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Beteckningar och förkortningar 

Asylprotokollet Protokoll om asyl för medborgare  

i Europeiska Unionens medlemsstater 

 

Asylprocedurdirektivet Rådets direktiv 2005/85/EG 

om miniminormer för medlemsstaternas  

förfaranden för beviljande 

eller återkallande av flyktingstatus 

 

Ds   Departementsserien 

 

Dublinförordningen Rådets förordning (EG) nr 343/2003 

 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

 

EU  Europeiska Unionen 

 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

 

Europakonventionen Europeiska Konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna 

 

FARR  Flyktinggruppernas riksråd 

 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen  

(konsoliderad version 2012) 

 

FL  Förvaltningslag (1986:223) 

 

Flyktingkonventionen 1951 års konvention om angående flyktingars 

rättsliga ställning (Genèvekonventionen) 

FN Förenta Nationerna 
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ICJ International Court of Justice 

 

IRB  Immigration and Refugee Board of Canada 

 

JO  Justitieombudsmannen 

 

JUST  Generaldirektoratet för rättsliga frågor, Europeiska 

kommissionen 

 

Lifos  Migrationsverkets rätts- och 

landinformationssystem 

 

MIG  Migrationsöverdomstolens prejudikatsamling 

 

MiÖD  Migrationsöverdomstolen 

 

Prop.   Proposition 

 

Skyddsgrundsdirektivet Rådets direktiv 2004/83/EG om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller 

som personer som personer som av andra skäl 

behöver internationellt skydd samt om dessa 

personers rättsliga ställning och om innehållet i det 

beviljade skyddet 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees/ 

FN’s flyktingkommissarie 

 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 

UtlF  Utlänningsförordning (2006:97) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet begärdes två spanska medborgare, Luís Moreno och 

Raquel Garcia, utlämnade från Belgien till Spanien. De två spanjorerna, 

medlemmar i den baskiska separatistgruppen ETA (Euskadi ta Askatasuna), 

var efterlysta för delaktighet i terrorbrott i Spanien och hade tagit sig till 

Belgien för att där söka asyl. Efter att belgisk förvaltningsdomstol (Conseil 

d’Etat) valt att upphäva justitieministerns beslut att utelämna Moreno och 

Garcia till Spanien blossade en politisk strid mellan länderna upp.
1
  

 

Spanien, med premiärminister José María Aznar i spetsen, menade att 

asylinstrumentet missbrukades av ETA-medlemmarna och krävde reformer i 

det europeiska regelverket för att i framtiden förhindra detta. Det ursprungliga 

syftet var, för Spaniens del, att begränsa möjligheten för ETA-aktivister att 

söka skydd i andra medlemsstater under förevändningen av politiska skäl.
2
 

Som följd av den politiska striden lades ett förslag om begränsad möjlighet för 

EU-medborgare att söka asyl i andra medlemsstater fram av Spanien. Detta 

förslag godtogs av alla medlemsstater, förutom Belgien, och blev det 

asylprotokoll som tillfogades Amsterdamfördraget 1997.
3
 Den 1 maj 1999 

trädde Amsterdamfördraget i kraft och EU-medborgares möjlighet att söka asyl 

i andra medlemsstater begränsades i enlighet med det asylprotokoll som 

tillfogats Amsterdamfördraget.
4
 Protokoll (nr 29) om asyl för medborgare i 

Europeiska Unionens medlemsstater (1997) benämns även ”asylprotokollet” 

eller ”Aznarprotokollet”.  

 

Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft har Europeiska Unionen i tre steg 

utvidgats för att inkludera nya medlemsstater i Central- och Östeuropa. År 

                                                        
1
 Se Resolution om utelämningen av två förmodade ETA-aktivister, EGT C 65, 4.3.1996 s. 

160. 
2
 Ds 1997:64, s. 35 f.  

3
 Se Guild, Elspeth & Garlick, Madeleine, Refugee protection, counter-terrorism, and 

exclusion in the European Union, Refugee Survey Quarterly, Vol. 29, No. 4, UNHCR, 2011, s. 

63-66. 
4
 Se Protokoll (nr 29) om asyl för medborgare i Europeiska Unionens medlemsstater (1997), 

Amsterdamfördraget. 



 7 

2004 upptogs Cypern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, 

Polen, Slovakien och Slovenien som nya medlemsstater (denna grupp länder 

benämns EU10). År 2007 fortsatte utvidgningen av EU österut då Rumänien 

och Bulgarien blev medlemmar (dessa två benämns EU2). 

Samlingsbeteckningen för de nya medlemsstaterna från det första och andra 

steget är EU12 (EU10+EU2). I ett tredje steg blev även Kroatien, den 1 juli 

2013, medlemmar i EU.
5
   

 

En ny europeisk gemenskap har under det senaste decenniet vuxit fram med 

nya möjligheter men också nya frågeställningar och problemområden. I och 

med utvidgningen, där de nya medlemsstaterna inkluderats i EU-samarbetet, 

träder information och berättelser om förföljelser, trakasserier och 

diskriminering fram. De kanske mest uppmärksammade fallen rör 

människorättskränkningar av romer i länder som exempelvis Ungern, 

Rumänien, Bulgarien och Tjeckien.
6
 Detta blir problematiskt då dessa länder, i 

enlighet med asylprotokollet ska betraktas som ”säkra ursprungsländer”
 
vid 

prövning av asylansökningar, trots rapporter om våld, trakasserier, 

diskriminering. 

 

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och återfinns i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den allmänna förklaringens art. 14 

lyder: ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från 

förföljelse”. Detta är en norm som generalförsamlingens medlemsländer har 

åtagit sig att respektera och följa. I och med Amsterdamfördragets 

ikraftträdande 1997 begränsades EU-medborgares möjlighet att söka asyl i 

andra medlemsstater. De villkor som uppställs i asylprotokollet har kritiserats 

för att vara oförenliga med internationell flyktingrätt samt med anledning av att 

det ligger utanför EU:s beslutskompetens att regionalt avgränsa asylrätten på 

det sätt som kan anses göras genom asylprotokollet.
7
  

 

                                                        
5
 Se Gerdes, Christer., Wadensjö, Eskil, Immigration to Sweden from the New EU Member 

States, Sieps 2013:5, Sieps, Stockholm, 2013, s. 9-13.  
6
 Se t.ex Amnesty International, Europe: Human rights here, Roma rights now. A wake-up call 

to the European Union, Amnesty International international secretariat, London, 2013, s.1-12. 
7
 Se t.ex Svenska röda korset, Yttrande över departementspromemorian, Amsterdamfördraget - 

EU:s regeringskonferens 1996-1997 (Ds 1997:64), 21 januari 1998, s. 1 f. 
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I ingressen till asylprotokollet stadgas att hänsyn skall tas till den, inom 

internationell flyktingrätt, viktiga 1951 års Genèvekonvention om flyktingars 

rättsliga ställning (härefter Flyktingkonventionen). Här hänvisas också till de 

grundläggande rättigheterna i Europeiska Konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna (härefter Europakonventionen). Flyktingkonventionen 

är det rättsliga instrument som utgör kärnan i den internationella flyktingrätten 

och dess definition av flyktingbegreppet motsvarar den som tillämpas i svensk 

asylpraxis.
8
 Den svenska hållningen till asylprotokollet och dess begränsning 

av EU-medborgares asylrätt är att det inte strider mot Sveriges åtaganden enligt 

Flyktingkonventionen.
9
  

 

Det har, i skrivande stund, gått nästan femton år sedan Amsterdamfördragets 

ikraftträdande och EU har sedan dess utvidgats med tolv nya medlemsstater 

och ett antal kandidatstater står på tur att inleda förhandlingar om medlemskap. 

I inledningen till Amsterdamfördraget fastslås en vision om EU som ett område 

med garanti för frihet, säkerhet och rättvisa. Trots detta finns fortfarande EU-

medborgare som anser sig vara i behov av internationellt skydd. Om den 

genom asylprotokollet begränsade möjligheten för EU-medborgare att söka 

asyl i andra medlemsstater inte står i strid med åtaganden enligt internationell 

flyktingrätt, hur kommer det sig då att EU-medborgare beviljats asyl i andra 

konventionsstater?
10

  

1.2 Problemformulering 

Enligt gällande EU-rätt ska Europeiska Unionens medlemsländer betraktas 

som säkra ursprungsländer i prövningen av asylansökningar från EU-

medborgare. En ansökan om asyl från en medborgare i ett EU-land ska därför 

endast i undantagsfall, enligt asylprotokollet, beviljas prövning. Tanken med 

detta examensarbete är att genom en analys av asylprotokollet, dels se över hur 

                                                        
8
 Se Diesen, Christian, Roca, Veloz, Lagerqvist, Annika, Lindholm, Billing, Karolina, Seidlitz, 

Madelaine & Wahren, Wilton, Alexandra, Prövning av migrationsärenden: BEVIS 8, 2 u, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 21.  
9
 SOU 2006:61, s. 48.  

10
 2009 ansågs, enligt kanadensiska myndigheter, exempelvis 54 % av asylsökande med 

tjeckiskt medborgarskap och 38 % av de sökande med ungerskt medborgarskap vara i behov av 

internationellt skydd. Se Guild & Garlick, i not 3 a.a., s. 69 f. 
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möjligheterna för en EU-medborgare att söka asyl i annat EU-land ser ut i 

teorin dels belysa hur denna möjlighet fungerar i praktiken.  

 

I och med den fria rörligheten inom EU har medborgare från andra 

medlemsstater möjlighet att söka sig till Sverige för att arbeta eller studera. 

Den fria rörligheten innebär bland annat en praktisk möjlighet för människor 

från ekonomiskt utsatta förhållanden att söka sig en bättre tillvaro. När det 

kommer till personer som lever i ”akut hemlöshet” är en grupp som blir allt 

mer synlig just EU-medborgare som kommer till Sverige i hopp om att skapa 

sig ett bättre liv. Denna grupp benämns ofta ”EU-migranter” och består till 

majoriteten av personer från Östeuropa.
11

 I denna grupp finns de som tar fasta 

på den fria rörligheten för att arbeta, men också de som flyr undan förföljelse, 

diskriminering, trakasserier och våld.
12

  

 

Statistik från Migrationsverket visar hur antalet inkomna asylansökningar från 

EU-medborgare sjunker i samband med ett lands inträde i Europeiska 

Unionen.
13

 Med stor sannolikhet beror detta på den begränsade möjligheten för 

EU-medborgare att få en ansökan om uppehållstillstånd med asylskäl beviljad, 

något som brukar styra var en asylsökande vänder sig med sin ansökan.
14

 

Denna undersökning görs i en tid då EU förhandlar om medlemskap med ett 

antal kandidatstater och potentiella kandidatstater. Det inkommer årligen ett 

stort antal asylansökningar från medborgare i dessa länder.
15

 I och med EU:s 

regionala avgränsning av asylrätten och i ljuset av en framtida utvidgning av 

EU blir det viktigt att undersöka detta ämne närmre, då det i allra högsta grad 

får konsekvenser för människors möjlighet att söka skydd i fall där mänskliga 

rättigheter kränks.  

 

                                                        
11

 Se t.ex Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent 

uppehållstillstånd i Sverige, Socialstyrelsen, ”www.socialstyrelsen.se”, 2013, s.20. 
12

 Se t.ex Engbersen, Godfried., & Snel, Erik. Liquid migration - Dynamic and fluid patterns of 

post-accession migration flows, Mobility in transition - Migration patterns after EU 

englargement, Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska & Aimee Kuvik (red), IMISCOE 

Research Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013, s. 26 f. 
13

 Se avsnitt 3.2.2. 
14

 Se t.ex. Engbersen & Snel, i not 12 a.a., s. 27.  
15

 Se avsnitt 3.2.4. 
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För EES-medborgare finns möjlighet till uppehållsrätt, och även permanent 

sådan, på grunder som i svensk rätt regleras i 3 a kap utlänningslagen (cit. 

UtlL). Dock är tanken med detta examensarbete att titta specifikt på asylrätt 

och asylärenden då rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet.
16

 

Uppehållsrättens syfte är inte att bereda människor internationellt skydd, utan 

finns till för att främja en fri rörlighet på arbetsmarknader inom Europa.
17

 

Uppehållsrätten kan i sig utgöra skydd i det avseendet att människor har 

möjlighet att lämna sina hemländer vid förföljelser, trakasserier och hot, men 

är inget bestående skydd då de andra medlemsstaterna inte blir varaktiga 

fristäder. Genom att begränsa EU-medborgares möjlighet att söka asyl med 

hänvisning till principen om EU:s medlemsstater som säkra ursprungsländer, 

erkänns i förlängningen inte heller sådana förhållanden inom EU som vissa 

grupper känner sig tvingade att fly ifrån.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och försöka klarlägga hur den, 

genom EU-rätten, nästintill avvecklade möjligheten för andra EU-medborgare 

att söka asyl i Sverige förhåller sig till Sveriges åtaganden enligt internationell 

flyktingrätt. I ett EU där skyddet för minoritetsgrupper brister i flera 

medlemsstater
18

 och inför en framtida utvidgning av EU med kandidatstater 

som årligen genererar ett stort antal asylsökande, är det av vikt att ta upp detta 

ämne då asylprotokollets bestämmelser kan leda till en urholkning av den 

internationella flyktingrätten.   

 

Mot den bakgrund och problematik som presenterats i avsnitt 1.2, har jag för 

avsikt att inledande undersöka under vilka förutsättningar en medborgare från 

en annan EU-medlemsstat kan ges möjlighet att ansöka om asyl i Sverige. Hur 

begränsas EU-medborgares asylrätt i andra medlemsstater rent formellt i 

asylprotokollet och hur tillämpas sedan dessa bestämmelser i praktiken i 

svensk asylpraxis? 

 

                                                        
16

 Artikel 14, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
17

 Ds 2012:60, s. 41. 
18

 Se avsnitt 4.4.1.4.  
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Vidare kommer jag undersöka hur asylprotokollets bestämmelser förhåller sig 

till internationell flyktingrätt, främst med fokus på Flyktingkonventionen. Är 

det möjligt för en EU-medlemsstat att begränsa asylrätten på det sätt som görs 

genom asylprotokollet och samtidigt leva upp till sina åtaganden enligt 

internationell rätt? 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla syftet samt utreda ovan presenterade frågeställningar, kommer 

en traditionell juridisk metod att tillämpas. Det källmaterial som ligger till 

grund för examensarbetet är i första hand ett positivistiskt rättskällematerial 

med lag, förarbeten, praxis och doktrin, i enlighet med rättskälleläran. I den 

inledande rättslägesanalysen avseende EU-medborgares begränsade asylrätt 

ligger lag, förarbeten samt doktrin till grund för undersökningen.  

 

I avseende att undersöka förhållandet med EU-medborgares asylärenden i 

Sverige och prövning av dessa frångås de positivistiska rättskällorna något.  

För att bredda studien – samt med avsikt att sätta in problemställningen i ett 

samhällsperspektiv – ingår även myndighetspraxis som Migrationsverkets 

interna policydokument och statistik i källmaterialet. Detta för framställningen 

i kapitel 3. Avsikten med den statistik som presenteras i kapitel 3 är att ge 

läsaren en bild av hur situationen med asylansökningar från EU-medborgare 

sett ut under de senaste åren samt hur denna har påverkats av utvidgningen av 

Europeiska Unionen. Statistiken är inhämtad från Migrationsverkets hemsida 

och sedan sammanställd av författaren.  

