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Abstract 

The Dublin Regulation in its current form sets the criteria and mechanisms for 

determining which state is responsible for examining an individual’s asylum application 

within the common territory of the Member States. Countries located on the outer border 

of the European Union, along some of the more frequently used travel routes for migrants, 

have reported an un-proportionate pressure, due to the material rules in the Dublin 

Regulation. Due to this, certain member states have reported deteriorating reception 

conditions for asylum applicants and, in the case of Greece, it has temporarily led to the 

cessation of transfers of asylum applicants to Greece in accordance with the Dublin 

Regulation.  

 A proposal for a recast Dublin Regulation has been published and is 

currently being discussed among the Member states. Among changes of material and 

procedural nature in the proposal, there are mechanisms that aim to distribute asylum 

seekers more evenly than what is currently possible. The proposal aims to implement the 

principle of solidarity and fair sharing that is established in article 80 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union. The proposal for a recast Dublin Regulation is not a 

solitary proposition, but a part of a series of proposals for a reformed Common European 

Asylum System. 

 The European Commission has, in two separate decisions, ordered the 

relocation of asylum applicants from Italy and Greece. This relocation program could be 

seen as a test run for the future implementation of a relocation mechanism within the 

framework of the Dublin Regulation.  

 This paper aims to analyze the principle of solidarity and fair sharing within 

the context of the proposed Dublin Regulation and surrounding legislative acts.  
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Sammanfattning 

Dublinförordningen i sin nuvarande lydelse fastslår kriterier och mekanismer för att 

fastställa vilken stat som är ansvarig för att utreda en persons asylansökan inom 

medlemsstaternas gemensamma territorium. Länder som är belägna längs med 

Europeiska unionens yttre gräns, vid några av de mer använda rutterna som migranter 

tagit de senaste åren har vittnat om ett oproportionerligt högt tryck av asylsökande, delvis 

på grund av de materiella reglerna i Dublinförordningen. På grund av detta har vissa stater 

rapporterat försämrade mottagningsvillkor för asylsökande, och i Greklands fall har detta 

lett till att överföringar av asylsökande i enlighet med Dublinförordningen stoppats helt. 

 Ett förslag till en omarbetad Dublinförordning har publicerats och ligger för 

närvarande för diskussion hos medlemsstaterna. Bland de materiella och processrättsliga 

förändringar finns även en omplaceringsmekanism som syftar till att fördela asylsökande 

mer jämnt mellan medlemsstaterna än vad som är läget nu. Förslaget ämnar implementera 

solidaritetsprincipen samt rättvis ansvarsdelning som framgår av artikel 80 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. Förslaget följs åt av en rad andra förslag för att 

reformera det gemensamma europeiska asylsystemet.  

 Europeiska kommissionen har i två separata beslut beordrat omplacering av 

asylsökande från Italien och Grekland. Detta omplaceringsuppdrag kan ses som ett test 

av den framtida omplaceringsmekanismen som föreslås vara del i Dublinförordningen. 

 Denna uppsats syftar till att analysera solidaritetsprincipen och rättvis 

ansvarsfördelning inom ramen för förslaget om en förnyad Dublinförordning och 

kringliggande rättsakter. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Enskilda stater har historiskt sett i stor utsträckning haft exklusiv befogenhet, både enligt 

internationell och nationell rätt, att bestämma över utlänningars rätt att stanna kvar inom 

statens territorium.1 Genom historiens gång har multilaterala regelverk skapats för att lösa 

de frågeställningar som uppkommit. Migrationsrätten är mångfacetterad och inrymmer 

bland annat arbetskraftinvandring, anhöriginvandring och asylrätt. Inom asylsfären har 

ett folkrättsligt ramverk skapats med FN:s flyktingkonvention2 som ledstjärna. Ett flertal 

andra folkrättsliga traktat har hög relevans för asylrätten, exempelvis 

Tortyrkonventionen3 som stadgar en princip om non-refoulement i sin tredje artikel, det 

vill säga ett förbud mot att återföra en skyddsbehövande till ett land där dennes liv eller 

hälsa skulle hotas. 

För den Europeiska unionens räkning är de enskilda staternas beslutanderätt 

underordnad gemensamma unionsrättsliga regler. För unionsmedborgare är rätten till fri 

rörlighet garanterad i artikel 3.2 fördraget om Europeiska unionen.4 Medborgare i tredje 

stater omfattas dock inte av denna rätt. EU har byggt upp ett ramverk kring unionens 

gemensamma migrationsrätt och har bland annat inlett ett samarbete för att harmonisera 

medlemsstaternas regler kring asylprocedur. Samarbetet har utmynnat i ett antal beslut, 

direktiv och förordningar. De flesta av dessa regleringar utgörs av ramdirektiv och syftar 

till att harmonisera medlemsstaternas definitioner av exempelvis flyktingstatus och 

besläktade termer. En hörnsten i EU:s asylrättsliga samarbete är Dublinförordningen5, 

som innehåller regler för att utreda vilken medlemsstat som är ansvarig för en specifik 

individs ansökan om asyl.  

                                                 
1 Murphy, Sean, Principles of International Law, s. 379. 
2 Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, U.N.T.S. vol. 189 p. 137, SÖ 1954:55. 

Härefter kallad Flyktingkonventionen. 
3 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 

december, 1984, U.N.T.S. vol. 1465 p. 85, SÖ 1986:1. Härefter kallad Tortyrkonventionen. 
4 Fördraget om Europeiska unionen OJ C 326, 26.10.2012. 
5 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 [2013] 

EUT L 180/31. Härefter kallad Dublinförordningen. 



2 

 

Dublinförordningen bygger på en idé om medlemsstaternas delade ansvar i 

flyktingfrågor. I och med de stora mängder asylsökande som anlänt till EU:s 

medlemsstater de senaste åren och önskat söka asyl har frågan om solidariskt ansvar för 

unionens gemensamma asylpolitik lyfts ett flertal gånger. Europeiska kommissionen har 

den 4 maj 2016 givit ett förslag till en reviderad Dublinförordning, som tydligare ska 

anamma solidaritetsprincipen genom bland annat ett fördelningssystem för att lätta 

bördan för vissa stater.6 

De senaste åren har ett stort antal asylsökande anlänt till europeiska unionen 

för att söka skydd på grund av väpnade konflikter och politisk instabilitet i ett flertal 

länder i unionens närområde.7 Antalet personer som 2015 ansökte om asyl i ett EU-land 

var långt fler än något tidigare år. Detta har lett till ökade diskussioner om migrationsrätt, 

både nationellt men även mellanstatligt. Det har även lett till diskussion om hur EU:s 

instrument för flyktingmottagande hanterat situationen och vilka förbättringsåtgärder 

som kan göras för att bättre hantera framtida flyktingkatastrofer. I diskussionen har 

solidaritet och rättvis ansvarsdelning lyfts fram som ett centralt tema. Denna uppsats 

syftar till att lyfta fram dessa begrepp och analysera dem närmare. 

1.2 Solidaritetsprincipen och lojalt samarbete 

Solidaritetsprincipen är en av europeiska unionens grundvalar. Principen säkerställer att 

medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter gentemot varandra. Vissa stater har på grund 

av olika faktorer, såsom befolkning eller geografi, ett större ansvar inom vissa 

rättsområden. Solidaritetsprincipen ämnar utjämna detta ansvar genom att på olika sätt 

erbjuda stöd för sådana länder. Att medlemsstaterna ska hjälpa varandra fastställs i 

artikel 4.3 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), som stadgar att medlemsstaterna ska 

respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen, det vill 

säga unionsrätten. Där stadgas även principen om lojalt samarbete, vilken innebär en 

skyldighet för medlemsstaterna att följa det regelverk som unionen styrs av. 

Solidaritetsprincipen genomsyrar stora delar av den materiella EU-rätten, exempelvis när 

                                                 
6 Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning 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 (omarbetning), COM 

(2016) 270 final, 2016/0133 (COD). 
7 Eurostat, Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data. 

Antalet ansökningar om asyl i unionen år 2005 var strax över 200 000. Tio år senare var den siffran 

nästan sjudubblad. 
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det gäller socialförsäkringssystem.8 Under finanskrisen uppkom djupa diskussioner om 

finansiell solidaritet. Frågan uppkom om huruvida de rikare länderna inom unionen hade 

ett solidariskt ansvar att ekonomiskt hjälpa länder i djupare ekonomisk kris. 

Inom asylrätten har de stater som är belägna längs EU:s yttre gränser fått 

bära en större börda när det gäller mottagning av asylsökande. Andra faktorer har också 

spelat roll, såsom subjektiv uppfattning om länderna hos de sökande eller att 

medlemsstaternas lagstiftning skilt sig åt. Solidaritetsprincipen inom asylsfären kommer 

även till uttryck i artikel 67.2 Fördraget om Europiska unionens funktionssätt (FEUF). 

Där stadgas att unionen ska upprätta en gemensam asylpolitik utformad efter en tanke om 

solidaritet mellan staterna. Denna strävan specificeras i artikel 78 samma fördrag. 

Artikel 80 FEUF är av central vikt för unionens gemensamma asylpolitik. 

Artikeln stadgar att unionens flyktingpolitik ska styras av principen om solidaritet och 

rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt hänseende. En viktig skillnad som 

Lissabonfördraget medförde år 2009, som skiljer sig från den tidigare lydelsen i artikel 

63.1 och 63.2 fördraget om europeiska gemenskapen (FEG), är att artikeln numera inte 

bara omfattar asylpolitik, utan även övrig invandringspolitik och gränskontroller.9 

Artikel 80 FEUF lyder som följer: 

”Den unionspolitik som avses i detta kapitel och dess genomförande 

ska styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 

även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna. Varje gång det är 

nödvändigt ska de unionsakter som antas enligt detta kapitel innehålla 

lämpliga åtgärder för tillämpningen av denna princip.” 

Artikel 80 FEUF är subsidiär till sin natur, eftersom det stadgas att unionsakter som antas 

ska innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av solidaritetsprincipen varje gång det 

är nödvändigt. Vidare har artikel 80 FEUF ingen enskild rättsverkan för medlemsstaterna 

utan solidaritetsprincipen kommer till liv genom att rättsakter antas med artikeln som 

rättslig grund. Av artikel 5.2 FEU framgår att EU endast har lagstiftningskompetens inom 

ramen för de befogenheter som tilldelats unionen. Vidare framgår av artikel 4.2 j FEUF 

                                                 
8 Se de förenade målen C-159/91 och C-160/91 för en djupare diskussion om solidaritetsprincipens 

genomslag i socialförsäkringsrätten. 
9 Arbetsdokument om artikel 80 i FEUF – Solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, inklusive sök- och 

räddningsskyldigheter (INI-betänkandet om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett 

helhetsgrepp på migration i EU), 15 juli 2015, PE564.907v.01-00. 
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att EU har delad lagstiftningskompetens med medlemsstaterna på området med frihet, 

säkerhet och rättvisa.  

