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SAMMANFATTNING 
 
För närvarande pågår en flyktingkatastrof som påverkar hela Europa. Hanteringen av flyk-
tingströmmen inom Europa styrs av EU-rätten, närmare bestämt Dublinförordningen. Konse-
kvenserna av Dublinförordningens tillämpning de senaste månaderna har lett till att dess 
funktion har ifrågasatts. Dublinförordningen har reviderats i syfte att bland annat minska de 
sekundära förflyttningarna inom EU. Syftet med denna uppsats är dels att redogöra för inne-
hållet i den reviderade förordningen och de rättsfall som ledde fram till revideringen, dels att 
undersöka om de ändringar som genomförts har inneburit att förordningens bestämmelser 
bättre motsvarar dess mål. Den metodik som har använts i denna uppsats är traditionell juri-
disk metod. De rättskällor som har undersökts är avgöranden från Europadomstolen och EU-
domstolen samt svenska rättsfall från Migrationsöverdomstolen. Doktrin har använts vid re-
dogörelsen av EU-rätten. Uppsatsens slutsats är att den nuvarande Dublinförordningen har 
bidragit med att koncentrera asylsökande till specifika länder där sedan mottagningssystemen 
har kollapsat, vilket i sin tur har resulterat till att förordningen inte anses som hållbar. EU-
länderna ska anses som säkra rättsstater gentemot varandra och tillgodose asylsökandes behov 
likvärdigt, vilket enligt rättsfallen nämnda i uppsatsen inte har upprätthållits. 
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1 INLEDNING  
 
1.1 Introduktion 
Alltsedan hösten 2015 har flyktingars rättsliga ställning blivit en central fråga. EU-ländernas 
beteende och en havererad tillämpning av Dublinförordningen har resulterat i diskussioner 
huruvida den borde avskaffas.  
 
Det är Dublinförordningen som reglerar i vilket EU-land en asylsökande ska få sin ansökan 
om asyl prövad. Dublinförordningen bygger på förstalandsprincipen som innebär att asylsö-
kande ska prövas i det första EU-land de anländer till. Som en EU-rättslig förordning omfattar 
Dublinförordningen alla EU:s medlemsländer. Människor som inte är medborgare i något EU- 
eller EES-land (Schweiz, Island eller Norge) definieras som tredjelandsmedborgare och har 
därmed möjlighet att söka internationellt skydd i EU:s medlemsländer.  
 
För att en tredjelandsmedborgare ska kunna beredas internationellt skydd i en av EU:s med-
lemsstater måste det först utredas vilken stat som ska bära ansvaret och sedan om personen är 
en flykting. Definitionen av flykting återfinns i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars 
rättsliga ställning samt i den svenska lagstiftningen i 4 kap 1 § Utlänningslag (2005:716). Pa-
ragrafen lyder: 
 

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 

att han eller hon känner välgrundad fruktan för förförföljelse på 
grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på 
grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp, och 
 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta 
lands skydd. 

 
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som 
är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse el-
ler om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskild och 
inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig 
natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd 
som ges av staten eller parter eller organisationer som kontrollerar 
hela eller en betydande del av statens territorium.  

 
Dublinförordningen skapades genom det europeiska asylpolitiska samarbetet i syfte att åstad-
komma mer funktionella gemensamma konstruktioner för att upprätthålla flyktingars rättsliga 
ställning. Den gemensamma asylpolitiken skulle medföra ett delat ansvar mellan unionens 
stater. Innan Dublinförordningen inrättats skickades nämligen asylsökande mellan olika med-
lemsstater som ofta försökte undvika asylansvaret. Dublinförordningen utgör på så sätt ett led 
i att ge medlemsstaterna incitament att bevaka sina gränser.1  
 
 
 
 

																																																								
1 Andersson & Ericstam. JP diskuterar Dublinförordningen (2014) 



	 2	

Dublinförordningens preambel lyder: 
 

(2) En gemensam asylpolitik, med ett gemensamt europeiskt asylsystem (Ceas), är en 
del av Europeiska unionens mål att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter tvingas söka skydd i un-
ionen på laglig väg. 
 
(7) […]Dessutom betonade det att Dublinsystemet fortfarande utgör en grundsten när 
det gäller att bygga upp Ceas, eftersom det tydligt fördelar ansvaret mellan medlems-
stater för prövning av ansökningar om internationellt skydd.2  

 
Den medlemsstat som förorsakar en inresa av en asylsökande får i regel ansvara för att pröva 
asylansökan från den personen som har rest in i medlemsstaten. Majoriteten av flyktingarna 
till Europa anländer från Medelhavet vilket har resulterat i att Grekland blivit den största ge-
nomfartsledaren för illegala immigranter till Europa. Grekland är attraktivt beläget i Europas 
sydöstra hörn och utgör förstahandsvalet för många av de människor som flyr från Mella-
nöstern. Dublinförordningens förstalandsprincip har därför lett till en koncentration av asyl-
sökande till Sydeuropa.  
 
Det enorma trycket av flyktingvågen har medfört till stora påfrestningar för myndigheterna i 
medlemsländerna och i synnerhet för Grekland, där situationen blivit ohållbar. Människor på 
flykt väljer numera avsiktligen att inte söka asyl i det första EU-land de anlänt till eftersom 
mottagningssystemen ofta har kollapsat. Vederbörande länder motsätter sig inte heller detta 
eftersom det medför mindre byråkrati för landets myndigheter. Trots att syftet med Dublin-
förordningen var att skapa ett gemensamt asylsystem som bygger på rättvis fördelning har den 
rådande flyktingsituationen banat väg för ett absolut åsidosättande av lagstiftningen.  
 
På EU-nivå har diskussioner påbörjats angående hur den framtida gemensamma asylpolitiken 
ska se ut. Medlemsstaternas förlorade förtroende till varandra har väckt tvivel om det nuva-
rande asylsystemet är hållbart. Ett omfördelningssystem har börjat uppfattas som mer positivt 
vilket skulle betyda slutet för Dublinförordningen.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för innehållet i och tillämpningen av EU:s 
Dublinförordning, samt huruvida de ändringar som gjorts i förordningen har lett till en för-
bättrad funktionell lagstiftning.  
	
1.3 Metod 
Jag har valt att använda mig av traditionell juridisk metod för att fastställa Dublinförordning-
ens innebörd och hur den bör tillämpas. En rad olika rättskällor har analyserats för att kunna 
fastslå innehållet i den reviderade Dublinförordningen. Detta inkluderar bland annat avgöran-
den från Europadomstolen samt förhandsavgöranden från EU-domstolen. Utöver internation-
ella domar har jag uppmärksammat svenska rättsfall såsom utvisningsavgöranden från Mi-
grationsöverdomstolen för att klargöra hur praxis har påverkat tillämpningen av Dublinför-
ordningen i Sverige. Eftersom min uppsats bygger på en EU-rättskälla ansåg jag att det vara 
väsentligt att redogöra för EU:s rättssystem. Denna redogörelse bygger på doktrin.  

																																																								
2 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 statslös person lämnat in i någon medlemsstat.	
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1.4 Avgränsning  
I uppsatsen beskrivs endast vissa av de konsekvenser som ledde till en revidering av Dublin-
förordningen. I och med de nämnda begränsningarna har inriktningen i uppsatsen fokuserats 
på specifika rättsfall som har varit avgörande för den nuvarande Dublinförordningen. Med 
dessa berörda förbehåll har jag valt att inte skildra någon större omfattning av praxis.  
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2 EU 
2.1 Allmän information  
EU är en organisation och ett politiskt system. Det politiska systemet omfattas av politiska 
aktörer vars strävan är att framföra sina intressen. Sverige gick med i den Europeiska unionen 
den 1 januari år 1995, vilket medförde att unionens lagar måste efterföljas i Sverige. EU:s 
fundament bygger på att unionen är skapad av medlemsstaterna, därmed har EU befogenhets-
inskränkningar gällande sin maktkompetens. Det är fördragen EU:s kompetens grundar sig på 
och därmed är unionens befogenhet begränsad till vad som framgår av dessa fördrag. Princi-
pen om tilldelade befogenheter enligt artikel 5.2 FEU grundar sig på att EU inte har makt att 
reglera på områden om inte beslutanderätten har överlåtits från staterna. Det är endast EU-
domstolen som har befogenhet att avgöra om EU har handlat utanför sin kompetens.3 Det som 
skiljer EU från en federal stat är bland annat att EU lagligen inte kan bevilja sig själv ny kom-
petens enligt artikel 263 FEUF.4 
 
EU:s fem centrala politiska institutioner är Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd, Europeiska rådet och Europeiska unionens domstol. De tre först-
nämnda utgör de centrala institutionerna och kallas EU:s institutionella triangel. Kommiss-
ionen, Parlamentet och Rådet är de centrala aktörerna i EU:s lagstiftningsprocess. Kommiss-
ionens centrala uppgift är att framställa förslag till lagstiftning, kontrollera att unionens stater 
följer EU-reglerna och att fattade beslut verkställs. Parlamentet medverkar till unionens lag-
stiftning som stipulerar budgeten samt granskar den verkställande makten vilket också hör till 
Parlamentets uppgift. Den beslutande institutionen gällande EU:s lagstiftning utgörs av Mi-
nisterrådet. Ministerrådet ser även till att verkställande uppgifter utförs och ser till att harmo-
nisera politiken inom medlemsstaterna. Anvisningar för unionens samarbetsinriktning ansva-
ras av Europeiska rådet som har en avgörande roll enligt primärrättens lagstadga.5 
 
EU-rätten består av en rad rättskällor som är indelade i sju olika kategorier: primärrätt, sekun-
därrätt, andra sekundärrättsliga rättsakter, internationella överenskommelser, allmänna rätts-
principer, EU-domstolarnas praxis och icke-bindande rättsakter. Primärrätten, sekundärrätten 
och andra sekundärrättsliga rättsakter väger tyngst.6 
	
2.2 Primärrätt 
EU:s primärrätt kan likställas med de svenska grundlagarna och dess primära funktion är att 
klargöra och konkretisera enskilda individers rättigheter och skyldigheter samt vilka åtgärder 
som får utföras. Primärrätten utgörs av fördragen med dess protokoll och förklaringar som 
tillsammans utgör EU:s konstitution. EU-fördraget och EUF-fördraget är de mest betydelse-
fulla rättsakterna och innehåller EU:s fundamentala, institutionella och materiella stadgan-
den.7 Primärrätten preciserar EU:s uppgift, redogör inskränkningar i maktutövningen samt 
klargörandet av friheternas och rättigheternas centrala aspekter.8  
 