 

Den myndighetspraxis som används i studien har inhämtats från 

Migrationsverkets rätts-och landinformation Lifos. Urvalsproblematik här har 

varit att hitta relevanta och uppdaterade policydokument då Migrationsverkets 

praxis i asylprocessen är under ständig förändring.  

 

I den avslutande analysen som rör asylprotokollets förhållande till 

internationell flyktingrätt ligger tonvikten, med hänsyn till ämnets karaktär, på 

internationella rättskällor, svensk myndighetspraxis och doktrin. Här tas 
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utgångspunkten från Flyktingkonventionen och analysen byggs sedan kring en 

jämförelse mellan svensk myndighetspraxis och internationell ”soft-law”, 

främst UNHCR:s riktlinjer. Trots att denna ”soft-law”, UNHCR:s riktlinjer, 

utgörs av icke-bindande juridiska instrument så är den vägledande vid tolkning 

av Flyktingkonventionen och utgör därför en viktig rättskälla både inom den 

internationella flyktingrätten som inom svensk asylpraxis.
 19

   

1.5 Avgränsningar 

I denna undersökning kommer enbart frågor som rör asyl gällande personer 

med medborgarskap i en EU-medlemsstat att beröras, alltså inte 

tredjelandsmedborgare. 

 

Undersökningen behandlar heller inte statslösa individers asylärenden, då 

bestämmelserna i asylprotokollet endast omfattar medborgare i EU:s 

medlemsstater. Statslöshet är ett stort problem då en individs möjlighet att 

tillgodogöra sig sina rättigheter i stort är knutet till dennes medborgarskap.
20

 

Trots att det i kategorin ”statslösa” också kan ingå personer som flytt från ett 

annat EU-land kommer inte dessa tas med här då asylprotokollet är knutet till 

medborgarskap. Statslöshet är ett stort problem bland Europas romska 

befolkning där tiotusentals personer beräknas vara utan medborgarskap, 

identifikationshandlingar och därmed också nekas de rättigheter som följer 

med medborgarskap i ett land.
21

  

 

Principen om non-refoulement, som förbjuder Flyktingkonventionens 

konventionsstater att avvisa eller utvisa en flykting till ett område där risk för 

dennes liv eller frihet hotas på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet 

till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning, är central inom den 

internationella flyktingrätten. I denna undersökning berörs inte non-

refoulement närmre då avvisning- och utvisning av EU-medborgare är ytterst 

sällsynt i praktiken. Detta med hänvisning till den fria rörligheten och EU-

                                                        
19

 Se Lindholm Billing & Seidlitz, i not 8 a.a., s. 113. Se även MIG 2006:7.  
20

 UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons - The 1954 Convention relating to the 

Status of Stateless Persons, UNHCR, 2010, s. 1f. 
21

 Se t.ex. Commissioner for Human Rights, Human rights of Roma and Travellers in Europe, 

Council of Europe Publications, Strasbourg, 2012, s. 183 f.  
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medborgares möjlighet att vistas med i en annan medlemsstat med 

uppehållsrätt i minst tre månader.
22

  

 

Frågan om hur EU:s medlemsstater tolkar och tillämpar asylprotokollets 

bestämmelser på olika sätt tas upp i avsnitt 3.7. Analysen i kapitel 4 om hur 

den begränsade möjligheten för EU-medborgare att söka asyl i andra 

medlemsstater förhåller sig till bestämmelser enligt internationell flyktingrätt 

kommer dock enbart att behandla hur asylprotokollet tolkas och tillämpas med 

utgångspunkt i svensk asylpraxis. Det hade självklart varit av intresse att göra 

en bredare jämförelse mellan medlemsstaterna men på grund av utrymmesskäl 

finns inte möjlighet till detta.  

1.6 Definitioner 

Genomgående används ”medlemsstater” för de länder som är medlemmar i 

Europeiska Unionen och ”EU-medborgare” för personer som är medborgare i 

EU:s medlemsstater.  

 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, även kallad 

Genèvekonventionen, refereras genomgående till som ”Flyktingkonventionen”. 

Då hänvisning görs till Flyktingkonventionen görs detta till 1951 års 

konvention såsom ändrad av 1967 års tilläggsprotokoll (New York-

protokollet). Bestämmelserna i 1951 års konvention är begränsade till att gälla 

händelser före 1 januari 1951.
23

  

 

I följande framställning avses med ”asylsökande” en person som begär 

internationellt skydd i enlighet med Flyktingkonventionen. Det finns i svensk 

rätt inte något enhetlig definition av begreppet ”asylsökande”. Av UtlL 1 kap 3 

§ följer att ”asyl är ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att 

han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.” I artikel 2 rådets 

                                                        
22

 Se Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare, 

RCI 13/2012, s. 1 ff. JO har riktat kritik mot avvisning av EU-medborgare vid flera tillfällen. 

Se t ex JO, 2011-06-28 (Dnr 6340-2010), Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms 

län, som avvisat utlänningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri, 

s. 7-11.  
23

 Se Lindholm Billing & Seidlitz, i not 8 a.a., s. 112. 
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direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för 

beviljande eller återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet), ges en 

definition av vem som kan anses vara ”asylsökande”. I denna definition 

undantas dock EU-medborgare.
24

  

1.7 Disposition 

Upplägget för denna undersökning är enligt följande. Efter detta inledande 

kapitel kommer utgångspunkt att tas i EU-medborgares begränsade asylrätt i 

andra medlemsstater. Här görs en genomgång av rättsläget gällande EU-

medborgares begränsade möjlighet att söka asyl i andra medlemsstater enligt 

asylprotokollet. Detta för att göra en analys av rättsläget.   

 

I kapitel 3 görs en genomgång av statistik över EU-medborgare asylärenden i 

Sverige, samt en redogörelse för Migrationsverkets riktlinjer och handläggning 

av dessa ansökningar. För att koppla tillbaka till bestämmelserna i 

asylprotokollet görs en genomgång av principerna om när en ansökan ses som 

”uppenbart ogrundad” och principen om ”säkra ursprungsländer”. Detta för att 

visa hur bestämmelserna i protokollet får effekt i praktiken, i prövningen av 

dessa asylärenden. 

 

Den rättslägesanalys, både formell och materiell, som presenteras i kapitel 2 

och 3, ligger sedan till grund för en mer teoretisk genomgång av 

asylprotokollet i förhållande till internationell flyktingrätt och Sveriges 

åtaganden enligt denna i kapitel 4. Då alla EU:s medlemsstater också är 

konventionsstater till Flyktingkonventionen är de bundna av 

flyktingdefinitionen i artikel 1 (A) 2 Flyktingkonventionen. Ambitionen i detta 

avslutande analysera prövningen av EU-medborgares asylansökningar i 

Sverige och om denna görs i förenlighet med Flyktingkonventionen och 

UNHCR:s riktlinjer för tolkning av denna. Analysen görs av ett antal 

identifierade problemområden och tar utgångspunkt i principen om EU:s 

medlemsstater som säkra ursprungsländer samt förfarandet att betrakta en 

                                                        
24

 Se SOU 2006:61, s. 48. 
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asylansökan som ”uppenbart ogrundad” som grund för en förenklad och mer 

summarisk asylprocess.  

 

Detta kapitel syftar till att problematisera den begränsade asylrätten för EU-

medborgare i andra medlemsstater mot bakgrund av en förestående utvidgning 

av Europeiska Unionen.  

 

Examensarbetet avslutas med en sammanfattning och en avlutande diskussion. 
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2 EU-medborgares begränsade asylrätt 

2.1 Inledning 

I detta kapitel görs en analys av rättsläget i syfte att klarlägga EU-medborgares 

begränsade möjlighet att ansöka om asyl i andra medlemsstater. Särskild vikt 

läggs vid genomgång av asylprotokollet då det är det rättsliga instrument som 

reglerar EU-medborgares möjlighet att ansöka om asyl i en annan medlemsstat 

och hur en sådan ansökan ska behandlas. För att sätta asylprotokollet i en 

kontext, ges även en kort bakgrund rörande EU:s gemensamma asylpolitik och 

harmoniseringsarbetet inom detta område. 

2.2 EU:s gemensamma asylpolitik 

Allt sedan Europeiska Rådet i Strasbourg fastställde målet för 

medlemsstaternas politik i asylfrågor, december 1990, har EU:s medlemsstater 

rört sig mot en allt mer harmoniserad flykting- och asylrätt.
25

 Trots att asyl- 

och migrationsfrågor länge varit på agendan inom EU-samarbetet, var det först 

i och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget 1999 som steg togs mot ett 

gemensamt, europeiskt asylsystem. Detta arbete har gått från en inledande 

ambition att harmonisera medlemsstaternas asylregelverk efter vissa uppsatta 

miniminormer i riktning mot ett regelverk för gemensamt asylförfarande.
26

 

Med Amsterdamfördraget gavs EU kompetens att besluta om harmoniserande 

regler på asylrättens område. Efter detta har arbetet förts enligt riktlinjer, 

uppsatta i femårsprogram (Tammerfors-, Haag - och 

Stockholmsprogrammet).
27

  

 

                                                        
25

 Se Gemensam ståndpunkt av den 4 mars 1996 antagen av rådet på grundval av artikel k.3 i 

Fördraget om Europeiska unionen om harmoniserad användning av uttrycket "flykting" i 

artikel 1 i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, 

EGT L 63, 13.03.1996 s. 2-7. 
26

 Strategisk plan för asylpolitiken ett integrerat grepp på skyddsfrågor över hela EU, (KOM 

(2008) 360 final), s. 2 
27

 Se Carrera, Sergio, In Search of the Perfect Citizen?-The Intersection between Integration, 

Immigration and Nationality in the EU, Guild, Elspeth. & Niessen, Jan. (red.), Immigration 

and Asylum Law and Policy in Europe Volume 17, Martinus Nijhoff Publishers/ Brill 

Academic, Leiden, 2009, s. 5-7. 
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Femårsprogrammen har antagits av Europeiska Rådet i enlighet med art. 68 i 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt.
28

 I det senaste, 

Stockholmsprogrammet, fastslås att ett gemensamt europeiskt asylsystem ska 

baseras på ett fullt tillämpande av Flyktingkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll, samt andra relevanta internationella överenskommelser 

flyktingrättens område.
29

 Trots EU:s regionala överenskommelser på 

asylområdet går det inte för medlemsstaterna att bortse från sina åtaganden 

enligt internationell flyktingrätt, mer om detta i kapitel 4.  

 

Medlemskap i Europeiska Unionen innebär ett brett samarbete på flera 

områden, där migration och flyktingrätt är ett. De olika medlemsstaternas 

traditioner och nationella lagstiftning på migrationsområdet gör att vissa länder 

fått anpassa sig mer än andra vid inträdet i den Europeiska Unionen. De 

medlemsstater som ingår i gruppen EU15 (länder som varit medlemsstater 

innan de tre utvidgningarna 2004, 2007 och 2013) har generellt en annan 

historia av att ta emot asylsökande och en gemensam tradition av migration, 

varför anpassningar till en mer EU-harmoniserad flyktingrätt varit lättare än för 

de nyare medlemsstaterna, EU12.
30

  

 

Stora delar av EU-rätten på asylområdet tar sikte exklusivt på 

tredjelandsmedborgare och statslösa. Exempel här är skyddsgrundsdirektivet 

(Rådets direktiv 2004/83/EG) och asylprocedurdirektivet (Rådets direktiv 

2005/85/EG). Båda direktiven reglerar miniminormer på flyktingrättens 

område, i syfte att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning, men 

gäller endast tredjelandsmedborgare och statslösa. EU-medborgare omfattas 

inte heller av vare sig Dublinförordningen eller Dublinkonventionen.
31

  

                                                        
28

 Art. 68 lyder: ”Europeiska rådet ska fastställa strategiska riktlinjer för 

lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området frihet, säkerhet 

och rättvisa.”. 
29

 Se Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras 

skydd, C/115 4.5.2010, s. 32. 
30

 Se EMN Synthesis Report: Organisation of Asylum and Migration Policies in the EU 

Member States, 2010, s. 20.  
31

 Se t.ex. Wikrén, Gerhard och Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s 39-54. 
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2.3 Protokoll (29) om asyl för medborgare i Europeiska Unionens 

medlemsstater (1997) - asylprotokollet 

Det avgörande steget för begränsningen av EU-medborgares asylrätt togs i och 

med Amsterdamfördragets ikraftträdande den 1 maj 1999. Med 

Amsterdamfördraget flyttades allt samarbete inom EU som rör den fria 

rörligheten från tredje pelaren till första, där det blev en del av 

gemenskapsrätten.
32

 

Vid Europeiska Rådets möte i Dublin, december 1996, behandlades det som 

senare skulle bli Amsterdamfördragets asylprotokoll. På initiativ av Spanien, i 

syfte att förhindra missbruk av asylinstrumentet, togs frågan om behandling av 

asylansökningar från EU-medborgare upp till förhandling. Dessa förhandlingar 

resulterade i att ett protokoll om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater 

tillfogades Amsterdamfördraget.
33

 

Då asylprotokollet är det rättsliga instrument, som reglerar EU-medborgares 

möjlighet att ansöka om asyl i andra medlemsstater, följer nedan en 

genomgång av protokollet och dess bestämmelser.
 34

 En ansökan om 

uppehållstillstånd från en EU-medborgare som inkommer till Migrationsverket, 

där asylskäl anförs, kan tas upp till individuell prövning.
35

 Dock är 

asylprotokollet gällande EU-rätt och har, genom företrädesprincipen
36

, 

företräde framför bestämmelserna i UtlL. Bestämmelserna i protokollet ska 

därför beaktas vid asylprövningen.  

2.3.1 Ingress 

I en ensidig förklaring till asylprotokollet uttryckte Belgien att man, även efter 

ikraftträdandet av Amsterdamfördraget, fortsatt skulle ta upp varje ansökan om 

asyl från en EU-medborgare till individuell prövning. Detta trots 

                                                        
32

 Indelandet av samarbetsområden i pelare upphörde i och med att Lissabonfördraget trädde 

ikraft 2009. Se Wikrén & Sandesjö, i not 31 a.a., s. 35-42. 
33

 Se Prop. 1997/98:58, s. 63 f. 
34

 Se Wikrén & Sandesjö, i not 31 a.a., s. 38 f. 
35

 Se a.a., s. 158. 
36

 Företrädesprincipen innebär att unionsrätten har företräde framför medlemsstaternas egna 

lagar. Ifall en nationell lag i en medlemsstat inte är förenlig med unionsrätten äger unionsrätten 

företräde. Se Dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Costa, REG 1964, s. 1201; svensk 

specialutgåva, volym 1, s. 211. 
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bestämmelserna i asylprotokollet. Som nämndes inledningsvis var 

upprinnelsen till asylprotokollet en politisk strid mellan Spanien och Belgien, 

något som kan ha haft inverkan på Belgiens motstånd mot asylprotokollet. Till 

skillnad från Belgien har inte Sverige avgett någon sådan förklaring mot 

protokollet. Den dåvarande regeringen ansåg inte att bestämmelserna i 

asylprotokollet inskränkte Sveriges skyldigheter och åtaganden enligt 

internationell flyktingrätt, mer specifikt enligt Flyktingkonventionen.
37

 Denna 

slutsats drogs i ljuset av en gemensam förklaring som ges i ingressen till 

asylprotokollet.   