 Vad som ska tolkas med ordalydelsen ”solidaritet och rättvis 

ansvarsfördelning” i enlighet med artikel 80 förtjänar dock att kort diskuteras. En 

solidarisk ansvarsfördelning kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Ett rimligt antagande 

vore att en delning av ansvaret för asylsökande i absoluta tal inte skulle vara den mest 

lämpliga och rättvisa, eftersom EU:s medlemsstater har väldigt olika förutsättningar när 

det gäller befolkning, ekonomi och yta. Att ett litet land som Luxemburg ska ta emot lika 

många asylsökande som grannlandet Tyskland kan knappast anses vara en rättvis 

ansvarsfördelning.  

 Europeiska Kommissionen anförde i sitt förslag till ett nödsystem för 

omplacering av asylsökande att medlemsstaterna ska fördelas kvoter baserade på BNP, 

befolkningsmängd, arbetslöshetstal och tidigare antal asylsökande och vidarebosatta 

flyktingar.10 Det står därmed klart att kommissionen ämnar styra tolkningen till att 

rättvisa uppnås genom en ansvarsfördelning efter kapacitet. Denna tolkning delas av 

forskaren Harriet Gray som menar att begreppet ”rättvis ansvarsfördelning” kan tolkas 

utifrån tre centrala idéer.11 För det första så ämnar den rättvisa ansvarsfördelningen 

underlätta oproportionerligt stora bördor hos enskilda medlemsstater. En rättvis 

ansvarsfördelning kräver därtill en beräkning av ländernas kapacitet att ta emot 

asylsökande. För det tredje menar Gray att det krävs en medvetenhet om att en beräkning 

av den relativa kapaciteten hos ett land kan få vitt skilda resultat beroende på vilka 

faktorer som tillmäts vikt. 

 Klart står att rättvis ansvarsfördelning allmänt verkar definieras som 

fördelning efter förmåga. Hur denna förmåga beräknas har stor inverkan på resultatet, 

men faktorer såsom BNP och befolkning är rimliga att ta hänsyn till. 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att utreda gränserna för solidaritetsprincipen inom Europeiska 

Unionen, med koppling specifikt till artikel 80 FEUF, som reglerar solidaritetsprincipens 

migrationsrättsliga aspekter. För att besvara denna huvudfrågeställning kommer ett antal 

                                                 
10 Frågor och svar om den europeiska migrationsagendan, 3 maj 2015, s. 2. 
11 Gray, Harriet, Surveying the foundations: Article 80 TFEU and the Common European Asylum 

System, Vol. 34 Nummer 3, Liverpool Law Review, november 2013. s. 180. 
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delfrågor att diskuteras. Dessa kommer huvudsakligen knytas till Europeiska unionens 

rättsliga instrument för det gemensamma europeiska asylsystemet, med fokus på 

Dublinförordningen. Delfrågorna som formulerats är följande: 

• Vad innebär Kommissionens förslag till en omarbetad Dublinförordning för 

tillämpningen av artikel 80 FEUF? 

• Är Dublinförordningen rätt instrument för en ökad solidaritet på migrationsrättens 

område? 

• Kommer Kommissionens förslag att utgöra en effektiv lösning till de utmaningar 

som identifierats med det asylrättsliga samarbetet? 

 Den intensiva och kontinuerliga debatten om migration i civilsamhället gör 

att ämnet är föränderligt och väcker många frågor. Inom ramen för denna uppsats kommer 

därför ett antal avgränsningar behöva göras.  

 Migration kan vara ett mångfacetterat begrepp och ha en rad olika 

innebörder. Fokus i denna uppsats ligger på migration från tredje land, det vill säga stater 

utanför den Europeiska Unionen. Ekonomisk migration kommer inte att behandlas, utan 

endast det rättsområde som berör individer som söker asyl. Det kan dock förekomma att 

unionsmedborgare åberopar asylskäl i en annan medlemsstat. Olika medlemsstater har 

olika förhållningssätt till detta. Sverige godtar ett sådant resonemang, då uppfattningen är 

att det skulle stå i strid med FN:s flyktingkonvention att inte tillåta unionsmedborgare att 

söka asyl.12 Andra medlemsstater tillåter inte detta, då det finns en presumtion att 

unionens medlemsstater erbjuder en så pass hög grundläggande skyddsnivå att de ska 

betraktas som säkra ursprungsländer.13 Denna frågeställning kommer dock inte närmare 

beskrivas i denna uppsats.  

 Unionens migrationsrättsliga samarbete rör sedan Lissabonfördragets 

ikraftträdande såväl asylpolitik, som migrationspolitik och gränskontrollspolitik.  

I denna uppsats kommer fokus att ligga på den förstnämnda kategorin, och de två senare 

kommer inte att behandlas närmare. 

 Den reglering som främst kommer att diskuteras är Dublinförordningen, då 

denna är av störst relevans för diskussionen om solidaritet mellan medlemsstater på 

                                                 
12 SOU 2006:61, Asylförfarandet - genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt, s. 48. 
13 Protokoll (nr 29) om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater, [1997] 

12006E/PRO/29. 
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migrationsrättens område. Ett avsnitt kommer att behandla Rådets beslut om att 

omplacera asylsökande från Italien och Grekland14 eftersom besluten har omsatt 

solidaritetsprincipen i praktiken. Andra förordningar och lagstiftningsakter kommer att 

tas upp, dock i första hand för att skapa ett sammanhang för analysen av rättsreglerna.  

 I samband med förslaget till en ny Dublinförordning kom en rad andra 

förslag till förändrade regelverk angående det gemensamma europeiska asylsystemet. De 

flesta av dessa förslag kommer inte att behandlas i denna uppsats, då de inte är av central 

vikt för frågan om solidaritet. Förändringsförslagen väcker dock viktiga frågor om bland 

annat personlig integritet, hur lagrade personuppgifter får användas, samt frågor om 

myndigheternas organisationsstruktur, som är väl värda att diskutera i ett annat forum. 

1.4 Metod och material 

Den metod som kommer användas i uppsatsen är problemorienterad. Detta innebär att 

problem som de olika rättsreglerna ger upphov till identifieras och analyseras. Vissa 

deskriptiva inslag kommer att förekomma, då rättsreglerna är del i ett komplext 

sammanhang och detta bidrar till en ökad förståelse av ämnet. Då migration är ett i hög 

grad gränsöverskridande rättsområde är en stor del av det material som används för 

uppsatsen rättsakter från EU, i form av förordningar och direktiv. En del nationella 

juridiska källor kommer att analyseras för att jämföras mot EU-rätten.  

 Inom lagstiftningsarbetet i EU tillmäts inte förarbeten lika hög relevans som 

i Sverige. Det material som existerar är generellt sett inte ämnat att förklara den tillkomna 

lagstiftningen, utan har snarare karaktären av anteckningar och material som framkommit 

under lagstiftningsarbetet.15 Lagstiftningsarbetet innehåller dessutom en mycket större 

grad av kompromisser och ändringar än den nationella rätten, vilket gör att de förarbeten 

som finns är spretiga och ibland saknar relevans för den tillkomna rättsakten. Det som nu 

sagts innebär inte att vad som skett före en akts tillkomst saknar betydelse för tolkningen 

av unionsrätten.16 Ett flertal förberedande dokument, exempelvis kommissionens förslag 

                                                 
14 Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på 

området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, EUT L 248/80, samt Rådets beslut 

(EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området 

internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, EUT L 239/146. 
15 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 188. 
16 Bernitz och Kjellgren, s. 188. 
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till en reviderad Dublinförordning17, har därför analyserats i detta arbete för att belysa de 

politiska diskussioner som förts inom parlamentet inför tillkomsten av nya rättsakter. 

 De färdiga rättsakterna inleds med ett antal ingresspunkter som syftar till att 

sammanfatta de skäl som föranlett den aktuella rättsaktens tillkomst. Ingresspunkterna är 

i sig inte juridiskt bindande men tjänar som viktiga utgångspunkter för tolkningen av 

akten.18 Artikel 296.2 FEUF stadgar formkraven för ingressens utformning. Ingressen ska 

ange vad som särskilt tagits i beaktande vid rättsaktens utfärdande. Vid tolkningen av 

samtliga rättsakter i detta arbete har stor vikt därför lagts vid ingresspunkterna. 

 Förutom EU-rättsliga källor är folkrättsliga källor av relevans för denna 

uppsats. Vilka folkrättens främsta rättskällor är framgår av artikel 38 Stadgan för den 

internationella domstolen.19 Dessa är i första hand traktat, slutna mellan stater. 

Internationell sedvanerätt ska även tillmätas betydelse, likväl som allmänna rättsliga 

principer. Rättsliga avgöranden samt doktrin ska användas som en subsidiär rättskälla. I 

detta arbete har traktat använts för att belysa likheter och skillnader mellan EU:s 

lagstiftning och den folkrättsliga inställningen. 

 Debatten om migration har de senaste åren varit ett stort och återkommande 

inslag i medierapportering. Ett antal av källorna i denna uppsats är därför i form av 

tidningsartiklar, blogginlägg och radioprogram. Dessa källor saknar för det mesta juridisk 

relevans, men tjänar till att skapa en kontext för analysen i detta arbete. 

1.5 Flyktingbegreppet 

FN:s flyktingkonvention från 1951 definierar begreppet flykting i artikel 1 som en person 

som ”har flytt sitt land på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 

religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner 

sig utanför det land, vari han är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan 

eller vill återvända till det landet”. Den ursprungliga konventionen syftade främst till att 

adressera flyktingskap som uppkommit i andra världskrigets spår.20 Konventionen 

                                                 
17 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning 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 (omarbetning), COM 

(2016) 270 final 2016/0133 (COD). 
18 Bernitz och Kjellgren, s. 187. 
19 Statute of the International Court of Justice, 18 april 1946. 
20 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt – En praktisk introduktion, s. 17. 
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reviderades med ett protokoll 1967 för att utvidga tillämpningsområdet och ta bort de 

temporala och geografiska begränsningar som tidigare gällt.21 

 Europeiska unionen har definierat begreppet flykting i artikel 2 

Kvalifikationsdirektivet22. Begreppet har i stort sett samma innebörd som enligt 

Flyktingkonventionen, men större vikt läggs vid andra former av skyddsbehov som 

asylsökande kan erhålla, såsom subsidiärt skydd. Direktivet är ett ramdirektiv, och 

medlemsstaterna tillåts anta mer förmånliga regler för asylsökande, i enlighet med artikel 

3. Definitionen av vem som ska anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande kan 

däremot inte omformuleras. Att direktivet ställer minimikrav bäddar för en diskrepans i 

medlemsstaternas asylreglering. 