2.3 Sekundärrätt  
Utgångspunkten rörande EU:s sekundärrätt är att den måste vara förenlig med primärrätten. 
Den sekundärrättsliga lagstiftningen är beroende av primärrätten eftersom att institutionerna 
som stadgar sekundärrätten vilar på primärrättens bestämmelser som därför utgör förutsätt-
																																																								
3 Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan & Lindholm, Johan. EU-rätt. Malmö: 2010 s. 27, 29 
4 Tallberg, Jonas. EU:s politiska system. Lund: 2013 s. 12  
5 Ibid, s. 15 
6 Ibid, s. 16 
7 Derlén, M. Ingmanson, S & Lindholm, J. EU-rätt. 2010 s. 39 
8 Ibid, s. 40 
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ningen för utvecklingen av sekundärrätten. Däremot har sekundärrätten inte samma värde som 
primärrätten eftersom att unionens lagstiftning är rangordnad. Syftet med lagstiftningen i un-
ionen är åstadkommandet av framtida mål. Nationellt kan enskilda individer åberopa fördra-
gen eftersom de innehåller väsentliga rättigheter och skyldigheter som ska efterföljas av un-
ionens medlemsstater.9 Det är EU:s institutioner, som Ministerrådet och Parlamentet, som 
fattar beslut om den sekundärrättsliga lagstiftningen. Sekundärrätten innehåller konkreta rät-
tigheter och skyldigheter.10 Trots att det föreligger en hierarkisk rangordning av EU:s rättskäl-
lor tillämpas de sekundärrättsliga akterna, förordningar, direktiv och beslut, lika. Det förelig-
ger alltså ingen inbördes rangordning mellan rättsakterna utan skillnaden utgörs av på vilket 
sätt medlemsstaternas är bundna av rättsakten.11 
 
2.4 Förordning 
Förordningar räknas in i sekundärrättsliga akter. Enligt artikel 288 i FEUF har förordningar en 
bindande verkan för alla medlemsstater i EU. Förordningar är direkt tillämpliga enligt fördra-
gen. Förordningar är regler som förhåller sig mer eller mindre på samma sätt som nationell 
lagstiftning på grund av dess egenskaper.12 Staten, offentliga organ samt fysiska och juridiska 
personer omfattas alltså av förordningar när de träder i kraft. Inför domstolar och andra nat-
ionella myndigheter kan förordningar utan vidare åtgärder åberopas. EU:s medlemsstater har 
inte tillåtelse att omvandla eller inkorporera en förordning till nationell rätt utan de gäller di-
rekt. Förordningar utgör därför ett effektivt instrument för att harmonisera rätten mellan med-
lemsstaterna. Det enda undantaget är om det föreskrivits att möjligheten finns för transforme-
ring i den nationella rätten.13  
 
Förordning skiljer sig från ett direktiv i den meningen att de inte riktar sig till enskilda utan 
till medlemsstaterna direkt. Detta innebär att unionens stater måste implementera direktiven i 
den nationella rätten och har möjlighet att påverka den, förutsatt att målen med direktiven 
förverkligas.14 
  

																																																								
9 Derlén, M. Ingmanson, S & Lindholm, J. EU-rätt. 2010 s. 41 
10 Ibid, s. 41  
11 Ibid, s. 42  
12 Ibid, s. 48 
13 Ibid, s. 48 
14 Ibid, s. 49 



	 6	

3 UTVECKLINGEN AV EU:S ASYLRÄTT 
3.1 Mänskliga rättigheternas ansats 
Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna som undertecknades år 1950 var den första i sitt slag. Konventionen innefattade 
övervakningsorgan som den Europeiska kommissionen och den Europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter. Respektive organ ansågs vara nödvändiga och viktiga pelare för att 
tillvarata skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna.15  
 
Konventionen innebar vissa nödvändigheter utifrån ett människoperspektiv, som ställde krav 
på att staterna kunde garantera medborgarna eller människor som befinner sig i landet ett vär-
digt liv. De mänskliga rättigheter som omfattades av konventionen redogjorde en stats skyl-
dighet till varje individ. Det staterna skulle utgå från var att varenda människa skulle anses 
som fri och vara lika i värde och ha samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna skulle åt-
njutas av varje människa utan någon form av diskriminering.16  
 
Vidare omfattades de av olika principer, ställningstaganden och regler som skulle tillgodose 
människans grundläggande behov. De mänskliga rättigheterna kan kategoriseras som med-
borgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.17 Skyddet skulle framför-
allt omfatta minoriteter, deras rätt att utöva sin religion och tillvarata sin kultur samt frihet att 
praktisera sitt eget språk. Det ansågs att skyddet synnerligen skulle omfatta barn som tillhör 
en särskilt utsatt grupp och att barnets rättigheter skulle räknas in som en mänsklig rättighet.18  
 
3.2 Asylrättens ansats 
De västeuropeiska staterna var ansvariga för tillkomsten av den Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och efter andra världskri-
gets slut var det nödvändigt att tydliga bestämmelser kom till stånd angående staternas skyl-
dighet gentemot individen. Efter den kraftiga ökningen av asylsökande under Europakonvent-
ionens tillkomst resulterade även till att internationella överenskommelser om hanteringen av 
asylärenden började diskuteras. Det var auktorisationsprincipen som Dublinkonventionen från 
början grundade sig på i strävan efter en gemensam asylpolitik som omfattade flyktingars 
garanti att få sin ansökan prövad i en fördragsslutande stat.19 
	
Trots att Europakonventionen grundar sig på mänskliga rättigheter saknades bestämmelser 
angående asylrätt. Europakonventionen omfattade principen om att de länder som underteck-
nar och ratificerar konventionen måste begripa samt komma överens att begränsa det fria utö-
vandet av sina rättigheter enligt allmän internationell rätt. Europakonventionens princip skulle 
hänvisa till de skyldigheter staterna åtagit sig i samband med undertecknandet. Hänvisningen 
till dessa skyldigheter gällde närmast artikel 3 om förbud mot tortyr.20 
 

(3) Förbud mot tortyr 
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning. 

 

																																																								
15 Birkeland, Tor (red.). Asyl i Norden. Dansk Flygtningehjælp. København: 1990 s. 136 
16 SOU 2010:70 s. 109 
17 Ibid, s. 110-111 
18 Ibid, s. 112 
19 Birkeland, T. Asyl i Norden. 1990 s. 16 
20 Ibid, s. 136 
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Artikel 3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr och omänsklig behandling är relevant i 
relation till asylärenden. Många asylsökande har åberopat att de kränkts i enlighet med nämna 
artikel på grund av att de har blivit omänskligt behandlade i samband med asylförfaranden. 
 
Artikel 8 om bland annat rätt till familjeliv var även en viktig och aktuell betydelse i samband 
med asyl- och flyktingfrågorna och utgjorde en del av asylsökandes ställning därmed var även 
den en potentiell del av asylrätten.21 
 

(8) Rätt till skydd för privat- och familjeliv Var och en har rätt till respekt för sitt privat- 
och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.	
	

De västerländska staterna upplevde även en drastisk ökning av asylansökningar från 1970-
talet till 1980-talet och bedömde att internationella överenskommelser om behandlingen av 
asylärenden var nödvändiga att påbörja. Av de asylsökande under 1980-talet var en stor majo-
ritet från länder som Polen, Turkiet och forna Jugoslavien.22 
 
Europarådets asylrättspolitik fick sin ansats år 1977, då seriösa diskussioner påbörjades angå-
ende möjligheten att av staterna utkräva att rätten till asyl inkorporerades i Genèvekonvent-
ionen. Orsaken till varför Europarådet inledde det asylrättsliga arbetet var för att UNHCR 
klargjorde att rätten till asyl som faller under en stats jurisdiktion hade havererat.23  
 
För att lösa det internationella flyktingproblemet förordnade Europarådets ministerkommitté 
en särskild ämbetsmannagrupp vars huvudsakliga uppgift var att utforma en konvention för 
att komma till rätta med staternas asylpolitik. Expertkommittén vid namn Ad Hoc Committee 
of Experts on the Legal Aspects of Territorial Asylum, Refugees and Stateless Persons (CA-
HAR) skapades för att lösa första asyllandsfrågan.24 
 
I maj år 1985 initierades det första mötet gällande den utökade asylsituationen i Europa vilket 
anordnades av UNHCR. I sammanträdet deltog 20 europeiska länder och 15 icke-europeiska 
länder samt ett antal frivilliga organisationer. Flyktingkommissariatet sammanfattade de åtta 
punkter som framkom genom de konsultationer som diskuterades och är idag fundamentet för 
tillvägagångssättet för asylsituationen. Bland de åtta punkterna introducerades en inblick till 
förstalandsprincipen och att en europeisk överenskommelse om första asylland måste ingås.25 
 
Den 14 juni år 1985 slöts Schengenavtalet mellan Tyskland, Frankrike, Belgien samt Neder-
länderna och Luxemburg, vilka föreskrev villkoren för innergränsernas avveckling. De ar-
betsgrupper som tillsattes i samband med avvecklingen av gränskontrollerna fick även i upp-
gift att behandla asylpolitiken.26 
 
Framställningen av konventionen utvecklades långsammare än planerat, vilket gjorde att arbe-
tet inleddes först år 1986 efter påtryckningar från EU samt intensifieringen av asylsökande. I 
maj år 1989 i Madrid enades ministrarna för de olika arbetsgrupperna om gemensamma rikt-
linjer i första asyllandsfrågan. Första asyllandskonceptet var nu ett faktum och konventionsar-

																																																								
21 Birkeland, T. Asyl i Norden. 1990 s. 137 
22 Ibid, s. 12 
23 Ibid, s. 16 
24 Ibid, s. 16 
25 Ibid, s. 13 
26 Ibid, s. 15 
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betet påbörjades samt utformningen av konventionen resonerades mellan EU-ministrar och 
UNHCR.27  
 
I och med att Schengenavtalet slöts i mitten på 1980-talet tillämpar alla granskade länder i 
Europa förstalandsprincipen. Det vill säga att en asylsökande kan skickas tillbaka till det land 
där asylsökande först anlänt till under förutsättning att landet kan erbjuda skydd. Alla länder 
som tillämpar Genèvekonventionen från år 1951 betraktas som säkra asylländer. 
Förstalandsprincipen var ett viktigt element i Dublin- och Schengenavtalet och implemente-
ringen av förstalandsprincipen, men trots detta vidtog endast ett fåtal länder åtgärder för sin 
nationella lagstiftning.28 
 
Grunden för konventionen blev en princip kallad auktorisationsprincipen vilken omfattade 
territoriell asyl. Auktorisationsprincipens syfte var att bringa klarhet om en stats ansvar att 
utreda en asylsökandes skyddsbehov där inresan skett, det vill säga den första medlemsstat 
som den asylsökande anlänt till. Strävan efter att få en gemensam asylpolitik hade påbörjats 
och de avtal som utvecklades var byggda på principer som skulle tydliggöra staternas an-
svar.29 
 
Expertkommitténs uppgift var att slutföra bestämmelser rörandes en stats skyldighet att uppta 
en sökandes begäran om asyl för det område som faller under landets jurisdiktion. Principerna 
innefattade en stats skyldighet att vid en inpassering av en sökande fullfölja dennes behand-
ling av asyl. Asylsökande skulle förses med en garanti av en fördragsslutande stat att vederbö-
randes asylansökan behandlades. Principen innefattade även andra bestämmelser som berörde 
frågan huruvida den asylsökandes maka eller make befann sig i en annan fördragsslutande stat 
skulle ansökan prövas där vederbörande befann sig.  
 
