengränserna
20

 (hädanefter Schengens gränskodex) och om införande av en 

                                                                                                                                                         
11

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker 

om internationellt skydd (omarbetning) 
12

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU m normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller 

personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet(omarbetning) 
13

 Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 603/2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av 

fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013. 
14

 Med avseende på Dublinförordningen undantas ensamkommande barn och familjer från undersökningen. 
15

 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, värdighet och rättvisa åt alla, 

1948 
16

 Förenta nationernas konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1951 
17

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

1950 
18

 Korling, F. & Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära, 1 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 21-29 
19

 https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3--maximize-sv.do  
20

 Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för 

personer (kodex om Schengengränserna) 

https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3--maximize-sv.do
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gemenskapskodex om viseringar
21

 (hädanefter Viseringskodex). Dessa rättsakter förekommer 

i denna uppsats på grund av att de innehåller villkor för laglig inresa till EU och 

Schengenstaterna. Dublinförordningen är med i denna uppsats för att den styr hanteringen av 

hur en ansvarig medlemsstat utses och vilka metoder som finns att tillgå för att komma fram 

till detta. Dessutom har Dublinsystemet till mål att uppnå en snabb och effektiv process av 

asylärendet vilket ligger inom uppsatsens ändamål. Slutligen framlyfts EU:s rättsliga ramverk, 

såsom CEAS, då detta samarbete innehåller en harmonisering av migration och asylpolitik 

med viktiga förordningar och direktiv som är av vikt för asylsökande. Rättsfall från både EU-

domstolen och Europadomstolen kommer att tas upp och dessa har valts ut för att belysa och 

peka på konflikter som uppstår vid tillämpningen av Dublinförordningen.  

                                                 
21

 Europaparlamentet & rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om 

viseringar (viseringskodex) 
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2. Asylrätten 
I det följande beskrivs asylrätten så som en grundläggande rättighet i förhållande till FN:s 

regelverk, och vidare även utifrån Europakonventionens rättsdokument. Huvudsakliga 

principer som förekommer i dessa dokument kommer därefter beskrivas under dessa avsnitt. 

 

Ordet asyl är ett begrepp vars rötter återfinns i det grekiska ordet ”asylon” och betyder fristad 

undan förföljelse.
22

Asylrätten som sådan bygger på FN:s flyktingkonvention samt dess 

tilläggsprotokoll, såsom New York-protokollet. Asyl är ett internationellt skydd som 

aktualiseras ifall en människa, oavsett etnicitet eller religion, inte kan eller inte vill åtnjuta sitt 

hemlands skydd. Häri innefattas även statslösa individer.
23

 Rätten till asyl är en 

grundläggande rättighet och återfinns i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

artikel 14.1. I korthet innebär detta att asyl föreligger när en stat erbjuder en skyddsbehövande 

person en varaktig fristad undan förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiskt åskådning. Ordalydelsen i artikeln är enligt 

följande: 

 
”Var och en har rätt att i andra länder söka samt åtnjuta asyl från förföljelse” 

 

Ovanstående bestämmelse uttrycker ingen absolut rätt att få asyl, utan endast att man som 

skyddsbehövande individ har rätt att ansöka om asyl i en föredragslutande stat. Detta innebär 

att man som stat inte har en skyldighet i förhållande till en asylansökande, annat än i det fall 

man finner vederbörande vara flykting eller skyddsbehövande enligt de kriterier som återfinns 

i flyktingkonventionen.
24

  

 

Det finns idag ingen positivt utformad rätt till asyl i internationell mening, här åsyftas en 

tydlig reglering som uttrycker en direkt rätt att faktiskt erhålla asyl.
25

 Denna rätt framgår inte 

heller av EU:s fördrag eller av EU:s stadgan. Det som finns på internationell nivå är ett icke 

bindande dokument i form av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
26

 

Denna rätt utgör en utgångspunkt för den internationella flyktingrätten.
27

 Precis som ovan 

nämnts så utrycker artikeln endast rätt att få söka asyl och inte en garanti att alltid erhålla 

det.
28

 Det råder en distinktion mellan skyddsbehövande undan förföljelse och övrigt 

skyddsbehövande, artikeln riktar sig till  den förstnämnde kategorin.
29

 
 

Ett annat viktigt begrepp inom asylrätten är non-refoulement principen, och den utgör ett 

skydd för den skyddssökande att utsättas för avvisning till ett land där denne riskera att 

utsättas för förföljelse eller hot mot liv. Principen återfinns i både FN:s flyktingkonvention, 

EKMR och EU-stadgan. Mer om denna princip kommer att behandlas i nästkommande 

avsnitt.    

                                                 
22

 Lerwall Lotta, Makt,myndighet,människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt. Lustus (2016) 2 uppl. 

s.25 
23

 Ibid s.22 
24

 Ibid  s.37-38 
25

 Wikrén Håkan, Gerhard & Sandsjö, Utlänningslagen- med kommentar, Nordstedts juridik (2010) 9 uppl. 

s. 68  
26

 Lerwall, Makt,myndighet,människa  s. 37-38 
27

 Stern, R. Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk 
asylpraxis. Svensk juristtidning 2012, s. 284 
28

 Wikrén, Utlänningslagen- med kommentar s. 68 
29

 Artikel 1.2 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning 
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3. FN:s Flyktingkonvention  
När människor står inför ett hot och därmed saknar möjlighet att åtnjuta skydd inom det egna 

landet, erbjuder flyktingkonventionen ett internationellt skyddsnät.
30

 Denna konvention 

undertecknades 1951 i Genève och innehar olika benämningar såsom 1951 års konvention 

angående flyktingars rättsliga ställning, Genèvekonventionen samt FN:s flyktingkonvention. 

Ursprungligen hade konventionen som syftet att tillvarata de europeiska flyktingarnas 

rättigheter till följd av andra världskriget.
31

 År 1967 utvidgades konventionen till att innefatta 

samtliga flyktingars rättigheter oavsett religion, etnicitet, ålder och kön. Detta skedde genom 

ett tilläggsprotokoll, det s.k. New York-protokollet.
32

 Konventionen är av stor betydelse inom 

asylrätten då denna innehåller regler om flyktingars rättigheter och även statens skyldigheter i 

förhållande till flyktingen. Vidare definierar den vem som är att anse som flykting, vilka 

rekvisit som bör vara uppfyllda för att definieras som flykting i enlighet med denna 

konvention, samt när individen upphör att vara flykting.
33

 

 

3.1 Definitionen av begreppet flykting 
Enligt flyktingkonventionens första artikel är en person flykting när den:  

 

”I anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiskt åskådning befinner sig utanför det land, vari 

han är medborgare, samt ur stånd eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 

önskar att begagna sig av sagda lands skydd.”  

 

Flykting är den person som uppfyller artikelns rekvisit; personen ifråga kan alltså vara 

flykting utan att ha blivit statusförklarad. Detta framgår ur UNHCR:s handbok, och kommer 

till uttryck på följande vis: flykting är den person som uppfyller de kriterier som fastställs i 

definitionen, detta sker innan dennes flyktingstatus blivit formellt fastställd.
34

 Vidare framgår 

det av handboken att nyckelorden och kärnan i definitionen ovan är att ”känna en välgrundad 

fruktan för förföljelse”. I enlighet med handboken föreskrivs att bedömningen gällande 

huruvida personen känner en ” välgrundad fruktan för förföljelse” bör delas upp i två rekvisit. 

Subjektivt respektive objektivt.  Handboken stipulerar att det subjektiva rekvisitet anses vara 

uppfyllt när personen faktiskt upplevt någon form av fruktan. Personen ska, parallellt med den 

subjektiva delen, också uppfylla det objektiva kravet att det ska vara en välgrundad fruktan. 

Detta innebär att fruktan ska bygga på ett objektivt förhållande, exempelvis att individen 

tvingas att överge sitt hem mot sin vilja, och att flykten beror på en välgrundad fruktan.
35

 

Vidare krävs att man drivits på flykt undan förföljelse. Här åsyftas även framtida förföljelse.
36

  

 

Det saknas en tydlig definition av vad som klassas utgöra förföljelse. Däremot framgår det av 

artikel 33 i flyktingkonventionen att hot som riktar in sig på såväl liv som frihet kan anses 

utgöra förföljelse, om dessa utövas mot individen med bakgrund i dennes etnicitet, religion, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning.
37

 

                                                 
30

 http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-

rattigheter  
31

 Siedlitz Madeleine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Nordstedts Juridik (2014) 1 uppl. s.17 
32

 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, se även Ingress till Bilaga II 1951 års 

konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
33

 Artikel 1A 2. 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
34

 UNHCR Handbok om förfarandet och kriterier för fastställande av flyktingskap. Del I s. 17 ff. 
35

 Ibid s. 20 ff. 
36

 Ibid s. 11 
37

 UNHCR Handbook s. 13 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-rattigheter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-rattigheter
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3.2 Olovlig inresa 
I artikel 31.1 flyktingkonventionen stadgas det som gäller för flyktingar som olovligen 

uppehåller sig i tillflyktslandet.  
 

”Fördragsslutande stat skall icke för olovlig inresa eller olovligt uppehåll bestraffa flykting, som 

anlänt från område varest hans liv eller frihet var i fara på sätt i artikel 1 avses och som utan tillstånd 

inrest eller uppehåller sig inom den fördragsslutande statens område, under förutsättning att 

flyktingen utan dröjsmål anmäler sig hos myndigheterna och visar godtagbara skäl för sin olovliga 

inresa eller sitt olovliga uppehåll ” 

 

Denna artikel tar sikte på flyktingar som har tagit sig in i ett lands territorium utan tillåtelse 

respektive visum, i ett försök att söka asyl i landet. Dessa flyktingar åtnjuter i enlighet med 

denna artikel ett skydd mot bestraffning för sin illegala inresa, om de så snart de befinner sig 

inom landets gränser tar kontakt med ansvarig myndighet för att redogöra sin olovliga inresa 

samt olovliga uppehåll. Det krävs dock att beteendet har sin orsak i artikelns nyckelord, dvs. 

att man kommer från ett land vars medborgare fruktar för sitt liv eller sin frihet. 