 

Utan att här gå in på en analys kring asylprotokollets förenlighet med 

Flyktingkonventionen och annan internationell rätt, som vi återkommer till i 

kapitel 4, bör något om innehållet i ingressen kort nämnas. 

 

I ingressen fastslås att de fördragsslutande parterna, EU:s medlemsstater, har 

enats om bestämmelserna i asylprotokollets enda artikel, under beaktande av 

ett visst antal ställningstaganden som uppräknas. Dessa ställningstaganden 

innefattar exempelvis att parterna beaktar olika principer och bestämmelser om 

mänskliga rättigheter, den fria rörligheten, det skydd och den status en individ 

åtnjuter som EU-medborgare och kanske framför allt att parterna beaktar 

”slutgiltigheten och syftet” med Flyktingkonventionen.
38

  

 

Som ett av ställningstagandena i ingressen till asylprotokollet fastslås att 

medlemsstaterna önskar hindra missbruk av asylrätten, en signal om det 

bakomliggande syftet med protokollet. Att förhindra misstänkta terrorister från 

att söka skydd i andra medlemsländer var en linje som drevs hårt av Spaniens 

dåvarande premiärminister José Maria Aznar, och blev upprinnelsen till 

asylprotokollet.
39

  

 

                                                        
37

 Prop. 1997/98:58, s. 64. 
38

 Protokoll (nr 29) om asyl för medborgare i Europeiska Unionens medlemsstater (1997), 

Amsterdamfördraget, ingress.  
39

 Se t.ex Guild & Garlick, i not 3 a.a., s. 66 f. 



 20 

2.3.2 Enda artikel 

Asylprotokollet är det EU-rättsliga instrument som reglerar EU-medborgares 

möjlighet att söka asyl i andra medlemsstater. Protokollets enda artikel tar 

utgångspunkt i att asyl för EU-medborgare i en annan medlemsstat inte bör bli 

aktuellt och hänvisar till den skyddsnivå som råder inom EU:  

 

”Med beaktande av den skyddsnivå som Europeiska unionens medlemsstater 

erbjuder såvitt avser de grundläggande rättigheterna och friheterna skall 

medlemsstaterna betraktas som säkra ursprungsländer i förhållande till 

varandra för alla rättsliga och praktiska syften som har samband med 

asylärenden. Följaktligen får ansökningar om asyl som ges in av en 

medborgare i en medlemsstat endast i följande fall beaktas eller förklaras 

tillåtna att behandlas av en annan medlemsstat:” 

 

I asylprotokollets enda artikel första stycket fastslås principen om EU:s 

medlemsstater som säkra ursprungsländer i asylärenden. Betraktelsesättet i 

vilket länder betraktas som ”säkra” i asylärenden anammades, inom ramen för 

det europeiska samarbetet, för första gången år 1992 på ett ministermöte för 

EU:s justitie- och inrikesministrar i London.
40

 I en slutsats från mötet nåddes 

en överenskommelse om en gemensam definition av vad som kan anses utgöra 

ett ”säkert ursprungsland” i prövning av asylärenden. Syftet med denna 

definition var att hitta ett sätt att initiera mer summariska och förenklade 

processer för asylsökande från vissa länder, genom att betrakta vissa 

ursprungsländer som säkra. Då den sökandes ursprungsland kunde betraktas 

som säkert skulle inte någon närmre prövning av den sökandes anförda 

skyddsskäl heller behöva göras. Definitionen från ministermötet 1992 satte 

agendan på området och kom att stå som förebild i det harmoniseringsarbete på 

asylområdet som pågått inom EU sedan dess. 
41

 

 

                                                        
40

 Genom Maastrichtfördraget inrättades den europeiska unionen. Fördraget undertecknades i 

februari 1992 men trädde i kraft först den 1 november 1993. Se artikel 1 Fördraget om 

Europeiska Unionen. Vid ministermötet 1992 hade inte ännu fördraget trätt i kraft, men för 

enkelhetens skull hänvisas här till ”EU:s justitie- och inrikesministrar”.  
41

 Guild, Elspeth, The Europeanisation of Europe’s asylum policy, International Journal of 

Refugee Law, Volume 18 Issue 3-4 2006, Oxford University Press, 2006, s. 638. 
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Visionen om den Europeiska unionen som ett område med garanti för frihet, 

säkerhet och rättvisa som fastslås i inledningen till Amsterdamfördraget kan 

ses även i asylprotokollet. För att ett land ska kunna bli beviljat som ny 

medlemsstat krävs att ett visst antal kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier, som 

kallas Köpenhamnskriterierna efter Europeiska rådets möte i Köpenhamn 

1993, innefattar just bestämmelser på området om skydd för frihet, säkerhet 

och mänskliga rättigheter.
42

 Att kränkningar av mänskliga rättigheter, trots 

medlemskap, fortfarande kan förekomma i EU-medlemsstater återkommer vi 

till i kapitel 4.  

 

Huvudregeln som följer av asylprotokollets enda artikel är alltså att 

asylansökningar från EU-medborgare ska beaktas endast i undantagsfall. 

Protokollet anger tre situationer vid vilka en asylansökan från en EU-

medborgare får prövas av en medlemsstat. Dessa tre är synnerligen 

exceptionella situationer och räknas upp i artikelns undantagsbestämmelser i 

första stycket, punkterna a, b, och c.  

2.3.2.1 Punkten a 

Den första av de tre undantagsbestämmelserna hänför sig till en situation vid 

vilken en medlemsstat vidtar åtgärder i enlighet med art. 15 

Europakonventionen. 

 

Art. 15 i Europakonventionen reglerar fall vid vilka en konventionsstat, och i 

förlängningen i detta fall en EU-medlemsstat, informerar Europarådets 

generalsekreterare om att en avvikelse från konventionsförpliktelser kommer 

att ske. Som det skrivs i art. 15 gäller detta under omständigheter av ”krig eller 

i annat nödläge som hotar nationens existens”. Ett exempel på en sådan 

situation är ”Operation Demetrius” på Nordirland 1971. Brittisk militär dödade 

tio och internerade uppemot 350 personer, som ansågs vara misstänkta IRA-

terrorister. Interneringen på Nordirland och formen för denna, där även inslag 

av tortyr ska ha förekommit, ansågs av många strida mot bestämmelser i 

                                                        
42

 Se Phuong, Catherine, Enlarging fortress Europe, Eu Accession, Asylum, and Immigration in 

Candidate Countries, International and Comparative Law Quarterly, Volume 52 Issue 03, July 

2003, s. 641-663, på s. 642-644.  
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Europakonventionen. Dock hade Storbritanniens regering, i enlighet med 

bestämmelserna i art. 15 Europakonventionen, informerat Europarådet om den 

rådande situationen och att staten vidtog åtgärder som skulle innebära 

avvikelse från konventionsförpliktelser.
43

 Omständigheterna kring ”Operation 

Demetrius” är ett exempel på en sådan situation som föreskrivs i art. 15 och 

som i förlängningen kan aktualisera undantagsbestämmelsen i punkt a.  

 

För att förtydliga exemplet ovan: I punkt a, anges att det är i medlemsstaten i 

vilken sökanden är medborgare åtgärder enl. art. 15 Europakonventionen ska 

vidtas, för att undantagsbestämmelsen ska aktualiseras. Vid tidpunkten för 

”Operation Demetrius” innehade Nordirlands invånare brittiskt 

medborgarskap, varför bestämmelsen hade varit tillämplig.
44

  

 

Vid ett nödläge, såsom krig, ska EU-medborgare som flyr till andra 

medlemsstater således kunna ansöka om asyl i en annan medlemsstat och 

ansökan får behandlas i medlemsstaten där den inlämnas. Då en så pass 

allvarlig situation råder, ska undantag alltså kunna göras från principen om 

medlemsstaterna som säkra ursprungsländer. 

2.3.2.2 Punkterna b och c 

I punkterna b och c finns övriga undantagsbestämmelser. Här hänvisas återigen 

till exceptionella situationer. Undantaget som regleras i punkt b hänger ihop 

med punkt c, då det hänvisas till olika stadier i regler om så kallade 

suspensionsåtgärder: 

 

 

                                                        
43

 Ireland v. the United Kingdom, judgement of 18 January 1978, European Court of Human 

Rights, Series A No 25.  Se även t.ex. Dickson, Brice, The Detention of suspected terrorists in 

Northern Ireland and Great Britain, University of Richmond Law Review 43, 2008-2009, 

s.927-965, på s. 930 f. 
44

 Det var först efter Långfredagsavtalet 1998 som invånarna på Nordirland fick möjlighet att 

välja mellan brittiskt och irländskt medborgarskap. Art 1 (vi), British-Irish Agreement 1998, 

(vi); ”recognise the birthright of all the people of Northern Ireland to identify themselves and 

be accepted as Irish or British, or both, as they may so choose, and accordingly confirm that 

their right to hold both British and Irish citizenship is accepted by both Governments and 

would not be affected by any future change in the status of Northern Ireland.” 
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b) Om ett sådant förfarande som avses i artikel I‑59.1 eller I‑59.2 i 

konstitutionen har inletts och fram till dess att rådet eller, i förekommande fall, 

Europeiska rådet antar ett europeiskt beslut med avseende på detta med 

hänsyn till den medlemsstat där den sökande är medborgare. 

 

c) Om rådet har antagit ett europeiskt beslut i enlighet med artikel I‑59.1 i 

konstitutionen när det gäller den medlemsstat i vilken sökanden är medborgare 

eller om Europeiska rådet har antagit ett europeiskt beslut i enlighet med 

artikel I‑59.2 i konstitutionen när det gäller den medlemsstat i vilken sökanden 

är medborgare. 

 

Vid den regeringskonferens som föregick Amsterdamfördraget beslutades att 

införa bestämmelser om suspension, som en möjlighet för EU att vidta åtgärder 

mot en medlemsstat som inte respekterar principerna om frihet, demokrati och 

respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta var, i ljuset av utvidgningen av 

EU-samarbetet, ett sätt att tillförsäkra dessa principers efterlevnad, då de ligger 

till grund för Europeiska Unionen. Genom Amsterdamfördraget infördes en ny 

artikel i Fördraget om Europeiska Unionen (härefter FEU), artikel F1, samt en 

ny artikel i Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (härefter 

EG-fördraget), artikel 236. I dessa två artiklar reglerades 

suspensionsförfarandet som sker i två steg.  

 

I ett första steg, efter att samtycke inhämtats från Europaparlamentet, har EU:s 

regeringschefer möjlighet att genom beslut fastställa att en medlemsstat 

åsidosatt de ovan nämnda principerna. I ett andra steg fråntas den aktuella 

medlemsstaten, genom beslut, en del av de rättigheter som kommer med EU-

medlemskapet. Som exempel på detta kan nämnas rösträtten i Europeiska 

rådet. Suspensionsåtgärderna gäller som verktyg mot medlemsstater där 

mänskliga rättigheter kränks i relation både till andra medlemsstater och 

enskilda individer.
45

  

 

Undantagsbestämmelserna i punkt b och c aktualiseras vart för sig vid de två 

                                                        
45

 Se Prop. 1997/98:58, s. 43 f. 
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olika stegen i suspensionsförfarandet. När själva förfarandet har inletts, genom 

att regeringscheferna fastslår att en medlemsstat åsidosatt principer om 

mänskliga fri- och rättigheter, aktualiseras undantaget i punkt b. När ett beslut 

fattas om att frånta en medlemsstat rättigheter aktualiseras undantaget i punkt 

c.
46

  

 

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget ikraft. Genom detta ändrades 

både EG-fördraget och FEU. Det tidigare är ersattes av Fördraget om 

Europeiska Unionens funktionssätt (härefter EUF) och det senare genom 

ändrades genom Lissabonfördraget.
47

 Motsvarande de tidigare fördragens 

bestämmelser om suspensionsåtgärder som infördes genom 

Amsterdamfördraget, återfinns idag dessa bestämmelser i art.258 i EUF samt i 

art. 7 i FEU.
48

  

2.3.2.3 Punkten d 

Trots asylprotokollets huvudregel om att ansökningar från EU-medborgare inte 

ska beaktas ges medlemsstaterna genom punkt d en möjlighet att ensidigt 

besluta om en ansökan får prövas eller inte. Denna möjlighet ges dock med 

vissa förbehåll:  

 

d) Om en medlemsstat ensidigt fattar ett sådant beslut när det gäller en 

ansökan från en medborgare i en annan medlemsstat; i så fall skall rådet 

omedelbart underrättas; ansökan skall behandlas med utgångspunkt i 

antagandet att den är uppenbart ogrundad utan att detta, oberoende av 

omständigheterna, på något sätt påverkar medlemsstaternas befogenhet att 

fatta beslut. 

 

Bestämmelserna i asylprotokollet påverkar alltså inte medlemsstaternas 

befogenhet att pröva en ansökan om asyl ingiven av en EU-medborgare.
49

 

                                                        
46

 Se a.a., s. 63 f. 
47

 Se Wikrén & Sandesjö, i not 31 a.a., s. 42. 
48

 Se t.ex. Dawson, Mark., Muir, Elise., Individual, institutional and collective vigilance in 

protecting fundamental rights in the EU: lessons from the Roma, Maastricht Faculty of Law 

Working Paper 2011/4, Maastricht, 2011, s. 7 f.  
49

 Se Ds 1997:64, s. 36. 
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Skulle en medlemsstat besluta att pröva en sådan ansökan ska dock Europeiska 

rådet underrättas om detta. I Sverige, där asylansökningar prövas av 

Migrationsverket som första myndighetsinstans,
50

 sker sådan rapportering till 

rådet genom Migrationsverkets statistiksystem. Någon direktrapportering vid 

själva handläggningen av ett sådant ärende behöver alltså inte ske.
51

 I 

utlänningsförordningen (UtlF) 7 kap 16 § återfinns underrättelseskyldigheten 

vilken gäller i de fall där en EU-medborgare ansöker om uppehållstillstånd och 

anför asylskäl.
52

 

 

Huvudregeln i asylprotokollet är att EU:s medlemsstater i alla avseenden ska 

betraktas som säkra. I asylprotokollet tas dock principen om säkra 

ursprungsländer ett steg längre. Detta då ansökningar från EU-medborgare inte 

enbart ska undergå en mer summarisk asylprocess, utan också då principen 

ligger till grund för att presumera dessa ansökningar att vara uppenbart 

ogrundade.
53

 Mer om själva begreppet ”uppenbart ogrundad” i svensk 

asylpraxis, i avsnitt 3.4.2. 

2.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta gällande rätt och då främst asylprotokollets bestämmelser 

ifråga om EU-medborgares asylrätt inom EU, kan sägas att det endast är vid 

ytterst exceptionella situationer som en EU-medborgares ansökan om asyl får 

beaktas av myndigheter i medlemsstaterna. Huvudregeln i asylprotokollets 

enda artikel lyder så att medlemsstaterna ska betraktas som säkra 

ursprungsländer och att asylansökningar endast vid undantag, som slås fast i 

artikelns första stycke punkterna a, b och c, ska prövas. Ingen inskränkning 

görs i medlemsstaternas befogenhet att ensidigt pröva en asylansökan från en 

EU-medborgare men då ska ansökan behandlas med utgångspunkt i antagandet 

att den är uppenbart ogrundad och Europeiska rådet ska underrättas om att 

prövning sker.  