Möjligheten skulle även finnas för en fördragsslutande stat att på eget initiativ överta en asyl-
sökandes prövan vid humanitära skäl. Principerna innehöll även en stats rätt till särskild lag-
stiftning och praxis rörande flyktingar, det vill säga en egen asyllagstiftning när bedömning 
gjordes rörande prövan av asyl. En annan viktig grundläggande princip var bestämmelsen om 
att ett avslagsbeslut skulle ha extraterritoriell effekt. Detta innebar att ett avslagsbeslut som 
fastställts av en fördragsslutande stat skulle vara rättsligt bindande i de andra fördragsslutande 
länderna.30 
 
3.3 Dublinförordningen 
Sveriges inträde i EU 1 januari år 1995 resulterade i att vi överlämnade en del av vår maktbe-
fogenhet till unionen. Artikel 67.2 i FEUF, vilket utgör EU:s primärrätt, klargör att unionens 
stater ostridigt har ett solidariskt ansvar rörande frågan om asyl och därmed Dublinförord-
ningen.31  
 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ersatte den tidigare Dublinförordningen från 
år 2003 (EG) nr 343/2003 och antog den 26 juni år 2013 Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 604/2013. Förordningen består av ansvarskriterier som klargör vilken av un-
ionens stater som ska pröva en asylsökandes vädjan om internationellt skydd. En EU-
förordning förhåller sig direkt till nationell rätt, i motsats till ett EU-direktiv som måste im-

																																																								
27 Birkeland, T. Asyl i Norden. 1990 s. 15 
28 SOU 1994:135 s. 74 
29 Birkeland, T. Asyl i Norden. 1990 s. 16 
30 Ibid, s. 17 
31 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT C 326/1 
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plementeras i nationell lagstiftning. För att den svenska lagstiftningen inte ska bryta mot Dub-
linförordningen har utlänningslagen anpassats genom 5 kap. 1 c § UtlL. Nämnda paragraf 
hänvisar till Dublinförordningen angående bestämmelserna om asylsökandes överföring och 
avvisning samt att förordningen tillämpas i Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.32  

3.3.1 Bakgrund  
Dublinförordningen har reviderats ett flertal gånger och utgjorde initialt inte en förordning. 
Den signerades 15 juni år 1990 i Dublin av unionens tolv stater, därav av dess dåvarande 
namn Dublinkonventionen. Det dröjde fram till den 1 september år 1997 innan den trädde 
ikraft för de tolv ursprungliga signatärstaterna.33 	
	
Under ett möte som hölls i Tammerfors den 15 och 16 oktober år 1999 enades det Europeiska 
rådet om hur ett gemensamt europeiskt asylsystem skulle åstadkommas, vilket var grundat på 
en oinskränkt tillämpning av Genèvekonventionen. Detta skulle säkerställa att ingen männi-
ska skulle riskera att bli utsatt för förföljelse och upprätthållandet av principen om non-
refoulement. ”Förbud mot utvisning och avvisning” återfinns i artikel 33.1 i Genèvekonvent-
ionen: 
 

(33.1) Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flyk-
ting till gränser mot områden varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans 
ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. 

 
Artikel 63 infördes i EG-fördraget genom Amsterdamfördraget den 2 oktober år 1997, som 
förordnades av Europeiska rådet i Tammerfors. Tillika föreskrevs protokoll nr 24 om Asyl för 
medborgare i Europeiska unionens medlemsstater vilket bifogades till nämnda EG-fördrag. 
Genom protokollet skulle ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna uppnås beträf-
fande asylärendens moment, från de praktiska och rättsliga ändamålen till att räknas som 
säkra ursprungsländer i relation till varandra. 
 
I samband med antagandet av artikel 63 i EG-fördraget ersattes Dublinkonventionen med för-
ordning (EG) nr 343/2003 som trädde i kraft den 17 mars år 2003 och principen om non-
refoulement skulle respekteras av samtliga medlemsstater.34 Skillnaden mellan en konvention 
och en förordning är att en konvention inte erhåller lika stort inflytande i tillämpningen av 
staternas nationella rätt. En konvention behandlas i två steg. Det första är att länderna offici-
ellt stödjer konventionen genom att signera den. Det andra steget är att bekräfta den genom 
ratificering, vilket resulterar till att landet åtar sig att rätta sig efter åtaganden som konvent-
ionen föreskriver.35	
 
I punkt 3 i inledningen till Dublinförordningen föreskrivs att utan inskränkningar ska princi-
pen om non-refoulement iakttas. Principen betecknar garantin att ingen människa ska skickas 
tillbaka till ett land där han eller hon kan bli utsatt för förföljelse. Principen kompletteras i 
artikel 3 i Dublinförordningen, som beskriver att medlemsstaterna har möjlighet att skicka en 
asylsökande till ett säkert tredjeland förutsatt att de inte bryter mot artikel 21 i skyddsgrunds-
direktivet:  
 
																																																								
32 Sandesjö, H. Barnrättsperspektivet i asylprocessen. 2013 s. 62 
33 Bergenstråhle-Lind, Riksantikvarieämbetet 12/12 2015 
34 EU-domstolens dom den 21 december 2011 i mål N.S. m. fl. mot Secretary of State for the Home Department 
(mål C-411/10 och C-439/10) 
35	Bergenstråhle-Lind, Riksantikvarieämbetet 12/12 2015	
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(3.3) Varje medlemsstat behåller möjligheten att skicka en sökande till ett säkert tredje-
land om inte annat följer av de bestämmelser och garantier som föreskrivs i direktiv 
2013/32/EU.  

 
Artikeln 3 ger vägledning då det råder förvirring av fastställandet av ansvarigt medlemsland 
på grundval av ansvarskriterier. Följaktligen blir medlemsstaten där ansökan först lämnades in 
prövningsansvarig om internationellt skydd. 36  Non-refoulement principen betecknas som 
grundstenen i den internationella flyktingrätten och utgör idag internationell sedvanerätt. 
Principen om non-refoulement är en fundamental humanitär princip som stater inte kan reser-
vera sig emot. Principen ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning när deras liv eller 
frihet hotas eller riskerar förföljelse. Asylsökande är följaktligen skyddade genom principen 
om non-refoulement fram tills ett slutligt avslag på ansökan i en rättssäker asylprocedur.  
 
Det mest omtalade fallet i Sverige där principen om non-refoulement inte tillämpades var 
utvisningen av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Al Zery. De båda männen var miss-
tänkta för att bedriva terroristrelaterad brottslighet varför det beslutades om utvisning från 
Sverige. Det dåvarande statsrådet, senare migrationsminister, Barbro Holmberg försvarar in-
cidenten med påståendet att det rörde sig om ett problematiskt dilemma. Eventuellt kunde de 
båda männen vara skyldiga, vilket medförde att en fristad erbjöds till två terrorister. Det andra 
alternativet innebar kränkande av principen om non-refoulement.37 Risken att överträda prin-
cipen om non-refoulement undgicks genom att utkräva en garanti från Egypten. Garantin 
skulle försäkra att utvisandet av Agiza och Al Zery till Egypten inte kränkte principen. De 
båda männen utvisades till ett land med en garanti som försäkrade att det inte skulle föreligga 
någon risk för att bli utsatta för tortyr. Vad som kritiserades var att Sverige förlitade sig helt 
på en sådan garanti från en diktatur som Egypten. Tänkbara lösningar till situationen var att 
de båda männen kunde ha fått husarrest tills de ställdes inför rätta i en svensk domstol för 
anklagelserna om planerat terrordåd. Efterforskningar har senare kunnat konkret framföra att 
de båda männen utsattes för tortyr.38 Principen om människors okränkbara värdighet är fast 
förankrad i den internationella rätten vilket utgjorde att regeringen fick hård kritik av behand-
lingen av Agiza och Al Zery. Barbro Holmberg, trots att uppgifter om tortyr uppdagades, till-
kännagav aldrig att misstag utförts i beslutet angående utvisningen av Agiza och Al Zery. 

3.3.2 Inträdet av (EU) nr 604/2013 
Den 1 januari år 2014 trädde en reviderad version av Dublinförordningen i kraft (EU) nr 
604/2013. I och med revideringen ändrades även begreppet asyl till internationellt skydd vil-
ket är karaktäristiskt i skyddsgrundsdirektivet. Förändringens innehåll omfattades bland annat 
av att ensamkommande barn skulle undantas från tillämpningen av Dublinförordningen. Där-
till har bestämmelser införts angående principen om barnets bästa och det har fastställts att 
barn ska åläggas ombud med juridisk kompetens. Vidare utökades familje- och släktbegreppet 
vilket innebar att flera personer kunde sammanföras i syftet att få sin asylansökan gemensamt 
prövad.  
 