 

3.3 Förbud mot utvisning  
Begreppet non-refoulement härstammar från franska refouler, vilket betyder avvisa eller driva 

tillbaka. Detta är en princip som återfinns i ett par internationella rättsdokument och utgör ett 

grundläggande skydd för människor på flykt. Dess syfte definierar vilka skyldigheter ett 

mottagarland som är medlem av konventionen har i förhållande till en flykting som söker asyl 

och vill åtnjuta medlemslandets skydd undan förföljelse.
38

  

 

Bestämmelsen innebär ett förbud mot utvisning, avvisning, återsändning, överföring och 

utlämning av en människa till ett land eller område där dennes frihet eller liv löper risk att 

äventyras pga. kön, etnicitet, religion, politisk åskådning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Denna princip gäller som huvudregel men det finns dock undantag från 

bestämmelsen. Undantaget ter sig gälla i de fall där den asylsökande bedöms utgöra en skälig 

fara för mottagarlandets säkerhet, alternativt har begått ett synnerligt grovt brott som denne 

blivit dömd för och därigenom utgör en samhällsfara i mottagarlandet.
39

  

Av FN:s flyktingkonvention stadgas följande:  

 
”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot 

område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet 

till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning”
40

 

4. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna  
Konventionen är ett verkningsfullt instrument till skydd för de mänskliga rättigheterna i 

världen. Rättsdokumentet antogs 1950 och har sedan dess varit i ständig utvecklingsfas 

genom de tilläggsprotokoll som har tillkommit genom åren, vilket har bidragit till 

konventionens utvidgning. Ansvaret att fastställa huruvida konventionen följs av de 

ratificerande staterna ligger på Europadomstolen. Rättsdokumentet och dess tilläggsprotokoll 

                                                 
38

 Siedlitz, Asylrätt. s.18f. 
39

 Artikel 33.2, 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Se även Lerwall Makt, 

myndighet, människa s.37f. 
40

 Artikel 33, 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
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är en rättighetskatalog innehållande en mängd rättigheter, såsom rätten till liv, frihet, 

personlig säkerhet och förbud mot tortyr etc.
41

 

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör en inspirationskälla till denna 

rättighetskatalog.
42

 Huvudsyftet med denna konvention framgår tydligt av dess ingress, och är 

kortfattat ett säkerställande av att de mänskliga fri- och rättigheterna. Detta kommer till 

uttryck i konventionens första artikel: 

 
”De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras 

jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna konvention. ” 

 

Artikelns räckvidd sträcker sig bortom medborgarstatusen. Man behöver således inte vara 

medborgare i det föredragsland man befinner sig i för att kunna åtnjuta konventionens skydd 

utan det räcker med att man befinner sig inom dess jurisdiktion.
43

 

 

Konventionen är inte uttryckligen riktad till asylsökande, men tack vare dess vida skyddskrets 

faller även dessa in. Fortsättningsvis föreskriver denna rättighetskatalog ett skydd mot såväl 

bestraffning som omänsklig och förnedrande behandling. Detta uttrycks enligt följande:
44

 

 
”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. ” 

 

Denna bestämmelse utgör ett indirekt förbud mot refoulement. Bestämmelsen är tillämplig på 

såväl flyktingar som statslösa personer som söker skydd undan förföljelse från det land vars 

de varit stadigvarande bosatta. Non-refoulement principen i sig sträcker sig längre än 

flyktingrätt och är således tillämplig på alla människor.
45

  

 

Förbudet är allmänt formulerat och således även undantagslöst, vilket innebär att 

fördragsslutande parter inte får bryta mot denna bestämmelse, inte ens vid kritiska situationer. 

Detta framgår av rättsaktens ingress samt artikel 15.2. Bestämmelsen är även tillämplig i det 

fall där föredragslutande part överför eller planerar överföra en person till en annan stat, där 

personen riskerar att utsättas för bestraffning eller förnedrande behandling. Detta är något 

som växt fram genom Europadomstolens praxis, och innehar en bindande effekt för 

medlemsstaterna.
46

 

 

5. Det EU-rättsliga ramverket 
Europeiska unionen är en organisation av unik karaktär.

47
 Det som är karaktäristiskt för EU är 

att den har en egen rättsordning som skiljer sig från den internationella rättsordningen. EU:s 

rättsordning består av primärrätten, som utgörs av Europeiska unionens fördrag (EUF), 

Europeiska unionens funktionsfördrag (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de 

                                                 
41

 Siedlitz, Asylrätt. s.21-22 
42

 Ingress Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
43

 Artikel 1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Se även rättsfall Al-Jedda 

v. United Kingdom, 7 July 2011 application no 27021/08 
44

 Artikel 3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
45

 Artikel 3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Se även rättsfall Chahal vs. 

Storbritannien, 15 november 1996, Europa domstolen nr (22414/93 
46

 M.S.S v Belgium & Greece application no 30696/09 Grand Chamber och Artikel 46 Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
47

 Derlén. M. Ingmanson. S. Lindholm.J. Eu-rätt, Liber (2010) Uppl. 1.s. 27 
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grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). Primärrätten kompletteras av EU:s sekundärrätt 

och denna består av förordningar, direktiv och beslut.
48

 

 

Nedan följer en historisk återblick på organisationens uppkomst och utveckling. 

Europa var under 1900-talets första hälft sargat av krig och i stort behov av en förändring.
49

 I 

syfte att förhindra nya krig i regionen samlades några europeiska stater för att inleda ett 

samarbete. Detta möte mynnade ut i ett samarbete kring kol- och stålindustrin, närmare 

bestämt Kol- och stålgemenskapen (EKSG).
50

 När det senare fastslogs att detta var ett lyckat 

initiativ, aktualiserades en vidareutveckling av denna gemenskap. Detta resulterade i två nya 

gemenskaper, Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska 

atomenergiprogrammet (Euratom).
51

 Efter EG-samarbetet gick det långsamt fram då det tog 

nästan 30 år innan EU kom till, detta har sitt ursprung i att medlemsstaterna hade svårt att nå 

fram en överenskommelse gällande ministerrådets verksamhet.
52

 I takt med alla politiska 

låsningar som uppstod i samband med beslutsfattandet, gick man senare ihop och antog en 

enhetsakt som gjorde det möjligt att nå beslut utan enhällighet genom kvalificerad majoritet. 

1993 bildades EU.
53

  

 

Allteftersom EU växt fram har migrations och asylfrågor ständigt varit på dess agenda, något 

som resulterat i att vägledande principer för dessa ämnen fått sitt inträde genom olika EU 

dokument. När det kommer till den grundläggande non refoulement principen har denna även 

tillkommit i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
54

 Denna rättsakt 

är även känd som rättighetsstadgan, och är juridiskt bindande för samtliga medlemsstater. 

Rättsprincipen återfinns i artikel 19.2, och uttrycks enligt följande:
55

 
 

”Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning 

 

1. Kollektiva utvisningar skall vara förbjudna. 

 

2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att 

utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller be-

handling. ” 
 

Den positiva rätten till asyl är något som saknas även i det regionala rättsområdet (EU). Här 

åsyftas rättsakter såsom stadgan och fördragen.
56

 Detta torde bero på att dessa rättsakter 

hämtat sin inspiration från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
57

 

Däremot återfinns rätten att söka asyl på regional nivå att utläsa i EU-stadgans artikel 18, där 

framkommer följande: 

 

                                                 
48

 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders. Europarättens grunder, Nordstedts Juridik (2014) Uppl. 5 s.26-32 
49

 Tallberg Jonas, EU:s Politiska System, Studentlitteratur (2013). Uppl.5. s.19 
50

 Bernitz Ulf, Finna rätt, Nordstedts Juridik (2014)  Uppl. 13. s.59 
51

 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders. Europarättens grunder s.25f. 
52

 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/ 
53

 Ibid  
54

 2000/C 364/01, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
55

 Artikel 19.2 2000/C 364/01 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
56

 Stern, R. Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk 

asylpraxis. Svensk juristtidning 2012, s. 283 ff. Se även Lerwall Makt,myndighet,människa  s. 37-38 
57

 Ingress till EKMR, EU-stadgan och EUF  

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/
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”Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 

1951och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.”
58 

 

5.1 Common European Asylum System  
Innan CEAS fanns reglerades asylfrågor genom först Schengenavtalet och därefter 

Dublinkonventionen. I takt med Amsterdamfördraget kom asyl- och migrationsfrågor att 

utgöra en del av EU:s politikområde gällande frihet, säkerhet samt rättvisa.
59

 Dessa tre 

kategorier regleras numera i artiklarna 67-89 FEUF. Vad gäller asyl- och migrationsfrågor 

återfinns dessa i artikel 78 FEUF. Nedan följer en kort skildring av hur CEAS kom till och 

vilket syfte den har. 

 

Medlemsstaterna kom överens om att CEAS och dess regelverk skulle grunda sig på 

flyktingkonventionens stadgar och principer, inte minst den vedertagna non-refoulement 

principen. Programmet antogs 1999 och skulle verka under ett femårsbasis, efter detta 

träffades medlemsländerna på nytt 2004 i Haag för utvärdering där man kom överens om en 

förlängning av programmet på ytterligare fem år.
60

 Huvudsyftet var att uppnå minimiregler, 

något som genom Lissabonfördraget kom att vidareutvecklas till en gemensam politik och 

även ett enhetligt system. En annan viktig faktor bakom detta samarbete var att ha en likartad 

och därmed rättssäker behandling av asylansökningar, oavsett inom vilket land dessa sker. 

Mötet i Tammerfors bidrog till att unionen antog den första fasen regler av vad som senare 

skulle bli CEAS. Detta var ett steg i riktning mot att uppnå ett harmoniserat regelverk i 

asylärenden. Här skiftade asylpolitiken från att vara mellanstatlig till att bli en överstatlig 

fråga.
61

 

 

CEAS betyder ”Det gemensamma europeiska asylsystemet”. Programmet har till syfte att 

reglera vem som har rätt att söka asyl i ett EU-land, vilka rättigheter vederbörande har, samt 

hur asylförfarandet ska se ut i medlemsstaterna. Kort innebär detta att man eftersträvar ett 

likartat mottagande av asylsökande i samtliga medlemsstater. Sett ur EU-ländernas perspektiv 

är detta ett mål som länge har eftersträvats att uppnå.
62

  

 

Det gemensamma asylsystemet i EU bygger på fem viktiga fundament, dessa fundament är 

enligt följande tre direktiv och två förordningar.
63

 Tanken är att förevarande system ska bidra 

till en mer rättvis, snabbare och bättre asylprocess. Vidare ska det även garantera ett 

tillvaratagande av ovannämnd princip. Nedan följer en kort skildring i punktform som 

redogör dess benämning och syfte:
64

 

 

 Förfarandedirektivet – innehållande en redogörelse för hur ett asylärende ska gå till, hur 

handläggning ska se ut, vilka rättigheter den asylsökande har samt hur lång 

handläggningstiden bör vara.    