                                                        
50

 UtlL, 5 kap 20 §. 
51

 Migrationsverket, Handbok för migrationsärenden, 2013-08-05, s. 512 
52

 Se Wikrén & Sandesjö, i not 31 a.a., s. 401 f. 
53

 Se t.ex Landgren, Karin, Deflecting international protection by treaty: bilateral and 

multilateral accords on extradition, readmission and the inadmissibility of asylum requests, 

Working Paper No. 10, UNHCR, New York, 1999, s. 18. 
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3 EU-medborgares asylärenden i Sverige 

3.1 Inledning 

Efter att i föregående kapitel ha fastställt gällande rätt avseende EU-

medborgares möjlighet att söka asyl i andra medlemsstater, görs i detta kapitel 

en undersökning av hur dessa regler tillämpas i praktiken, i svensk asylpraxis. 

Detta med fokus på prövning av asylärenden i första instans, hos 

Migrationsverket. Här presenteras statistik över antalet inkomna 

asylansökningar från EU-medborgare för att ge en bild av hur denna förändrats 

över tid i samband med utvidgningarna av Europeiska Unionen och 

upptagandet av nya medlemsstater. Genom en undersökning av 

myndighetspraxis är tanken att se hur de bestämmelser, som presenterats i 

kapitel 2, tolkas och tillämpas i praktiken i första instans av Migrationsverket. 

Detta då EU:s olika medlemsstater tycks tolka och tillämpa bestämmelserna på 

olika sätt.
54

  

3.2 Statistik 

I svar på en förfrågan från den kanadensiska motsvarigheten till 

Migrationsverket (Immigration and Refugee Board of Canada), yttrade den 

svenske ambassadören i Ottawa att Sverige ser sig bundna av asylprotokollet 

och, som skrivs i det engelska svaret, "and will enforce it in the unlikely case 

of an application".
55

 Oavsett om antalet inkomna ansökningar från EU-

medborgare utgör något ”ovanligt” eller inte, så som uttrycks i svaret från 

svenska ambassaden i Ottawa, inkommer fortfarande varje år sådana 

ansökningar om asyl från EU-medborgare varvid reglerna i asylprotokollet 

tillämpas.
56

  

 

                                                        
54

 Se t.ex Immigration and Refugee Board of Canada, European Union (EU) Member States: 

Application of the "Protocol on Asylum for Nationals of Member States", 12 October 

2007, ZZZ102549. 
55

 Immigration and Refugee Board of Canada, European Union (EU) Member States: 

Application of the "Protocol on Asylum for Nationals of Member States", 12 October 

2007, ZZZ102549,  http://www.refworld.org/docid/474e89551e.html, Författarens kursivering. 
56

 Se diagram 1.1 

http://www.refworld.org/docid/474e89551e.html
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Den statistik som presenteras nedan är en sammanställning av uppgifter 

hämtade från Migrationsverkets asylstatistik för åren 1995-2013. Tanken är här 

att ge en bild av omfattningen av antalet ansökningar om asyl som inkommer 

från EU-medborgare, samt hur detta antal har förändrats över tid.  

 

I avsnitt 3.2.1 presenteras statistik över inkomna asylansökningar från personer 

med medborgarskap i en medlemsstat. År 2004 utvidgades EU med tio nya 

medlemsstater.
57

 Länderna som ingår i gruppen EU10, som också undersöks i 

avsnitt 3.2.2, fick sina medlemskap den 1 maj 2004. Migrationsverkets statistik 

gäller dock för asylansökningar som inkommit från medborgare i dessa länder 

under hela året 2004.
58

  

 

Kroatien blev den 1 juli 2013 medlemmar i Europeiska Unionen. I diagram 1.1 

ingår statistik för de ansökningar som inkommit från kroatiska medborgare 

hittills under 2013.
59

  

 

Asylprotokollet är gällande rätt i Sverige sedan Amsterdamfördragets 

ikraftträdande 1999.
60

 Den statistik som presenteras nedan sträcker sig från år 

1995. Detta för att bredda tidsperspektivet något, och på detta sätt kunna 

urskilja vissa trender på antalet asylansökningar som följer på ett lands inträde 

i Europeiska Unionen. 

 

 

 

 

 

                                                        
57

 Se avsnitt 1.1 
58

 Se statistik bilaga. 
59

 Statistik för 2013, senast körd 2013-12-01. 

60
 Se 4 § första stycket p.16 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska Unionen.  
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3.2.1 Inkomna asylansökningar 1995-2013, EU-medborgare  

 

Diagram 1.1 - Inkomna asylansökningar, 1995-2013, EU-medborgare 

 

I diagram 1.1 ovan presenteras statistik över inkomna asylansökningar från 

EU-medborgare, hämtad ur Migrationsverkets statistik för inkomna 

asylansökningar, fördelat på medborgarskap, åren 1995-2013.
61

  

 

Antalet asylansökningar från EU-medborgare under 1990-talet ligger relativt 

oförändrat från 0 upp till nästan 20 ansökningar per år. År 1997, då 

bestämmelserna i asylprotokollet skrevs, var asylsökande EU-medborgare 

något som hörde till ovanligheterna. Dock kan, efter utvidgningarna 2004 och 

2007, skönjas en annan situation än den under 1990-talet. Det är först i och 

med utvidgningen av EU10-gruppen och sedan även EU2-gruppen, som en 

skillnad syns i antal asylansökningar från EU-medborgare i Sverige. Sedan 

utvidgningarna och inkluderandet av nya medlemsstater, främst länder i 

Östeuropa, har antalet legat mellan ett 50- och 100-tal ansökningar varje år. 

Hur utvecklingen i antal inkomna asylansökningar från de nyare 

medlemsstaterna, EU12, sett ut före och efter inträdet i EU, återkommer vi till i 

avsnitt 3.2.2. På grund av utrymmesskäl och då denna statistik har till syfte att 

                                                        
61

 Statistik för åren 2009-2013 hämtad från http://www.migrationsverket.se/info/7508.html, 

(Hämtad november 2013), samt statistik för åren 1995-2008 (statistiken är sammanställd av 

författaren och baseras på information ur dokument tillhandahållna av Migrationsverket, se 

tabeller i bilaga). 
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bredda studiens perspektiv, kommer här inte göras någon djupare analys av 

statistiken från Migrationsverket. Dock är av vikt att här peka på en betydande 

skillnad i antalet inkomna asylansökningar från EU-medborgare före och efter 

inkluderandet av den grupp länder som benämns EU12 (EU10+EU2), snarare 

än åren före och efter Amsterdamfördraget, och med det asylprotokollets 

ikraftträdande.  

 

3.2.2 Inkomna asylansökningar 1995-2013, medborgare EU10-länderna  

 

Diagram 1.2 - Inkomna asylansökningar, 1995-2013, medborgare EU-10 länderna 

 

Vi knyter an till föregående avsnitts iakttagelser om antal inkomna 

asylansökningar och lyfter här fram den grupp länder som upptogs som 

medlemsstater i Europeiska Unionen den 1 maj 2004, den grupp som benämns 

EU10.  

 

Genom inkluderandet av EU10-gruppen genomfördes 2004 den ditintills 

största utvidgningen av Europeiska Unionen. Utvidgningen blev främst ett sätt 

att, genom europasamarbetet, knyta samman Väst-och Östeuropa, varvid länder 
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som Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern upptogs som nya 

medlemsstater.
62

  

 

Sett till antalet inkomna asylansökningar från medborgare i EU10-länderna 

över tid som presenteras i diagram 1.2, är det tydligt att antalet asylsökande 

efter inträdet 2004 för många länder minskat kraftigt. Dock med reservation för 

ett extremvärde som kan ses för Ungern 2006, där Migrationsverket registrerat 

399 inkomna asylansökningar från ungerska medborgare.
63

 

 

Antalet asylsökande från ett land har en tendens att fluktuera. Fluktuationen, 

som exempelvis den vi kan se för gruppen EU10 i diagram 1.2 före år 2004, 

kan förklaras dels med hur situationer för grupper i de olika länderna förändras 

från ett år till ett annat, och dels genom att titta på hur pass sträng 

asyllagstiftningen och tillämpningen är i landet där ansökan görs. I fall då den 

asylsökande på förhand vet att utsikterna att nå framgång med sin ansökan i ett 

land är små, är sannolikheten stor att ansökan görs i ett annat land.
64

  

 

Efter det att EU10-gruppen upptogs som medlemsstater 2004 har antalet 

inkomna asylansökningar från medborgare i dessa länder minskat kraftigt. 

Dock innebär inte detta nödvändigtvis att det individuellt upplevda behovet av 

skydd hos medborgare i EU10-länderna minskat från ett år till ett annat. 

Oavsett hur man väljer att förklara minskningen, har medborgare från ett antal 

av länderna i EU10-gruppen sökt- och beviljats asyl utanför EU efter 2004, 

vilket visar på vikten av att undersöka bestämmelserna i asylprotokollet.
65

   

 

 

 

                                                        
62

 Se t.ex. Gerdes & Wadensjö, i not 5 a.a., s.9. 
63

 I media rapporterades, om denna plötsliga ökning, att ”rykten” på plats i Ungern fick 

ungerska romer att söka sig till Sverige och ansöka om asyl i hopp om att få jobb och bostad. 

Se t. ex.  Sveriges Radio, P4 Malmöhus, Rykte får ungerska romer att söka asyl, 24/11 2006, 

och Dagens Nyheter, Kraftig ökning av asylsökande från Ungern, 16/11- 2006. 
64

 Se Engbersen & Snel, i not 12 a.a., s. 27. 
65

 Se Guild & Garlick, i not 3 a.a., s. 69 f. 
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3.2.3 Inkomna asylansökningar 1995-2013, medborgare EU2-länderna  

 

Diagram 1.3 - Inkomna asylansökningar, 1995-2013, medborgare EU-2 länderna 

 

EU2-gruppen innefattar Rumänien och Bulgarien som upptogs som 

medlemsstater i EU den 1 januari 2007. I diagram 1.3 presenteras statistik över 

inkomna asylansökningar från medborgare i EU2-länderna. Här kan observeras 

samma trend som i föregående avsnitt med statistik över EU10-gruppen. 

Antalet asylansökningar minskar kraftigt året efter inträdet i EU, som för EU2-

gruppen är 2007.  

 

För båda länderna, som nästan tycks följas åt i statistiken över antal inkomna 

asylansökningar, kan observeras en kraftig uppgång i antalet asylansökningar 

under början av 2000-talet fram till 2007 års inträde i EU. Denna uppgång kan 

till stor del förklaras av en kraftig ökning av inkomna asylansökningar från 

bulgariska och rumänska romer.
66

 Formuleringen ”Den gruppen var helt 

försvunnen 2007” i Migrationsverkets kohortsanalys av asylprocessen för 

perioden 2007-2010 bekräftar åter hur asylansökningar från medborgare i 

kandidatstater minskar kraftigt efter EU-inträde.  

 

                                                        
66

 Under perioden 2001-2005 utgjorde majoriteten av de asylansökningar som inkom från 

medborgare i de dåvarande kandidatstaterna ansökningar från bulgariska och rumänska romer. 

Se Migrationsverket, En samlad analys av asylprocessen 2001 till 2005, Migrationsverket 

2006, s. 5 f.  
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Många av de asylsökande från Bulgarien och Rumänien under perioden 2004-

2007 blev avvisade till hemlandet. Det var alltså inte fråga om så kallade 

”Dublinfall”, fall där en annan ansvarig stat i vilken asylansökan ska behandlas 

kan identifieras, i enlighet med den s. k Dublinförordningen (rådets förordning 

(EG) nr 343/2003).
 67

  Vi återkommer mer till situationen för romer i Europa 

vid genomgång av asylprotokollets förenlighet med internationell flyktingrätt i 

kapitel 4.  

3.2.4 Inkomna asylansökningar 1995-2013, medborgare EU:s 

kandidatstater  

 

Diagram 1.4 - Inkomna asylansökningar, 1995-2013, medborgare EU:s kandidatstater 

 

Denna undersökning är avgränsad till att enbart gälla asylrätten för personer 

med medborgarskap i en EU-medlemsstat. Detta då det är dessa personer som 

omfattas av asylprotokollets bestämmelser om EU-medborgares rätt att söka 

asyl i andra medlemsstater. Syftet med att här, i diagram 1.4 och i 

nästkommande avsnitt diagram 1.5, även inkludera statistik över antal inkomna 

asylansökningar från EU:s kandidat- och potentiella kandidatstater, är att sätta 

problematiken med den begränsade asylrätten för EU-medborgare mot en 

                                                        
67

 Se Migrationsverket, En samlad analys av asylprocessen 2007-2010, Migrationsverket 2011, 

s. 9 f.  
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framtida utvidgning av Europeiska Unionen. Detta då asylprotokollet blir 

tillämpligt vid prövning av asylansökningar som inges av sökande från dessa 

länder.  

 

Vi kan konstatera, med reservation för fluktuationer, att antalet 

asylansökningar från dessa länder under perioden 1995-2013 är betydande. 

Högst i antal, för hela perioden, ligger Serbien. Sverige har de senaste åren, 

tillsammans med Tyskland och Frankrike, varit högt prioriterat hos personer 

med medborgarskap i de forna jugoslaviska republikerna, när det kommer till 

val av land i vilket ansökan om asyl görs.
68

 Montenegro ingick i statsunion 

med Serbien fram till 2006 då landet utropade sin självständighet.
69

 Därför 

finns fram till 2006 inga inkomna asylansökningar från medborgare i 

Montenegro.  

 

De fem länder som enligt Europeiska kommissionen innehar status som 

kandidatstat är Island, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.
70

 I 

diagram 1.4 syns statistik för alla dessa länder utom Island då ingen med 

isländskt medborgarskap sökt asyl i Sverige de senaste åren.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
68

 EASO, Asylum applicants from the Western Balkans - Comparative analysis of trends, push-

pull factors and responses, Luxemburg 2013, s.17 f. 
69

 UD, Mänskliga rättigheter i Montenegro 2011, 2012-06-30. 
70

 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm (hämtad 

december 2013).  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm
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3.2.5 Inkomna asylansökningar 1995-2013, medborgare EU:s potentiella 

kandidatstater  

 

Diagram 1.5 - Inkomna asylansökningar, 1995-2013, medborgare EU:s potentiella 

kandidatstater 

 

Syftet med statistiken i detta avsnitt följer samma resonemang som det i 

föregående avsnitt. Till EU:s potentiella kandidatstater, stater som erhållit löfte 

om att inleda medlemskapsförhandlingar när de är redo, räknas enligt 

Europeiska kommissionen Albanien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo.
71

  

3.3 Prövning av EU-medborgares asylansökningar 

Då vi konstaterat att det årligen förekommer fall där EU-medborgare ansöker 

om uppehållsrätt i Sverige och anför asylskäl, ska nu närmre undersökas hur 

dessa ansökningar handläggs och prövas av Migrationsverket. Detta för att 

sedan i kapitel 4 återkomma till en mer undersökande analys av asylprotokollet 

och dess tillämpning i förhållande till internationell flyktingrätt.  
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 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm (hämtad 

december 2013). När hädanefter referens görs till ”Kosovo” görs detta med åsyftande på 

Republiken Kosovo utan någon förförståelse kring dennas status som självständig nation. 

Kosovos självständighetsförklaring har inte ansetts strida mot folkrätten. Se International Court 

of Justice (ICJ), Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, s. 452.  
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3.3.1 Riktlinjer 

Vikten av en noggrann och rättssäker asylprövning kan inte nog understrykas. 