I den reviderade förordningen infördes även tre olika alternativ som medlemsstaterna fick ta 
del av gällande överklagarbestämmelser. Medlemsstaterna föreslogs alternativ på grund av de 
olika rättssystemen i länderna. Bestämmelserna gällde frågan huruvida ett överklagande ska 
ha suspensiv effekt eller inte. Det första alternativet som återfinns i artikel 27.3 i Dublinför-
ordningen är att ett överklagande får automatiskt suspensiv verkan. Det vill säga verkställig-
																																																								
36 Sandesjö, Håkan. Barnrättsperspektivet i asylprocessen. Norstedts Juridik: 2013 s. 63 
37 Leffler, T. & Truedson L. Egyptieravvisningen (2010) 
38 Bet. 2005/06:KU2 
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het av ett beslut om avlägsnande får inte ske förrän beslutet har överprövats. Det andra alter-
nativet är att överklagandet får en suspensiv verkan fram till att domstolen tar ställning. Det 
tredje alternativet är att överklagandet inte har en automatisk suspensiv verkan, men den sö-
kande kan själv lämna in en begäran. Sverige har valt att tillämpa det senare alternativet.39 
Vidare omfattas den nya Dublinförordningen om undantaget angående ansvarsåtertagande om 
den ansvariga medlemsstatens asylförfarande omfattas av systematiska brister. Bestämmelsen 
medför medlemsstaternas möjlighet att ta över ansvaret att pröva en asylansökan även om det 
inte föreligger en sådan laga påföljd. Undantaget återfinns i artikel 17 i den nya Dublinför-
ordningen och lyder: 
 

(17) Genom undantag från artikel 3.1 får varje medlemsstat besluta att pröva en ansö-
kan om internationellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person, även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de krite-
rier som anges i denna förordning.[…] 
 

3. 4 Eurodacförordningen  
Eurodac är en databas som ska underlätta fastställandet av vilken medlemsstat som enligt 
Dublinförordningen ska vara ansvarig för att pröva en asylansökan. Fingeravtryck som regi-
streras från tredjelandsmedborgare vid en olaglig inpassering genom unionens yttre gränser 
gör det möjligt att fastställa den ansvariga staten i ett asylförfarande. Sådan registrering före-
skrivs i Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december år 2000 om inrättandet av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinförordningen.40  
 
Utredningen gällande vilket land som bär ansvaret genom Eurodacsystemet återgår till den 
princip som ligger bakom ansvarskriterierna i Dublinförordningen. Nämligen att den med-
lemsstat som begär om ett övertagande och en återföring av en asylsökande till en annan med-
lemsstat erhålls att lägga fram tillräcklig bevisning för att övertyga den andra medlemsstaten 
om ansvarsåtertagandet. Genom fingeravtryckssystemet Eurodac har processen därmed for-
maliserats vilket klargör bevisningen om vilket land som bär ansvaret. Eurodac är ett försökt 
att främja användningen av ett entydigare bevismedel. 
 
Det är inte föreskrivet i ansvarskriterierna i Dublinförordningen att asylsökande erfordras att 
lämna fingeravtryck. Medlemsstater erhåller inte rätten att påtvinga flyktingar att söka asyl i 
det befintliga land där de för tillfället är lokaliserade. Däremot om asylsökande avhåller sig 
från fingertrycksregistrering befinner sig personen olagligen i landet, vilken i sin tur leder till 
att flyktingar tillåter att få sina fingeravtryck registrerade. I och med en registrering i Eurodac 
aktualiseras inte en automatisk asylansökan i det befintliga landet. Vidare resulterar fingerav-
tryck som registrering på en indikation att asylsökande har befunnit sig i respektive land. Vid 
en asylansökan i ett annat land aktualiseras det land där asylsökande först fick sina fingerav-
tryck registrerade och ett återtagandeansvar föreligger. Därmed ska en asylsökande inte kunna 
välja ett land med goda förutsättningar enligt denne utan endast erbjudas internationellt 
skydd.41 
																																																								
39 Andersson & Ericstam. JP diskuterar Dublinförordningen (2014) 
40 Eurodacsystemet, EUT L 316  
41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekan-
ismer 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 och för när medlemsstater-
nas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, 
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvalt-
ningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. 
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4 FÖRÄNDRINGENS INNEHÅLL: BARNETS BÄSTA 
4.1 Barnkonventionen 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter även kallad barnkonventionen utgör en 
av de sex ”kärnkonventioner”, tillika kallad Core International Human Rights Instruments, 
som FN:s högkommissarie utvecklat fram till år 2010 för mänskliga rättigheter. Barnkonvent-
ionen ratificerades av samtliga medlemsstater i New York den 20 november år 1989.42 Den 
ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och återfinns i artikel 
24.2:  

(24.2) Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter 
eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

Barn behöver särskilt stöd och skydd eftersom att de är i en mer utsatt och sårbar situation än 
vuxna, därav är begreppet ”barnets bästa” konventionens grundpelare och ska ingå i alla sam-
hällsområden. Principen om barnets bästa återfinns i artikel 3 i barnkonventionen och faststäl-
ler att alla åtgärder som rör ett barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. I barnkon-
ventionen framläggs och preciseras vikten av barnets rättigheter och hur dessa ska tillgodoses 
och upprätthållas.43 Barn ska inte heller generaliseras, utan varje barn ska få sina grundläg-
gande rättigheter och behov tillgodosedda. Barnkonventionen grundar sig på att när ett beslut 
görs angående ett barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv och att fokus ska sättas på det 
enskilda barnet.44 Förutsättningarna för barnkonventionen är att varje barn har rättigheten till 
integritet och tillerkännas fullt människovärde. Enligt barnkonventionen är det betydelsefullt 
att försöka förstå barnet och hur det berörda barnet uppfattar sin egen situation och hur för-
ändringar skulle påverka barnets liv.45  
 
Enligt barnkonventionen är ett barn den person som är under 18 år som även föreskrivs i 1 
kap 2 § UtlL. Detta betyder att utlänningslagens definition på barn omfattar alla utomlands-
födda under 18 år oavsett vad som föreskrivs i barnets nationella lagstiftning. Barnets rättig-
heter framgår även som en kategori i begreppet mänskliga rättigheter. Barnkonventionen och 
unionens rättighetsstadga hänvisas till punkt 13 i inledningen till Dublinförordningen med 
avseenden att i första hand prioritera barnets bästa när medlemsstaterna ska tillämpa förord-
ningen. Artikel 6 i Dublinförordningen är en specifik artikel om skydd för barn och att särskilt 
fokus ska sättas på barnets bästa. Artikel 6.1 i Dublinförordningen om skydd för underåriga 
lyder:  
 

(6.1) Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid alla förfa-
randen som föreskrivs i denna förordning. 

 
Artikeln omfattar även krav på att barn ska bistås med möjligheten att få en företrädare såsom 
en god man som erhåller de nödvändiga kvalifikationerna som föreskrivs i förordningen. Ett 
nära samarbete mellan medlemsstaterna krävs vid bedömningen av barnets bästa rörande fa-
miljeåterföring, barnets sociala utveckling och säkerhet.46 Av artikeln framgår det även att 

																																																								
42 SOU 2010:70 s. 114 
43 Sandesjö, H. Barnrättsperspektivet i asylprocessen. 2013 s. 37 
44 SOU 1997: 116 s. 53 
45 Prop. 2005/06:99 s. 39 
46 Sandesjö, H. Barnrättsperspektivet i asylprocessen. 2013 s. 63 
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ansvar för prövning av ett barns asylansökan ska ligga hos den medlemsstat där en medlem av 
barnets familj lagligen befinner sig i, förutsatt att det är för barnets bästa.  
 
I samband med Sveriges anslutning till FN-konventionen om barnets rättigheter infördes be-
stämmelsen om barnets bästa i 1989 års UtlL den 1 januari år 1997. Konventionen ratificera-
des utan restriktioner och därmed krävdes inte någon ny lagstiftsåtgärd. Konventionens be-
stämmelser granskades och konstaterades vara likvärdiga med svensk rätt och praxis. Därmed 
ansågs det inte vara nödvändigt att barnkonventionen skulle ha karaktären lag. Vidare beakta-
des att det fanns fler lagar i Sverige som tillgodosåg barns rättigheter, så som Socialtjänstla-
gen (2001:453) eller Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Trots ett 
lands förbindelse med konventionen existerar inte en internationell domstol som kontrollerar 
att ett land följer konventionens bestämmelser. Däremot finns det en FN-kommitté som 
granskar om staternas utveckling gällande konventionen.47  
 
Den 27 mars år 2013 beslutade regeringen att Barnrättsutredningen skulle klarlägga om Sve-
riges lagar och föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen. Barnrättsutredningen 
hade i uppdrag att granska om en eventuell inkorporering av konventionen i svensk rätt var 
nödvändig.48 I Barnrättsutredningens resultat framkom det att tydliga brister angående barns 
rättigheter existerar i svensk lagstiftning.49 Den 1 januari år 2018 ska författningsförslag före-
slås om ett starkare skydd för barn i den svenska lagstiftningen och möjligheten till att Barn-
konventionen blir svensk lag.50 
	
4.2 Ensamkommande flyktingbarn i Dublinförordningen 
Den nya regleringen i Dublinförordningen sätter barnets bästa i ett allt mer tydligare fokus än 
tidigare. När det kommer till ändringen beträffande ensamkommande flyktingbarns möjlighet 
till ett utökat familjebegrepp finns det i den nuvarande bestämmelsen en större möjlighet för 
släktingar av den närmaste familjen att överta barnet.51 
 
Det finns dock en inskränkning angående barnets bästa, vilken medför att det inte föreligger 
ovillkorliga normer som reglerar att en överföring aktualiseras så snart relevanta familjeband 
förekommer till barnet i fråga. Bedömningen för utredningen i nämnda situation är om ett 
ansvarsövertagande av barnets släkting verkligen är för barnets bästa. En nödvändig iaktta-
gelse som har observerats innan ett beslut görs är barnets konsekvenser till ett ansvarsöverta-
gande. Det bör alltså föreligga en sannolik förbättring av barnets situation om det faktiska 
omhändertagandet till den aktuella familjemedlemmen skulle komma att ske. 
 
I inledningen till Dublinförordningen läggs tyngd på att respektera familjens sammanhållning, 
det vill säga att medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att rätta sig efter principen om famil-
jens enhet. Familjelivet utgör en viktig punkt i Dublinförordningen och ska respekteras. Detta 
visar på att Dublinförordningen rättar sig efter en av asylpolitikens första bestämmelser från 
Europakonventionen om ”Rätt till familjeliv”.  Vidare anses det vara en grundläggande rättig-
het för barn utan medföljande vuxen att familjelivet bör värderas vilket observeras i punkt 14 
i Dublinförordningen: 

 

																																																								
47 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan. Utlänningslagen: med kommentarer. Norstedts Juridik: Stockholm 2010 
s. 82 
48 SOU 2016:19 s. 19 
49 Ibid, s. 21 
50 Regeringskansliet, Regeringen 29/3 2016 
51 Art 6 Dublinförordningen (EU) 604/2013 



	 14	

(14) I enlighet med Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och med Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna bör respekten för familjelivet vara en fråga av största vikt för medlemssta-
terna vid tillämpning av förordningen. 