 Den svenska definitionen av flyktingbegreppet återfinns i 4 kap. 1 § 

utlänningslagen23. Stommen är densamma som i de två tidigare regleringarna, men den 

svenska lagen går länge och lägger till rekvisiten kön och sexuell läggning bland de 

faktorer som kan beaktas av staten. Sverige tillämpar även skyddsgrunderna alternativt 

skyddsbehövande, UtlL 4 kap. 2 § och övrigt skyddsbehövande, UtlL 4 kap. 2 a §. I fall 

där de tidigare statusförklaringarna inte anses kunna tillämpas, men då det ändå finns ett 

starkt intresse av att låta personen stanna i Sverige, kan uppehållstillstånd beviljas på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter, UtlL 5 kap. 6 §. Denna paragraf har 

tillfälligt upphävts genom lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tillfälliga lagen ska enligt plan upphöra att gälla 

den 19 juli 2019, och grunden synnerligen ömmande omständigheter kommer därmed att 

åter tas i bruk. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för historiken kring det gemensamma europeiska 

asylsystemet för att sedan presentera de materiella reglerna i Dublinförordningen. Dessa 

avsnitt är i huvudsak deskriptiva, och syftar till att ge en materiell kontext. Därefter följer 

ett avsnitt om solidaritetsprincipens genomslag i Dublinförordningen samt vilka 

                                                 
21 Artikel 1, Protocol Relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, U.N.T.S. vol. 606 p. 267, SÖ 

1967:45. 
22 Rådets direktiv (EU) 2011/95/EU av den 13 december 2011 om 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 [2011] EUT L 337/9. Härefter kallat Kvalifikationsdirektivet. 
23 Utlänningslag (SFS 2005:716), härefter UtlL eller utlänningslagen.  
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förändringar som kan komma att följa av Kommissionens förslag till en uppdaterad 

Dublinförordning. Ett avsnitt som behandlar omplaceringsmekanismen följer därefter. 

Arbetet avslutas med en sammanfattande analys av det som framkommit.  

2 Det gemensamma europeiska asylsystemet 

2.1 En tillbakablick 

År 1990 inleddes Schengensamarbetet genom att konventionen om tillämpning av 

Schengenavtalet24 trädde i kraft. Samarbetet föregicks av förhandlingar mellan Tyskland, 

Frankrike och Beneluxländerna i den luxemburgska staden Schengen år 1985. Den 

huvudsakliga provisionen i konventionen var artikel 2, som stadgade att inga 

gränskontroller ska ske när en person passerar en intern gräns. Schengensamarbetet har 

därefter upprätthållits för att underlätta EU:s strävan om fri rörlighet för personer, varor, 

tjänster och kapital, genom att ta bort interna gränskontroller mellan de anslutna staterna. 

De stater längs det gemensamma områdets yttre gräns får därför ansvaret att kontrollera 

de personer som reser in på det gemensamma territoriet. Med en minskad kontroll över 

gränspassager såg unionen ett behov av gemensamma regler för att förhindra vad som 

kallas asyl-shopping, det vill säga att en person som fått avslag på en asylansökan i en 

medlemsstat reser till en annan medlemsstat och där på nytt ansöker om asyl. Det innebar 

även ett ökat behov av polisiärt samarbete för att motverka gränsöverskridande 

brottslighet.25 Det polisiära samarbetet ledde till skapandet av databassystemet Schengen 

Information System (SIS), som medlemsstaterna har som hjälpmedel för efterlysning av 

exempelvis kriminella eller personer som olovligen tagit sig in i Schengenterritoriet. De 

asylrättsliga frågorna ledde till antagandet av Dublinkonventionen, vilken kommer 

behandlas nedan. Viktigt att nämna är att inte alla EU-stater är anslutna till 

Schengensamarbetet, och att inte alla länder som är anslutna är EU-stater. Norge, Island, 

Schweiz och Liechtenstein är anslutna till samarbetet genom separata avtal. Bulgarien, 

Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien står utanför samarbetet. 

 Asyl- och migrationsfrågorna blev en integrerad del av den gemensamma 

EU-rätten i och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget den 1 maj 1999. Innan dess 

                                                 
24 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, [1990] EUT L 239 22 september 2000. 
25 Boeles, Pieter et al., European Migration Law, s. 33.  
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begränsades gemenskapens jurisdiktion inom migrationssfären till viseringsfrågor samt 

unionsmedborgares rätt till fri rörlighet.26 Samma år som Amsterdamfördraget trädde 

ikraft sammanträdde Rådet i Tammerfors för att skissa fram gemensamma riktlinjer kring 

ett gemensamt asylsystem. Ett gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS, efter Common 

European Asylum System) skulle skapas, för att säkerställa att FN:s flyktingkonvention 

och principen om non-refoulement upprätthölls.27 Ett flertal instrument antogs i början av 

2000-talet och har sedan uppdaterats successivt under 2010-talet.  

 Amsterdamfördraget satte upp fem stöttepelare för vad det gemensamma 

asylsystemet skulle innehålla. I huvudsak rör dessa kriterier för att avgöra vilket land som 

har ansvaret för att pröva en asylansökan, normer för mottagande av asylsökande, normer 

för under vilka förutsättningar en person ska betraktas som flykting, normer för 

medlemsstaternas asylprocedur samt normer för att ge tillfälligt skydd åt personer som 

inte kan återvända till sitt ursprungsland. Dessa har realiserats genom 

Dublinförordningen, mottagandedirektivet, kvalifikationsdirektivet, asylprocedur-

direktivet respektive direktivet om tillfälligt skydd.  

 Det gemensamma asylsystemet är dock inte lika gemensamt som kan tänkas 

önskas. Tre medlemsstater har undantagsbestämmelser till olika delar av systemet. 

Storbritannien och Irland har så kallade opt in-klausuler och kan därmed unilateralt 

besluta om de önskar delta i enskilda lagstiftningsakter på området med frihet, säkerhet 

och rättvisa.28 Då förordningar omförhandlas måste dessa två stater på nytt inkomma med 

meddelande om avsikt att fortsätta vara bundna av direktiven. Detta leder till ett komplext 

system, där de båda exempelvis fortsatt är bundna av det gamla asylprocedurdirektivet 

(2005/85/EC), medan de övriga medlemsstaterna tillämpar det uppdaterade direktivet 

(2013/32/EU). Danmark har en så kallad opt out-klausul och har därmed meddelat att 

landet inte kommer delta i några asylinstrument utöver Dublinförordningen.  

 Vissa länder som inte är medlemmar i unionen deltar ändå i unionens 

migrationsrättsliga samarbete i begränsad omfattning. Island, Liechtenstein, Norge och 

Schweiz har slutit separata avtal med EU för att omfattas av Dublinförordningen.29 

                                                 
26 Peers, Steve et al., EU Immigration and Asylum Law, Volume 3: EU Asylum Law, 2 u. s. 1. 
27 Peers et al., s. 3. 
28 Boeles et al., European Migration Law, s. 253. 
29 Boeles et al., s. 258. 
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2.2 Dublinsystemet 

EU:s ursprungliga instrument för fastställande av ansvarig medlemsstat för en persons 

asylprocess var Dublinkonventionen. Denna antogs den 15 juni 1990 men trädde i kraft 

först 1997 då samtliga medlemsstater ratificerat den. Konventionen skulle syfta till att 

förhindra missbruk av de nationella asylsystemen.30  

 Dublinkonventionen ersattes år 2003 av den första Dublinförordningen, 

även känd som Dublin II31. Förordningen utgjorde det första steget i en utveckling av det 

gemensamma europeiska asylsystemet. Denna förordning uppdaterades genom den andra 

fasen i CEAS, genom antagandet av den nu gällande Dublinförordningen, även kallad 

Dublin III. Denna förordning trädde i kraft 1 januari 2014. Den rättsliga grunden för 

förordningen är artikel 78.2 e FEUF, vilken stadgar att unionen ska anta rättsakter om 

”kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att 

pröva en ansökan om asyl eller subsidiärt skydd” i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet.  

2.3 Andra relevanta lagstiftningsakter 

Dublinförordningen är en av stöttepelarna i det gemensamma europeiska asylsystemet. 

Andra förordningar av relevans är exempelvis den så kallade Eurodac-förordningen32. 

Denna syftar till att upprätta ett enhetligt system för jämförelse och verifiering av 

fingeravtryck, och utgör ett viktigt verktyg för en effektiv och korrekt utredning av en 

individs process i enlighet med Dublinförordningen.  

 Ett antal direktiv är av central vikt för unionens gemensamma asylsystem. 

Asylprocedurdirektivet33 är ett av dessa direktiv. Direktivet syftar till att likrikta 

medlemsstaternas processrättsliga förfaranden kring asylförfarandet för individer som 

                                                 
30 Cherubini, Francesco, Asylum Law in the European Union, s. 136. 
31 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land 

har gett in i någon medlemsstat. 
32 Europaparlamentet 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 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 och för när medlemsstaternas 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 förvaltningen av stora it-system inom området frihet, 

säkerhet och rättvisa [2013] EUT L 180/1. 
33 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden 

för att bevilja och återkalla internationellt skydd, [2013] EUT L 180/60. 
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söker asyl i någon medlemsstat. Flera processrättsliga garantier stadgas i direktivet, 

däribland rätten till offentligt biträde, rätt till en personlig intervju, samt de nationella 

myndigheternas utredningsskyldighet i vissa delar av förfarandet. Andra direktiv av vikt 

är det ovan nämnda kvalifikationsdirektivet, samt mottagningsdirektivet34. 

  

                                                 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 

personer som ansöker om internationellt skydd, EUT L 180/96. Härefter kallat mottagningsdirektivet. 
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3 Dublinförordningens systematik 

3.1 Objektiva kriterier för fastställande av ansvarig medlemsstat 

Något kort ska sägas om de materiella reglerna i Dublinförordningen för att skapa en 

kontext för den fortsatta diskussionen. Artikel 1 Dublinförordningen stadgar att 

förordningen syftar till att ”fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en 

ansökan om internationellt skydd som lämnats in i en av medlemsstaterna av en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person”. Detta sker genom att tillämpa ett antal 

objektiva kriterier som närmare preciseras i förordningens kapitel III. Artikel 7.2 

konstruerar en hierarkisk ordning av dessa kriterier, samt stadgar att det är den sökandes 

förhållanden vid dennes första ansökan om asyl på medlemsstaternas territorium som 

ligger till grund för den fortsatta bedömningen av ansvarsfrågan. Artiklarna 8 till 11 syftar 

till att på olika sätt föra samman eller hålla samman familjer som sökt eller beviljats 

internationellt skydd. Den första av dessa ger ett utökat skydd till ensamkommande barn, 

för det fall en familjemedlem kan konstateras befinna sig inom medlemsstaternas 

territorium. De två efterkommande artiklarna ämnar sammanföra familjemedlemmar som 

vid olika tidpunkter ansökt om asyl i olika medlemsstater. Huvudregeln är att 

familjerelationen ska ha påbörjats i ursprungslandet, eller innan en första ansökan om asyl 

lämnats in i någon medlemsstat. För det fall en familjemedlem beviljats internationellt 

skydd i någon medlemsstat råder dock undantag till denna regel. Artikel 11 rör situationer 

då ett flertal familjemedlemmar samtidigt ansökt om asyl i olika medlemsstater, eller om 

tillämpning av Dublinförordningens ansvarsregler skulle leda till att en familj som ansökt 

om asyl vid samma tillfälle skulle splittras. För dessa fall ska en enda medlemsstat vara 

ansvarig för samtliga familjemedlemmars asylprövning. Detta sker i första hand genom 

att den stat som är ansvarig för majoriteten av familjemedlemmarna ansvarar för samtliga; 

i andra hand är den medlemsstat som är ansvarig för den äldsta familjemedlemmen 

ansvarig för familjens gemensamma prövning.  