Migrationsverket är som första myndighetsinstans i migrationsärenden 

representant för det allmänna och har skyldighet att utreda omständigheterna i 

ärendet så att ett så pass materiellt riktigt beslut som möjligt kan fattas.
72

  

 

I en prejudicerande dom från Migrationsöverdomstolen (härefter MiÖD) slår 

domstolen fast att alla ärenden måste hanteras enligt förvaltningslagen (FL), 

utlänningslagen (UtlL) och rättspraxis. Detta gäller även enklare ärenden. 

Domstolen framhåller att trots det delade ansvaret mellan myndigheten och den 

sökande, så är Migrationsverkets utredningsansvar särskilt omfattande i 

handläggningen av asylärenden.
73

 

 

Vid prövning av asylärenden är de viktigaste rättskällorna lagar, förarbeten, 

praxis från MiÖD och doktrin. Till dessa har de som handlägger asylärenden 

hos Migrationsverket även att förhålla sig till myndighetens egna 

policydokument. Dessa policydokument ger vägledning i prövningen och 

innefattar bland annat ”styrdokument”, ”vägledande beslut”, ”styrsignaler” och 

”rättschefens rättsliga ställningstaganden (RCI)”. Det är viktigt att nämna att 

dessa policydokument inte är juridiskt bindande utan endast fungerar som 

vägledning för Migrationsverkets handläggare och andra medarbetare.
74

  

 

Gällande prövningen av asylansökningar från EU-medborgare i Sverige finns 

två policydokument av relevans att finna i Migrationsverkets 

rättsinformationssystem Lifos. Ett rättsligt ställningstagande angående 

avvisning av EES-medborgare (RCI 13/2012) samt ett vägledande beslut från 

2007 (Lifos 16073). Ett rättsligt ställningstagande är ett policydokument som 

beslutas av rättschefen vid Migrationsverket och som har till syfte att främja en 
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 Hur långt den förvaltningsrättsliga officialprincipen, om en myndighets utredningsansvar, 

sträcker sig är omdiskuterat med hänsyn till migrationsärendens särart. Se Lagerqvist Veloz 

Roca, i not 8 a.a., s. 157 ff. 
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 MIG 2006:7. 
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 UNHCR, Kvalitet i svensk asylprövning - En studie av Migrationsverkets utredning av och 

beslut om internationellt skydd, Slutrapport från projektet ”Förhöjd kvalitet i svensk 

asylprövning”, FN:s flyktingorgan UNHCR, Stockholm, 2011, s. 8 f. 
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enhetlig rättstillämpning inom myndigheten. Här ges generella 

rekommendationer av hur lagar och förordningar bör tillämpas vid 

handläggning av ärenden. 

 

Nedan följer en genomgång av de två policydokument som internt vägleder 

asylprövningen i fall då en asylansökan inkommit till Migrationsverket från en 

EU-medborgare.  

3.3.1.1 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-

medborgare 

I det rättsliga ställningstagandet RCI 13/2012 behandlas frågan om avvisning 

av EES-medborgare.
75

 Den specifika tolkning som denna RCI tar sikte på är 

huruvida en avvisning av en EES-medborgare med stöd av UtlL 8 kap 2 § 

första stycket 2, kan anses vara förenlig med det så kallade rörlighetsdirektivet 

(Rådets direktiv 2004/38/EG).  

 

Det som föranlett det rättsliga ställningstagandet var frågan huruvida EES-

medborgare som ägnat sig åt prostitution eller tiggeri kunde komma ifråga för 

avvisning enligt bestämmelserna i UtlL 8 kap 2 § första stycket 2 som ger 

möjlighet till avvisning av EES-medborgare som under vistelsen i Sverige inte 

kan antas försörja sig på ett ärligt sätt. Då varken tiggeri eller prostitution är att 

anses som brott enligt svensk lag, slår rättschefen fast att avvisning inte kan 

ske på enbart den grunden. 

 

Detta rättsliga ställningstagande från år 2012 är det senast uppdaterade 

policydokument i Migrationsverkets rättssystem Lifos som berör frågan om 

EU-medborgares asylrätt, varför det tas upp här. Dock rör huvudfrågan i 

ställningstagandet avvisning av EES-medborgare. I rättschefens bedömning 

berörs dock även den situation vid vilken en EES-medborgare åberopar 

asylskäl som grund för uppehållstillstånd. Här fastslås att innan bedömning 

                                                        
75

 Observera att detta rättsliga ställningstagande rör EES-medborgare och därför även 

inkluderar, förutom EU, medborgare i Norge, Island, Liechtenstein. Till dessa hör även 

Schweiz som inte ingår i EES men som har ingått avtal med EU. Se. Migrationsverket, RCI 

13/2012, s. 1.  
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görs i frågan om personens rätt att vistas i landet och eventuella 

omständigheter som skulle kunna utgöra skäl för avvisning, ska asylansökan 

prövas enligt gällande regler i UtlL. Vidare hänvisas på detta område till ett 

vägledande beslut från 2007 (Lifos 16073).
76

  

3.3.1.2 Vägledande beslut - prövning av asylansökan från medborgare i 

den Europeiska Unionen 

Det vägledande beslut som berör frågan om EU-medborgares asylrätt gäller ett 

ärende från 2006/2007 där tre ungerska medborgare ansökte om asyl hos 

Migrationsverket. Ungern är, som tidigare nämnts, medlem i EU sedan maj 

2004. Beslutet, i vilket Migrationsverket avslog ansökningarna om uppehålls- 

och arbetstillstånd, fattades i januari 2007.  

 

Som asylskäl anförde de sökande att de flytt till Sverige på grund av en svår 

ekonomisk situation i sitt hemland. De hade förlorat sitt hus och barnen i 

familjen hade tvingats bo på jourhem. Föräldrarna i familjen hade svårt att hitta 

arbete, och anförde att orsaken till detta var att de var romer. Båda barnen 

önskade att fortsätta sin utbildning men saknade ekonomiska möjligheter att 

göra detta.  

 

I beslutsmotiveringen anförs omgående att behandlingen av asylansökningar 

ingivna av EU-medborgare regleras i asylprotokollet. Här redogörs för 

protokollets bestämmelser med fokus på den skyddsnivå för grundläggande fri- 

och rättigheter inom EU som enligt protokollet medför att medlemsstaterna 

gentemot varandra ska betraktas som säkra ursprungsländer i asylärenden. Här 

tas även upp bestämmelsen i asylprotokollets enda artikel första stycket 

punkten d, som slår fast att en medlemsstat ensidigt har befogenhet att ändå ta 

upp en ansökan från en medborgare i en annan medlemsstat, men då med 

utgångspunkten att den är uppenbart ogrundad.  Via ett resonemang kring 

klargörandena i asylprotokollets ingress om medlemsstaternas förpliktelser 

enligt Flyktingkonventionen och regeringens proposition 1997/98:58 

Amsterdamfördraget, landar Migrationsverket i slutsatsen att denna 
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asylansökan från de ungerska medborgarna bör prövas enligt de regler som 

gäller i UtlL. 

 

Trots denna slutsats görs Migrationsverkets bedömning helt och hållet mot 

bakgrund av asylprotokollets bestämmelser, Migrationsverket slår fast att 

Ungern, som medlemsstat i EU, ska betraktas som säkert ursprungsland. Detta 

föranleder att ansökan ska betraktas som uppenbart ogrundad. Då 

uppenbarhetsrekvisitet förutsätter att det är tydligt att inga asylskäl 

överhuvudtaget finns, kan ingen bedömning av de skäl som de sökande anfört 

göras enl UtlL. Ansökningarna om uppehålls-och arbetstillstånd, med 

åberopande av asylskäl, avslås därför.  

 

Migrationsverket finner i detta fall inga omständigheter som inskränker de 

sökandes rätt att vistas i Sverige under tre månader. Rätten för den ungerska 

familjen att vistas i Sverige under tre månader följer av den fria rörligheten och 

regleras i art 6 i rörlighetsdirektivet.
77

  

3.4 Centrala begrepp 

Under rubriksättningen ”Centrala begrepp” kommer nu i avsnitt 3.4 de två 

begreppen ”säkert ursprungsland” och ”uppenbart ogrundad” att behandlas. För 

att förstå tillämpningen av asylprotokollets bestämmelser är det viktigt att 

förstå vilken innebörd dessa två begrepp har i svensk rätt.  

3.4.1 Säkert ursprungsland 

En asylsökande har rätt till uppehållstillstånd i Sverige ifall denne är utlänning 

och uppfyller flyktingdefinitionen som följer av Flyktingkonventionen, UtlL 

och EU-rätt, eller ifall denne kan anses vara skyddsbehövande i övrigt.
78

 Då 

bedömning görs av en individs skyddsbehov ska hänsyn tas till ifall huruvida 

denne kan- eller vill begagna sig av skydd i hemlandet, den sökandes 

ursprungsland. Det är inte fråga om vem som utövar förföljelsen utan om den 

                                                        
77

 Se. Migrationsverket, Beslut om att inte avvisa medborgare i EU-land som styrkt sina 

identiteter, 2007-01-29, Lifos 16073.  
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sökandes hemland av någon anledning inte har möjlighet att bereda denne 

skydd.
79

  

 

Trots att EU-medborgare inte omfattas i dess definition av ”asylsökande” kan 

inte undgås att i detta sammanhang nämna asylprocedurdirektivet och dess syn 

på säkra ursprungsländer. Asylprocedurdirektivet är införlivat i svensk rätt 

sedan den 1 januari 2010.
80

 Stora delar av den debatt som föregick 

asylprocedurdirektivet rörde upprättandet av en för medlemsstaterna 

gemensam lista över länder som i asylärenden skulle kunna betraktas som 

säkra ursprungsländer. Ingen överenskommelse kring en sådan lista kunde nås 

och fråga sköts på framtiden.
81

 Ett antal av EU:s medlemsstater tillämpar 

konceptet om en lista över säkra ursprungsländer så som var intentionen i 

asylprocedurdirektivet, i syfte att kunna påskynda asylprocessen i vissa fall. 

Sverige är dock inte ett av dessa länder.
82

  

 

Dock tillämpas principen om säkra ursprungsländer i svensk rätt i förhållande 

till EU:s medlemsstater. Migrationsöverdomstolen avgjorde i juni 2013 ett fall 

där en tredjelandsmedborgare, som beviljats uppehållstillstånd och 

flyktingstatus i en annan medlemsstat, sökte asyl i Sverige och anförde 

skyddsskäl inte bara gentemot sitt hemland men också gentemot 

medlemsstaten. I domen från Migrationsöverdomstolen berörs principen om 

säkra ursprungsländer både i partsyrkandena samt i domskälen. 

Migrationsverket, som klagande, hänvisar i sitt yrkande till bestämmelserna i 

asylprotokollet. Den asylsökande familjen yrkar, trots att EU-medlemsstaternas 

skyddsnivå ofta är högre än många andra länders, att Migrationsverket ändå 

måste pröva ansökan då ”det inte finns något generellt lagstadgat undantag mot 

dessa länder”. En sakprövning av skyddsskälen och skyddsnivån i 

medlemsstaten, som i detta fall är Tjeckien, åberopas av de asylsökande.  
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 Se Wilton Wahren, i not 8 a.a., s. 33 f. 
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 ECRE, Information Note on the Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005, ECRE, 

October 2006, s. 2.  
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 EASO (European Asylum Support Office), Annual Report on the Situation of Asylum in the 
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Domstolen går, i frågan om familjens skyddsbehov och möjlighet till skydd i 

Tjeckien, på Migrationsverkets linje. I domskälen slås fast att det bör kunna 

antas att samtliga EU:s medlemsstater respekterar de grundläggande 

rättigheterna och därför bedömas som säkra, samt att medlemsstaterna kan ha 

ett ”ömsesidigt förtroende för varandra i det avseendet”. Domstolen menar att 

inget nytt framkommit som pekar på att Tjeckien inte skulle uppfylla sina 

förpliktelser för att bereda dessa personer skydd.
83

  

 

I detta kapitel ligger fokus på tolkning och tillämpning av asylprotokollets 

bestämmelser i första myndighetsinstans, då det nästan enbart finns 

myndighetspraxis på området. I det fall som just redogjorts för behandlades 

frågan om tillämpning av UtlL 5 kap 1b § första stycket 1, som rör fall med 

asylsökande som redan beviljats flyktingstatus och uppehållstillstånd i en 

annan medlemsstat. Att lyfta fram detta fall är ett sätt att närmre följa hur 

Migrationsverket tolkar och tillämpar principen om att alla medlemsstater ska 

betraktas som säkra ursprungsländer i asylärenden. Att döma av 

Migrationsverkets yrkande i målet görs ingen närmre redogörelse för 

landinformation som talar mot de sökandes skyddsskäl, som i detta fall anförts 

mot Tjeckien. Argumentationen byggs istället utifrån grundantagandet att alla 

medlemsstater är att betrakta som säkra, just utifrån deras status som 

medlemmar i EU.  

 

I asylprotokollets enda artikel första stycket punkten d ges medlemsstaterna, 

trots huvudregeln att asylansökningar från EU-medborgare inte ska beaktas, 

möjlighet att ensidigt besluta om att pröva en ansökan inkommen från en 

medborgare i en annan medlemsstat. Om en medlemsstat beslutar att pröva en 

sådan ansökan ska dock denna prövas med utgångspunkt i att den är att ses 

som uppenbart ogrundad.   

3.4.2 Uppenbart ogrundad ansökan 

Om det är uppenbart att det inte föreligger grund för asyl och att 

uppehållstillstånd inte kan beviljas på annan grund, får Migrationsverket 
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förordna om avvisning med omedelbar verkställighet. Detta, innan beslutet om 

avvisning vunnit laga kraft. För att ett förordnande ska kunna ske i enlighet 

med UtlL 8 kap 6 §, krävs att ”uppenbarhetsdirektivet” är uppfyllt. Rekvisitet 

innebär att det ska vara fråga om en klar bedömning där det inte krävs några 

ingående överväganden om huruvida den sökande ska beviljas 

uppehållstillstånd eller inte.
84

 I detta avsnitt undersöks hur begreppet 

”uppenbart ogrundad” behandlas i praxis i asylärenden. I kapitel 4 återkommer 

vi till hur begreppet tolkas enligt internationell flyktingrätt, där även UNHCR:s 

definition och tolkning tas upp. Detta då UNHCR:s handbok och övriga 

slutsatser vid tolkning av den internationella flyktingrättens bestämmelser 

enligt praxis ska anses vara en viktig rättskälla i svensk asylprövning.
85

 

 

Frågan om vad som ska utgöra en ”uppenbart ogrundad” asylansökan har tagits 

upp och utretts i förarbeten, prejudikat från MiÖD och i myndighetspraxis i 

form av rättsliga ställningstaganden hos Migrationsverket. Begreppet har varit 

omtvistat och kritik har riktats mot Sverige i frågan om tillämpningen av 

uppenbarhetsrekvisitet och avvisningar med omedelbar verkställighet.
86

 

Antalet ärenden där Migrationsverket förordnar om avvisning med omedelbar 

verkställighet är litet.
87

 Trots detta är det av stor betydelse att begreppet 

”uppenbart ogrundad” tolkas och tillämpas med noggrannhet för att en 

rättssäker och riktig asylprövning ska kunna genomföras. I förarbetena till 

1989 års utlänningslag går att läsa följande:  

 

”Som jag återkommer till i specialmotiveringen (8 kap 8 § första stycket 

lagförslaget) förutsätter uppenbarhetsrekvisitet att bedömningen är helt klar 

och inte har kunnat nås först efter ingående bedömningar.”
88

 

 

Lagrummet i citatet motsvaras idag av UtlL 8 kap 6 § och ordalydelsen 

överensstämmer med den i 1989 års utlänningslag. Som följer av förarbeten till 
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äldre lagstiftning och även till den nuvarande utlänningslagen, samt av praxis 

från Migrationsöverdomstolen,
89

 bör bedömningen av om en ansökan är 

”uppenbart ogrundad” göras ingående och utefter omständigheterna i det 

enskilda fallet. I fall där det uppstår någon typ av osäkerhet måste, som MiÖD 

uttrycker det i prejudikatet MIG 2006:7, ”utlänningens intresse väga över”.  