 
Var och en av unionens stater är förpliktade att undersöka om det föreligger humanitära eller 
ömmande skäl vid bedömning om att pröva ansökan om internationellt skydd även om med-
lemsstaten inte omfattas av ansvar enligt artikel 17 i Dublinförordningen.  
 
4.3 Barnets bästa i Sverige 
Innan ändringen beträffande ensamkommande flyktingbarn aktualiserades i Dublinförord-
ningen omfattades inte barn utan medföljande vuxen av något särskilt skydd. Detta uppmärk-
sammades i Sverige i domen om den afghanska pojken Ali. Ali var en 15-årig pojke från Af-
ghanistan som sökte asyl i Sverige i december år 2011. I samband med domen uppmärksam-
mades ensamkommande flyktingbarns särskilt sårbara situation. Anledningen till varför Alis 
asylansökan avvisades var för att han sökt asyl i ett territorium som omfattas av Dublinför-
ordningen. Eftersom Ali ansökt om asyl i Italien innan inresan i Sverige blev Italien den an-
svariga medlemsstaten och därmed var en överföring enligt den tidigare Dublinförordningen 
artikel 3.2 aktuell. Migrationsverkets stöd till beslutet att skicka Ali till Italien var genom hans 
registrering i Eurodacsystemet.  
 
Ali överklagade beslutet och hänvisade att han i Italien utsattes för såväl våld som hot. Han 
åberopade principen om barnets bästa och menade att Sverige borde ha övertagit ansvaret för 
hans prövning. I överklagan uppdagades det att i Italien utsattes Ali för misshandel av den 
italienska polisen samt sexuellt utnyttjande av tre landsmän i ett tältläger. Påföljden av det 
inträffade i Italien blev svår ångest, dålig aptit och ständigt återkommande mardrömmar. Ali 
led även av grav depression och motiverades till läkemedelsbehandling. En aktuell avvisning 
till Italien skulle allvarligt äventyra hans hälsa och stabilitet, till stöd för vilket Ali erhållit 
läkarintyg från en överläkare i barn- och ungdomspsykiatrin. I målet yrkade Ali att han med 
anledning av det nämnda borde få sin asylansökan prövad i Sverige. Eftersom han även var 
registrerad som minderårig bör en bedömning av barnets hälsa och utveckling vara avgöran-
det enligt 1 kap 10 § UtlL:  
 

(10 §) Ifall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och 
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 

 
Enligt Migrationsdomstolen var möjligheten att frångå tillämpningen av Dublinförordningen 
på grund av humanitära skäl synnerligen begränsad. Initialläget var att asylförfarande i med-
lemsländerna skulle vara likvärdiga varför det beslutades att tillämpningen av Dublinförord-
ningen skulle aktualiseras. Migrationsdomstolens tolkning var att Italien var bunden av 
Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning från den 28 juli år 1951 samt dess till-
läggsprotokoll och ska därmed tillgodose flyktingars rättsliga ställning. Migrationsdomstolen 
hänvisade även till principen om non-refoulement vilket betyder att inte återigen kränka en 
individ genom att kringgå en rättssäker prövning. Italien var alltså tvunget att rätta sig efter 
principen och utreda ovannämnda omständigheter.  
 
Enligt Migrationsdomstolens tolkning fanns det inte några omständigheter som talade för att 
Italien inte skulle kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot Ali. Migrationsdomstolen ansåg 
att en överföring enligt Dublinförordningen skulle tillämpas eftersom ett flyktingsrättsligt 
hinder saknades.  
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Ärendet överklagades därefter till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen be-
dömde slutligen att det med hänsyn till vad som framkommit angående Alis personliga förhål-
lande fanns skäl för Sverige att enligt artikel 3.2 i Dublinförordningen påta sig ansvar för 
prövning av Alis asylansökan. Anledningen till varför Migrationsöverdomstolen valde att 
bifalla Alis önskan om prövning av asylansökan i Sverige var hans personliga förhållanden. I 
samband med att den tidigare överklagan avslagits sydde Ali ihop sin egen mun och genom-
förde flera självmordsförsök, trots behandling med psykofarmaka.52 
 
Oavsett om den tidigare Dublinförordningen inte undantog barn från bestämmelsen var Sve-
rige fortfarande förpliktigat att rätta sig efter svensk lagstiftning. Kommentarerna till 1 kap 10 
§ UtlL beskriver att när det berör förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd till barn 
ska principen om barnets bästa beaktas särskilt beträffande humanitära avväganden.53 Rege-
ringen betonade även i en proposition att på grund av barns utsatta situation bör bedömnings-
kravet vara lägre på att styrka de humanitära skälen.54 Vidare har regeringen framhållit att 
förutsättningarna för att bevilja asyl när barn är berörda ska humanitära skäl inte vara av lika 
stor bedömningsgrad som för vuxna. Regeringen markerade även att hänsyn till barnens egna 
skäl ska utgöra stor vikt vid prövning av humanitära skäl.55 Trots de dåvarande undantagen 
för barn tillämpade Sverige Dublinförordningen strikt, vilket rättsfallet visar.  
 

4.4 Barnets bästa i Dublinförordningen 
Sedan juni år 2013 är ensamkommande barn undantagna från Dublinförordningen efter en 
dom i EU-domstolen. Barn utan medföljande vuxen har möjligheten att få sin asylansökan 
prövad i det land de befinner sig i. Det finns dock två undantag. Ensamkommande barn som 
redan inlett en asylprocess i ett annat land omfattas inte av undantagsbestämmelsen. Om bar-
net redan har beretts asyl eller erhållit ett negativt beslut i en annan medlemsstat tillämpas 
Dublinförordningen fortfarande.  
 
Det var ett rättsfall från EU-domstolen, en dom från den 6 juni år 2013 mål C-648/11 M.A. 
m.fl. mot Secretary of State for the Home Department angående tre ensamkommande barn 
som begärde att få sin asylansökan prövad i Storbritannien efter att ha fått sin ansökan avvi-
sad i andra medlemsstater. De ensamkommande barnen hade inte familjeanknytning i Dublin-
förordningens mening, det vill säga en familjemedlem som befann sig i någon av unionens 
stater. Om ensamkommande barn har familjemedlemmar i ett annat land görs en bedömning 
om det vore det bästa för barnet av en aktuell återförening. Undantaget gäller endast ensam-
kommande barn. Barn som kommer i samband med sin familj räknas med familjen och un-
dantas inte från att avstå från tillämpningen av Dublinförordningen. 
 
Principen om barnets bästa aktualiserades i mål C-648/11 och EU-domstolen slog fast att en-
samkommande barn skulle undantas från tillämpningen av Dublinförordningen på grund av 
barnets bästa som föreskrivs i barnkonventionen. Parterna i ärendet var The Queen, på begä-
ran av M.A., B.T. och D.A. mot Secretary of State for the Home Department.  

I mål C-648/11 begärdes ett förhandsavgörande för att tolka artikel 6.2 i Dublinförordningen. 
Fallet berörde tre ensamkommande barn som krävde att deras asylansökan skulle prövas i 
Storbritannien trots konstaterande uppgifter om identisk inskickad asylansökan i Italien re-
																																																								
52 Sekretessbelagt rättsfall 
53 Wikrén, G. & Sandesjö, H. Utlänningslagen: med kommentarer. 2010 s. 84 
54 Prop. 1996/97:25 s. 284 
55 Prop. 2004/05:170 s. 194 
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spektive Nederländerna. De klagande fick sin asylansökan efter överklagande prövad i Stor-
britannien enligt undantagsregeln artikel 3.2 i den dåvarande Dublinförordningen (EG) nr 
343/2003. Anledningen till varför Court of Appeal valde att begära ett förhandsavgörande av 
EU-domstolen var för att en av klagande, B.T. begärde skadestånd med anledning av en olag-
lig överföring till Italien som verkställdes. B.T. återvände till Storbritannien, men begärde 
skadestånd på grund av att hennes asylansökan skulle från början ha prövats i Storbritannien, 
eftersom hon befann sig i landet i samband med asylansökan. Skälet till varför B.T. överför-
des till den medlemsstat där den första asylansökan inlämnats var på grund av avsaknaden av 
förtydligande anvisningar i artikel 6.2 angående ensamkommande flyktingbarns asylansökan. 
Artikel 6.2 i Dublinförordningen lyder: 

(6.2) I frånvaro av en familjemedlem skall den medlemsstat där den underårige har gett 
in sin ansökan vara ansvarig för prövningen av asylansökan.56  

Det var viktigt att få klarhet i hur artikel 6.2 i Dublinförordningen skulle tolkas eftersom det 
uttryckligen inte framgick vilket land som bar ansvaret. Slutligen bedömde EU-domstolen att 
ensamkommande barn klassas som en särskilt utsatt grupp. Målet avgjorde att barn utan med-
följande vuxen undantas från tillämpningen av Dublinförordningen för att respektera princi-
pen om barnets bästa.57  

  

																																																								
56 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vil-
ken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i 
någon medlemsstat. 
57 EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home Department 
(mål C-648/11) 
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5 FÖRÄNDRINGENS INNEHÅLL: SYSTEMATISKA BRISTER 
5.1 Överföring av asylsökande inom EU 
Den reviderade Dublinförordningen (EU) nr 604/2013 innehåller ändringar beträffande den 
medlemsstat som anses ansvarig att frångå återtagandeansvar. Den angivna ansvariga staten 
ska bortses från återtagandeansvar om det finns välgrundade skäl att presumera att den ur-
sprungliga statens mottagningsvillkor omfattas av systematiska brister. De systematiska bris-
terna i mottagningsförfarandet ska medföra att den sökande riskerar omänsklig eller förned-
rande behandling i enlighet med bestämmelsen i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna:58  
 

(4) Ingen får utsättas för tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och be-
handling. 