 Artikel 12 rör viseringar eller uppehållstillstånd på annan grund än 

internationellt skydd, och innebär att en medlemsstat som beviljat en person visum till 

Schengenstaterna eller ett nationellt uppehållstillstånd också bär ansvar för dennes 

eventuella ansökan om asyl. Ansvaret gäller under viseringen eller uppehållstillståndets 

giltighetstid, samt en begränsad period efter utgångsdatumet. Artikel 13 rör otillåtna 

gränspassager. Det land som möjliggjort en illegal inresa görs enligt denna artikel 
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ansvarigt för prövningen av personens eventuella asylansökan. Detsamma gäller om en 

person illegalt vistats en längre period på en viss medlemsstats territorium.  

 Artiklarna 14 och 15 rör specialfall då en medlemsstat upphävt 

viseringskravet för medborgare av vissa länder, och på så vis möjliggjort inresa på 

Schengenterritoriet för en person som sedan söker asyl, respektive situationer då en 

person ansöker om asyl på ett internationellt transitområde. 

3.2 Undantagsregler 

Det finns huvudsakligen två undantagsbestämmelser som sätter dessa kriterier ur spel. 

Dessa är artiklarna 16 och 17, som berör personer i beroendeställning respektive frivilligt 

påtagande av ansvar. Om det fastställts att det föreligger ett beroendeförhållande mellan 

den sökande och dennes barn, syskon eller förälder som lagligen är bosatt i den 

medlemsstat där sökande lämnat in sin ansökan om internationellt skydd får inte den 

medlemsstaten överföra personen till en annan medlemsstat. Artikeln är utformad så att 

den kan tillämpas antingen på situationer där den sökande är i behov av hjälp, eller där 

familjemedlemmen är i behov av hjälp. De faktorer som kan konstituera ett 

beroendeförhållande är graviditet, ett nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt 

funktionshinder eller hög ålder. Europeiska unionens domstol har konstaterat att artikelns 

lydelse i den tidigare Dublinförordningen innebär en skyldighet för medlemsstaterna att 

sammanhålla familjemedlemmar om ett sådant beroendeförhållande har bevisats.35 Detta 

förhållningssätt synes fortsatt gälla vid tillämpningen av den nuvarande 

Dublinförordningens artikel.36 

 Artikel 17 utgör ett undantag till dessa kriterier och medger en möjlighet för 

en medlemsstat att ändå pröva en persons asylansökan, trots att en annan medlemsstat är 

ansvarig efter tillämpningen av de tidigare kriterierna. Av artikeln framgår inte vad som 

krävs för att en medlemsstat bör påta sig ansvaret, utan den frågan lämnas till nationella 

domstolar att utreda. För Sveriges räkning krävs det att det framstår som humanitärt 

stötande att genomföra en överföring av den berörda personen till den ansvariga 

medlemsstaten.37 

                                                 
35 C-245/11, K. mot Bundesasylamt, 6 november 2012, stycke 27 samt 46. 
36 Peers, Steve et al., EU Immigration and Asylum Law, s. 366. 
37 Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av den s.k. diskretionära klausulen i artikel 17.1 

Dublinförordningen SR 06/2018, Migrationsverket, 27 februari 2018. 
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Ett ytterligare undantag finns i artikel 3.2 andra stycket. En medlemsstat får inte överföra 

en person till en annan medlemsstat om det finns välgrundade skäl att anta att det finns 

systematiska brister i den andra medlemsstatens asylförfarandet och mottagningsvillkor. 

EDMR har i fallet M.S.S. mot Grekland och Belgien uttalat att det finna systematiska 

brister i det grekiska asylsystemet, och att dessa brister skulle leda till en kränkning av 

den berörde personens rättigheter i enlighet med artikel 3 EKMR.38 Bland annat detta 

rättsfall ledde till att överföringar i enlighet med Dublinförordningen till Grekland 

upphörde och att Dublinförordningen inte tillämpats mot Grekland sedan 2011. 

Europeiska kommissionen antog 2016 rekommendationer som innebär att EU-staterna i 

särskilda fall får återuppta överföringar till Grekland i enlighet med 

Dublinförordningen.39 

3.3 Återtagande 

Om inget av kriterierna i artiklarna 8–15 är tillämpliga ska den medlemsstat där en 

ansökan om asyl först lämnades in av den sökande vara ansvarig för prövningen, i enlighet 

med artikel 3.2 första stycket. 

 I dessa fall aktualiseras artikel 18.1 b-d, som innebär att en medlemsstat är 

skyldig att återta en sökande som tidigare lämnat in en ansökan om asyl i denna 

medlemsstat, men senare lämnat in en ny ansökan i en annan medlemsstat, om ansökan i 

den första medlemsstaten antingen fortfarande är under prövning (18.1 b), om ansökan i 

den första medlemsstaten återkallats av sökande (18.1 c), eller om ansökan i den första 

medlemsstaten avslagits (18.1 d). Ansvar enligt dessa artiklar kan upphöra om det visas 

att den sökande har lämnat medlemsstaternas gemensamma territorium under viss tid, 

eller om den sökande fått avslag på sin ansökan, att denne lämnat medlemsstaternas 

gemensamma territorium i enlighet med ett beslut om återresande eller avlägsnande, i 

enlighet med artikel 19.  

3.4 Övriga bestämmelser i förordningen 

Medlemsstaterna har att iaktta vissa tidsfrister när de anmodar en annan stat att återta eller 

överta en sökande. Dessa frister löper från den dag den sökande lämnat in en ansökan om 

                                                 
38 M.S.S. mot Belgien och Grekland, 30696/09, 21 januari 2011. 
39 Commission Recommendation of 28.9.2016 addressed to the Hellenic Republic on the specific urgent 

measures to be taken by Greece in view of the resumption of transfers under Regulation (EU) No. 

604/2013, C(2016) 6311 final. 
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asyl i den anmodande medlemsstaten. Längden beror på vilken bevisning som finns att 

tillgå i det aktuella fallet och vilken typ av begäran den anmodande medlemsstaten sänder. 

 Förordningen innehåller förutom de olika förfarandebestämmelserna för 

återtagande och övertagande ett antal andra mekanismer. Medlemsstaterna kan ställa 

informationsförfrågningar till varandra i enlighet med artikel 34, för att få fram utförligare 

uppgifter om exempelvis personuppgifter eller familjeförhållanden om en person som 

sökt asyl för att utförligare kunna utreda personens asylärende, eller för att kunna ställa 

en korrekt begäran om överföring till en annan medlemsstat. Denna mekanism är flitigt 

använd av de flesta medlemsstater och kan bidra till ökad effektivitet i asylprocessen.40 

  

                                                 
40 Eurostat, Outgoing 'Dublin' requests for information by receiving country 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubrinfo&lang=en [senaste åtkomst 22 

mars 2018]. 
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4 Solidaritet i Dublinförordningen 

4.1 Solidaritet i den nuvarande Dublinförordningen. 

I preambeln till Dublinförordningen stadgas att förordningen syftar till att säkerställa 

solidaritet mellan medlemsstaterna i enlighet med de regler som stipuleras i 

artikel 80 FEUF.41 Det finns dock ingenting som explicit uttalar att ett mål med 

förordningen in sin helhet skulle vara solidaritet eller ansvarsutjämnande mellan 

medlemsstater.42 Det ursprungliga syftet med förordningen menar forskaren Madeline 

Garlick vara att sätta upp ett ramverk av regler för att på ett effektivt sätt bedöma vilken 

medlemsstat som bör ansvara för en persons asylansökan, utan hänsyn till 

medlemsstaternas kapacitet eller geografiska förutsättningar. Ett flertal officiella 

dokument från kommissionen har vidhållit denna ståndpunkt.43  

 Två viktiga ingresspunkter i Dublinförordningen knyter an till solidaritet 

mellan medlemsstater. Dessa återfinnes i sin helhet i uppsatsens bihang. Ingresspunkt 8 

behandlar det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/201044. Stödkontoret syftar till att 

erbjuda stöd till medlemsstater som är utsatta för särskilt högt tryck, eller där personer 

som söker internationellt skydd inte har tillgång till fullgod standard på exempelvis 

mottagningsvillkor eller skydd. Stödkontoret kan alltså anses upprätthålla 

solidaritetsprincipen genom att allokera resurser till medlemsstater som påverkas i högre 

grad av söktrycket än andra medlemsstater.  

 En annan viktig ingresspunkt är nummer 22, som behandlar processen för 

tidig varning, beredskap och hantering av asylkriser. I händelse av kris ska det europeiska 

stödkontoret kunna utnyttja sina befogenheter för att förhindra att asylsystemet försvagas 

eller bryter samman. Det noteras i ingresspunkt 21 att ett särskilt högt tryck på enskilda 

medlemsstater kan medföra brister i asylsystemet, vilket i sig kan skapa en risk för 

kränkning av de rättigheter som en asylsökande har enligt Europeiska unionens stadga 

                                                 
41 Dublinförordningen, ingresspunkt 8 och 22, återfinnes i sin helhet i uppsatsens bihang. 
42 Madeleine Garlick i Vincent Chetail et al. Reforming the Common European Asylum System, Leiden, 

2016 s. 164. 
43 Europeiska kommissionen, Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet, 

KOM(2007)301 6 juni 2007, Europeiska kommissionen, Meddelande frånkommissionen till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: 

Strategisk plan för asylpolitiken – Ett integrerat grepp om skyddsfrågor över hela EU, KOM(2008) 360 

17 juni 2008. 
44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 29 maj 2010 om inrättande av ett 

europeiskt stödkontor för asylfrågor, EUT L 132/11. 
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om de grundläggande rättigheterna, såväl som enligt andra internationella förpliktelser. 

I ingresspunkten läggs vikt vid att solidaritet mellan medlemsstater och ömsesidigt 

förtroende är vitala för det samarbete som CEAS söker utforma. En koppling görs också 

till artikel 80 FEUF, som explicit stadgar solidaritetsprincipen på asylrättens område.  

I förordningen realiseras denna ingresspunkt genom artikel 33. Kommissionen, 

tillsammans med EASO, har möjlighet att, i händelse av en betydande risk för att stora 

påfrestningar på en viss medlemsstats asylsystem, eller om det finns funktionsproblem 

hos en medlemsstats asylsystem, utfärda rekommendationer till den medlemsstaten samt 

uppmana den att upprätta en förebyggande handlingsplan. Artikeln har inte tillämpats till 

dags dato, trots att förutsättningar för att tillämpa den mot enskilda medlemsstater kan 

anses ha förelegat vid ett flertal tillfällen.45  

 När det gäller frågan om huruvida Dublinförordningen utsätter vissa länder 

för högre tryck än andra råder delade meningar.46 Europeiska kommissionen har i en 

rapport gällande den tidigare Dublinförordningen konstaterat att mottagningssystemet i 

de länder som är belägna längs unionens externa gräns de facto kan komma att utsättas 

för en högre belastning på grund av Dublinförordningens utformning.47 I samma rapport 

framhåller dock kommissionen att antalet överföringar till medlemsstater längs en yttre 

gräns jämfört med en intern medlemsstat inte skiljer sig så pass markant att skäl för 

ingripande föreligger. 