Det får inte heller vara fråga om en allt för schablonartad bedömning av 

uppenbarhetsrekvisitet. I förarbetena till 1989 års utlänningslag ges exemplet 

att en den omständigheten att en sökande tillhör en viss nationalitet för vilka 

”asyl normalt inte brukar beviljas” inte ensamt kan ge vid handen att en 

asylansökan ska bedömas vara ”uppenbart ogrundad”.
 90

 Hur detta ska ses i 

förhållande till bestämmelsen i asylprotokollets första stycke, punkten d), 

återkommer vi till i kapitel 4.  

 

Tolkningen och tillämpningen av ”uppenbarhetsrekvisitet” i UtlL 8 kap 6 § i 

asylprövningen styrs först och främst av rättskällorna men också av interna 

policydokument. Ett rättsligt ställningstagande från 2012 (RCI 03/2012) ger 

vägledning till handläggare vid tolkning av uppenbarhetsrekvisitet. I det 

rättsliga ställningstagandet listas typfall vid vilka uppenbarhetsrekvisitet kan 

anses vara uppfyllt och grund för avvisning med omedelbar verkställighet 

föreligger. Här följer en kort genomgång av de typfall som har relevans för 

undersökningen av EU-medborgares asylrätt.  

 
a) Osanna uppgifter 

 
Som följer av rättschefens bedömning av uppenbarhetsrekvisitet i det rättsliga 

ställningstagande som internt sätter riktlinjer för tillämpningen av UtlL 8 kap 6 

§ finns ett antal typfall vid vilken en asylansökan kan anses vara uppenbart 

ogrundad. Det första av dessa typfall som tas upp är det fall vid vilken 

uppgifterna i en asylansökan är osanna i alla väsentliga delar. Som exempel 

kan tas en uppenbart bedräglig asylansökan.  

 

En ansökan där både falsk identitet och felaktiga uppgifter överlag har lämnats 

kan således bedömas vara uppenbart ogrundad och avvisning med omedelbar 
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verkställighet kan komma att förordnas. Dessa typer av asylansökningar 

motsvaras inom den internationella flyktingrätten av sådana som i UNHCR:s 

riktlinjer benämns ”clearly fraudulent”.
91

 Dock bör en ansökan inte ses som 

uppenbart ogrundad enbart på den grunden att den sökande helt och hållet 

saknar- eller presenterat falska ID-handlingar. Orsaker bakom det, som för 

Migrationsverket kan framstå som bristande samarbetsvilja, kan helt enkelt 

vara rädsla, stress, svårigheter att kommunicera m m.
92

  

 
b) Avsaknad av anknytning till asylrätten 

 

De övriga två typfall vid vilken en asylansökan kan anses vara uppenbart 

ogrundad knyter båda an till asylrätten och dess natur.  

 

Det första av dessa två är fallet då en inkommen ansökan helt saknar samband 

med asylrätten och dess syfte om att bereda internationellt skydd för människor 

på flykt. Det kan handla om ansökningar där den sökande yrkar sociala eller 

ekonomiska skäl som grund för skyddsbehov.  

 
c) Uppenbart otillräckliga asylskäl 

 

Även detta typfall knyter an till asylrätten som sådan. Här handlar det istället 

om att de angivna asylskälen i ansökan bedöms som uppenbart otillräckliga. 

Exempel som nämns i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är de fall 

där de asylskäl som anförs redan har prövats och prejudikat i liknande fall 

finns.
 93

  

 

Dessa tre typfall är sådana som, vid bedömning av uppenbarhetsrekvisitet, kan 

leda till förordnande om avvisande med omedelbar verkställighet.  

3.5 Offentligt biträde/ombud 

I normalfallet i vilket en ansökan om asyl bedöms som uppenbart ogrundad ses 

inget behov att förordna om offentligt biträde åt den sökande, enligt UtlL 18 
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kap 1 §. Endast i undantagsfall, som exempelvis omständigheter där den 

sökande inte har förmåga att tillvarata sina rättigheter under asylprocessen, ska 

ett offentligt biträde då förordnas. I Migrationsverkets riktlinjer slås fast att den 

asylsökande själv, i de fall då ett offentligt biträde inte förordnas, ska beredas 

möjlighet att inhämta landinformation.
94

 I det fall den sökande inte kan 

åberopa annan bevisning än muntliga redogörelser åligger det asylutredaren, 

som prövar ansökan, att motbevisa den sökandes redogörelse med relevant 

landinformation. Inte tvärtom.
95

  

 

Då EU-medborgares asylansökningar, i enlighet med bestämmelserna i 

asylprotokollet, ska prövas med utgångspunkt att de är att anses som uppenbart 

ogrundade, föranleder detta att offentligt biträde normalt sett i dessa fall inte 

förordnas. Att ett offentligt biträde inte förordnas i de fall då en asylansökan 

bedöms som uppenbart ogrundad är något som har kritiserats på flera håll. 

Detta då det faller på bedömningen av uppenbarhetsrekvisitet i första läget och 

om denna varit korrekt.
96

 Ett exempel på kritik gäller asylsökande romer från 

Kosovo och Serbien som nekats offentligt ombud då ansökningarna bedömdes 

som uppenbart ogrundade.
97

   

3.6 Statistik över avgjorda asylärenden 2009-2013 

Av den myndighetspraxis som redogjorts för ovan framstår möjligheten för en 

medborgare i en annan medlemsstat att nå framgång med en asylansökan i 

Sverige som ytterst begränsad. Den bilden bekräftas också vid en genomgång 

av statistik för avgjorda asylärenden från de senaste fem åren, 2009-2013. En 

sammanställning har gjorts över avgjorda asylärenden där den sökande är 

medborgare i en medlemsstat. Statistiken presenteras för vart av dessa år och 

någon uppställning över de olika medlemsstaterna görs inte. Detta då 

bifallsandelen överlag är så pass låg att det inte skiljer sig från medlemsstat till 

medlemsstat. I avsnitten 3.5.2 och 3.5.3 presenteras statistik för kandidatstater 
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 Migrationsverket, RCI 03/2012, 2012-02-10, s. 9. 
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 UNHCR, i not 74 a.a., s. 196.  
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 Se Seidlitz, i not 8 a.a., s. 299 f. 
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och potentiella kandidatstater, att jämföras med statistik över inkomna 

asylansökningar från dessa länder som behandlats i tidigare avsnitt.  

3.6.1 Avgjorda asylärenden, EU-medborgare, 2009-2013 

I detta avsnitt presenteras statistik i avgjorda asylärenden där den sökande är 

medborgare i en medlemsstat. I kategorin ”övriga” ingår de ansökningar som 

inte har prövats i sak. Detta kan bero av olika anledningar, ett exempel är de 

fall där den sökande själv dragit tillbaka sin ansökan.  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Avgjorda asylärenden 80 100 57 74 142 

Varav bifall 2 0 0 0 9 

Varav avslag 54 80 38 50 95 

Övriga 24 20 19 24 38 

Bifallsandel 2,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,34 % 

 

Tabell 2.1 - Avgjorda asylärenden, EU-medborgare, 2009-2013
98

 

 

Noteras kan att bifallsandelen är ytterst låg och under fem års tid har endast 11 

personer med medborgarskap i en medlemsstat beviljats asyl i Sverige. 

Övervägande del av de EU-medborgare som söker asyl i Sverige får avslag på 

sin ansökan och hamnar inte i kategorin ”övriga”.  
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 Statistik från Migrationsverket över avgjorda asylärenden för åren 2009-2013. Statistiken för 

2013 är senast körd 2013-12-01. Detta gäller även för tabellerna 2.2 och 2.3. Sammanställd av 

författaren. 
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3.6.2 Avgjorda asylärenden, medborgare EU:s kandidatstater, 2009-2013 

Sammanställningen i tabell 2.2 gäller asylärenden där den sökande är 

medborgare i Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Ett högt antal 

asylärenden kan i statistiken ses för år 2010. Anledningen till detta var en 

betydande ökning i antal asylsökande från Serbien. En stor andel av dessa var 

ansökningar från barnfamiljer vilket gav den ökning som kan ses för år 2010.
99

  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Avgjorda asylärenden 1098 6547 4038 3944 2647 

Varav bifall 65 78 67 65 71 

Varav avslag 631 5478 3086 2642 1552 

Övriga 402 991 885 1257 1024 

Bifallsandel 5,92 % 1,19 % 1,66 % 1,65 % 2,68 % 

 

Tabell 2.2 - Avgjorda asylärenden, medborgare EU:s kandidatstater, 2009-2013. 

 

 

Bifallsandelen för asylansökningar från medborgare i EU:s kandidatstater är 

låg. Under de senaste fem åren har bifallsandelen inte överstigit 6 %. I många 

medlemsstater betraktas länderna på västra Balkan, där Makedonien, 

Montenegro och Serbien ingår, så som säkra tredjeländer.
100

 Detta i och med 

deras status som kandidatstater. En jämförelse kan här göras med Rumänien 

och Bulgarien som i artikel 20 asylprocedurdirektivet erhöll status som säkra 

ursprungsländer år 2005. En status länderna behöll till inträdet 2007.
 101
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 Migrationsverket, i not 67 a.a., s. 5. 
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 EASO, i not 68 a.a., s. 14. 
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 Rådets direktiv 2005/85/EG, ingressen p. 20.  
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3.6.3 Avgjorda asylärenden, medborgare EU:s potentiella kandidatstater, 

2009-2013 

I tabell 2.3 redovisas statistik över avgjorda asylärenden för medborgare i EU:s 

potentiella kandidatstater. Denna grupp inkluderar Albanien, Bosnien-

Hercegovina och Kosovo.
102

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Avgjorda asylärenden 1805 1316 1986 4022 2511 

Varav bifall 32 23 102 60 78 

Varav avslag 1031 853 1542 2718 1712 

Övriga 742 440 342 1244 721 

Bifallsandel 1,77 % 1,75 % 5,14 % 1,49 % 3,11 % 

 

Tabell 2.3 - Avgjorda asylärenden, medborgare EU:s potentiella kandidatstater, 2009-2013. 

 

Precis som för kandidatstaterna i tabell 2.2, så är bifallsandelen för ansökningar 

från medborgare i de potentiella kandidatstaterna låg.  

3.7 Kort om andra medlemsstaters tolkning och tillämpning av 

asylprotokollet 

Vi har i detta kapitel sett hur asylprotokollet tolkas och tillämpas i svensk rätt, 

med fokus på asylprövningen i första instans som görs av Migrationsverket. 

Dock tolkas och tillämpas inte protokollet och dess bestämmelser på samma 

sätt i alla EU:s medlemsstater. Den enda tillgängliga, jämförande 

sammanställningen över hur medlemsstaterna ställer sig till EU-medborgares 

asylrätt har gjorts av Immigration and Refugee Board of Canada (härefter 

IRB), den myndighet som handlägger och prövar alla migrationsärenden i 

Kanada. I sammanställningen som gjordes 2007, tillfrågades de olika 

medlemsstaterna om deras tolkning och tillämpning av asylprotokollet och hur 

asylansökningar från EU-medborgare betraktas och prövas.  
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 Se avsnitt 3.2.5.  
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En representant för Generaldirektoratet för rättsliga frågor (JUST) hos 

Europeiska kommissionen gav IRB en sammanfattning över hur EU-

medborgares asylansökningar ska betraktas av medlemsstaterna:  

 

... [A]sylum applications from EU citizens are in general to be declared 

inadmissible by Member States. However, exceptionally, a Member state may 

unilaterally decide in individual cases to examine asylum applications lodged 

by nationals of another Member State.... [T]he examination should be 

compatible with the provisions of the Protocol, which means that the 

application should be dealt with on the basis of the presumption that it is 

manifestly unfounded.  

 

Citatet ovan ringar in hur EU-medborgares begränsade asylrätt också ser ut i 

praktiken i EU:s medlemsstater. Enligt JUST bör utgångspunkten i 

medlemsstaterna vara att asylansökningar från EU-medborgare ska avvisas. 

Asylprotokollet begränsar inte medlemsstaternas befogenhet att ensidigt ta upp 

och pröva asylansökningar från EU-medborgare. Dock ska prövningen ske i 

enlighet med protokollet och därmed betraktas med utgångspunkt i att ses som 

uppenbart ogrundade. Så görs prövningen i Sverige.  

 

De flesta av de tillfrågade medlemsstaterna meddelar i svar till IRB att de är 

parter till asylprotokollet och att det därför är att ses som gällande rätt i dessa 

länder. Endast Belgien har, som tidigare nämnts, i en ensidig förklaring till 

Amsterdamfördraget förklarat sig obundna av asylprotokollet.
103

  

 

I ett antal av medlemsstaterna förklaras asylansökningar från EU-medborgare 

som ”ogiltiga” och avvisas helt och hållet.  De länder som tillämpar 

asylprotokollet på ett sådant sätt är Tjeckien, Ungern, Irland, Slovenien, och 

Malta. I dessa medlemsstater avvisas ansökningarna helt och hållet och ingen 

individuell prövning görs. 
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 Deklaration 58, Amsterdamfördraget, 1999 
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Flera av medlemsstaterna meddelar att de följer principen att alla 

medlemsstater är att betraktas som säkra ursprungsländer och att 

asylansökningar från EU-medborgare därför är att anses som uppenbart 

ogrundade. Ett fåtal av medlemsstaterna, däribland Storbritannien och Finland, 

klargör att alla asylansökningar, enligt nationell rätt, måste tas upp till 

individuell prövning och att den sökandes asylskäl prövas i sak.
104

 Sverige 

tillhör den kategori länder i vilket asylprotokollets bestämmelser tolkas och 

tillämpas på det sättet att en asylansökan från en EU-medborgare inte avvisas, 

utan tas upp till individuell prövning men med utgångspunkt att betraktas som 

uppenbart ogrundad. 

3.8 Sammanfattning 

Som följer av undersökningen i kapitel 3 kan konstateras att EU-medborgares 

möjligheter att söka och bli beviljade asyl i Sverige inte bara är ytterst 

begränsade rent formellt utan även materiellt. Statistik från Migrationsverket 

visar att antalet inkomna asylansökningar från EU-medborgare efter 

utvidgningarna av EU 2004 och 2007, är betydligt högre än under 1990-talet. 