Målet som resulterade till ändringen av Dublinförordningen (EG) nr 343/2003 där en sökan-
des rättigheter kränkts var Europadomstolens dom den 21 januari år 2010 M.S.S. mot Belgien 
och Grekland. M.S.S. överklagan till Europadomstolen om rättighetskränkning enligt Euro-
pakonventionens artikel 3 bifölls eftersom att hans talan kunde styrkas med bland annat rap-
porteringen av UNHCR. Bestämmelsen i Europakonventionens artikel 3 uttrycker en likartad 
formulering som i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i artikel 4. 
Budskapet i de båda artiklarna bygger på förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande 
bestraffning och behandling.59  

Huvudfrågan i målet var om Grekland hade brustit i sina skyldigheter enligt mottagningsdi-
rektivet att erbjuda logi och vederbörliga materiella mottagningsvillkor. Efter flera tillförlit-
liga organisationers rapporteringar, fann Europadomstolen att genom Grekiska myndigheters 
felande, befann sig M.S.S. i en sådan situation som stred mot artikel 3 i Europakonventionen. 
Europadomstolen påpekade att den situation som M.S.S. hade befunnit sig i var av särskild 
allvarlig art. M.S.S. påstods ha tillbringat flera månader i ett tillstånd av den mest extrema 
fattigdom, oförmögen att ta hand om sina mest grundläggande behov så som mat, hygien och 
sovplats. Den ständiga rädslan som M.S.S. upplevde för att bli attackerad eller rånad samt den 
totala avsaknaden av en förbättrad situation gav stöd för avgörandet i domen. 

Den grekiska myndigheten hävdade att asylsökande är ansvariga för sin egen situation och 
M.S.S. borde ha gjort mer för att förbättra sitt tillstånd. Däremot gjordes erinran i domen an-
gående de allmänna principerna som återfinns i rättspraxis avseende artikel 3 i Europakon-
ventionen. Det var nödvändigt att påpeka att artikel 3 inte kan tolkas att asylsökande som fall-
ler inom en medlemsstats jurisdiktion är förpliktigad att erbjuda asylsökande en bostad. Arti-
kel 3 medför heller inte någon allmän skyldighet för medlemsstaterna att ge flyktingar eko-
nomiskt stöd för att kunna upprätthålla en viss levnadsstandard.60 Däremot ansåg Europadom-
stolen att Greklands myndigheter inte kunde ha undgått att märka eller anta att M.S.S. var 
hemlösa. Genom eget erkännande var de medvetna om att det fanns färre än 1000 platser i 
mottagningscentrumen för att rymma tiotusentals asylsökande. Därmed förelåg inget hinder 
för Grekland att undgå ansvar från att ha handlat fel som var rättighetskränkande mot M.S.S.  

																																																								
58 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna EUT C 83/2 
59 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna EUT C 303/17 
60 Müslim mot Turkiet (Ansökan nr. 53566/99, dom den 26 april 2005) 
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Mot bakgrund av ovanstående fann Europadomstolen att de preliminära invändningarna av 
grekiska myndigheter inte kunde godtas och brott mot artikel 3 i Europakonventionen förelåg 
på grund av Greklands brister i att erbjuda adekvata levnadsvillkor för M.S.S.  

Europadomstolen bedömde även att Belgien hade åsidosatt artikel 3 i Europakonventionen 
eftersom att M.S.S:s asylansökan skulle ha prövats i Belgien enligt artikel 3.2 i Dublinförord-
ningen. Belgien borde haft kännedom om de risker som M.S.S. kunde utsättas för på grund av 
de systematiska brister som Grekland omfattades av. Europadomstolen påpekade att det sak-
nades garantier att M.S.S. skulle få en seriös prövan av asyl av de grekiska myndigheterna. 
Insikten om att M.S.S. skulle utsättas för ett bristande asylförfarande omfattande existensvill-
kor resulterade i en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen. Även Belgiens beslut att 
överföra M.S.S. till Grekland resulterade till den grad av kränkning av de grundläggande rät-
tigheterna. Resultatet i domen konstaterade att överföring av asylsökande inom EU inte får 
förekomma om mottagningslandet omfattas av systematiska brister. M.S.S.-domen är en erin-
ran på ett vacklande förtroende mellan medlemsstaterna.61 
	
5.2 N.S.-domen 
EU-domstolens förenade mål C-411/10 och C-439/10, N.S. med flera mot Secretary of State 
for the Home Department (Storbritannien) och Refugee Applications Commissioner (Irland), 
(REG 2011 s I-13991) har medfört ändringar av artikel 3 i Dublinförordningen (EG) 
343/2003. Av domen följer att det inte finns någon skyldighet för den medlemsstat asylsö-
kande befinner sig i att ta över ärendet i de fall då rättssäkerheten i den ansvariga medlemssta-
ten präglas av systematiska brister. Dock är medlemsstaten där den asylsökande är lokaliserad 
skyldig att fortsätta utreda de andra kriterierna i Dublinförordningen för att fastställa om ett 
annat land kan hållas ansvarig för den asylsökandes ärende.62 
 
Frågan i målet var om N.S. hade rätt att hävda att det var Storbritanniens skyldighet att överta 
prövningen av hans asylansökan om asylförfarandet i det fastställda medlemslandet som an-
svarig riskerar att kränka dennes grundläggande rättigheter. Den 1 april år 2009 överlämnade 
Secretary of State for the Home Department (Secretary of State) Republiken Grekland en be-
gäran om övertagande av N.S. med stöd av artikel 17 i Dublinförordning (EG) nr 343/2003. 
Grekland anmodades av Storbritannien ett ansvarsåtertagande av N.S. under Dublinförord-
ningen. I artikel 18.7 i förordningen föreskrivs om inget svar meddelats inom fristen om an-
modan från den medlemsstat där ansökan lämnats in först aktualiseras ett automatiskt an-
svarsåtertagande. Eftersom att Grekland misslyckades med att meddela Storbritannien inom 
den avtalade tidsfrist som föreskrivs i förordningen blev Grekland den ansvariga staten.  
 
N.S. åberopade artikel 3.2 i Dublinförordning (EG) nr 343/2003 med motiveringen att det 
fanns risk för att hans grundläggande rättigheter skulle kränkas om han skickades tillbaka till 
Grekland. Därmed skulle Storbritannien överta ansvaret för prövningen av hans asylansökan. 
Storbritannien ansåg att N.S. påstående rörande att Europakonventionens artikel 3 skulle åsi-
dosättas var grundlösa och vidhöll beslutet om överföringen. Anledningen till varför det an-
sågs att N.S:s överföring till Grekland inte skulle innebära att hans rättigheter skulle kränkas i 
enlighet med Europakonventionen var för att Grekland var inskriven på ”förteckningen över 
säkra länder”. N.S. överklagade beslutet vilket ledde till begäran av förhandsavgörande av 
EU-domstolen. N.S.-domen resulterade till att kriterierna i Dublinförordningen (EG) 
343/2003 ska appliceras i den ordning de anges. Detta innebär generellt att det saknas skyl-
																																																								
61 M.S.S. mot Belgien och Grekland (Ansökan nr. 30696/09, dom den 21 januari 2011) 
62 EU-domstolens dom den 21 december 2011 i mål N.S. m. fl. mot Secretary of State for the Home Department 
(mål C-411/10 och C-439/10) 
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dighet för den medlemsstat som ska undersöka vilken medlemsstat som är ansvarig att själv ta 
över prövningen.  
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6 SVERIGE 
6.1 Rättsfall MIG 2008:42 
Rättsfall MIG 2008:42 var en dom som kom innan både M.M.S.-domen och N.S.-domen. 
Rättsfallet lyfte frågan om det fanns tillräckliga skäl för Sverige att frångå ansvarskriterierna i 
Dublinförordningen då vederbörandes asylsökandes systrars ansökan skulle prövas i Sverige. 
Till stöd för sin talan anförde vederbörande att asylförfarande i Grekland inte höll den stan-
dard som föreskrivs i unionsrätten, att det förelåg en risk att inte få en rättssäker prövning 
samt för att bli tillbakaskickad till hemlandet, där risken att bli utsatt för förföljelse var över-
hängande.  
 
I målet uppmärksammades att mottagningssystemet i Grekland inte var godtagbara. Det fanns 
tydliga skäl för Sverige att överta prövningen av asyl för vederbörande. Migrationsöverdom-
stolens skäl till bedömningen grundade sig på att ett övertagande av en asylprövning är syn-
nerligen begränsad och att det krävs starka humanitära skäl för detta. Domstolen yttrade att 
Dublinförordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater och att asylförfarandet ska vara 
likartat och att människors behov och rättigheter ska tillgodoses oavsett vilken medlemsstat 
den asylsökande befinner sig i. Migrationsöverdomstolen fann att de rapporteringar som hade 
gjorts av bland annat UNHCR inte var tillräckliga eftersom att det krävs starka humanitära 
skäl för att underlåta att tillämpa Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen uppmärk-
sammade att familjens enhet ska respekteras vilket framgår i Dublinförordningens preambel. 
Däremot omfattas inte vuxna syskon av definitionen i artikel 2 i Dublinförordningen. Migrat-
ionsöverdomstolens bedömning i rättsfallet MIG 2008:42 blev att en överföring enligt Dub-
linförordningen inte stred mot Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen. Rättsfallet 
MIG 2008:42 kom att bli ifrågasatt i rättsfallet MIG 2010:21 där praxis angående överföring-
ar till Grekland enligt Dublinförordningen ändrades. 
 
6.2 Rättsfall MIG 2010:21 
Rättsfallet MIG 2010:21 är en dom från Migrationsöverdomstolen där det ansågs att asylför-
farandet i en medlemsstat var så undermålig att en överföring till den ansvariga staten i enlig-
het med Dublinförordningen skulle riskera att den asylsökandes rättigheter enligt artikel 3 i 
Europakonventionen skulle kränkas. Beslutet att överföra en person var tillika inte förenlig 
med 12 kap 1 § UtlL: 

  
(1 §) Avvisning och utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det 
finns anledning att anta att  
-utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, 
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller 
-utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlän-
ningen skulle vara i sådan fara.  

 
Vid bedömningen ansågs det föreligga skäl till att vederbörandes asylansökan skulle prövas i 
Sverige och undantas från Dublinförordningens ansvarskriterier med stöd av artikel 3.2 i för-
ordningen. Rättsfallet rörde en kvinna och hennes dotter som anlänt till Grekland som första 
medlemsstat. Enligt Dublinförordningens ansvarskriterier skulle en överföring kunna vara 
aktuell och Grekland informerades om en överföring. Genom att inte besvara framställningen 
av överförandet, det vill säga göra en invändning, ansågs Grekland vara ansvarig för pröv-
ningen av vederbörandes asylansökan. Efter ansvarsåtertagandet framställts uppdagades det 
att kvinnans son anlänt till Sverige och begärde att hans asylansökan skulle prövas i Sverige. 
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Kvinnans son var underårig och borde därför få sin asylansökan prövad tillsammans med sin 
legala vårdnadshavare. Eftersom respekten för familjelivet ska tillmätas stor vikt borde alltså 
familjen överföras till Grekland tillsammans och få sin asylansökan prövad där.  
 