 Antalet ansökningar om asyl i de olika medlemsstaterna skiljer sig även 

markant. De senaste tre åren har Tyskland tagit emot nästan en tredjedel av det totala 

antalet ansökningar om asyl från tredjelandsmedborgare.48 I de flesta medlemsstater är 

antalet sökande per land relativt proportionerligt med den totala populationen, men ett 

antal länder skiljer sig från mängden. Det land som år 2015 tog emot flest ansökningar 

per 100 000 invånare var Ungern, med 1 799, tätt följt av Sveriges 1 667. Även Österrike 

har siffror som långt överstiger EU:s medelvärde om 260 ansökningar per 100 000 

                                                 
45 Peers, Steve et al., EU Immigration and Asylum Law, s. 377. 
46 Garlick, s. 165. 
47 Europeiska kommissionen, Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet: Om 

utvärderingen av Dublinsystemet, KOM(2007) 299, 6 juni 2007. 
48 Eurostat, Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data, 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00191&plugin=1, 

[senaste åtkomst 22 mars 2018]. 
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invånare. Ett flertal länder har siffror långt under EU:s medelvärde; Kroatien, Slovakien, 

Rumänien och Portugal understiger alla tio ansökningar per 100 000 invånare.49  

4.2 Förslag till en ny Dublinförordning 

I maj 2016 presenterade den europeiska kommissionen ett förslag till en uppdaterad 

Dublinförordning.50 I detta förslag behandlas frågan om solidaritet mellan medlemsstater 

ingående. I förslagets ingresspunkt 7 och 10 noteras att en central frågeställning vid 

omarbetningen av Dublinförordningen är att försöka få en mer rättvis fördelning av 

asylsökande inom EU.51 En ny mekanism för att fördela ansvaret mellan medlemsstater 

förs in genom ett omplaceringssystem. Om en medlemsstat får ett oproportionerligt högt 

tryck på sig kan detta system bli aktuellt. Ett referensvärde, baserat på medlemsstatens 

folkmängd och bruttonationalprodukt, används för att beräkna den kvot asylsökande som 

medlemsstaten ska ha kapacitet att ta emot. I det fall detta referensvärde överskrids kan 

asylsökande i den aktuella medlemsstaten komma att överföras till medlemsstater som 

ligger under sina referensvärden. De medlemsstater som temporärt inte vill medverka i 

samarbetet kring fördelningsmekanismen kan föra in denna uppgift i det automatiserade 

systemet för bevakning som skapas. Medlemsstaten behöver därigenom inte ta emot 

omplacerade asylsökande under en begränsad period, men åläggs då att betala en 

solidaritetsavgift om 250 000 euro för varje asylsökande som den medlemsstaten skulle 

ha tagit emot om den deltog i samarbetet. Avgiften betalas till de andra medlemsstater 

som istället tagit den avstående medlemsstatens kvot under tidsperioden. 

Fördelningsmekanismen kopplas direkt till artikel 80 FEUF, då detta är den rättsliga 

grunden för solidaritetsprincipen i migrationsrättslig kontext. Enligt förslaget ska de 

ordinarie reglerna för att fastställa en medlemsstats ansvar, vilka är i huvudsak 

oförändrade i förslaget, tillämpas fram tills att en viss medlemsstat överskrider sitt 

referensvärde. 

 Förslaget inrättar ett automatiskt system för att övervaka antalet 

ansökningar om asyl i varje medlemsstat. Enligt förslagets artikel 23 ska systemet 

övervaka det totala antalet ansökningar om asyl inom unionen och per medlemsstat, 

                                                 
49 Eurostat, statistik sammanställd av BBC, http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 [senaste 

åtkomst 18 mars 2018]. 
50 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning 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 (omarbetning), COM 

(2016) 270 final 2016/0133 (COD). 
51 Ingresspunkt 10 återfinnes i sin helhet i uppsatsens bihang. 
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antalet tredjelandsmedborgare som vidarebosätts inom ramen för kvotflykting-

mottagandet av respektive medlemsstat, hur många ansökningar om asyl som ska prövas 

av respektive medlemsstat, samt varje medlemsstats andel i förhållande till 

referensnyckeln. Detta system syftar till att objektivt mäta hur belastade de respektive 

medlemsstaterna är. 

 Fördelningsmekanismen kan sägas vara kärnan i förslaget ur ett 

solidaritetsperspektiv. En rad andra förändringar föreslås också. Dessa fokuserar på att 

öka effektiviteten i processen, samt att förhindra vad som kallas för sekundära 

förflyttningar, det vill säga att personer avviker från asylprocess i en medlemsstat för att 

ansöka på nytt i en annan medlemsstat. Tidsfrister för att ställa en begäran om 

övertagande förkortas, och svarsfristen förkortas likaså. Systemet för återtagande 

förändras helt och medlemsstaterna kan inte längre bestrida ansvar vid en 

återtagandeprocess genom att nuvarande artikel 25 tas bort.  

 Förslaget innebär även en rad förändringar gällande den sökandes tillgång 

till rättsmedel. Beslut om överföring ska framgent meddelas den sökande skriftligen i 

enlighet med förslagets artikel 27. Tidsfristen för överklagande harmoniseras till 7 dagar 

efter underrättelse av beslut. Domstolarna åläggs att avgöra mål inom 15 dagar och 

ärendet ska automatiskt inhiberas vid ett överklagande i enlighet med förslagets artikel 

28.3. Tillgången till rättsmedel föreslås även variera beroende på om den sökande fått ett 

beslut på en övertagandegrund eller en återtagandegrund. Författarna till förslaget skriver 

att tolkningen av vad som utgör ”skälig tid” för överklagande varierat kraftigt mellan 

medlemsstaterna - mellan tre till sextio dagar - och att en harmonisering av denna 

anledning är befogad. Dessa förändringar medför att den sökandes rättigheter inskränks 

väsentligt för Sveriges del, då överklagandetiden förkortas från de tre veckor som 

föreskrivs i 23 § förvaltningslagen. Förändringarna innebär även ett avsteg från den i 

Sverige generella ståndpunkten att beslut som går den sökande emot kan överklagas, i 

enlighet med 22 § förvaltningslagen. 

 Tidsfristen för överföringar förkortas genom att en överföring ska ske inom 

fyra veckor från det slutliga beslutet om överföring. Konsekvenserna för den överförande 

medlemsstaten om inte denna tidsfrist efterlevs tas däremot bort. Detta kan tolkas som att 

ansvaret inte kan övergå till en annan medlemsstat vid en misslyckad överföring, utan att 

ansvaret är permanent när det väl har fastställts. Författarna till förslaget motiverar 
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förändringen med att tidsfristen har medverkat till att personer som fått ett beslut om 

överföring har kunnat förhala processen och därigenom kringgå regelverket.  

 En ytterligare förändring är att mekanismen för tidig varning som återfinns 

i artikel 33 tas bort. Det tidigare skyddssystemet har, enligt förslagsförfattarna, endast 

kommit att bära en symbolisk roll. Detta motiveras av att det funnits en diskrepans mellan 

medlemsstaterna gällande tolkningen av vilka typer av situationer mekanismen kan 

användas för. I förslaget noteras att vissa medlemsstater inte anser att förutsättningar för 

att ingripa aldrig förelegat ännu, medan andra vänder sig mot att det är alltför svårt att nå 

en politisk överenskommelse om att använda mekanismen mot en viss medlemsstat då 

det innebär ett ingrepp i den nationella suveräniteten. Förfarandet har dessutom setts som 

alltför omständligt och långdraget.52 Det är lätt att förstå resonemanget bakom att 

mekanismerna för ett tidigt varningssystem tas bort från Dublinförordningen i och med 

det nya förslaget, då bestämmelsen aldrig använts av kommissionen eller EASO. En 

svårare fråga är varför mekanismerna de facto inte använts. Det har funnits många 

tillfällen då ingripanden mot en eller flera medlemsstater kunde ansetts befogade. När det 

gällde mottagningsvillkoren i Grekland krävdes domar från både EDMR samt EUD för 

att fastställa att överföringar enligt Dublinförordningen till Grekland kunde komma att 

kränka individers fri- och rättigheter, då det förekommit systematiska brister i 

asylsystemet.53 54 Liknande kritik har riktats mot Malta, då sökande enligt en tysk domstol 

riskerade att placeras i förvar på godtyckliga grunder, i utdragen tid, samt att de saknat 

tillgång till effektiva rättsmedel.55 Den tyska domstolen konstaterade att det skulle strida 

mot Tysklands internationella åtaganden, mot bland annat FN:s flyktingkonvention, att 

överföra en sökande till Malta. Enskilda medlemsstater har även enhälligt upphävt 

överföringar av asylsökande till Ungern och Bulgarien, motiverat av varierande skäl. 

Sverige har, för särskilda fall, upphävt överföringar till Ungern genom en dom i 

Migrationsöverdomstolen.56 Flera länder, däribland Italien, har upphävt överföringar till 

                                                 
52 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning 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 (omarbetning), COM 

(2016) 270 final 2016/0133 (COD), s. 11. 
53 M.S.S. mot Belgien och Grekland, 30696/09, 21 januari 2011. 
54 Förenade målen C-411/10, N.S. och C-493/10 M.E. med flera den 21 december 2011. 
55 Förvaltningsdomstolen i Minden, beslut 1 L 551/14.A, 12 januari 2015, tillgänglig på 

http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/22570.pdf [senaste åtkomst 17 mars 2018]. 
56 MIG 2016:16. Rent generellt konstaterar domstolen att mottagningsvillkoren för asylsökande i Ungern 

inte är behäftade med så pass systematiska brister att en överföring skulle kränka den sökandes mänskliga 

rättigheter, men för det i målet aktuella fallet medförde en hög risk för att sändas till ett tredje land samt 

att placeras i förvar, att en överföring inte skulle vara förenligt med principen om barnets bästa. 
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Bulgarien mot bakgrund av bland annat en rapport57 från UNHCR angående landets 

asylsystem.58 Att kommissionen inte agerat på dessa indikationer från enskilda 

medlemsstater kan inte ses som något annat än ett misslyckande. Enhetligheten i det 

gemensamma europeiska asylsystemet undermineras av medlemsstaternas möjligheter 

att, utan betydande reprimander, själva bestämma ramarna för sin egen insats i det 

gemensamma samarbetet. Om kommissionen ingripit mot dessa medlemsstater i tid och 

allokerat resurser för stödinsatser hade denna diskrepans kunnat undvikas. 