Något som inte enbart behöver bero av det faktum att EU:s medlemsstater 

blivit fler till antalet, utan också på grund av att de nyare medlemsstaterna har 

en historia av att generera asylsökande i annan utsträckning än de länder som 

var medlemsstater vid upprättandet av asylprotokollet. En genomgång av 

myndighetspraxis på området har gjorts och med detta de riktlinjer som ligger 

till grund för prövning av EU-medborgares asylärenden. Både rättskällor och 

Migrationsverkets interna policydokument. Asylprotokollet och dess 

bestämmelser ligger till grund för hur prövningen ska genomföras. I 

normalfallet ska en ansökan om asyl från en EU-medborgare betraktas som 

uppenbart ogrundad. Dock prövas varje ansökan individuellt och betraktas inte, 

som i vissa medlemsstater, så som ”ogiltiga”. Principen om att EU:s 

medlemsstater är att betrakta som säkra ursprungsländer är vägledande vid 

bedömning av den sökandes skyddsbehov, vilket medför att de flesta EU-

medborgare som söker asyl i Sverige får avslag. Detta bekräftas också av 

statistik över avgjorda asylärenden för åren 2009-2013.  
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4 Asylprotokollet och internationell flyktingrätt  

4.1 Inledning 

Asylprotokollet kritiserades från många håll under åren för 

Amsterdamfördragets upprättande och ikraftträdande. Kritiken riktades främst 

mot det faktum att protokollet sågs som oförenligt med medlemsstaternas 

internationella åtaganden enligt Flyktingkonventionen och att protokollets 

bestämmelser därmed stod i strid med folkrätten.
105

  

 

Som framgått av föregående kapitel är i många avseenden situationen med EU-

medborgares asylärenden i skrivande stund en helt annan än vid tiden för 

asylprotokollets tillkomst. Antalet medlemsstater i EU har mer än fördubblats 

och antalet inkomna asylansökningar från EU-medborgare är, 2013, nästan tio 

gånger så högt som vid Amsterdamfördragets ikraftträdande.
106

  

 

Som gällande EU-rätt har asylprotokollet, enligt företrädesprincipen, företräde 

framför nationell rätt. Detta föranleder, som vi sett i kapitel 3, att 

Migrationsverkets prövning av EU-medborgares asylansökningar styrs av 

bestämmelserna i asylprotokollet. Mycket av den kritik som riktades mot 

begränsningen av EU-medborgares asylrätt, som följer av asylprotokollet, 

rörde medlemsstaternas internationella åtaganden och oförenligheten med 

Flyktingkonventionen. Nedanstående analys har till syfte att undersöka 

huruvida det sätt på vilket asylprotokollet tolkas och tillämpas i svensk 

asylpraxis, främst i första instans, är förenligt med internationell flyktingrätt. 

Analysen riktar in sig på de två centrala begrepp som presenterades i avsnitt 

3.4, principen om säkra ursprungsländer och uppenbart ogrundade 

asylansökningar, och dessa undersöks ur ett perspektiv av internationell 
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 Både FN:s flyktingorgan UNHCR och en rad frivilligorganisationer som Svenska Röda 

Korset, Amnesty, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR), m fl riktade 
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flyktingrätt. Ett visst antal problemområden där förenligheten kan ifrågasättas 

har identifierats och analyseras i anslutning till de centrala begreppen. Som 

bakgrund till analysen ges inledningsvis en översiktlig genomgång av den 

internationella flyktingrätten och dess ställning.  

4.2 Den internationella flyktingrätten och dess ställning 

Genom Nationernas Förbund (NF), föregångare till Förenta Nationerna, togs i 

början av 1900-talet ett första steg mot dagens gemensamma regelverk för 

internationellt skydd. Den internationella flyktingrätten vilar idag främst på 

internationella överenskommelser som Flyktingkonventionen såsom ändrad 

genom 1967 års tilläggsprotokoll och på vägledande riktlinjer, s.k ”soft-law”, 

från FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Den internationella flyktingrätten är 

en viktig del av folkrätten och har till syfte att reglera internationellt skydd för 

personer som tvingas fly sina hemländer till följd av förföljelse och 

kränkningar av mänskliga rättigheter. Rätten att söka och åtnjuta asyl är en 

fundamental mänsklig rättighet, något som följer av bland annat artikel 14 i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

 

Som betydande del av det internationella regelverket om skydd för de 

mänskliga rättigheterna (härefter MR-regelverket) är det av vikt att den 

internationella flyktingrätten betraktas ur ett MR-perspektiv. De mänskliga 

rättigheterna är, enligt internationell rätt, att betraktas som universella, 

allmängiltiga och odelbara. Detta har betydelse för asylärenden då tolkning och 

tillämpning av Flyktingkonventionens bestämmelser bör göras med hänsyn till 

MR-regelverket. Många av de personer som går in under 

Flyktingkonventionens definition av flyktingskap flyr på grund av 

människorättskränkningar, vilket gör att det inte att bortse från MR-normer vid 

fastställande av just ett eventuellt flyktingskap.
 107

 

 

För att skydda flyktingar och att säkra skydd för mänskliga rättigheter har 

konventionsstaterna en skyldighet att följa Flyktingkonventionen och inte vidta 

inskränkande åtgärder mot dess bestämmelser. Som ett viktigt instrument i 
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MR-regelverket har Flyktingkonventionen och andra överenskommelser på 

området internationell flyktingrätt en särställning inom folkrätten. 

Bestämmelserna i Flyktingkonventionen är förpliktelser erga omnes,
108

 och bör 

därför inte på något sätt inskränkas av konventionsstaterna genom nya 

internationella överenskommelser.
109

  

4.2.1 Flyktingkonventionen  

Den centrala rättskällan inom internationell flyktingrätt är 1951 års konvention 

angående flyktingars rättsliga ställning som här refereras till som 

”Flyktingkonventionen”. Här fastslås i första hand vem som ska anses vara 

flykting. Flyktingdefinitionen enligt artikel 1A(2) Flyktingkonventionen lyder: 

 

”En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet 

till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig 

utanför det land, vari han eller hon är medborgare, samt är ur 

stånd att eller på grund av sådan fruktan som nyss sagts, icke 

önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan 

att vara medborgare i något land, befinner sig utanför det land, 

vari han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur 

stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 

önskar återvända dit” 

 

Flyktingkonventionens syfte är att skapa ett regelverk för skydd av flyktingar 

och att i största möjliga mån ålägga konventionsstaterna att i detta tillsäkra 

flyktingars grundläggande fri-och rättigheter.
110

 I svensk rätt definieras 

flyktingbegreppet i UtlL 4 kap 1 §, en definition som i princip motsvarar den i 
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artikel 1(A) 2 Flyktingkonventionen. Båda definitionerna tar sikte på individen 

och omfattar även EU-medborgare.
111

  

 

År 1996 antog Europeiska Rådet en gemensam ståndpunkt kring användandet 

av begreppet ”flykting”. Man såg i detta läge ett behov, som en del i ledet för 

asyl- och migrationsarbetet inom EU, att harmonisera användningen av 

flyktingbegreppet. Som riktlinje för medlemsstaterna och dess myndigheter, 

utan egentlig bindande verkan, hänvisas till Flyktingkonventionen och dess 

flyktingdefinition i art. 1 (A) 2 för bestämmande av flyktingstatus samt garanti 

för flyktingars rättsliga ställning, även inom EU.
112

  

 

Alla EU:s 28 medlemsstater har undertecknat och ratificerat 

Flyktingkonventionen och 1967 års tilläggsprotokoll. Detta är ett krav för 

medlemskap i EU, något som därför också gäller EU:s kandidatstater och 

potentiella kandidatstater om de ska kunna upptas som nya medlemsstater.
113

  

4.2.1.1 1967 års tilläggsprotokoll 

Flyktingkonventionen och dess tillämpningsområde utvidgades 1967 genom ett 

tilläggsprotokoll till att omfatta alla flyktingar oavsett var de befinner sig och 

när de flytt sitt hemland. I 1951 års konvention omfattas enbart flyktingar som 

flytt till följd av händelser eller omständigheter som inträffat före den 1 januari 

1951, en datumgräns som i och med 1967 års tilläggsprotokoll inte längre 

gäller. De stater som tillträtt Flyktingkonventionen och 1967 års 

tilläggsprotokoll åtar sig att följa de allmänna definitionerna av flyktingars 

rättsliga ställning och beakta deras rättigheter.
114
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4.2.2 UNHCR:s riktlinjer 

I slutet av 1940-talet ersattes dåvarande internationella flyktingorganisationen 

IRO av ett nyinstiftat FN-organ, UNHCR (UN High Commissioner for 

Refugees).
115

 Som nämnts ovan finns inom den internationella flyktingrätten 

även icke-bindande så kallad ”soft-law”, som inte binder stater juridiskt men 

ger riktlinjer för tolkning av traktat som Flyktingkonventionen. De mest 

betydande av dessa icke-bindande rättsliga instrument på den internationella 

flyktingrättens område kommer från FN:s flyktingorgan UNHCR. Då vi i den 

fortsatta undersökningen kommer att analysera tolkningen och tillämpningen 

av asylprotokollet först och främst utifrån UNHCR:s riktlinjer, är det av vikt att 

lyfta fram dessa här.  

 

Vägledning vid tolkning och tillämpning av Flyktingkonventionen finns i 

UNHCR:s handbok. Boken, vars senast reviderade upplaga är från 1996, riktar 

sig till praktiker som har till uppgift att pröva asylärenden och fastställa 

flyktingskap. Handboken kompletteras av ytterligare riktlinjer från UNHCR 

som är framtagna genom samarbete med stater och internationella 

organisationer.  

 

Handboken och UNHCR:s kompletterande riktlinjer är, enligt praxis från 

MiÖD, att anses som viktiga rättskällor vid prövning av asylärenden och 

fastställande av flyktingskap.
116

  

4.2.3 Flyktingkonventionens ställning inom EU-rätten 

Nedanstående analys görs mot bakgrund av att Sverige, som alla EU:s 

medlemsstater, har undertecknat och ratificerat Flyktingkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll. Den görs även mot bakgrund av det faktum att det i 

asylprotokollets ingress klargörs att parterna beaktar ”slutgiltigheten och 

syftet” med Flyktingkonventionen. Flyktingkonventionens ställning inom EU-

rätten befästs i Artikel 63 (1) Amsterdamfördraget som lyder enligt följande:  
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”Rådet skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 67, inom fem år 

efter Amsterdamfördragets ikraftträdande besluta om följande: Åtgärder som 

avser asyl, i enlighet med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och 

protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning samt 

andra relevanta fördrag…” 

 

Flyktingkonventionen har en central plats i EU:s asylpolitik, något som även 

bekräftas i ingressen till skyddsgrundsdirektivet där det refereras till 

Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll som att dessa ”utgör 

grundstenen i det folkrättsliga systemet för skydd av flyktingar.”
117

 I det 

senaste av Europeiska rådets femårsprogram, Stockholmsprogrammet, fastslås 

att utvecklingen av en gemensam asylpolitik bör göras på ett fullt inkluderande 

och tillämpning av Flyktingkonventionen. Här går till och med Europeiska 

rådet så lång att man anser att ambitionen bör vara att EU ska tillträda 

Flyktingkonventionen som konventionspart.
118

  

4.3 Analys 

Analysen som följer nedan syftar till att närmre utreda hur väl den begränsade 

asylrätten för EU-medborgare förhåller sig till Sveriges åtaganden enligt 

internationell flyktingrätt. Här tas sikte i första hand på tolkningen och 

tillämpningen av asylprotokollets bestämmelser i svensk asylpraxis snarare än 

asylprotokollet som rättsligt instrument.  

4.3.1 Identifierade problemområden 

I syfte att avgränsa denna analys har ett visst antal problemområden 

identifierats. Dessa rör tolkningen och tillämpningen av asylprotokollets 

vägledande princip om att EU:s medlemsstater ska betraktas som säkra 

ursprungsländer samt regeln att alla asylansökningar från EU-medborgare bör 

betraktas med utgångspunkt i att ses som uppenbart ogrundade. De 
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identifierade problemområdena härleds främst från den kritik som riktats mot 

asylprotokollet från bland annat UNHCR, Socialförsäkringsutskottet, Röda 

Korset, FARR m fl. Nästintill all kritik som riktats mot asylprotokollet gjordes 

så vid tiden för Amsterdamfördragets upprättande och ikraftträdande.  

4.3.1.1 Principen om säkra ursprungsländer, identifierade 

problemområden 

Som vi sett i kapitel 3 har asylprotokollets princip om att EU:s medlemsstater i 

alla rättsliga och praktiska syften som rör asylärenden, fått genomslag i svensk 

asylpraxis. Både i praxis från MiÖD och i interna policydokument från 

Migrationsverket bekräftas att principen tillämpas enligt lydelsen i 

asylprotokollets enda artikel första stycket.  

 

Ett första identifierat problemområde rör flyktingbegreppet och eventuell 

flyktingstatusförklaring. Flyktingkonventionen förutsätter att 

konventionsstaterna tillämpar en flyktingdefinition som inte på något sätt 

avgränsas med hänseende av den sökandes nationalitet. Genom tillämpning av 

principen om säkra ursprungsländer i asylprocessen görs antagandet att den 

sökande inte kan ha skyddsbehov gentemot ursprungslandet enbart på den 

grund att ursprungslandet ifråga är en av EU:s medlemsstater. Europeiska 

Unionen har genom de olika utvidgningarna inkluderat medlemsstater där 

människorättskränkningar är mer vanligt förekommande än i de länder som var 

medlemmar vid Amsterdamfördragets ikraftträdande, vilket sätter principen 

om EU:s medlemsstater som säkra i nytt ljus. Om principen skulle vara 

förenlig med Flyktingkonventionen, hur kommer det sig då att t ex romer med 

ungerska och tjeckiska medborgarskap som sökt och nekats asyl i 

medlemsstater i EU sedan beviljas detta i Kanada?
119

  

 

Ett andra problemområde rör artikel 3 Flyktingkonventionen om förbud mot 

diskriminering vid tillämpning av konventionsbestämmelserna. I artikel 3 
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Flyktingkonventionen stadgas att ingen diskriminerande behandling får ske 

med avseende på den asylsökandes ras, religion eller ursprungsland.  

4.3.1.2 Uppenbart ogrundade ansökningar, identifierade problemområden 

Det identifierade problemområde som analyseras med avseende på uppenbart 

ogrundade ansökningar är hur asylprotokollet medfört en ändring i svensk 

asylpraxis. Detta då grunden för att EU-medborgares asylansökningar betraktas 

som uppenbart ogrundade, och därmed genomgår en mer summarisk prövning, 

utgörs av den sökandes nationalitet. Ingen prövning av uppenbarhetsrekvisitet 

görs utan regeln i asylprotokollets enda artikel första stycket d tillämpas.  

4.4 EU:s medlemsstater som säkra ursprungsländer 

Följande skrivs i beslutsmotivering till det vägledande beslut som redogjorts 

för i avsnitt 3.3.1.2 ovan:  

 

”Ungern, liksom övriga medlemsstater i EU, är förpliktigat att garantera 

sådana grundläggande rättigheter och friheter att landet kan betraktas som ett 

säkert ursprungsland i händelse av asylansökningar från medborgare i landet. 

Mot bakgrund av Migrationsverkets kännedom om förhållandena i Ungern 

finns ingen anledning att tvivla på att Ungern uppfyller de nämnda kraven.”   

 

Presumtionen är stark för att EU:s medlemsstater, i egenskap av medlemmar i 

Europeiska Unionen, skulle ha både förmåga och vilja att skydda sina 

medborgare, vilket också följer av Migrationsverkets beslutsmotivering. 