Eftersom inga invändningar från Grekland gjordes beslutade Migrationsverket att överföra 
hela familjen till Grekland. Familjen framhöll att Greklands asylförfarande omfattades av 
systematiska brister och hävdade att de borde få sin ansökan prövad i Sverige. Migrationsver-
ket konstaterade dock att det är unionens institutioner som ansvarar för att agera mot en stat 
för bristande implementering av EU:s gemensamma regler. Beslutet överklagades och Migrat-
ionsdomstolen samtyckte med Migrationsverkets utlåtanden.  
 
I rapporteringar som gjordes tillgängliga under avgörandet framhölls att det fanns risk att fa-
miljen inte skulle få en adekvat prövning av sin asylansökan i Grekland. Enligt rapportering-
arna fanns det starka skäl att betvivla att rätten till asyl skulle kunna tillgodoses på grund av 
Greklands bristfälliga asylsystem. Därmed fanns det även beaktansvärd risk för att de genom 
en överföring till Grekland skulle sändas vidare till hemlandet, även om ett skyddsbehov fö-
relåg. Trots detta bifölls inte familjens vädjan och domen överklagades till Migrationsöver-
domstolen. Det var av stor vikt att Migrationsöverdomstolen skulle avgöra hur situationen i 
Grekland avseende asylförfarande skulle bedömas, eftersom landets tre migrationsdomstolar 
(Malmö, Göteborg och Stockholm) gjorde olika bedömningar. Enligt domar från Migrations-
domstolen i Malmö och Göteborg förelåg flyktingrättsliga skäl att göra undantag från tillämp-
ningen av Dublinförordningen. Medan Migrationsdomstolen i Stockholm hade avslagit flera 
överklaganden och fastställt verkets beslut om överföring till Grekland. Rapporteringsun-
derlaget och bakgrunden hade varit detsamma i målen, ingen av de asylsökande hade frivilligt 
sökt asyl i Grekland.  
 
Enligt Migrationsöverdomstolen var man tvungen att fastställa hur bedömningen skulle se ut 
framöver. Rättsfallet i Stockholm, MIG 2008:42 där en asylsökandes ansökan avslogs var inte 
förenlig med praxis från domstolarna i från Göteborg och Malmö. I samtliga tre domar hade 
det konstaterats att asylförfarandet i Grekland omfattades av brister. Eftersom att det rörde sig 
om kritik av en av medlemsstaterna var det av stor vikt att se över rättstillämpningen. I en 
rapport från Migrationsverkets delegation framhölls att det mycket väl förelåg brister i Grek-
lands asylförfarande. Bedömningen baserades på observationer av en delegation som drog 
slutsatsen att asylsystemet i Grekland var kollapsat. 
 
Situationen i Grekland var följande: Endast 0,05 % beviljades asyl i Grekland under 2009. 
Majoriteten asylsökande hade knappt någon möjlighet att få tillgång till en asylprocess och i 
ytterst få fall bifölls en ansökan. Med detta beteende önskade Grekland att ge en signaleffekt 
så att flyktingar inte skulle söka asyl i Grekland. Vidare framhöll delegationen att möjligheten 
för asylsökande att överklaga beslut saknades och att andra rättigheter som ska omfattas av 
asylförfarandet inte existerade, häribland tillgång till tolk, samt rättsligt biträde och informat-
ion. Delegationen kontrollerade även utfallet för de personer som blivit överförda till Grek-
land enligt Dublinförordningen och det visade sig att asylsökande tagits i förvar på flygplat-
sen efter ankomst och tillbringat flera dagar i överbelastade lokaler. Flyktingar som har över-
förts enligt Dublinförordningen har i regel förtur att registrera sina asylansökningar i landet 
men uppmanades istället att på nytt söka asyl.  
 
Enligt grekiska ministeriet fanns en möjlighet för asylsökande som erhållit ett negativt beslut 
att få en ny prövning om nya omständigheter förelåg. Detta motsades dock av personer som 
delegationen haft kontakt med. Majoriteten av ärendena avslutades med hänvisningar till att 
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asylsökande missat överklagandefristen vid en ny prövning. Eftersom Grekland befinner sig i 
en längre pågående finanskris erhåller asylsökande varken ekonomisk hjälp eller boende vil-
ket medför att de lever i stor utsatthet. Många är hemlösa och tvingas leva i parker vilket in-
kluderar de mest sårbara grupperna såsom barnfamiljer, gravida och barn utan medhavande 
vuxen. Till följd av att den stora mängden asylsökande är hemlösa, och avsaknaden av en 
registrerad adress försvåras asylprocessen ytterligare.  
 
Eftersom regeringen fattat beslut att reformera asylprocessen, befann sig Grekland i en över-
gångsfas under tiden delegationen var på plats. Asylhanteringen och asylbeslut skulle hanteras 
av polismyndigheten tills dess att det nya systemet tagits i bruk. Migrationsöverdomstolen 
uppmärksammade andra länders bedömningar om överförande till Grekland, där både M.S.S.-
fallet och N.S.-fallet behandlades även om de vid tidpunkten ännu inte dömts. I de angelägna 
fallet skulle Migrationsöverdomstolen avgöra om tillämpningen av Dublinförordningen i för-
hållande till Greklands rådande mottagningssystem var förenlig med utlänningslagstiftningen 
och Sveriges internationella åtaganden.  
 
Migrationsöverdomstolen hänvisar till Dublinförordningens rättsliga status och syfte i Sverige 
i domen i mål MIG 2008:42. Domstolen hänvisar till flyktingkonventionens artikel 33 som 
förbjuder stater att utvisa eller avvisa flyktingar till gränser mot ett område där dennes liv 
eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, tillhörighet till 
viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Principen om non-refoulement ska eftersträvas 
och även om det är EU-institutionernas uppgift att se till att alla medlemsstater följer det ge-
mensamma regelverket friar det inte Sverige från förpliktelserna enligt Europakonventionen.  
 
Med utgångspunkt i rapporteringen från delegationen ansåg Migrationsöverdomstolen att 
asylförfarandet i Grekland var oacceptabelt, inte minst eftersom många flyktingar inte hade 
någon möjlighet att ta del av den grundläggande rätten att få sin asylansökan registrerad och 
erbjudas en rättssäker prövning. Migrationsöverdomstolen ansåg även att behandlingen av 
asylsökande inte var rättvis då väntetiden på att få registrera sig alternativt att få sitt ärende 
prövat var oskäligt i enlighet med Dublinförordningen, nationell rätt samt internationell rätt. 
Migrationsöverdomstolen beslutade därför att familjens asylansökan skulle prövas i Sverige 
med stöd av suveränitetsklausulen 3.2 i Dublinförordningen med bakgrund av starka humani-
tära skäl. Ett beslut om en överföring till Grekland skulle vara oförenlig med både 12 kap 1 § 
UtlL. och artikel 3 Europakonventionen. MIG 2010:21 ändrade praxis rörande överföringar 
till Grekland.  
	
6.3 Schengenavtalet 
Sverige öppnade sina gränser i och med Schengenavtalet. Schengenavtalet var en komplette-
ring av EU:s grundregler om att det ska föreligga fri rörlighet för personer. Schengensamar-
betet skapades för att driva fram det gemensamma arbetet rörande fri rörlighet bland EU-
medborgare. Passkontrollerna togs bort vid inresa i Schengenområdet. I och med Schengenav-
talet har EU-medborgare rätt att vistas i ett annat medlemsland i mer en tre månader under 
vissa förutsättningar t.ex. att personen har arbete, studerar eller lever som pensionär. Tredje-
landsmedborgare däremot erhåller ingen automatisk rätt att uppehålla sig i en EU-stat. För att 
en tredjelandsmedborgare ska ha rätt att bosätta sig i ett av medlemsländerna krävs uppehålls-
tillstånd. Varje Schengenland har rätt att tillfälligt återinföra gränskontroller, till exempel om 
landets säkerhet är hotad eller för att upprätthålla den allmänna ordningen i landet.63 
 

																																																								
63 EU-upplysning, Sveriges Riksdag 4/5 2016 
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6.4 Sveriges gränskontroll 
Den under hösten 2015 pågående flyktingkrisen medförde att alltfler människor på flykt strä-
vade efter att nå Sveriges gränser för att söka asyl. Migrationsverket och polismyndigheten 
ställdes inför stora utmaningar på grund av det enorma trycket. Efter begäran från Migrat-
ionsverket valde regeringen den 12 november år 2015 att tillfälligt återinföra inre gränskon-
troll i Sverige i syfte att underlätta arbetsbördan för myndigheten. Ytterligare en anledning till 
att kontrollerna infördes var att polismyndigheten bedömde att gränskontrollerna var nödvän-
diga för att upprätthålla landets säkerhet och allmänna ordning. Gränskontrollerna är endast 
tillfälliga och hade från början en prövotid på 10 dagar. Cirka 1, 5 år har passerat och den inre 
gränskontrollen i Sverige är fortfarande aktuell. Förutom Migrationsverkets och polismyndig-
hetens samlade lägesanalys tog man hänsyn till Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps bedömning om att en tillfällig lösning eftersträvades. Ett resultat till de temporära 
gränskontrollerna var att färre människor sökte asyl i Sverige.64  

																																																								
64 Regeringskansliet, Regeringen 2/2 2016 
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7 SLUTSATS 
7.1 Analys 
Enligt forskare Gregor Noll, professor i folkrätt, orsakar Dublinförordningen ett humanitärt 
problem nämligen att asylsökanden fråntas rätten att själva välja asylland i en europeisk union 
där asylutbudet och mottagningssystem skiljer sig. Han menar att detta problem leder till att 
EU:s medlemsstater undviker registrering inom deras jurisdiktion av flyktingar då det skapar 
mer byråkrati för medlemsstaterna än förmåner. Registreringen av flyktingar blir spårbara 
genom det internationella registret Eurodac, vilket skapar förutsättningar för återtagande och 
ansvarsöverföring till asyllandet.65  
 
Om Dublinförordningen skulle tillämpas strikt så kan medlemsstaternas geografiska placering 
leda till stora orättvisor mellan EU-medlemmarna. Det är i princip omöjligt för medlemslän-
derna att följa och upprätthålla förordningen noggrant då det enbart skulle leda till att vissa 
specifika länder skulle få allt ansvar samtidigt som andra länder befrias. Exempelvis skulle 
detta praktiska sätt leda till att Österrike aldrig behövde motta flyktingar medan andra länder, 
bland annat Grekland och Italien, skulle få det högsta ansvaret vilket leder till ett kollapsat 
asylförfarande. 
 