  

                                                 
57 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR observations on the current asylum system 

in Bulgaria, 2 januari 2014, http://www.refworld.org/docid/52c598354.html [senaste åtkomst 20 mars 

2018]. 
58 Italy: Council of State suspends Dublin transfers to Bulgaria and Hungary, 27 september 2016, 

tillgänglig på http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/italy-council-state-suspends-dublin-transfers-

bulgaria-and-hungary [senaste åtkomst 20 mars 2018]. 
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5 Omplacering av asylsökande 

5.1 Omplaceringsbesluten 

Solidaritetsprincipen har omsatts i praktiken i ett nyligen avslutat projekt gällande 

omplacering av asylsökande från Italien och Grekland. Med anledning av de stora 

flyktinginströmningarna till vissa EU-länder har Rådet tagit beslut om nödomplacering 

av asylsökande från vissa av dessa länder. Sammantaget planerades 160 000 asylsökande 

omplaceras från Italien och Grekland, i enlighet med två beslut från rådet, härefter kallade 

omplaceringsbesluten. Det första beslutet fattades den 14 september 2015, och gällde 

omplacering av 40 000 asylsökande, och det andra fattades den 22 september 2015 och 

gällande omplacering av 120 000 asylsökande.59 Omplaceringen av dessa personer har 

inte gått enligt plan, och endast en marginell andel hade vid projektets slutförande 

placerats om.60 Omplaceringsbesluten tar sitt rättsliga stöd i artikel 78.3 samt artikel 80 

FEUF och syftar till att stärka den interna solidariteten, det vill säga solidaritet 

medlemsstaterna emellan. Artikel 78.3 FEUF medger en rätt för unionen att anta 

lagstiftningsakter om provisoriska åtgärder om en eller flera medlemsstater försätts i en 

nödsituation. Förutom omplaceringen i sig erhåller medlemsstaterna stöd på olika sätt. 

Den mottagande staten får ett etableringsstöd om 6 000 euro per sökande som 

omplacerats i enlighet med de två besluten. Italien och Grekland ska därtill erhålla 

operativt stöd för att avhjälpa de påfrestningar dessa länders asylsystem utsatts för. 

Besluten var i enlighet med artikel 13.2 av de två besluten temporärt begränsade till mitten 

av september år 2017. Vid detta tillfälle skulle omplaceringsprogrammet vara slutfört. 

 De personer som genomgått ut till omplaceringsprogrammet ansökte genom 

ett speciellt förfarande i Italien och Grekland. De genomgick ett samtal för att utesluta 

eventuella exklusionsfaktorer, motsvarande de som finns i 4 kap. 2 b § UtlL i svensk rätt 

och fick sedan önska ett land att omplaceras till.61 Italien och Grekland skickade därefter 

                                                 
59 Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på 

området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, EUT L 248/80, samt Rådets beslut 

(EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området 

internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, EUT L 239/146. 
60 Enligt en sammanställning daterad den 16 februari 2018 hade endast 33 721 personer blivit 

omplacerade. Sverige har tagit emot 3 046 personer av de allokerade 3 766 personerna. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-

material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf [senaste åtkomst 18 februari 2018]. 
61 Intervju med Cecilia Kotsakidis, utsänd expert till Grekland av EASO och tidigare teamledare vid 

Migrationsverkets Dublinenhet. 
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en begäran om att personen ska omplaceras till en medlemsstat. Den anmodade 

medlemsstaten kunde därefter acceptera begäran eller avslå den om det förelåg hot mot 

den nationella säkerheten i enlighet med artikel 5.7 omplaceringsbesluten. 

Säkerhetspolisen har kontrollerat alla de personer som varit föremål för omplacering till 

Sverige och därefter har personerna rest till tre orter i Sverige för en skyndsam prövning 

av deras asylansökan.62 Personerna skulle komma från länder som statistiskt sett har stora 

möjligheter att få uppehållstillstånd i de länder personerna omplaceras till. De 

nationaliteter som i huvudsak var relevanta under utförandet av omplaceringsuppdraget 

var syrier, eritreaner samt statslösa personer.63 Ett antal andra nationaliteter har över 75 

procents bifallsgrad för asylansökningar i EU, såsom Maldiverna, Australien och Qatar, 

men sett till antalet asylsökande är personer av dessa nationaliteter så pass marginella att 

det knappast påverkar omplaceringsuppdraget.64 

 Sverige tog emot 39 personer år 2015 från Italien inom ramen för 

omplaceringsuppdraget, men beviljades sedan uppskov under ett år med anledning av det 

stora antal asylsökande som kom till Sverige under vintern 2015 och början av 2016.65 

Uppdraget återupptogs under våren 2017 och Migrationsverket hade initialt stor tilltro till 

att Sverige skulle kunna fullgöra sina åtaganden före uppdragets slutdatum.66 Statistiken 

visar dock att Sverige i februari 2018 bara hade tagit emot 3 046 personer inom ramen 

för programmet och sammanlagt hade endast 33 718 av de planerade 160 000 

omplaceringarna genomförts. 

                                                 
62 Pressklipp från Migrationsverket: I sommar tar Sverige emot knappt 3 800 asylsökande från Italien och 

Grekland, 7 mars 2017. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2017/2017-03-07-I-sommar-tar-Sverige-emot-knappt-3-800-asylsokande-fran-Italien-och-Grekland.html 

[senaste åtkomst 20 mars 2018].  
63 Eurostat, First instance decisions by outcome and recognition rates, 30 main citizenships of asylum 

applicants granted decisions in the EU-28, 3rd quarter 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizen

ships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2016.png [Senaste åtkomst 

17 mars 2018]. 
64 Eurostat, First instance decisions on applications by citizenship, age and sex Annual aggregated data 

(rounded) [senaste åtkomst 4 mars 2018]. 
65 RÅDETS BESLUT (EU) 2016/946 av den 9 juni 2016 om fastställande av provisoriska åtgärder på 

området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel 9 i beslut (EU) 2015/1523 

och artikel 9 i beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt 

skydd till förmån för Italien och Grekland. 
66 Pressklipp från Migrationsverket: I sommar tar Sverige emot knappt 3 800 asylsökande från Italien och 

Grekland, 7 mars 2017. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2017/2017-03-07-I-sommar-tar-Sverige-emot-knappt-3-800-asylsokande-fran-Italien-och-Grekland.html 

[senaste åtkomst 20 mars 2018].  
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 Ett antal länder har implicit eller explicit uttalat att de inte kommer att 

fullgöra sina åtaganden i enlighet med omplaceringsbesluten. Andra har gjort detta i 

mycket liten utsträckning. Bland dessa länder finns Tjeckien, Ungern och Polen. 

Europeiska kommissionen riktade den 26 juli 2017 motiverade yttranden till dessa tre 

länder med anledning av detta.67 Länderna fick därefter en månad på sig att inkomma 

med ett yttrande om vad de har gjort för att uppfylla sina skyldigheter och vad de planerar 

att åtgärda. Slovakien och Ungern har angripit fastställandeprocessen av de två 

omplaceringsbesluten, och EU-domstolen meddelade den 6 september 2017 sin dom i 

målet.68 Ungerns och Slovakiens talan ogillades i sin helhet och omplaceringsbeslutens 

giltighet fastslogs. Domstolen meddelade vidare att de bördor som åläggs 

medlemsstaterna enligt besluten ska fördelas på samtliga medlemsstater i enlighet med 

solidaritetsprincipen och rättvis ansvarsfördelning, eftersom principen enligt 

artikel 80 FEUF är avgörande för unionens asylpolitik.69 Den 7 december 2017 

meddelade kommissionen att de ämnade ställa Ungern, Polen och Tjeckien inför rätta 

med anledning av att de inte fullgjort sina åtaganden, då inget av länderna vidtagit några 

åtgärder för fullgörandet.70 

5.2 Analys av omplaceringsuppdraget 

Om omplaceringsuppdraget ses som lyckat kan det säkerligen gynna förhandlingarna 

inför den nya Dublinförordningen, då den föreslagna omplaceringsmekanismen som ska 

ingå i den nya Dublinförordningen på flera sätt testas genom omplaceringsbesluten. Ses 

omplaceringsuppdraget som ett misslyckande riskerar det förmodligen att skapa klyftor 

mellan de EU-länder som egenhändigt valt att inte delta i omplaceringsarbetet och de som 

samarbetat fullt ut med kommissionen.  

 Det visade sig vara mycket svårt att genomföra omplaceringen av samtliga 

160 000 personer fram till uppdragets slut i september 2017. Svårigheterna kan dock bero 

på flera faktorer. En anledning till svårigheterna kan vara bristande vilja hos 

medlemsstaterna att ta emot personer. Detta kan vara sant för vissa medlemsstater, som 

Polen, Ungern, Tjeckien och Österrike. Detta förklarar dock inte varför medlemsstater 

                                                 
67 Pressmeddelande från Europeiska kommissionen, 26 juli 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

17-2103_sv.htm [senaste åtkomst 10 mars 2018].  
68 Förenade målen C-643/15 och C-647/15. 
69 Ibid. p. 291. 
70 Pressmeddelande från Europeiska kommissionen, 7 december 2017, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-5002_en.htm [senaste åtkomst 10 mars 2018]. 
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som deklarerat en vilja att fullfölja omplaceringsuppdraget inte lyckats fylla sina kvoter. 

Förklaringen här ligger i stället förmodligen i att Italien och Grekland inte lyckats förmå 

tillräckligt många kandidater att ansöka om att bli omplacerade, eller att tillräckligt många 

asylsökande omfattats av de tröskelvärden som stadgats i besluten. Denna ståndpunkt 

stöds i ett uttalande från Migrationsverket, som i ett pressmeddelande skriver att det inte 

funnits ett tillräckligt stort antal asylsökande i Grekland som uppfyller de krav som ställts 

för att kunna vara med i omplaceringsprogrammet. För den enskilde kan det därtill 

framstå som ett något osäkert system eftersom man inte fritt kan välja vilket land man ska 

omplaceras till och därmed inte vill riskera att hamna i en potentiellt ogynnsam situation 

på grund av de olika medlemsstaternas materiella regler. En sänkning av tröskeln på 

beviljandegrad hade troligtvis gjort att många fler personer kunnat omfattas. Exempelvis 

hade en sänkning av tröskeln till 60 procent beviljandegrad gjort att både personer från 

Irak och Somalia, vilka utgör två stora kategorier av asylsökande, hade omfattats av 

omplaceringsuppdraget under tredje kvartalet 2016.71 Viktigt att notera är dock att 

beviljandegraden varierar starkt beroende på mättidpunkt. De nationaliteter som hade 

omfattats av en sådan sänkning ett halvår senare var i huvudsak Syrien, Eritrea, Somalia, 

Sudan och statslösa personer, men inte Irak.72  

 Det kan även framhållas att omplaceringsbesluten i sig påvisar bristande 

krisberedskap och riskmedvetenhet, eftersom det är ad hoc-lösningar som uppkom efter 

att flyktingkrisen var ett faktum. De existerande asylrättsliga systemen kunde inte hantera 

den ojämna belastningen i antal asylsökande som sökte sig till medlemsstaterna 

tillräckligt väl och en nödlösning behövdes. 

 Det kommer bli mycket spännande att följa den utveckling som sker vad 

gäller de rättsliga åtgärder som EU visar sig vara beredda att vidta mot de medlemsstater 

som inte följer gällande regelverk. Det är dock tydligt att detta har blottlagt en klyfta i 

                                                 
71 Eurostat, First instance decisions by outcome and recognition rates, 30 main citizenships of asylum 

applicants granted decisions in the EU-28, 3rd quarter 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizen

ships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2016.png [senaste åtkomst 

17 mars 2018]. 
72 Eurostat, First instance decisions by outcome and recognition rates, 30 main citizenships of asylum 

applicants granted decisions in the EU-28, 3rd quarter 2017. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizen

ships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2017.png [Senaste åtkomst 

17 mars 2018]. 
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medlemsstaternas migrationspolitik och samarbetsvilja, särskilt mellan de länder som är 

del av den så kallade Visegrádgruppen73 och de övriga medlemsstaterna.  