                                                 
58

 Artikel 18 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Se även Lerwall 

Makt,myndighet,människa s. 37 
59

 Siedlitz, Asylrätten s.29 
60

 Ibid. 
61

 (56) Ingress till Europaparlamentet och Rådets direktiv 2013/32/EU 
62

 Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 Se även Rådets förordning (EG) nr 380/2008 
63

 Siedlitz, Asylrätt s.29 
64

 http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration  se även Siedlitz, Asylrätt. s.29-30 och 

Malmström, Cecilia kommentar gällande CEAS finns på http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_sv.pdf 

http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
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 Mottagandedirektivet – Beskriver miniminormer för mottagandet i medlemsstaterna för 

asylsökande.  

 Skyddsgrundsdirektivet – Reglerar vilka asylsökande som klassas som flykting 

alternativt skyddsbehövande. Gäller endast för tredjelandsmedborgare 

  Dublinförordningen – Avgör vilken medlemsstat som ska pröva asylsökandes ansökan 

om asyl, samt innehåller non-refoulement principen. 

  Eurodacförordningen – Databas för registrering av fingeravtryck vid asylansökan, 

gäller alla asylsökande som är över 14 år. 

5.2 Schengenavtalet 
Detta avsnitt är ämnat att behandla Schengenavtalets uppkomst, syfte och innehåll. 

Redogörelsen för avtalets innehåll är begränsad till relevanta gällande artiklar inom ramen för 

uppsatsen ändamål. Här åsyftas de artiklar som berör visering och uppehållsrätt samt asyl, där 

fokus främst ligger på asylsökandes möjligheter att såväl ta sig till EU som att söka asyl.  

 

Huvudsyftet med Schengenavtalet var att förenkla den fria rörligheten för människor inom 

EU, samtidigt som den yttre gränsen för Europa skärptes.
65

 Från början var det endast ett fåtal 

länder som inledde samarbetet, men det har idag expanderat till att omfatta 26 länder.
66

 

Schengenavtalets verkan berör inte endast de europeiska medborgarnas fria rörlighet, utan tar 

även sikte på migration. Tanken med avtalet är att uppnå en gemensam behandling av 

människors rättigheter särskilt för de individer som härstammar från utomeuropeiska länder.
67

 

En utlänning som lagligen tar sig över Europas yttre gräns har alltså rätt att fritt röra sig i 

Schengenländernas territorium under tre månaders tid utan visum.
68

 Denna frihet är inte helt 

absolut och kan inskränkas när det föreligger risk att ordningen eller säkerheten inom de 

europeiska länderna kan komma att äventyras.
69

 

 

År 1990 utarbetades och undertecknades en konvention. Dess grund lades redan på 1980 talet, 

och trädde i kraft fem år senare. Konventionen möjliggjorde ett avskaffande av inbördes 

gränskontroller för avtalsslutande parter. Vidare förenklade konventionen för 

medlemsländerna att nå sitt eftersträvade mål om en enhetlig yttre gräns.  Konventionen 

följdes upp av kompensationsåtgärder för att uppnå en inre säkerhet och samordning mellan 

ländernas olika rättsväsenden. Från detta föddes Schengens informationssystem (SIS).
70

 Det 

gemensamma informationssystemet upprättades med syfte att utbyta information gällande 

organiserad brottslighet, och även vilka personer som nekas inresa och asyl i 

Schengenländerna. I takt med EU:s utveckling på området om asyl- och migrationsfrågor 

tillkom ändringar i konventionen, detta resulterade i att Schengenkodexen och senare 

viseringskodexen tillkom.
71

 

 

5.2.1 Schengenkodex 
Denna kodex trädde i kraft år 2006 och syftar till att reglera Schengenstaternas yttre 

respektive inre gränser i förhållande till EU:s invånare och tredjelandsmedborgare. Kodexen 

                                                 
65

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020  
66

 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders. Europarättens grunder s.431 
67

 Ibid. s.431f. 
68

 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/  
69

 Artikel 23 Schengens Gränskodex 
70

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020  
71

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
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har som målsättning att förbättra den rättsliga delen av det gemensamma politiska samarbetet 

gällande unionens gränser.
72

  

 

Inom unionen råder en stark kontroll kring gränsöverskridande av EU:s yttre gränser.
73

 

Rättsaktens utgångspunkt är att inträde till EU ska ske vid specifika gränsstationer, där den 

resande ska genomgå en passagekontroll. Rättsakten reglerar även hur kontrollen av personer 

ska ske.
74

 För att en individ ska beviljas inträde vid gränsstationerna krävs uppfyllande av 

vissa kriterier. Dessa kriterier återfinns i Schengenkodexens femte artikel, där det stipuleras 

bland annat att för inresa krävs giltiga resedokument, såsom giltigt pass och visum. Vad gäller 

visumet är detta endast ett krav för tredjelandsmedborgare för vilka visum krävs i enlighet 

med EU:s regler. Här åsyftas de medborgare som är skyldiga att inneha en visering i enlighet 

med gällande förordning.
75

 I de fall där tredjelandsmedborgaren inte uppfyller de rekvisit som 

återfinns i femte artikel får en medlemsstat göra undantag från artikeln och tillåta personen i 

fråga inresa på dess territorium med hänsyn till humanitära skäl eller internationella 

förpliktelser.
76

 Denna bestämmelse ger staterna både tolknings- och handlingsutrymme att 

frångå artikelns krav och kan därmed tillämpa en generös asylpolitik.
77

  

 

Fortsättningsvis framhålls denna skyldighet att undanta skyddssökande även i tredje och sjätte 

artiklarna, på så sätt att de tjänstemän som tjänstgör vid gränskontrollerna vid sin 

tjänsteutövning ska dels respektera de inresandes rättigheter, värna om non-refoulement 

principen och respektera människans värdighet. Vidare uttrycker artikel 13 att personer inte 

får nekas inträde till EU om det leder till en negativ påverkan på ”rätten till asyl och 

internationell skydd”. En inresa får endast nekas genom ett motiverat beslut av en behörig 

myndighet.   

 

När de gäller de inre gränserna, är principen att personer ska kunna passera dessa utan att 

utsättas för en passagekontroll. Emellertid är denna princip inte helt undantagslöst då det finns 

reservationer i artikel 21 som utgör kompensationsåtgärder för avvecklandet av de inre 

gränskontrollerna. Där föreskrivs att avskaffandet av de inre gränskontrollerna inte ska 

påverka polisiära och andra behöriga myndigheters befogenhet att utföra s.k. inhemska 

kontroller av personer som befinner sig på dess territorium. Detta framgår även av artikel 23 

som stipulerar möjligheten att återinföra tillfälliga inre gränskontroller vid behov, dessa behov 

omnämns såsom allvarliga hot mot såväl säkerhet som allmän ordning. 

 

5.2.2 Viseringskodex 
Denna förordning trädde i kraft 2009, och syftar till att nå en harmonisering i 

viseringsförfarandet.
78

 I förordningen stipuleras under vilka villkor en visering kan beviljas. 

Kodexen tillämpas för vistelser på medlemsstaternas territorium som inte överstiger en tre 

månaders period. Av artikel 1 framgår att tredjelandsmedborgare inte nödvändigtvis behöver 

visum för inträde till EU; de tredjelandsmedborgare för vilka ett visum är ett krav återfinns i 

                                                 
72

 (6) Ingress Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 kodex om Schengengränserna 
73

 Artikel 4.1 Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 kodex om Schengengränserna 
74

 Artikel 5 Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 kodex om Schengengränserna 
75

 Rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars 

medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna 
76

 Artikel 5 Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 kodex om Schengengränserna 
77

 Artikel 13.1 Europaparlamentet & rådets förordning nr 562/2006 kodex om Schengengränserna 
78

 Ingress (2) och (3), Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en 

gemenskapskodex om viseringar 
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förordningen om visumkrav för tredjelandsmedborgare.
79

 Då visumet endast rör korta 

vistelser är därmed denna kodex inte tillämplig på de personer som söker en stadigvarande 

vistelse (asyl).
80

 Dessa ska således söka uppehållstillstånd istället för visum. Vad gäller 

uppehållstillståndet är detta något som bestäms av varje nations lagstiftning; i Sveriges fall 

regleras detta i Utlänningslagens andra och femte kapitel. För att kunna söka asyl på laglig 

väg krävs att den skyddssökande befinner sig i det land denne ämnar söka asyl i eller vid dess 

gräns.
81

 I regel krävs en visering för tredjelandsmedborgare vid inresa till EU. Dessa 

viseringar kan antingen vara en Schengenvisering som tillåter dess innehavare en vistelse i 

samtliga Schengenstater eller nationellvisering som utfärdas i undantagsfall av berörd stat. 

Skillnaden mellan dessa är att Schengenvisering har större territoriell räckvidd medan den 

nationella varar under max ett år och har en mindre territoriell verkan då den kräver ett 

samtycke från andra stater för att gälla i dessa. Dock utgör Schengens viseringsregler ett 

hinder att nå fram till medlemsstaterna och söka asyl på laglig väg. 

 

Viseringskodexen innehåller två artiklar som kan tillämpas i undantagsfall om 

medlemsstaterna finner det nödvändigt. Dessa artiklar är 19 och 25. I artikel 19 förskrivs att 

det är tillåtet att frångå artiklarna på grund av humanitära skäl, internationella förpliktelser 

eller av hänsyn för nationella intressen. Dock ska dessa tillämpas restriktivt då det framgår att 

det är vid endast i undantagsfall som medlemsstaterna ska tillämpa dessa artiklar. I artikel 25 

föreskrivs att ett begränsat territoriellt visum ska utfärdas om en stat anser att det är 

nödvändigt utifrån ovannämnda tre rekvisit. I regel gäller denna visering bara i utfärdande 

landet; viseringen kan dock bli giltig i andra medlemsstater om dessa medger detta.
82

 Dessa 

artiklar kan öka asylsökandes möjligheter att ta sig till EU staterna i de fall länderna 

bestämmer sig för att tillämpa dessa. 

 

Utifrån de artiklar som har behandlats i viseringskodexen framgår det att viseringar endast rör 

korta vistelser och asylsökandes möjligheter att få en visering är därför väldigt små då dessa 

söker stadigvarande vistelser. Dessutom tillämpas undantagen i såväl artikel 19 och 25 när ett 

land finner det nödvändigt att frångå huvudregeln vilket kan påverkar asylsökandes 

möjligheter till en laglig inresa till Europa. Vidare medför artikel 21 en ytterligare svårighet 

för asylsökande då den trycker på kravet att kunna visa en återvändandeavsikt vid 

viseringstidens slut. Mot denna bakgrund verkar det te sig vara tämligen svårt för asylsökande 

att få en beviljad Schengenvisering.
83

 Dock om asylsökande olagligen lyckats ta sig ända fram 

till EU:s yttre gräns kan denne inte nekas inträde, då denne faller inom de undantagsrekvisit 

som stipuleras i artikel 5 Schengenkodexen. Vidare förstärks denna uppfattning i artikel 13.1 

Schengenkodexen då den understryker att man inte får neka skyddssökande inträde om det 

leder till att asylrätten påverkas negativt.   