Artikel 17.1 i Dublinförordningen stadgar att varje medlemsstat har rätt att åta sig ansvar för 
en asylsökandes prövning trots att landet inte var sökandes först besökta EU-land på grund av 
humanitära skäl. Sådana skäl kan vara att asylsökande hindras en rättssäker prövning i det 
första anlända EU-land, dock är artikel 17.1 ingen skyldighet utan en rättighet för medlems-
länderna vilket resulterar i att den kan kringgås, detta görs frekvent då medlemsstaten inte vill 
lägga ner mer resurser än nödvändigt. Det konstaterades i N.S.-domen att det inte är en auto-
matisk skyldighet för landet att pröva en ansökan om det går att bevisa att asylsökande har 
tidigare varit lokaliserad i en annan medlemsstat. Dock fastslogs det i M.S.S.-domen att en 
asylsökande inte får överföras till en stat där det föreligger systematiska brister och ett kollap-
sat asylförfarande då det strider mot Europakonventionen. Detta kan anses vara kontroversi-
ellt eftersom det kan argumenteras för att det är Dublinförordningen som orsakat att bland 
annat Grekland har fallit ihop efter ett flyktingtryck. Den begränsade tillämpningen av artikel 
17.1 kan innebära att länderna gör sig skyldiga till non-refoulement och i vissa fall till och 
med ”kedjerefoulement” i och med att asylsökande skickas till en stat som kränker deras rät-
tigheter och sedan skickar staten tillbaka personen till ett tredje land där rättighetskränkningar 
förorsakas.66  

7.1.1 Praxis effekt 
Genom nämnda praxis har det även påvisats att det föreligger markanta skillnader mellan 
medlemsstaternas beviljande av asyl. Enligt bestämmelserna om det gemensamma asylsyste-
met har det försäkrats att varje EU-stat ska erbjuda en asylsökande skydd med likvärdiga för-
utsättningar, därmed hindras asylsökande från att välja asylland. Trots detta är Grekland ett 
land som omfattas i hög grad av en restriktiv praxis. Fler asylsökande avvisas från en EU-stat 
till en annan, med hänvisningar till att ansvaret för behandlingen av asylärendet faller på den 
stat som asylsökande först rest in i. Vidare har nämnda praxis bevisat att EU-länder som är 
tredjelandsmedborgares portal till Europa är beviljande av asyl oerhört sällsynt. Även länder 

																																																								
65	Andersson & Ericstam. JP diskuterar Dublinförordningen (2014)	
66	M.S.S. mot Belgien och Grekland (Ansökan nr. 30696/09, dom den 21 januari 2011)	
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som med stor sannolikhet skulle ha beviljat asyl tar inte på sig ansvaret frivilligt utan följer 
Dublinförordningen utan inskränkningar.  
 
Däremot måste det klarläggas att Dublinförordningen förbättrades genom förhandsavgörandet 
av EU-domstolen angående ensamkommande flyktingbarn. Den konkreta ändringen är att 
barn utan medföljande vuxen undantas från tillämpningen av Dublinförordningen och har 
möjlighet att få sin ansökan prövad i det land de befinner sig oavsett registrering i Eurodac. 
EU-domstolens förhandsavgörande resulterade till att EU-lagstiftarna tvingades att föra in en 
reglering för ensamkommande barn som är mera skyddsorienterad och mindre orienterad vid 
medlemsstaternas egna intressen. Barnkonventionens princip om barnets bästa blev avgörande 
till att ensamkommande ska ha ett starkare skydd och tillämpningen av Dublinförordningen 
undantas. 
 
Ali-domen är ett tydligt exempel på den lojalitet som Sverige hade till Dublinförordningen 
innan EU-domstolens avgörande rörande barn utan medföljande vuxen. Trots regeringens 
propositioner som framhöll att ett lägre krav skulle ställas på styrkan av humanitära skäl an-
gående barns rätt till asyl undantogs inte tillämpningen av Dublinförordningen i de första in-
stanserna i Sverige. Genom EU-domstolens förhandsavgörande i artikel 6 i Dublinförordning-
en där principen om barnets bästa blev alltmer tydligt har även diskussioner påbörjats i Sve-
rige angående möjligheten till att göra barnkonventionen till svensk lag. Sveriges strikta till-
lämpning av Dublinförordningen har lett till en kränkning av de mänskliga rättigheterna ur ett 
folkrättsligt perspektiv. Trots starka humanitära skäl att behålla ansvaret för en sakprövning, 
har även Sverige haft en tendens att tillämpa överföringsmekanismen i efterlevnaden av Dub-
linförordningen.  
 

7.1.2 EU-avtal 
I och med Schengenavtalets ikraftträdande som medförde till våra öppna gränser har det 
skapats en svårkontrollerad situation gällande asylsökande. Medlemsstaternas slarv med till-
lämpningen har resulterat till att människosmuggling har blivit en lukrativ verksamhet. Dub-
linförordningen och Schengenförändringen har gett asylsökande och människosmugglare inci-
tament att mörklägga resvägen i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen till detta är för 
att resvägen inte kan användas som ett argument för att igångsätta Dublinförordningens an-
svarskriterier. Med anledning av den rådande flyktingkrisen år 2015 insåg EU-ledarna att det 
dåvarande systemet krävde en förbättring och därmed kom ett avtal med Turkiet till stånd för 
att lösa den kollapsade flyktingpolitiken. Turkiet ska ta emot flyktingar som har tagit sig till 
EU i utbyte mot förhandlingar om ett EU medlemskap. 
 
Avtalet med Turkiet godkändes den 20 mars år 2016 och innebär att alla illegala invandrare 
som anlänt till Grekland från Turkiet kommer att skickas tillbaka. Anledningen till denna 
överföring av flyktingar är eftersom att Turkiet anses som ett säkert land och flyktingar anses 
kunna få skydd där. Ett av EU-ledarnas mål var att flyktingarnas bruk av människosmugglare 
skulle upphöra. Dock har EU-kommissionen tidigare år kritiserat Turkiet för att inte tillämpa 
och respektera mänskliga rättigheter, men trots detta har avtalet godkänts för att få kontroll 
över problemet med att människor på flykt använder sig av farliga resvägar. Syftet med avta-
let är att flyktingarnas väg över det Egeiska havet till Europa ska upphöra helt och att trycket 
på mottagandet av flyktingar ska fördelas till allt fler EU-länder. I turkiska läger ska flykting-
ar kunna söka EU-asyl och på det viset ska flyktingströmmen till Grekland få ett stopp. Asyl-
rätten är en grundläggande mänsklig rättighet, men trots den tidigare kritiken mot Turkiet 
anses landet vara ett ”säkert tredjeland” enligt EU:s asyldirektiv och avtalet är därmed accep-



	 26	

terat. Avtalet omfattar att varje syrisk flykting som Grekland skickar till Turkiet ska EU motta 
en annan syrisk flykting och fördela i Europa.67  
 
EU-ledarnas avsikt är att människosmugglarnas verksamhet ska stoppas och flyktingar som är 
i behov av skydd ska vidare bosättas till en annan EU-stat. Detta i sin tur innebär slutet på 
Dublinförordningen, eftersom att detta avtal motsätter sig idén med förordningen. Dublinför-
ordningens syfte motsvarar det system som innebär att det EU-land asylsökande har befunnit 
sig, dit ska asylsökande skickas tillbaka till och ansöka om asyl. Genom avtalet skickas istäl-
let asylsökande till ett icke-europiskt land för att sedan omfördelas ut i Europa. Avtalet är en 
ansats på ett nytt europeiskt kvotsystem även om EU-ledarna inte officiellt önskar att medge 
det.  
 
7.2 Diskussion 
Observationer av hur Europa har reagerat under flyktingkrisen visar hur ineffektiv Dublinför-
ordningen är både rent teoretiskt och praktiskt. Då vissa länder har köpt taggtråd för att 
skydda sina gränser har andra länder köpt filtar i ett försök att skydda människor. Ländernas 
misstro till varandra har medfört att asylrätten havererats. Sverige är ett av de länder som från 
början önskade att upprätthålla Dublinförordningen strikt eftersom det skulle innebära mins-
kad belastningen av asylsökande på grund av landets geografiska placering. Andra länders 
åsidosättande av Dublinförordningen har emellertid lett till mer ansvar för Sverige.  
 
Det fördelningssystem som EU-lagstiftarna önskade att upprätthålla har lett till ett dysfunkt-
ionellt system. Lösningen på problemet är inte att koncentrera asylsökande till ett få tal länder 
där sedan mottagningssystemen kollapsar. I förhållande till varandra ska EU-länderna anses 
utgöra säkra rättsstater och tillgodose människors behov likvärdigt. Förutsättningen för Dub-
linförordningen ur ett EU-perspektiv är tillförsäkrandet av att identiska rättsregler efterföljs av 
medlemsstaterna. Av de rättsfall som nämnts i uppsatsen upprätthålls inte den garantin av 
medlemsländerna längre, vilket i sin tur betyder att förordningen inte anses som hållbar. Trots 
detta fortsätter diskussioner i Europa över att inte avskaffa Dublinförordningen utan göra den 
mer human, den verkliga humana lösningen vore dock en ovillkorlig avskaffning av Dublin-
förordningen. En rättspolitisk lösning på problemen vore bindande flyktingkvoter och ett för-
delat ansvar bland medlemsstaterna vore den mest troliga lösningen på situationen. 
 
De negativa konsekvenserna som Dublinförordningen medfört utgör hinder för en ändamåls-
enlig konstruktion och bevisar att upprätthållandet av det gemensamma asylsystemet har gått 
förlorat. Framtvingandet av att förklara Dublinförordningen ogiltig skulle vara första steget 
mot att upprätthålla den gemensamma asylpolitiken som från början strävats efter. 
 
7.3 Egen kommentar 
Som tidigare nämnt var asylsökande under 1980-talet en stor majoritet från länder som Polen, 
Turkiet och forna Jugoslavien. Detta präglade Dublinförordningens utformning, nämligen att 
respektive land ska motta flyktingar från sitt grannland, i dagsläget ser situationen helt an-
norlunda ut. Europa var inte redo för en sådan kris, man hade ingen kunskap om hur tillstån-
det skulle hanteras och valde att vända sig till en förordning som trädde i kraft för mer än 25 
år sedan, detta är enligt mig inte optimalt. Dublinförordningen uppfyller inte sitt syfte och 
därför bör den avskaffas för att lämna plats för en ny tolkning av hur verkligheten ser ut idag 
och hur just den här situationen ska hanteras. 	
	

																																																								
67 Europeiska unionen, Europeiska unionens råd 23/3 2016 
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