                                                 
73 Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. 
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6 Analys 

6.1 Omplaceringsbeslutens påverkan på en förnyad Dublinförordning 

Resultaten av omplaceringsprogrammet som beskrivits ovan har varit blandade. En del 

medlemsstater har samarbetat fullt ut för att avlasta Grekland och Italien genom att ta 

emot asylsökande personer som uppfyller kraven i omplaceringsbesluten. Andra 

medlemsstater har på olika sätt vägrat att medverka och därigenom valt att riskera att 

rättsliga åtgärder vidtas mot dem. Medlemsstaternas hantering av omplaceringsbesluten 

kan ses som en föraning om hur omfördelningsmekanismen i förslaget till den nya 

Dublinförordningen kan komma att hanteras, eftersom den senare till viss del kommer att 

utformas på ett liknande sätt. EU-domstolens dom mot Slovakien och Ungern kan anses 

stadfästa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning när det gäller provisoriska 

åtgärder i enlighet med artikel 78.3 FEUF. Domstolens argumentation kommer sannolikt 

att förstärka legitimiteten av ett permanent system för omplacering av asylsökande, likt 

det som föreslås inom ramen för den nya Dublinförordningen, även om förordningen vilar 

på en annan rättslig grund än omplaceringsbesluten. Utgången av den talan som riktas 

mot Ungern, Tjeckien och Slovakien av kommissionen kommer sannolikt också att 

påverka diskussionen om omplaceringsmekanismens vara eller icke vara, oberoende av 

vilken part som tillerkänns rätt. 

 Att omplaceringsprogrammet inte varit lika framgångsrikt som förväntat 

kan troligtvis härledas till utformningen av besluten. Av ingresspunkt 20 i det första 

omplaceringsbeslutet, respektive ingresspunkt 25 i det senare omplaceringsbeslutet 

framgår att de sökande ska tillhöra nationaliteter som statistiskt sett har hög chans att 

beviljas internationellt skydd inom unionen. Detta har lett till att de sökande som kunnat 

omfattas av omplaceringsprogrammet i stort sett endast har varit syriska eller eritreanska 

medborgare samt statslösa personer. Motiveringen till tröskeln är att hindra personer som 

sannolikt kommer att få avslag på sina ansökningar om asyl från att få en onödigt lång 

vistelse på unionens territorium. Som ovan argumenterats hade omplaceringsbesluten 

kunnat vara mycket mer framgångsrika om denna tröskel varit lägre. Den föreslagna 

omplaceringsmekanismen i Dublinförordningen innehåller inget sådant krav, utan en 

asylsökande omfattas av omplaceringsmekanismen så snart som medlemsstaten som 

personen ansökt om asyl i överstigit sitt referensvärde. Detta gör att denna klara nackdel 

inte utgör ett hinder för effektiviteten i Dublinförordningens omplaceringsmekanism.  
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6.2 Dublinförordningen som instrument för ökad solidaritet 

Det ursprungliga syftet med Dublinförordningen var aldrig att uppnå solidaritet mellan 

medlemsstaterna, eller att nå ett jämlikt ansvarstagande. Syftet har i stället varit att uppnå 

ett effektivt system för att utreda vilket land som är ansvarigt för att utreda en 

tredjelandsmedborgares ansökan om asyl, baserat på objektiva kriterier, samt att ge den 

berörde en effektiv tillgång till asylprocessen. Att införa en omfördelningsmekanism är 

ett stort steg i utvecklingen av förordningen, och kan motivera medlemsstater som 

ansträngts på grund av sin geografiska position att fortsätta samarbetet och aktivt delta i 

förhandlingar. De medlemsstater som reagerat starkt mot omplaceringsbesluten kommer 

sannolikt inte att ställa sig lika positiva till förändringen.  

 En anledning till att asylsökande söker sig till olika medlemsstater i olika 

hög grad är sannolikt interna skillnader i vilka rättigheter den sökande har, samt 

möjligheter att beviljas skydd. Dessa skillnader kan vara både verkliga och upplevda. 

Som exempel på detta kan nämnas att beviljandegraden för asylansökningar från 

afghanska medborgare skiljer sig mellan 0,5 % i Bulgarien till 91,7 % i Italien. Snittet för 

EU ligger på 47,4 %.74 Det finns säkerligen ett flertal faktorer som påverkar detta, men 

den största faktorn är troligtvis skillnader i medlemsstaternas nationella lagstiftningar. 

Denna skillnad i nationell lagstiftning bidrar sannolikt till sekundära förflyttningar inom 

unionen, då enskilda medlemsstater upplevs som mer eller mindre attraktiva att ansöka 

om asyl i för den enskilde. Skillnader kan också finnas i hur medlemsstaterna bedömer 

rätten till skydd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande. Detta kan leda till 

att personer som beviljats skydd som alternativt skyddsbehövande söker sig till andra 

medlemsstater för att försöka beviljas flyktingstatus, då denna statusförklaring innebär 

ökade rättigheter för den berörde.75 Bristande mottagningsvillkor kan också ha inverkan 

på en individs beslut att resa till en annan medlemsstat efter att ha lämnat in en 

asylansökan. En ökad harmonisering av EU:s medlemsstaters materiella 

asyllagstiftningar skulle med stor sannolikhet ha en inverkan på migranters vilja till 

                                                 
74 Europeiska Migrationsnätverket, Ad-Hoc Query on Forced returns to Afghanistan, Summary of 

Answers as of 8 November 2017, 

http://www.emnsweden.se/download/18.5bc6881815e14db67502576/1510911095580/SE-

EMN_AHQ_Forced-returns-to-Afghanistan_SUMMARY_2017-11-08.pdf [senaste åtkomst 25 februari 

2018]. 
75 Fratzke, Susan, Not Adding Up: The Fading Promise of Europe’s Dublin System, Migration Policy 

Institute Europe, s. 15. 
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sekundära förflyttningar. Dublinförordningen syftar dock inte till detta, och EU:s 

lagstiftare har medvetet lämnat beslutanderätten om nationella regleringar till 

medlemsstaterna, så länge de uppfyller den i Asylprocedurdirektivet och 

Skyddsgrundsdirektivet stadgade miniminivån. I detta hänseende kan noteras att det finns 

ett förslag till en Asylprocedurförordning som planeras ersätta Asylprocedurdirektivet.76 

Förslaget syftar till att harmonisera delar av medlemsstaternas materiella asylrätt. Den 

svenska regeringen har varit försiktigt positiv till förslaget, men understryker att det krävs 

att förslaget analyseras så att inga rättigheter enligt nationell rätt eller internationella 

konventioner kränks.77 

 Om villkoren för en skyddsbehövande person vore likvärdiga i alla 

medlemsstater skulle troligtvis de medlemsstater som har en yttre gräns belastas hårdare 

än de inre medlemsstaterna, eftersom det då inte skulle finnas lika starka skäl att fortsätta 

resan till en specifik medlemsstat. Ett fullständigt harmoniserat materiellt regelverk skulle 

inte nödvändigtvis innebära ett lättat tryck på medlemsstater som exempelvis Italien och 

Grekland jämfört med vad den nuvarande rättsordningen har inneburit. För att avlasta 

medlemsstater som har en gräns mot tredje land är en omplaceringsmekanism en lösning 

som kan ha reell effekt om den tillämpas jämlikt, är accepterad av samtliga medlemsstater 

och är rättssäker för den berörde personen. Detta gäller främst om medlemsstaterna har 

harmoniserat sina materiella regler. Om de materiella reglerna i medlemsstaterna spretar 

alltför mycket så kan en omplaceringsmekanism tvärtom bidra till ökade sekundära 

förflyttningar. Om en person med en viss nationalitet i regel beviljas internationellt skydd 

i en medlemsstat medan en annan medlemsstat i regel avvisar en persons ansökan om asyl 

trots identiska asylskäl kommer troligtvis personer som tillhör denna kategori att avvika 

från ett överföringsbeslut till den senare medlemsstaten. Om det upplevs som godtyckligt 

för den sökande vilken medlemsstat denne blir förflyttad till kommer sannolikheten för 

sekundära förflyttningar stiga. För att detta ska avhjälpas krävs transparens i systemet. 

Den sökande som blir föremål för ett omplaceringsförfarande måste informeras om 

systemet. 

 Kommissionens förslag till en reviderad Dublinförordning har mötts med 

blandade reaktioner från den civila sfären. Ett flertal remissinstanser har uttryckt oro, och 

                                                 
76 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common 

procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU, KOM(2016) 

467, 13 juli 2016. 
77 Asylprocedurförordningen - Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM131, 9 september 2016. 
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ickestatliga organisationer likaså. Nio tyska organisationer skrev i december 2016 en 

inlaga med kritik mot förslaget.78 Enligt organisationerna kommer 

omfördelningsmekanismen inte att fundamentalt ändra något i det europeiska 

asylsystemet. Förslaget kommer enligt författarna inte att blidka de stater som inte heller 

i dagsläget tar sitt ansvar, och det kommer inte att underlätta situationen för utsatta stater 

såsom Italien och Grekland. Enligt författarna kommer förslaget även att urholka 

rättigheterna för asylsökande och göra asylprocessen mer svårtillgänglig. European 

Council on Refugees and Exiles (ECRE) har också yttrat sig gällande förslaget, och 

framhäver att solidaritetsmekanismen för att nå framgång måste kombineras med ett 

automatiskt stopp för överföringar till den medlemsstat som har ett förhöjt söktryck.79 

Därtill uppger organisationen att mekanismen ska aktiveras så fort en medlemsstat uppnår 

100 procent av sitt referenstal, eftersom gränsen på 150 procent i förslaget kommer att 

skapa vissa ojämlikheter mellan medlemsstaterna. 

 Europeiska unionens råd har i en första behandling den 4 oktober 2016 

diskuterat förslaget.80 Vid behandlingen framkom ett flertal granskningssynpunkter från 

medlemsstaterna, men en övergripande konsensus nåddes om behovet att reformera de 

nuvarande bestämmelserna.   

 Bulgarien tog över ordförandeskapet för EU i januari 2018. Bland de 

områden som Bulgarien ämnar prioritera under sitt ordförandeskap finns solidaritet inom 

migrationssektorn.81 För att uppnå detta ska man bland annat arbeta för långsiktiga och 

rättvisa lösningar inom asylpolitiken. Detta mål kan tolkas som att man planerar att 

fortskrida med förhandlingarna kring en omarbetad Dublinförordning, eller att man vill 

arbeta fram nya metoder för att uppnå en mer rättvis fördelning. Vad detta kommer att 

leda till rent konkret är dock svårt att spekulera i. Under Estlands ordförandeskap i EU 

                                                 
78 Refugee Policy in Europe – No to This Dublin IV Regulation! https://www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/No-to-this-Dublin-Regulation_German-NGO-Policy-Paper_Dec-2016.pdf 

[senaste åtkomst 17 mars 2018]. 
79 ECRE Comments on the Commission Proposal for a Dublin IV Regulation COM(2016) 270, oktober 

2016, https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf [senaste 

åtkomst 18 mars 2018]. 
80 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 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 (omarbetning) (första 

behandlingen) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer 

som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (första behandlingen), ST 12724 2016 INIT - 

2016/0133 (OLP). 
81 Bulgarian Presidency of the European Union – Priorities. https://eu2018bg.bg/en/53 [senaste åtkomst 

10 mars 2018]. 
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mellan juli till december 2017 listades en reform av det gemensamma europeiska 

asylsystemet som en prioritering.82 Likaså avsåg Malta under sitt ordförandeskap uppnå 

ett mer strömlinjeformat gemensamt europeiskt asylsystem, framskrida med 

förhandlingarna inför en förnyad Dublinförordning samt åstadkomma en bättre 

implementering av omplaceringsbesluten.83 Dessa frågor tenderar att ligga högt på 

prioriteringsordningen för många medlemsstater och de flesta vill se en förändring av det 

nuvarande systemet, men det är ändå mycket svårt att nå konsensus i frågan. 