 

5.3 Dublinförordningen 
I detta avsnitt presenteras Dublinförordningens uppkomst, utveckling samt relevanta artiklar 

för uppsatsens syfte. Dublinförordningen är en EU-rättsakt vars huvudsyfte är att fastställa 

kriterier och tillvägagångsätt för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret att pröva en 

ansökan om internationellt skydd för en tredjelandsmedborgare eller statslös person som 

                                                 
79
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vederbörande lämnat in i någon medlemsstat.
84

 Förordningen har genomgått några faser av 

förändringar, nedan följer en kort återblick av dessa. 

 

5.3.1 Dublinkonventionen 

Konventionen tillkom 1990 till följd av ett avtal mellan de dåvarande 12 medlemsstater som 

utgjorde EU.
85

 I enlighet med konventionen skulle det medlemsland som asylsökande först 

anlände till anses som ansvarig stat för asylprövningen.
86

 Huvudsyftet med denna 

bestämmelse var att motverka fenomenet asylum shopping, som innebär att en asylsökande 

söker asyl i flera länder samtidigt.
87

 Vidare ville man förhindra att skyddsbehövande själv 

väljer ett specifikt land för sin asylansökan.
88

  

 

5.3.2 Dublin II 

I samband med införlivandet av Amsterdamfördraget genomgick rättsakten några 

förändringar innan den trädde i kraft 2003. Det infördes förändringar i dess innehåll som ett 

steg i processen av att effektivisera rättsakten och dess huvudsyfte.
89

 Dessa förändringar 

innebar att förordningen skulle bidra till en enhetlig och snabb process av asylförfarandet.
90

 

Vidare infördes även de kriterier för att avgöra ansvarig stat
91

, och bestämmelsen som 

benämns suveränitetsklausulen.
92

 Denna klausul innebär att en medlemsstat har en befogenhet 

att när som helst ta över prövningen av en asylansökan som lämnats in i ett annat 

medlemsland, fastän den andra medlemsstaten har det egentliga ansvaret över ansökan. Syftet 

med denna bestämmelse var att förhindra att asylsökandes rättigheter skulle eftersättas, i fall 

där vederbörande riskerar att överföras till det första land denne anlände till.
93

 En annan 

förändring som tillkom Dublin II var Eurodac-systemet, vars syfte är att registrera alla 

asylsökandes fingeravtryck om vederbörande är över 14 år.
94

 

 

5.3.3 Dublin III 

Ytterligare en förändringsfas ägde rum år 2013. Den huvudsakliga skillnaden mellan den nya 

förordningen, som kallas för Dublin III, kontra den föregående är att användningen av 

Eurodac blir obligatorisk för samtliga medlemsländer. Suveränitetsklausulen ändrar namn till 

den diskretionära klausulen.
95

 

 

Dublin III har många stadganden i dess ingress som indikerar om förordningens huvudsyfte 

och ska vara vägledande för medlemsländerna. I ingressen deklareras att CEAS är grundat på 
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en fullständig och allomfattande tillämpning av flyktingkonventionen och New York-

protokollet vilket ska leda till att principen om non-refoulement fullt ut säkerställs.
96

 En annan 

viktig riktlinje från förordningen är skyddsgrundsdirektivet. Detta direktiv anses kunna bidra 

med ett effektivt verktyg när det gäller frågor som rätten till likabehandling för alla 

skyddssökande.
97

 Som avslutande princip nämner förordningen att det är av särskild vikt att 

samtliga skyddssökandes rättigheter garanteras och att det därför måste finnas möjligheter till 

effektiva rättsmedel som erbjuds vid beslut om överföringar. Dessa överföringar ska sedan i 

sin tur verkställas på ett sätt som ligger i linje med de internationella rättsprinciperna.
98

  

 

I enlighet med förordningens tredje artikel, första punkt ska medlemsstaterna pröva varje 

ansökan om internationell skydd som lämnas in inom någon av medlemsstaternas territorium, 

inklusive vid gränsen eller i transitområden. Ansvaret för prövningen av ansökan vilar på en 

enda stat, som bestäms i enlighet med förordningens tredje kapitel.
99

 

 

I tredje kapitlets inledande del, närmare bestämt artikel 7, redogörs följande: 

Att medlemsländerna ska iaktta de kriterier som återfinns i detta kapitel för att nå fram till 

ansvarig stat. Kriterierna ska vidare bearbetas i den följd de anges i kapitlet. Fortsättningsvis 

ska medlemsstaterna även ta hänsyn till den rådande situationen vid den tidpunkt ansökan 

först lämnades in i en medlemsstat.  

Generellt innebär förordningens regler kring fastställandet av ansvarig stat att den stat som 

har varit i störst grad delaktig i den skyddssökandes inresa till EU, också är det land som 

anses vara ansvarig för asylprövningen. Denna process kommer till uttryck i 

Dublinförordningens kapitel 3 i artiklarna 12 till 15. Här framgår även tillvägagångsättet för 

hur det avgörs vilken stat som varit mest inblandad. 

I artikel 12 ges en rangordning som ska tillämpas i förfarandet som leder till att ansvarig stat 

kan utses. I enlighet med denna artikel ska den skyddsökande initialt få sitt ärende prövat i det 

land denne har erhållit ett giltigt uppehållstillstånd ifrån, därefter i det land som utfärdat ett 

giltigt visum. Innehar personen i fråga flera uppehållstillstånd/visum ska vederbörande 

skickas till det land där uppehållstillståndet eller visumet har längst giltighetstid, om 

giltighetstiden är densamma gäller den stat vars visum eller uppehållstillstånd löper ut sist. 

Vidare gäller att den sökande ska få sitt ärende prövat av den stat vars 

uppehållstillstånd/visum medfört att den sökande kunnat ta sig till EU, fastän dessa har löpt 

ut, under den förutsättning att den sökande inte lämnat medlemsstatens territorium efter att 

giltighetstiden passerat. Avslutningsvis, om dokumentet som tillåter asylsökande att uppehålla 

sig lagligt i EU löpt ut för mer än sex månader sedan gällande visumet respektive två år 

gällande uppehållstillståndet ska ansvarig stat vara den där asylansökan lämnats in.   

Även artikel 13 ska beaktas i förfarandet att bestämma ansvarig stat för asylprövningen. 

Artikeln berör det fall där sökanden genom inresa eller vistelse passerar gränsen till en 

medlemsstat. Denna artikel föreskriver att ansvaret för asylprövningen vilar på den 

medlemsstat där skyddsökande först tagit sig till från ett tredjeland. Tyngdpunkten ligger i att 

asylsökande tagit sig igenom EU:s yttregräns. Först då aktualiseras ansvar för den stat vars 

gräns har överträtts. Detta innebär att bestämmelsen inte gäller de länder vars gränser 

överträdes av den asylsökande i en resa igenom unionen. I korthet innebär ovanstående att om 
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en skyddsökande tar sig in till Grekland från ett tredjeland, förefaller ansvaret ligga på 

Grekland att pröva asylärendet. Samma utfall aktualiseras i fall den asylsökande tagit sig först 

in till Grekland och sen igenom Bulgarien vidare till Sverige. Sverige ska därför i enlighet 

med denna artikel överföra den asylsökande till Grekland och inte till Bulgarien då Bulgarien 

i detta fall inte är den stat som utgör EU:s yttregräns. 

Ytterligare ett kriterium återfinns i artikel 15. Kriteriet rör de asylansökningar som sker till 

följd av inresa till medlemsstaternas territorium på annat sätt än genom sjö- och landsväg. 

Denna artikel uttrycker att även internationella transitområden faller inom 

Dublinförordningens regler vad gäller fastställandet av ansvarig stat. Ovannämnda artikel 

belyser att det land som flygplatsen ligger i anses utgöra ansvarig stat för asylprövningen.  

 

Fortsättningsvis föreskrivs i förordningen att i fall kriterierna som omnämnts i artiklarna 12-

15 inte anses vara uppfyllda, ligger ansvaret på den stat där skyddsökande lämnat in ansökan 

hos först. Detta framgår av tredje artikelns andra punkt. Fastän Dublinförordningen innehåller 

tydliga kriterier för avgörandet av ansvarig stat, lämnar förordningen inte länderna utan 

påverkan att följa dess bindande regler. Det finns möjlighet för länderna att påverka 

förförandet om ansvarig stat och göra undantag från förordningen. Den s.k. ”diskretionära 

klausulen” återfinns i artikel 17, och stipulerar att:  

”Genom undantag från artikel 3.1 får varje medlemsstat besluta att pröva en ansökan om 

internationellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller en statslös person, 

även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i denna förordning. ” 

Vad gäller artikel 17 ger förordningen dessvärre ingen beskrivning om hur eller när artikeln 

ska tillämpas, utan endast att möjligheten finns för medlemsländerna att tillämpa den om 

vederbörande land vill och därmed utveckla egen praxis.
100

 I artikel 3.2 har en ny 

bestämmelse tillkommit i förhållande till föregående förordning. Den föreskriver ett tvång för 

medlemsstaterna att tillämpa denna punkt när det kommer till dess kännedom att det råder 

systematiska brister i asylförfarandet hos mottagande land. Initialt ska det undersökas om det 

finns ett annat land som kan träda i stället för det land som har det egentliga ansvaret, och i 

andra hand ska det land som utför undersökningen att fastställa ansvarig stat bli ansvarig om 

det inte går att finna ansvarigt land i enlighet med förordningen.
101

 

Den stat som fastställs vara ansvarig utifrån de grundval i förordningen har sedermera en 

skyldighet. Denna skyldighet uttrycks i artikel 18, och innebär att den ansvariga staten ska 

såväl överta som återta skyddsökande. Vad gäller övertagandet aktualiseras skyldigheten i de 

fall där skyddsökande har ansökt om asyl i annan stat än den som är ansvarig. Det krävs att 

den stat som har den skyddssökande på sitt territorium meddelar det land som är ansvarigt 

inom 3 månader från dagen då asylansökan lämnades in, skulle det land som är ansvarigt 

godta övertagandet eller underlåta att besvara förfrågande stats meddelande så är landet att 

anse som ansvarigt.   

Angående återtagandet föreskrivs skyldighet gälla för ansvarigt land i det fall där 

skyddssökande har ansökt om asyl i flera medlemsstater. Följaktligen gäller återtagandet även 

i de fall skyddssökande efter avslag hos ansvarigt medlemsland söker asyl hos annan 
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medlemsstat. Fortsättningsvis gäller skyldighet för ansvarig stat under de omständigheter där 

skyddsökande befinner sig på annan stats territorium utan laglig rätt.
102

  

I artikel 26 stipulerar förordningen ett ansvar för de medlemsstater vars avsikt att överföra en 

skyddssökande till den stat som har det egentliga ansvaret för asylprövningen. Detta ansvar 

består av att staten måste meddela den skyddssökande alternativ dennes juridiska ombud, om 

att en överföring kommer att ske. Meddelandet ska ske innan verkställandet av överföringen. 

Sedan ska samtliga medlemsstater i en överföringsprocess, informera personen som kommer 

att omfattas av överföringen om vilka rättsmedel personen ifråga kan begagna sig av. Denna 

artikel är till för att garantera att förförandet ska vara rättssäkert.
103

 Förordningen innehåller 

ytterligare en artikel som är av särskild vikt ur en rättssäkerhets synpunkt. Här åsyftas artikel 

27. Den föreskriver att skyddssökande som omfattas av en överföring till ansvarig stat, ska 

tillhandahållas ett effektivt rättsmedel innan beslutet verkställs. Det innebär att innan en 

överföring sker, ska den skyddssökande kunna få sitt beslut prövat av en domstol genom en 

omprövning eller överklagan. Under tiden som prövning sker i domstol så har den 

skyddssökandes rätt att stanna kvar i berörd medlemsstats territorium. Vidare ger denna 

artikel skyddsökande rätt att ansöka om ett verkställighetshinder av överföringsbeslutet tills 

det att domstolen har fattat sin dom. Under denna process har den skyddssökande även rätt till 

ett rättsligt bistånd som innefattar en sammanställning av ärendet och ett rättsligt företrädande 

samt juridisk rådgivning. Dock är det upp till varje stat att föreskriva om dessa krav i sina 

nationella lagar.
104

 

5.4 Eurodac 
Eurodac är ett verktyg som infördes för att tillvarata Dublinförordningens respektive 

Schengenavtalets regler. Detta verktyg har till syfte att registrera asylsökandes fingeravtryck. 

Detta system motverkar att asylsökande, efter eventuellt avslag på sin ansökan, skickar in en 

ny sådan till ett annat EU-land. Systemet bidrar även till att förstalandsprincipen efterföljs av 

såväl medlemsstat som asylsökande. Eurodac kom att användas fullt ut 2003 i syfte att nå en 

harmoniserad migrations respektive asylpolitik.
105

  

 

Till en början brukades Eurodac frivilligt av medlemsstaterna, detta fram till 2009, därefter 

infördes ett tvång vad gäller programmets användning. Programmets huvudpolicy är att 

samtliga asylsökande personer över 14 år ska få sina fingeravtryck registrerade i databasen, 

samt att dessa uppgifter ska lagras i maximalt 10 år.
106

 I de fall asylansökan leder till 

beviljande av ett uppehållstillstånd eller medborgarskap gäller lagringen fram tills beslutet 

vinner laga kraft.
107

  

 

I syfte att förbygga missbruk av programmet har samtliga medlemsstater som ratificerat denna 

rättsakt en oberoende tillsynsenhet. Enhetens huvuduppgift är att granska och se till att 

systemets regler efterföljs och att asylsökandes rättigheter tillgodoses av medlemsstaterna vid 

användandet av programmet.
108

 I Sverige ligger ansvaret för hanteringen av Eurodacs 

uppgifter på Migrationsverket.
109
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6. Konflikter 
I detta avsnitt analyseras huruvida det föreligger konflikter rättsakterna emellan. Här åsyftas 

Schengenavtalet samt Dublinförordningen. Fortsättningsvis analyseras hur 

Dublinförordningen förhåller sig till såväl EKMR samt flyktingkonventionen. Vidare kommer 

även hänsyn tas till rättsakternas tillämpning i förhållande till asylrätten. Syftet med detta är 

att klargöra om det föreligger en konflikt, som riskerar att urholka asylrätten alternativt 

påverka den negativt. 

 

6.1 Schengenavtalet kontra Dublinförordningen 
Både Schengenavtalet och Dublinförordningen är åtgärder som har vidtagits i syfte att uppnå 

en harmoniserad asylpolitik i Europa. Vidare innehar Schengenavtalet stor vikt i frågor som 

rör vem som kan anlända till EU och senare söka asyl. Avtalet innehåller mekanismer 

beträffande visum och gränsövergång. Schengenavtalet har upprättats för att påskynda 

samarbetet gällande fri rörlighet för människor i Europa.  Ett steg i processen att tillvarata det 

huvudsakliga syfte med såväl CEAS som Schengenavtalet blev upprättandet av 

Dublinförordningen.
110

 I denna förordning framgår ett tydligt syfte att fördela ansvaret 

gällande asylsökande mellan konventionsstaterna. Det är mot denna bakgrund som det inte 

finns några konflikter rättsakterna emellan, då dessa rättsakter är till för att harmonisera 

grundtanken om en gemensam europeisk migrationspolitik.
111

 

 

6.2 Dublinförordningen kontra EKMR och Flyktingkonventionen 
Asylrätten är ett område med stor internationell prägel; EKMR och FN:s flyktingkonvention 

utgör viktiga delar av denna sfär.
112

Detta kommer till uttryck i asylprövningsprocessen, då det 

ska utredas om en person uppfyller de kriterier som krävs för att få en skydds- eller 

flyktingstatus. Dessutom föreskriver konventionerna rättigheter som ska iakttas av 

konventionsstaterna i sin kontakt med människor. Detta framgår explicit av EKMR. Vidare 

garanterar dessa konventioner att alla människor, vart de än befinner sig ska ha rätt till ett 

värdigt och okränkt liv samt frihet. Detta då dessa rättigheter är grundläggande och 

okränkbara.  

 

I Schengenavtalet och Dublinförordningen återges att vid tillämpning av dess artiklar ska 

medlemsstaterna tillvarata de principer (exempelvis förbud mot tortyr, bestraffning, 

förnedrande och omänsklig behandling och rätten till ett värdigt liv och non refoulement) som 

stadgas i såväl EKMR som FN:s flyktingkonvention. Därför föreligger ingen konflikt mellan 

dessa.
113

 Detta är något positivt sett ur ett asylrättsperspektiv, och är heller inte helt 

oproblematiskt. För att belysa och peka på eventuella konflikter som kan uppstå i 

tillämpningen av Dublinregelverket behandlas nedan flera rättsfall som har prövats i 

Europadomstolen och EU-domstolen. Fokus har legat på huruvida medlemsstaterna har tolkat 

Dublinförordningen korrekt, samt hur förordningen förhåller sig till de mänskliga 

rättigheterna i enighet med EKMR.  

 

Europadomstolens praxis gällande Dublinförordningen 
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T.I. v the United Kingdom
114

 

Fallen nedan kommer beröra tillämpningen av Dublinförordningens bestämmelse om 

ömsesidigt förtroende. Principen ömsesidigt förtroende innebär att medlemsstaterna ska känna 

en tillit till varandras rättssystem och att dessa bygger på kvalitet och legalitet. 

 

I Europadomstolen togs år 1998 ett fall upp för avgörande gällande ett överföringsbeslut i 

enlighet med Dublinförordningen och hur detta stod i förhållande till EKMR. Ärendet gällde 

en person som först hade sökt asyl i Tyskland och där fått avslag på grund av 

trovärdighetsproblem (tyska myndigheterna fann inte vederbörandes historia vara 

sanningsenlig). Därefter hade personen i fråga tagit sig till Storbritannien för att på nytt söka 

asyl där. Storbritannien överlät prövningen av asylärendet till Tyskland i enlighet med 

dåvarande Dublinkonvention. Detta accepterades av Tyskland och Storbritannien nekade 

personen ifråga en prövning av dennes asylärende, varpå vederbörande vände sig till 

Europadomstolen och yrkade på att Storbritannien, genom sitt beslut om att återsända honom 

till Tyskland, brutit mot EKMR:s 3 artikel (förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling och bestraffning) och även artiklarna 2 (rätten till liv), 8 (rätten till skydd för 

privat- och familjeliv) samt 13 (rätten till effektivt rättsmedel). 

 

Storbritannien yrkade på att man inte gjort sig skyldig till något brott mot ovan nämnda 

artiklar genom sitt beslut om att återsända den asylsökande till Tyskland. Storbritanniens 

yrkande vilade på två grunder, dels för att överförandet har sin grund i att Tyskland har det 

egentliga ansvaret över asylprövningen i enlighet med Dublinkonventionen dels på den grund 

att Tyskland var bundet av både EKMR och flyktingkonventionen, vilket Storbritannien såg 

som en säkerhet för att den asylsökande inte skulle löpa risk för att utsättas för varken brott 

mot liv eller frihet.  

 

Domstolen meddelade sin dom i mars 2000. Inledningsvis delade domstolen Storbritanniens 

uppfattning gällande deras tillvägagångssätt. Emellertid var domstolen noga med att påpeka 

att Storbritannien trots detta har en skyldighet för de människor som finns inom deras 

jurisdiktion att dessa åtnjuter det skydd som återfinns i EKMR. Vidare menade domstolen att 

det i sig inte räcker att Storbritannien förlitade sig på att Tyskland var bundna av EKMR, och 

att det således inte skulle finnas någon risk för missförhållande eller eftersättande av EKMR. 

Det domstolen menar här är följande: bara för att mottagarlandet Tyskland var bundet av 

EKMR gör inte detta att Storbritannien går fritt från sina skyldigheter enligt EKMR i 

förhållande till den skyddsbehövande. Fortsättningsvis kom domstolen fram till att det inte 

fanns någon grund som visade att Tyskland inte skulle följa sina förpliktelser enligt EKMR. 

 

Vad rör utfallet kom Europadomstolen fram till att målet skulle ogillas. Detta på grund av det 

inte framkommit något som skulle utgöra en risk för att Tyskland skulle återsända personen 

ifråga tillbaka till Sri Lanka. Fortsättningsvis meddelade Europadomstolen i sin dom att den 

asylsökande får vända sig till domstolen ånyo i det fall det föreligger en överträdelse av 

artikel 3 EKMR från de tyska myndigheterna. 

 

M.S.S v Belgium & Greece
115

 

Detta fall berörde också principen kring överföring av asylsökande till första asylland i 

enlighet med Dublinförordningen. Rättsfrågan som aktualiserades här var huruvida Belgien, 

genom sin överföring av den asylsökande i fråga till Grekland, som enligt Dublinförordningen 

är första asylland, gjort sig skyldig till brott mot EKMR. 
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Bakgrunden i korthet är att en afgansk man först hade anlänt till Grekland för att sedan ta sig 

vidare till Belgien och där ansöka om asyl. Belgien kom fram till att Grekland var ansvarig 

stat för asylprövning och beslutade om överföring av personen i fråga i enlighet med 

Dublinförordningens regler. När vederbörande anlände till Grekland utsattes han för 

förnedrande och omänsklig behandling av myndigheterna genom att han först 

frihetsberövades och därefter tvingades att leva på gatan då han inte fick hjälp från de 

grekiska myndigheterna i väntan på asylprocessen. 