 Den solidaritetsavgift som avses i förslagets artikel 37.3 resonerar väl med 

stadgandet i artikel 80 FEUF om ekonomisk solidaritet. Möjligheten att avstå från att 

tilldelas asylsökande under en begränsad period i enlighet med fördelningsmekanismen 

kan framstå som ett sätt att blidka de medlemsstater inom EU som redovisat en striktare 

hållning inom migrationspolitiken. Frågan kvarstår dock om solidaritetsavgiften kommer 

att avskräcka dessa medlemsstater, eller om det kommer få dem att bifalla förslaget. För 

den enskilda medlemsstaten framstår det sannolikt som svårberäknat vilket belopp som 

den medlemsstaten kommer att åläggas att betala vid periodens slut. Summan i sig ämnar 

förmodligen täcka de kostnader för mottagning och prövning av asylskäl som de 

medlemsstaterna som deltar får stå för istället för den avstående medlemsstaten. Summan 

motiveras dock inte närmare i kommissionens förslag, vilket sannolikt kan väcka frågor 

om huruvida siffran är godtycklig. Professor Steve Peers beskriver detta som 

problematiskt, och menar att summan är så pass högt satt att stater som redan idag visar 

bristande intresse att ta emot asylsökande omöjligtvis kommer att vilja medverka till att 

en sådan reglering blir verklighet.84 Rumänien har därtill i en inlaga till Kommissionen 

anfört att summan är arbiträrt framräknad och saknar anknytning till verkliga kostnader.85 

Sannolikt finns det i verkligheten flera fall där asylförfarandet sammantaget kostar 

mindre för medlemsstaten, men också fall då det kan komma att kosta mer. Att en 

                                                 
82 Priorities of the Estonian Presidency. https://www.eu2017.ee/priorities-estonian-presidency [senaste 

åtkomst] 10 mars 2018]. 
83 The Maltese Priorities. http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx [senaste åtkomst 10 

mars 2018]. 
84 Peers, Steve, The Orbanisation of EU Asylum Law: the Latest EU Asylum Proposals, 6 maj 2016, 

tillgänglig på http://eulawanalysis.blogspot.se/2016/05/the-orbanisation-of-eu-asylum-law.html [senaste 

åtkomst 18 mars 2018]. 
85 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) 

[doc. ST 8715/1/16 REV 1 ASILE 11 CODEC 613 - COM(2016) 270 final/2] - Opinion on the 

application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality ST 13564 2016 INIT - 2016/0133 (OLP), 

25 oktober 2016. 
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medlemsstat har en möjlighet att betala en summa om 250 000 euro per asylsökande, som 

enligt regleringen skulle omfördelats till denna medlemsstat, för att undkomma ansvar 

kan tolkas både som incitament att följa unionsrätten, men även som ett straff.  

6.3 Alternativa lösningar 

Det finns en möjlighet för de enskilda medlemsstaterna att sluta fortsatta bilaterala avtal 

om omplacering av asylsökande. Ett sådant avtal skulle kunna innebära andra kriterier än 

det kriterium om beviljandegrad som funnits i kommissionens omplaceringsbeslut. Ett 

sådant avtal skulle exempelvis kunna göra att sökande från fler nationaliteter omfattas av 

omplaceringen eller att andra finansiella lösningar gäller för de stater som är parter. 

Problemet med att Italien och Grekland haft för få personer som omfattats av 

omplaceringsprogrammet skulle därigenom avhjälpas. En annan ekonomisk lösning än 

den som presenterades i omplaceringsbesluten skulle också kunna verka som ett 

incitament för att bidra till den europeiska solidariteten för mottagande medlemsstater. 

En sådan bilateral överenskommelse kan fungera som en bra övergångslösning innan ett 

permanent system träder i kraft. Det är dock inte en långsiktig lösning eftersom det 

riskerar att skapa ett mycket mer komplext system för medlemsstaterna, vilket även kan 

påverka rättssäkerheten för de sökande, eftersom det riskerar att bli svåröverskådligt.  
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7 Sammanfattning 
Kommissionens förslag till en förändring av Dublinförordning syftar tydligt till att stärka 

solidaritetsprincipen och den rättvisa ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna när 

det gäller asylsökande. Kommissionen måste i det fortsatta arbetet med förordningen 

utvärdera omplaceringsuppdragets framgångar och motgångar. Även om 

omplaceringsbesluten inte helt kan översättas till Dublinförordningens 

omplaceringsmekanism så finns det starka likheter mellan de två mekanismerna. Flera av 

de nackdelar som framkommit under omplaceringsuppdraget, exempelvis tröskelvärdet 

för beviljandegrad av de sökandes nationaliteter, kommer inte att ha någon inverkan på 

den föreslagna mekanismen i Dublinförordningen, eftersom den är konstruerad på ett 

annat sätt. De beräknade referenstalen verkar däremot tillämpas på liknande sätt.  

 För att konkretisera solidaritetsprincipen i den europeiska migrationsrätten 

krävs permanenta lösningar. Omplaceringsbesluten har visat att medlemsstaterna i mångt 

och mycket accepterar solidaritetsprincipen som en rättslig grund. Det är möjligt att 

fortsätta med omplaceringar av asylsökande på frivillig grund, men detta är inte en 

långsiktig lösning. Att inkorporera en solidaritetsmekanism inom Dublinförordningens 

ramverk är därför ett rimligt alternativ. Därtill är det positivt att utnyttja ett redan 

befintligt instrument för att inte göra det gemensamma europeiska asylsystemet mer 

komplext. 

 Omplaceringsmekanismen saknar syfte om inte effektiviteten av 

överföringar enligt Dublinförordningen sker skyndsamt och regelbundet. Om detta inte 

fungerar kommer den rättvisa ansvarsfördelningen som är central i förslaget inte komma 

till skott. Förslaget riskerar då att fallera. Det är därför positivt ur en effektivitetssynvinkel 

att frister för överföringar förkortas, samt i vissa fall tas bort, eftersom det tvingar 

medlemsstaterna att effektivisera sina återvändanderutiner.  

 Kommissionens förslag till en reviderad Dublinförordning kan med sin 

omplaceringsmekanism underlätta för de medlemsstater som på grund av olika faktorer 

har vittnat om ett oproportionerligt högt antal asylsökande jämfört med andra 

medlemsstater. Det krävs dock att den tillämpas lojalt av medlemsstaterna. 

Omplaceringsmekanismen kommer dock troligtvis att kunna bli ett effektivt medel för att 

förhindra sekundära förflyttningar av asylsökande först när medlemsstaternas materiella 

asylreglering harmoniserats. 
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Bihang 

Ingresspunkt 8, Dublinförordningen 

”Resurserna vid europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat stödkontoret), som 

inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 (1), bör 

vara tillgängliga för att tillhandahålla lämpligt stöd till de berörda myndigheterna i de 

medlemsstater som ansvarar för att genomföra den här förordningen. Stödkontoret bör 

särskilt tillhandahålla solidaritetsåtgärder, såsom reserven för asylinsatser med 

asylstödgrupper, för att bistå de medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck och där 

sökande av internationellt skydd (nedan kallade sökande) inte har tillgång till adekvata 

standarder, i synnerhet i fråga om mottagning och skydd” 

Ingresspunkt 22, Dublinförordningen 

”En process för tidig varning, beredskap och hantering av asylkriser som syftar till att 

förhindra att asylsystem försvagas eller bryter samman, i samband med vilken 

stödkontoret spelar en central roll genom att utnyttja sina befogenheter enligt förordning 

(EU) nr 439/2010, bör inrättas i syfte att säkerställa ett solitt samarbete inom ramen för 

den här förordningen och för att utveckla ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna 

i fråga om asylpolitik. Denna process bör säkerställa att unionen så snabbt som möjligt 

varnas om farhågor för att det system som inrättats genom denna förordning inte längre 

kan fungera smidigt på grund av att en eller flera medlemsstaters asylsystem utsätts för 

särskilt tryck och/eller på grund av brister i en eller flera medlemsstaters asylsystem. En 

sådan process skulle göra det möjligt för unionen att främja förebyggande åtgärder i ett 

tidigt skede och att uppmärksamma sådana situationer politiskt på ett lämpligt sätt. 

Solidaritet, som är en avgörande komponent i CEAS, och ömsesidigt förtroende går hand 

i hand. Genom att stärka detta förtroende kan processen för tidig varning, beredskap och 

hantering av asylkriser förbättra möjligheterna att rikta konkreta åtgärder för verklig och 

konkret solidaritet till medlemsstaterna i syfte att bistå de berörda medlemsstaterna i 

allmänhet och sökandena i synnerhet. I enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget, där det 

föreskrivs att unionsakterna, när det är nödvändigt, ska innehålla lämpliga åtgärder för 

tillämpningen av principen om solidaritet, bör denna process åtföljas av sådana åtgärder. 

Slutsatserna om en gemensam ram för verklig och konkret solidaritet med medlemsstater 

som är utsatta för särskilda påfrestningar på sina asylsystem, även till följd av blandade 

migrationsströmmar, vilka antogs av rådet den 8 mars 2012, är en ”verktygslåda” med 
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existerande och potentiella nya åtgärder, som bör beaktas i samband med mekanismen 

för tidig varning, beredskap och krishantering.” 

Ingresspunkt 10, Kommissionens förslag till omarbetad 

Dublinförordning 

”Mot bakgrund av resultaten av den utvärdering som gjorts av genomförandet 

av förordning (EU) 604/2013 är det lämpligt att i detta skede bekräfta de principer som 

ligger till grund för förordning (EU) nr 604/2013, och samtidigt, på grundval av gjorda 

erfarenheter, göra nödvändiga förbättringar för att öka effektiviteten i Dublinsystemet och 

i det skydd som beviljas personer som ansöker om internationellt skydd enligt det 

systemet. Med utgångspunkt i denna utvärdering och samråd med medlemsstaterna, 

Europaparlamentet och andra aktörer, framstår det som lämpligt att i förordningen 

fastställa åtgärder som ska åstadkomma en rättvisare fördelning av ansökningarna om 

internationellt skydd mellan medlemsstaterna, i synnerhet för att undvika att en 

oproportionerligt stor börda läggs på vissa medlemsstater.” 

 

 