 

Europadomstolen fann att både Belgien och Grekland gjort skyldiga till brott mot EKMR och 

anförde följande. Belgien är skyldigt till brott av EKMR:s artikel 3 och 13, mot bakgrunden 

att landet enligt Dublinförordningen hade möjlighet att använda sig av suveränitetsklausulen 

vid övervägande att Grekland inte kunde upprätthålla sina förpliktelser enligt EKMR. Detta 

fann domstolen som särskilt viktigt då den asylsökande då befann sig under Belgiens 

jurisdiktion. Domstolen menar här att Belgien kränkt artikel 13 EKMR då den skyddssökande 

inte fått åtnjuta effektivt rättsmedel där. Detta trots Belgiens vetskap om de brister som fanns i 

Grekland gällande asylförfarandet. 

 

I Greklands fall fann domstolen att landet gjort sig skyldigt för brott mot artiklarna 3 och 13 i 

EKMR. Vad gäller artikel 3 hade Grekland brutit mot den på två punkter: dels genom 

frihetsberövandet och dels genom att de grekiska myndigheterna efter frihetsberövandet inte 

handlagt asylärendet skyndsamt, vilket bidrog till att den asylsökandes situation hade 

förvärrats. Detta på grund av att vederbörande befann sig i extrem fattigdom under tiden för 

handläggning av asylärendet. Fortsättningsvis anförde domstolen att Grekland har åsidosatt 

artikel 13 EKMR genom att de grekiska myndigheterna inte bistått den asylsökande med rätt 

till effektivt rättsmedel. 

 

Avslutningsvis fastslogs domen och Grekland ålades att skyndsamt pröva asylansökan i 

enlighet med EKMR:s principer samt att Grekland inte fick utvisa personen ifråga innan 

prövningen skett.  

 

Mohammed v Austria
116

 

Även detta rättsfall avser Dublin II och huruvida en överföring strider mot EKMR. Målet i 

korthet rör en sudanesisk medborgare som anlänt till Österrike via Ungern och där ansökt om 

asyl. Myndigheterna i Österrike hade avslagit hans ansökan om asyl i enlighet med Dublin II, 

då man fann att vederbörande ska överföras till Ungern då det landet fanns vara ansvarig stat 

för asylprövningen. Då myndigheterna i Österrike dröjde med att verkställa sitt beslut om 

överföring i nästan ett år, lämnade mannen ånyo en asylansökan med nya omständigheter som 

vittnar om brister i Ungerns asylsystem. Dessa brister har UNHCR rapporterat om. Vidare 

anförde mannen att vid en verkställighet av överföringsbeslutet skulle han löpa risk att 

utsättas för en svår situation som skulle omfattas av EKMR:s tredje artikel och därmed strida 

mot konventionen. Han nekades inhibition av beslutet. 

 

Domstolen fann att det faktum att den skyddsökande inte fått sitt beslut inhiberat när denne 

gjort en överklagan i Österrike ansågs utgöra brott mot såväl artikel 3 och 13 i EKMR. Vidare 

menade domstolen att den situation som har förekommit i Ungern och som UNHCR:s 

rapporter vittnat om, kunde utgöra tillräckliga skäl att anse att en överföring till Ungern skulle 

kunna bryta mot EKMR:s tredje artikel. Vid tidpunkten för prövningen hade dock situationen 
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förbättrats genom att Ungern antagit ny lagstiftning för att få bukt på bristerna. Genom 

Ungerns nya lagstiftning kom domstolen fram till den slutsats att en överföring till Ungern i 

sig inte utgör ett brott mot EKMR:s tredje artikel. Mot bakgrund av ovannämnda 

omständigheter dömde domstolen till nackdel för den klagande och överföring kunde ske till 

Ungern.  

 

A.S. v Switzerland 
117

 

Detta rättsfall rör överföringar under den senaste Dublinförordningen (Dublin III). Domstolen 

har att ta ställning till huruvida en överföring av en man som lider av psykisk ohälsa utgör ett 

brott mot EKMR. 

 

Målet i korthet handlar om en kurdisk man från Syrien som anlänt till Schweiz via Italien. 

Mannen sökte asyl i Schweiz där även hans systrar bodde. Han led av post-traumatisk stress 

till följd av kriget i Syrien. Under sin vistelse i Schweiz behandlades han för sin åkomma, och 

var beroende av systrarnas stöd och hjälp för att kunna klara av sin vardag. De Schweiziska 

myndigheterna avslog hans ansökan om asyl och beslutade om överföring i enlighet med 

Dublinreglerna. Mannen anförde att han var beroende av systrarnas stöd i sin vardag, och att 

det fanns risk att han vid en överföring till Italien skulle riskera att inte få ett värdigt 

mottagande. Vidare skulle han inte heller erhålla behandling för sin psykiska ohälsa. 

 

Domstolen vidhöll att en försämring av den klagandes situation i sig inte utgör ett brott av 

EKMR:s tredje artikel, fortsättningsvis har det i målet inte framkommit något som skulle tyda 

på en behandling som skulle strida mot EKMR. Dessutom ansåg domstolen att den 

behandling som klagande erhöll i Schweiz inte var av avancerad karaktär, att denne inte 

skulle kunna tillgodoses liknande behandling i Italien. Vad gäller den klagandes 

beroendeställning till systrarna fann domstolen att då han har kunnat klara sig bra en lång tid 

utan systrarnas hjälp så kunde han göra det fortsättningsvis också.  

 

Domstolen dömde till nackdel för den klagande och fann att en överföring till Italien kan ske 

och utgör heller inte något brott mot tredje artikeln EKMR. Vidare bryter överföringen inte 

mot åttonde artikeln EKMR rätt till familjeliv.  

 

RH. v Sweden 
118

 
Detta fall gällde Dublin III och berörde överföring av en somalisk kvinna. Kvinnan hade 

ansökt om asyl i tidigare länder med annat namn och personnummer både i Nederländerna 

och Italien. Sverige avvisade hennes ansökan med stöd i Dublinförordningen och beslutade att 

skicka henne till Italien. Detta överföringsbeslut hann dock bli preskriberat och överföringen 

ägde därmed inte rum. I slutet av november 2012 ansökte den klagande återigen om asyl i 

Sverige, som skäl uppgavs att situationen i Somalia är förfärlig och att återvända kunde 

innebära att hon skulle dömas till döden då hon både flytt från äktenskapet och hemlandet. 

 

I Europadomstolen hävdade kvinnan att hennes avvisning från Sverige stod i strid med artikel 

3 EKMR. Vidare tillade den klagande att hon löpte risk att mista sitt liv ifall 

utvisningsbeslutet mot henne skulle komma att verkställas. Vidare framhöll hon att det 

saknade betydelse att hon uppgett tre olika namn, det rörde sig främst om felstavningar och 

detta var något som de inhemska myndigheterna hade fyllt i, inte den klagande.  
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Svenska regeringen utvecklade genom att erkänna den rådande situationen i Somalia som 

allvarlig. Situationen för kvinnor i landet var inte så hotfull att det innebar att alla kvinnor 

löpte risk att utsättas för en behandling som skulle strida mot artikel 3. Regeringen ansåg att 

den huvudsakliga frågan i målet var huruvida den klagandes situation skulle innebära 

kränkning av samma artikel vid ett eventuellt återvändande. 

 

Europadomstolen började med att redogöra att klagande är ifrån staden Mogadishu i Somalia 

och att det finns en flygplats där. Detta innebär att klagande kan komma till sin hemstad utan 

att behöva resa genom andra delar av landet. Vidare tog domstolen ställning till huruvida 

denna specifika avvisning skulle innebära en kränkning av EKMR. UNHCR har rapporterat 

om den rådande situationen och framhöll att säkerheten till viss del har förbättras men att det 

trots detta finns en överhängande risk att al-Shabaab kunde attackera. Av rapporten framkom 

att både Regeringen och allierade styrkor ofta har misslyckats med att tillgodose säkerheten 

för civila. Att kvinnor och flickor utgör en särskild riskgrupp är något som UNHCR fastställt. 

Domstolen drog slutsatsen att den klagande, såsom ensamstående kvinna, om hon återförvisas 

kommer till stor risk leva under omänskliga omständigheter som skulle strida mot artikel 3 i 

EKMR. Domstolen ansåg att de inhemska myndigheterna gjort en korrekt och utförligt 

utredning av klagandes specifika omständigheter.  

 

Vidare fann Domstolen att den klagandes framställning på många sätt var bristfällig och även 

till viss del icke trovärdig. Klagande har en bror samt farbröder i staden och har därmed 

manligt skyddsnät och stöd ifrån familjen. Fortsättningsvis kunde Domstolen inte se någon 

specifik situation som skulle riskera att klagande skulle utsättas för brott som ansågs strida 

mot artikel 3 EKMR. Klagandes avvisning till Somalia skulle därmed inte innebära en 

kränkning enligt bestämmelsen. 

 

EU- domstolens praxis gällande Dublinförordningen  
Med anledning av de rättsfall som tidigare redogjorts för, har Dublinförordningen även 

förekommit i EU- domstolens avgöranden där domstolen har tagit ställning till de regler som 

varit förekommande i Europadomstolens mål. I EU-domstolen konstaterades att dessa 

bestämmelser ska tolkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med såväl 

flyktingkonventionen, Europakonventionen som Europeiska unionens stadga.
119

  

 

N.S. v Secretary of State for the Home Department
120

 

Detta mål rör en afgansk medborgare mot Förenade kungariket där domstolen i ett 

förhandsavgörande har tagit ställning till huruvida tolkningen av EU rättsliga dokument, i 

detta fall Dublinförordningen, har legat i linje med unionsrätten.  

 

N.S. anlände till Förenade kungariket efter att ha passerat via Grekland. I Grekland satt han 

anhållen men ansökte dock inte om asyl hos de grekiska myndigheterna. Han satt anhållen i 4 

dagar sedan vart han frisläppt och underrättades att lämna landet inom 30 dagar. Innan N.S 

hann med att lämna Grekland vart han gripen och deporterad till Turkiet där han blev fängslad 

under svåra och inhumana förhållande. Han lyckades senare fly från fängelse till Förenade 

kungariket där han ansökte om asyl samma dag som han anlände dit. 

 

I det Förenade kungariket skickade myndigheterna en begäran till Grekland om att överta 

N.S. i enlighet med Dublinförordningen. Grekland svarade inte i tid och vart därför ansvarigt 

land i enlighet med Dublinförordningen. Kungariket meddelade sedan N.S. dess avsikt om en 
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överföring av hans ärende till Grekland. N.S. begärde att Kungariket istället skulle behandla 

hans asylansökan enligt 3.2 Dublinförordningen, och tillade att detta på grund av att det fanns 

risk för att hans grundläggande rättigheter skulle åsidosättas i samband med en överföring till 

Grekland.  

 

N.S. ansökte om prövningstillstånd vilket han också fick och ärendet gick därmed ända upp 

till Högsta domstolen i Förenade kungariket där domstolen beslöt om att lägga ärendet 

vilande och ansöka om förhandsavgörande i målet. 

 

Vid prövningen i EU-domstolen beslutade ordförande i domstolen att detta ärende skulle  

sammanföras med nedanstående mål. Därav kommer först en presentation gällande 

nedanstående måls bakgrund innan EU-domstolens domskäl och domslut redogörs. 

 

M.E. and others v Ireland
121

 

Detta mål rör fem asylsökande som har tagit sig till Irland genom Grekland. Samtliga ansökte 

om asyl i Irland. Även detta mål berör Dublin II och har prövats i EU-domstolen gällande 

huruvida en överföring till Grekland låg i linje med unionsrätten. 

 

I samband med deras ansökan om asyl i Irland uppdagades det att dessa har i Grekland endast 

lämnat fingeravtryck och inte ansökt om asyl, och härstammar från olika länder och därmed 

saknar band sinsemellan. Irland beslutar om en överföring av dessa asylsökande till Grekland 

i enlighet med Dublinförordningen, vilket samtliga fem motsätter sig. De har i sitt 

motsättande inte yrkat på att överföring skulle utgöra en kränkning av artikel 3 EKMR, utan 

endast att situationen i Grekland är olämplig vilket gör Irland skyldigt att tillämpa undantaget 

i 3.2 Dublinförordningen. 

 

Utifrån dessa omständigheter gick ärendet upp till domstol i Irland och ärendet ledde senare 

till att man ansökte om ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

 

Vid prövning i EU-domstolen kommer man initialt fram till att då det gemensamma 

europeiska asylsystemet är grundat på en fullständig tillämpning av flyktingkonventionen och 

en försäkran om att det råder ett förbud mot refoulement så ska ingen behöva riskera att 

återförvisas till ett ställe där denne riskerar att förföljas. Fortsättningsvis slår man fast att 

unionsrättsliga principer samt våra grundläggande rättigheter alltid ska efterföljas. Vidare 

bekräftar EU-domstolen att det råder en presumtion att asylsökande mottar en behandling i 

medlemsstaterna som ligger i linje med de krav som återfinns i såväl flyktingkonventionen, 

EKMR och EU-stadgan. Domstolen anser därför att varje medlemsstat måste, innan en 

överföring sker, erbjuda den asylsökande möjlighet att motbevisa presumtionen. Här åsyftas 

en möjlighet att bevisa att en risk kan föreligga att utsättas för behandling som skulle strida 

mot unionsrätten. Domstolen fortsätter sin argumentation med att mindre kränkningar av 

grundläggande rättigheter inte utgör skäl för att förhindra överföringar. Detta följer nämligen 

av själva syftet med unionen och genomförandet av området med frihet, säkerhet, rättvisa och 

det gemensamma europeiska asylsystemet som grundas på ömsesidigt förtroende och 

presumtionen om att andra medlemsstater iakttar unionsrätten och de grundläggande 

rättigheterna. Här åsyftas om domstolen skulle beakta alla ”små” kränkningar av de 

grundläggande rättigheterna så skulle det inte längre vara hållbart med att tillämpa 

Dublinförordningen. 
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Fortsättningsvis menar domstolen att det ligger på medlemsstaterna att i enlighet med artikel 

4 i EU-stadgan, förhindra överföringar till länder vars asylsystem är belastade med 

systematiska brister, således medlemsstaten inte svävar i okunnighet. 

 

När det gäller Grekland anser domstolen att landet är hårt belastat och bär en tung börda i 

förhållande till övriga medlemsstater genom att landet är föremål för 90 % av den illegala 

invandring som kommit till Europa. Domstolen finner landet vara oförmöget att upprätthålla 

en rättssäker och välfungerande asylprocess.  

 

Vidare slog EU-domstolen fast att det ligger på medlemsstaterna och dess rättskipande 

myndigheters ansvar att inte överföra en person till första asylland i enlighet med 

Dublinreglerna, när det finns en allvarlig risk eller andra skäl att anta att vederbörande vid en 

sådan överföring kommer att genomgå omänsklig eller förnedrande behandling. Detta trots att 

utgångspunkten i Dublinärenden är att man ska lita på att medlemsstaternas system fungerar. 

 

Mot bakgrund av ovanstående förhandsavgörande leder denna dom i EU-domstolen till att 

samtliga överföringar till Grekland stoppas.
122

    

 

6.3 Schengenavtalet/Dublinförordningens inverkan på asylrätten 
Schengenavtalet innehåller regler gällande visum och gränskontroller, detta är således något 

som anses vara positivt. Denna slutsats dras mot bakgrund att avtalet bidrar till en 

strukturerad rörlighet av människor inom EU.
123

 Vad gäller avtalets inverkan i förhållande till 

asylrätten, så bidrar avtalet till att flyktingar får det svårare att ta sig in till EU på ett lagligt 

sätt. Detta framgår av Schengens visumregler.
124

 Då Schengenländerna i enlighet med 

Schengenavtalet inte beviljar visum för asylsökande, utan endast reglerar visum gällande 

jobb, studier, och turism leder detta till att lagliga vägar för inresa saknas för den som önskar 

söka skydd i EU. Huvudregeln är att man inte kan söka asyl på distans, vid konsulat eller 

ambassader, då det enligt asylrättens regler krävs att man är på plats i det land man ansöker 

om asyl hos. Undantaget till detta är kvotflyktingar, här åsyftas sådana flyktingar som FN 

utser för sitt program om vidarebosättning.
125

 Detta resulterar i att människor som befinner sig 

i en utsatt situation, tar till drastiska metoder såsom illegal inresa samt riskabla resor över 

medelhavet med hjälp av människosmugglare.
126

  

 

Blickar man objektivt på Dublinreglerna kan det konstateras att dessa regler har till syfte att 

snabbt och effektivt komma fram till en ansvarig stat för prövning av asyl. Detta är i sig en 

positiv utgångspunkt, då det vid en korrekt tillämpning kommer leda till att den 

skyddsbehövande får en snabb asylprocess och således slipper gå i lång väntan och ovetskap 

om huruvida denne kommer att beviljas asyl eller inte.
127

 Vidare bygger den på Unionens 

rättighetsstadga och även EKMR.
128
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En annan viktig och central aspekt med Dublinförordningen i förhållande till asylrätten, är att 

den har till syfte att bidra till en jämnare fördelning av asylsökande över medlemsstaterna.
129

 

Detta bidrar till att asylmottagandet förbättras. Dublinförordningen bidrar inte alltid positivt 

till asylrätten vilket har slagits fast i ett antal domar från Europadomstolen. Det som har varit i 

fokus är reglerna gällande överföring till första asylland.
130

 Fortsättningsvis leder 

förordningen till att asylmottagandet koncentreras i de länder som gränsar till medelhavet, och 

fungerar som port till EU. Tittar man på Grekland så har detta scenario påverkat deras 

inställning till såväl mottagande av flyktingar som tillämpning av Dublinförordningen.  

Detta på grund av att antalet illegala invandrare som kommer till Europa oftast anländer till 

Grekland och detta påverkar landet genom att de får en tung börda att bära och det blir en 

ojämn fördelning av flyktingar. Resultatet av detta är att landet hamnat i en situation som de 

är oförmögna att hantera.
131

 

 

Fortsättningsvis antas det i Dublinförordningen att medlemsländerna har någorlunda liknande 

asylsystem. Här åsyftas såväl mottagandet av flyktingar som asylprövningsprocessen, vilket i 

sig är ett mål för medlemsländerna och ingen påtaglig verklighet i praktiken.
132

 Detta kan 

utläsas genom att såväl Tyskland som Sverige bedriver en mer generös flyktingpolitik i 

förhållande till andra medlemsländer, vilket får till följd att fler asylsökande eftersträvar att 

komma till dessa länder.
133
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 (7) Ingress till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 
130

 Se T.I. v the United Kingdom & M.S.S v Belgium & Greece, Mohammed v Austria m.fl. 
131
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pushbacks-av-flyktingar-och-migranter-1746/ och http://www.europaportalen.se/2016/01/eu-rapport-

grekland-har-misskott-flyktinghantering   
132
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M.S.S v Belgium & Greece nr. 21 January 2011 application no.30696/09   
133
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7. Analys  
 

7.1 Inledning 

Miljontals människor befinner sig på flykt i hopp om att finna en fristad. Den rådande 

humanitära krisen har sin förklaring i de konflikter som pågår, i länder som Irak, Afghanistan, 

Somalia och Syrien m.fl. Situationen ställer stora krav på såväl enskilda länder som 

människorättsorganisationer att bistå med hjälp och förse de människor som befinner sig på 

flykt med en fristad. Internationell lagstiftning såsom Flyktingkonventionen, EKMR, 

Schengenavtalet och Dublinförordningen har antagits att skydda och tillgodose 

skyddssökandes rättigheter och organisationer såsom Amnesty och UNHCR bidrar genom att 

dels uppmärksamma problemen och dels fördöma missförhållanden. Trots detta når inte 

lagstiftningen ända fram så som den är tänkt, vilket föranleder att delar av problematiken 

kvarstår.  

 

7.2 De internationella rättsakterna och asylsökandes rättigheter 

På internationell nivå utgör FN:s flyktingkonvention grunden för flyktingars rättsliga ställning 

och är den enda rättsakt som innehåller en definition på flyktingbegreppet. Det i sig är lite 

problematiskt, då konventionens kriterier för vad som anses utgöra en flykting är snävt 

formulerade och resulterar därmed i att endast en liten del av alla ”faktiska” flyktingar inryms 

i dess definition. På den regionala nivån, här åsyftas EU, återfinns en ytterligare definition av 

begreppet i form av artikel 2 Skyddsgrundsdirektivet som inrymmer ännu en kategori, övrigt 

skyddsbehövande. Något som fortfarande saknas är en internationellt accepterad bestämmelse 

som ger en positiv rätt till asyl, vad som idag finns är endast en rätt att söka asyl och inte en 

faktisk rätt att erhålla asyl. Detta tycks bero på, att man inte vill tvinga på stater att ge upp 

delar av sin statssuveränitet, då rätten till asyl anses utgör en inskränkning av denna. Man har 

på så sätt lämnat åt staterna att reglera och bestämma över vilka som får vistas på dess 

territorium. 

 

Inledningsvis om man tittar på EU:s rättsliga ramverk, så hade medlemsstaterna olika regler 

gällande asyl och dess förfarande innan framtagningen av CEAS. Detta kunde resultera i att 

samma asylärende kunde få olika utfall beroende på vilket land som handlagt ärendet. Detta 

problem ville man få bukt på inom EU och därmed tillkom CEAS-systemet. Jag är positivt 

inställd till detta system då det bidrar till rättssäkerhet, inte minst i form av harmonisering av 

såväl mottagandet av den skyddssökande som hanteringen av asylärendet. Vidare ställer 

CEAS upp en miniminivå av regler som är tvingande för medlemsländerna att följa, vilket i 

sin tur garanterar en harmonisering av asyl och migrationsfrågor. Fortsättningsvis grundar sig 

systemet på en fullständig tillämpning av såväl flyktingkonventionen som non-refoulement 

principen, vilket ger en trygghet för asylsökande att dennes rättigheter garanteras och 

tillgodoses. En viktig förändring på den europeiska arenan var Schengen-regelverket, vars 

syfte var att uppnå ett område med fri rörlighet i Europa, där gränskontroller skulle slopas till 

förmån för den fria rörligheten av såväl människor, tjänster, varor och kapital. Denna rättsakt 

har både för- och nackdelar. Syftet här är inte att uppnå en uttömmande uppräkning utan 

endast belysa en del av ämnet så att läsaren får en inblick i vad avtalet i praktiken innebär. 

Den enskilt viktigaste fördelen med detta avtal, vilket också utgör dess huvudsyfte, är att 

människor fritt får röra sig inom medlemsländerna. Resor i såväl semester som affärssyfte kan 

ske utan resedokument. Ur en asylsökandes perspektiv kan Schengens yttre gränser uppfattas 

som hårda. Vidare kan kontrollerna uppfattas som nödvändiga genom att EU behöver ha 

kontroll över flyktingnivån in till Europa, så att asylprocessen i dessa länder inte ska bli 

lidande till följd av okontrollerade yttre gränser. Nackdelarna med avtalet är många och inte 
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helt obetydliga, för att nämna ett par så är viseringskravet en sådan nackdel av betydelse, då 

den hämmar grundtanken med avtalet, detta mot bakgrund av att alla de europeiska länderna 

inte är med i samarbetet. Här åsyftas inte att viseringar inte ska få förekomma utan att kraven 

att få erhålla ett visum bör reduceras. Vilket skulle utöka en asylsökandes grundläggande 

rättigheter. En annan negativ aspekt med samarbete är att merparten av EU:s medlemsländer 

har undertecknat avtalet vilket i sin tur påverkar asylmöjligheterna för skyddssökande att 

komma till Europa på laglig väg och därmed kunna söka asyl. Denna slutsats dras mot 

bakgrund att för att kunna söka asyl krävs att vederbörande befinner sig i det land denne 

tänker söka asyl hos. Schengens viseringsregler försvårar möjligheten för skyddssökande att 

få ett sådant visum som förenklar deras inresa till EU, då det i enlighet med Schengens 

regelverk tydligt framgår att inresevillkoren inte omfattar asylsökande. Detta på grund av den 

som söker ett visum måste styrka sin återvändandeavsikt för att få tillstånd ett beviljat visum. 

En strikt och fullständig tillämpning av Schengenreglerna kan resultera i att en mur reses i 

asylsökandes ansikte. Däremot, om skyddsökande lyckas nå fram till Europas yttre gräns, kan 

dessa inte nekas inresa. 

 

Vad gäller Dublinförordningen är den i sin helhet till övervägande del positiv i förhållande till 

den skyddssökandes asylmöjligheter. Detta då den främst bidrar till att ge tydlighet i samband 

med en asylansökan, vilket kommer till uttryck genom att förordningen reglerat frågan om var 

personen ifråga ska söka asyl. Det medför att ingen skulle löpa risk att hamna utanför nätet, 

och på så vis utgör detta även ett hinder i det fall ett land inte vill kännas vid en person i 

samband med asylprocessen. Vidare motverkar det även fenomenet ”asylum shopping” som 

innebär att en ansökan görs i fler än ett land. Dock är detta rättsdokument inte helt fritt från 

nackdelar. En nackdel med denna rättsakt är principen om första asylland. Den syftar till att 

personer som vill söka asyl i EU, ska vända sig med sin ansökan till det land de först anlände 

till i Europa. Denna princip garanterar således att det alltid kommer vara ett land som blir 

ansvarigt för att pröva en asylansökan. Principen blir dock till nackdel i det fall där den 

tillämpas fullt ut, särskilt i de länder som geografiskt gränsar till medelhavet. I praktiken 

skulle detta innebär att länder som Grekland, Italien, Cypern, Malta och Spanien riskerar att 

få en stor andel asylansökande. Detta kommer att utgöra en påfrestning på såväl ländernas 

ekonomi samt humanitära resurser. Vidare kan detta även medföra att dessa länders vilja att ta 

emot flyktingar påverkas negativt, och i slutändan finns det risk för inhuman behandling av 

flyktingar och dess rättigheter.  

 

7.3 Europadomstolen och Dublin 

Fortsättningsvis har förordningen inte varit helt oproblematisk då den har förekommit i 

Europadomstolens praxis flera gånger. Detta beror inte på förordningen i sig utan mer att 

medlemsländernas tolkning och tillämpning av den har orsakat detta. Merparten av rättsfallen 

berör frågan om överföring i enlighet med Dublinreglerna och dess förhållande till EKMR. 

Europadomstolen har fäst störst vikt vid hur väl en stat som utför överföringen iakttar den 

skyddssökandes behov till information och effektiva rättsmedel i samband med en överföring. 

Fortsättningsvis lägger domstolen även fokus på hur väl medveten en stat är om hur 

asylprocessen ser ut i det land man ämnar överföra den skyddssökande till. En annan faktor 

som framkommer i domstolens argumentation i rättsfallen är att det ömsesidiga förtroendet 

som framgår av Dublinförordningen inte befriar medlemsstaterna från ansvar vid en 

överföring av en skyddsökande till ett annat medlemsland. Detta framgår tydligt av rättsfallet 

MSS vs Belgium & Greece. Avslutningsvis tar domstolen hänsyn till huruvida staterna 

beaktar non-refoulement principen i de fall dessa beslutar om en eventuell överföring. 
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7.4 Aktuell flyktingkris 

I takt med flyktingtillströmningen till EU som 2015 skedde till följd av den humanitära krisen 

i mellanöstern, har medlemsländernas tillämpning av Dublinförordningen och 

Schengensamarbetet varierat inom EU. Initialt hade merparten av EU:s medlemsstater en 

human inställning till den flyktingvåg som kom till Europa. Staterna öppnade dess gränser för 

flyktingmassorna och förenklade deras passage över olika territorium, dessutom försågs 

massorna med såväl transportmedel som proviant.
134

 Tyskland sympatiserade starkt med 

flyktingarna genom att man fattade beslut om att ”åsidosätta” Dublins regelverk om första 

asylland.
135

 Frågan som uppenbarar sig härnäst är huruvida Tyskland verkligen åsidosätter 

Dublinförordningen och därmed bryter mot EU-rätten? 

 

Svaret på denna fråga torde vara tämligen enkel att besvara och återfinns i 

Dublinförordningen. Dublinreglerna är, som tidigare nämnt i denna uppsats, till för att 

effektivisera asylprocessen och snabbt förse skyddssökande med en asylprövning. Därav finns 

den grundläggande principen om första asylland. Vidare stipuleras ett par kriterier i 

förordningens tredje kapitel som ska tillämpas i en specifik följd för att nå fram till ansvarig 

stat för asylprövningen. I artikel 17 samma kapitel anges att i det fall ett EU-land finner det 

vara påkallat kan det bortse från förordningens rangsystems och själv ta över ansvaret över 

asylprövningen. Denna bestämmelse är även känd som den diskretionära klausulen. Åtgärden 

som vidtogs av Tyskland resulterade i att landet lockade till sig mer skyddssökande än det 

kunde hantera.
136

 När det inhemska systemet nådde sin kulmen och bristerna i asylsystemet 

var ett faktum, vände Tyskland i sitt ställningstagande och återgick till första 

asyllandsprincipen, vilket är helt tillåtet i enlighet med Dublinförordningen.
137

 Dock är 

landets beteende inte optimalt i förhållande till asylrätten, då det inte är rättssäkert att stundvis 

inte tillämpa principen om första asylland och sedan vända till att tillämpa den fullt ut. 

 

Vad gäller Schengenländerna och dess gränskontroller genomgick dessa också en förändring 

på grund av det höga trycket av flyktingar till EU. Flertalet länder i EU beslutade om att 

införa inre gränskontroller för att dels uppnå en dämpning av trycket som EU länderna 

upplevde och få ordning på flyktingmottagandet.
138

 Åtgärden mottogs av kritik från såväl 

människorättsorganisationer som EU-medborgarna.
139

Kritikerna menade att den fria 

rörligheten och Schengensamarbetet befann sig i fara till följd av de inre gränskontrollerna. 

Vidare ansåg människorättsorganisationerna att dessa kontroller var inhumana och riskerade 

att stänga ute människor som är i behov av skydd.
140

 Andra kritiker gick längre i sin kritik och 

menade att de inre gränskontrollerna strider mot Schengensamarbetet. Detta påstående är 

missvisande då det egentligen handlar om tillfälligt återinförande av inre gränskontroller 

vilket är tillåtet i enlighet med Schengens gränskodex. Det är först när de inre 

gränskontrollerna reses upp för ett stadigvarande syfte som det strider- och riskerar hota 

Schengensamarbetet.  
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7.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan nämnas att rättsakterna innehållsmässigt inte är till någon nackdel 

för skyddssökande. Detta på grund av att både asylrätten och rättsakterna bygger på samma 

internationella principer. Däremot är bestämmelserna i dessa rättsakter formulerade på sådant 

sätt att de kan misstolkas av medlemsstaterna, som eventuellt leder till att de skyddsökandes 

rättigheter eftersätts eller försämras. En lösning på detta problem torde vara att EU som 

lagstiftare eftersträvar en mer tydlig och enhetlig reglering som minskar 

tolkningsproblematiken och tydliggör definitionen av bestämmelserna. Vilket kan utläsas av 

de fall som har tagits upp för prövning i Europa- och EU-domstolen.  
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