Problemet här ligger i att presumtionen i asylprövningen utgår från principen 

om EU:s medlemsstater som säkra i asylprotokollets mening. Där dras 

presumtionen så pass långt att medlemsstaterna ska betraktas som ”säkra 

ursprungsländer i förhållande till varandra för alla rättsliga och praktiska 

syften som har samband med asylärenden.” En sådan presumtion, som vi 

kommer se i denna analys, kan leda till en inskränkning i och modifikation av 

Flyktingkonventionens flyktingdefinition, som alla EU:s medlemsstater i 

egenskap av konventionsstater förbundit sig att följa.  

 



 58 

UNHCR slår i sin kritik mot asylprotokollet fast att en obehindrad tillgång till 

bedömning av eventuell flyktingstatus är en grundläggande del i asylprocessen. 

Om inte en asylsökande har tillgång till en sådan bedömning finns det ingen 

möjlighet för staten där ansökan prövas att veta vilka som är att betrakta som 

flyktingar och i behov av internationellt skydd.
120

   

4.4.1 Flyktingbegreppet och principen om säkra ursprungsländer 

En av fyra huvudsakliga grunder för beviljande av uppehållstillstånd enligt 

UtlL är skyddsbehov. Av tre kategorier skyddsbehövande som uppställs i UtlL 

är två gemensamma i EU:s samtliga medlemsstater. Flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande. Den tredje kategorin skyddsbehövande, övriga 

skyddsbehövande, är en nationell skyddsgrund för svensk rätt.
121

 Även en 

ansökan om uppehållstillstånd där den sökande går in under kategorin övrigt 

skyddsbehövande ska behandlas som en asylansökan.
122

 

 

Till följd av införlivandet av skyddsgrundsdirektivet finns, i UtlL 4 kap 3 §, 

sedan 2010 ett obligatoriskt krav i svensk rätt på att en person ska få en 

flyktingstatus utfärdad, om denne under beslutsprocessen i ett asylärende anses 

uppfylla kriterierna för att betraktas som flykting.
123

 I skyddsgrundsdirektivets 

bemärkelse kan dock endast tredjelandsmedborgare vara flyktingar, men kravet 

på flyktingstatusförklaring i UtlL 4 kap 3 § gör ingen sådan avgränsning. I 

bedömningen av huruvida en asylsökande ska erhålla flyktingstatus är det 

flyktingdefinitionen i UtlL 4 kap 1 § som ligger till grund. 

Flyktingkonventionens definition av flyktingbegreppet i artikel 1 (A) 2, utgör 

grunden för UtlL 4 kap 1 §. I förarbetena till 1989 års utlänningslag skrivs 

följande:  
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”Det är emellertid av vikt att internationellt söka nå fram till en någorlunda 

enhetlig och vid tillämpning av flyktingkonventionens skyddsbestämmelser.”
124

 

I Flyktingkonventionens definition, som återfinns citerad i avsnitt 4.2.1, 

uppställs kriterier som måste vara uppfyllda för att den asylsökande ska anses 

vara flykting. Kriterierna, som följer av Flyktingkonventionen och i svensk rätt 

av UtlL, är att den sökande befinner sig utanför sitt hemland och med 

anledning av 1) välgrundad fruktan för förföljelse, 2) på grund av sin ras, 

religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk 

åskådning samt 3) är ur stånd att, eller på grund av sådan fruktan som nyss 

sagts, icke önskar begagna sig av sitt lands skydd.
125

   

 

Sverige, som konventionsstat och part till Flyktingkonventionen, är förbunden 

vid dess definition av flyktingbegreppet, som utgör den positiva grunden för 

fastställande av eventuellt flyktingskap. Denna definition innefattar ingen som 

helst begränsning vad gäller den sökandes nationalitet. För att uppfylla de 

åtaganden som följer av Flyktingkonventionen, måste en prövning av den 

sökandes flyktingstatus göras i varje enskilt fall och bedömning göras i sak av 

det den sökande anfört.
126

  

 

Då bedömning av den sökandes eventuella flyktingstatus måste göras utefter 

vad den sökande anfört och så i varje enskilt fall, blir en princip om att vissa 

ursprungsländer ska ses som ”säkra” i alla avseenden, problematisk. Detta 

framgår av genomgången nedan av hur Flyktingkonventionens kriterier ska 

tolkas i asylprövningen.  

4.4.1.1 Välgrundad fruktan 

Kärnan i fastställandet av en asylsökandes eventuella flyktingstatus ligger i 

bedömningen av frasen ”välgrundad fruktan för förföljelse”. Begreppet 

innehåller ett subjektivt och ett objektivt element. Hänsyn tas först till den 

sökandes subjektiva uppfattning av det som konstituerar ”fruktan” främst 
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utifrån vad den sökande har anfört. Huruvida den sökandes fruktan är 

”välgrundad” värderas sedan utifrån relevant och objektiv information om 

omständigheterna i den sökandes hemland.
 127

 

 

Ett viktigt underlag i asylprövningen är information och kunskap om 

förhållanden i olika länder, landinformation. Denna information kommer från 

en rad olika källor däribland ambassadrapporter, Utrikesdepartementet, 

artiklar, böcker, rapporter m m.
128

 I syfte att höja kvaliteten på svensk 

asylprövning genomförde UNHCR 2009-2011, i samverkan med 

Migrationsverket, en studie av Migrationsverkets rutiner för asylprövning. I 

studiens slutrapport framhålls betydelsen av användningen av uppdaterad och 

korrekt landinformation i bedömning av den asylsökandes skyddsbehov. Detta 

för att svensk asylprövning ska hålla internationell standard.
129

 

 

Landinfo och annan kunskap väger in i bedömningen av den sökande och 

dennes historias trovärdighet, men återigen måste här en bedömning göras 

utifrån den sökandes anförda skäl i det individuella fallet och inte enbart 

baserat på den sökandes medborgarskap.
130

 

4.4.1.2 Förföljelse 

Vid bedömning av huruvida förföljelsen är av sådan karaktär och intensitet att 

det kan utgöra grund för flyktingskap görs bedömningen av omständigheterna i 

det enskilda fallet. Varken Flyktingkonventionen eller UtlL ger någon 

definition av begreppet ”förföljelse” men av artikel 33 Flyktingkonventionen 

följer att hot mot liv eller frihet anses kunna utgöra förföljelse. Andra 

kränkningar av mänskliga rättigheter som diskriminering av viss intensitet och 

allvarliga trakasserier bör även kunna utgöra förföljelse.
131

  

 

a) Diskriminering 
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Trots den höga skyddsnivån för mänskliga fri- och rättigheter inom EU finns 

fortfarande individer och grupper som utsätts för diskriminering. En grupp vars 

situation i många av EU:s medlemsstater redan berörts i denna undersökning är 

den romska befolkningen. År 2011 antogs en ramstrategi med riktlinjer för 

medlemsstaternas integrationsarbete gällande den romska befolkningen. Trots 

att denna ramstrategi i sig inte är juridiskt bindande för medlemsstaterna, är det 

av vikt att notera hur det fastslås att detta är en grupp som lever i extrem 

fattigdom, utanförskap och som utsätts för en utbredd diskriminering i EU:s 

medlemsstater.
132

  

 

I bedömning av ”förföljelse”-kriteriet utgör endast viss typ av diskriminering 

förföljelse. Exempel på sådan diskriminering kan, enligt UNHCR:s handbok, 

vara de fall då diskrimineringen hindrar en person att tjäna sitt uppehälle, utöva 

sin religion eller då denne utesluts från det allmänna utbildningssystemet. En 

samlad bedömning av omständigheterna ska vid asylprövningen göras i det 

enskilda fallet och i fall där den sökande har utsatts för diskriminerande 

åtgärder av ett allvarligt slag och det finns ett kumulativt element i 

diskrimineringen, kan detta utgöra förföljelse i Flyktingkonventionens 

mening.
133

   

 

Vad gäller exempelvis den romska befolkningen finns, från EU:s 

medlemsstater, otaliga rapporter om diskriminering. Som exempel, kopplat till 

vad som tas upp i UNHCR:s handbok, kan nämnas hur romska barn uteslutits 

från det allmänna utbildningssystemet i länder som Frankrike, Grekland och 

Portugal.
134

 Ett fall som togs upp till prövning i Europadomstolen rörde 11 

romska barn, alla grekiska medborgare, som segregerats från sin skola i 

Grekland och där domstolen fann att en överträdelse av artikel 14 i 

Europakonventionen ägt rum.
135

 I många av EU:s medlemsstater befinner sig 

stora delar av den romska befolkningen utanför arbetsmarknaden till följd av 
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direkt diskriminering. Fall har rapporterats in från exempelvis Tjeckien, 

Estland, Finland, Rumänien, Spanien och Bulgarien. I Bulgarien har 

arbetslöshetssiffror för denna grupp legat mellan 70-80 %.
136

  

 

På grund av utrymmesskäl tas inte fler exempel på diskriminering, eller andra 

omständigheter som kan utgöra förföljelse upp. Syftet är här inte att avgöra 

huruvida den diskriminering som i exemplen ovan utgör förföljelse i 

Flyktingkonventionen eller UtlL:s bemärkelse, utan istället lyfta problematiken 

med principen om EU:s medlemsstater som säkra ursprungsländer.   

4.4.1.3 Förföljelsegrunder 

De exempel som togs upp i föregående avsnitt för oss vidare till 

förföljelsegrunderna i Flyktingkonventionens flyktingdefinition. Grunden för 

förföljelsen ska, enligt Flyktingkonventionen, utgöras av den sökandes ras, 

religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk 

åskådning.  

 

För att exemplifiera kan en koppling göras till föregående avsnitt om hur stora 

delar av den romska befolkningen i EU:s medlemsstater diskrimineras på 

arbetsmarknaden och därför har svårt att tjäna sitt uppehälle. Skulle en sådan 

typ av diskriminering, vid bedömning i ett asylärende, uppgå i sådan intensitet 

att det skulle utgöra förföljelse i Flyktingkonventionens mening, krävs att även 

grunden för förföljelsen stämmer med flyktingdefinitionen. I detta fall skulle 

det krävas att grunden för diskrimineringen var att den sökande ifråga var av 

romskt ursprung,
137

 och att det kan gå in under något av begreppen ”ras”, 

”religion”, ”nationalitet”, ”viss samhällsgrupp” eller ”politisk åskådning”. Det 

är i detta avseende inte den sökandes ansvar att själv analysera eller dra 

slutsatsen till vad som utgör grunden för förföljelsen. Detta ansvar vilar på den 
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som handlägger ärendet.
138

  

 

I det vägledande beslut som redogjorts för i avsnitt 3.3.1.2 anför de sökande 

som asylskäl en svår ekonomisk situation och att de som romer har stora 

svårigheter att finna arbete i Ungern. I en bedömning av de sökandes 

eventuella flyktingskap skulle en fråga röra gränsdragningen mellan att vara 

flykting och ekonomisk emigrant. Många av de romer som tar sig till Sverige 

gör detta i förhoppning om bättre livsvillkor och bättre möjlighet till 

försörjning.
139

 En person som tar sig till ett annat land uteslutande av 

ekonomiska skäl är inte att anses som flykting i Flyktingkonventionens 

bemärkelse. Dock bör de orsaker som ligger till grund för den sökandes 

livssituation i hemlandet prövas och undersökas i det enskilda fallet. Här kan 

finnas rasistiska och politiska syften, riktade mot en grupp, som ligger bakom 

den sökandes ekonomiska situation. I första hand handlar detta om politiska 

och ekonomiska åtgärder som riktar sig mot en särskild grupp och inskränker 

dennas möjligheter att tjäna sitt uppehälle. Dock bör, återigen, en bedömning 

göras i det enskilda fallet.
140

  

 

Ungern är sedan 2004 medlem i Europeiska Unionen. Det vägledande beslut 

som rör prövning av asylsökande EU-medborgare (Lifos 16073) gäller ett 

ärende från år 2007.  Runt tiden för beslutet och allt sedan dess går det att se en 

stark ökning av attacker och våld mot romska grupper i Europa. I Ungern har 

det vid ett upprepat antal tillfällen förekommit attacker mot romska byar, där 

människor skjutits till döds och hus bränts ner. Attacker och våld mer rasistiska 

förtecken. Vid många av dessa händelser har i efterhand stark kritik riktats mot 

myndigheterna i länder som just Ungern, men även Tjeckien, Bulgarien och 

Slovakien för deras bristande förmåga och vilja att skydda de som fallit offer 

för attackerna och våldet.
141

 Detta för oss in på det sista kriteriet vid 

fastställande av flyktingskap som rör avsaknad av skydd i hemlandet.  
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4.4.1.4 Avsaknad av skydd 

Det sista kriteriet för uppfyllande av flyktingskap enligt Flyktingkonventionen 

rör den sökandes avsaknad av skydd i hemlandet. Kriteriet formuleras i 

Flyktingkonventionen som att den sökande ”är ur stånd att eller på grund av 

sådan fruktan som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands 

skydd”. I denna bedömning kan det alltså handla om både att den sökande inte 

kan använda sig av sitt hemlands skydd, men också att den sökande av någon 

anledning inte vill använda sig av sitt hemlands skydd. Vem som står bakom 

förföljelsen, om det är hemlandets myndigheter eller enskilda individer, är inte 

det som står i fokus då det i denna bedömning handlar det om att avgöra 

huruvida den sökande kan garanteras skydd i sitt hemland eller inte.  

 

I de fall då förföljelsen utövas av privatpersoner eller enskilda grupper utan 

någon koppling till staten, blir bedömningen av den asylsökandes möjlighet till 

skydd i hemlandet en bedömning av myndigheternas eventuella ovilja eller 

oförmåga att bereda individen skydd. Det viktigaste i en sådan bedömning är 

om det i den sökandes ursprungsland finns nationell lagstiftning och praxis 

som garanterar individen skydd och om dessa regler efterlevs. Att skyddet kan 

garanteras individen i praktiken.
142

 Kopplat till exemplet i föregående avsnitt 

kan nämnas att trots Ungerns lagstiftning och ställning som medlemsstat, har 

stark kritik riktats just mot myndigheterna i landet och rättsväsendets bristande 

uppföljning och utkrävande av straff.
143

 Något som skulle kunna aktualisera en 

utredning ifall de individer som utsatts för förföljelse inte kunnat beredas 

skydd i Flyktingkonventionens mening. Som nämndes i inledningen av denna 

undersökning har just romer med ungerskt medborgarskap beviljats asyl i 

Kanada och där ansetts ha skyddsbehov i förhållande till Ungern.
144

  

 

Denna genomgång av flyktingbegreppet och principen om säkra 

ursprungsländer visar problematiken med en bedömning av en asylsökandes 

eventuella flyktingstatus med utgångspunkt från den sökandes nationalitet. 

Trots att en presumtion kan göras ifall den sökande anför skyddsskäl gentemot 
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en EU-medlemsstat, där skyddsnivån för de mänskliga fri-och rättigheterna 

generellt anses vara hög, kan aldrig möjligheten att den sökande skulle kunna 

bedömas ha flyktingstatus helt uteslutas. Detta måste prövas i det enskilda 

fallet varför Flyktingkonventionens- och UtlL:s flyktingdefinition inte gör 

någon som helst avgränsning med avseende på den sökandes nationalitet.  

4.4.2 Icke-diskriminering, artikel 3 Flyktingkonventionen 

Centralt inom det internationella regelverket för mänskliga rättigheter är 

principen om icke-diskriminering. Denna princip återfinns så tidigt som i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948
145

 och som del av 

MR-regelverket är den därför viktig även inom den internationella 

flyktingrätten. I artikel 3 Flyktingkonventionen stadfästs denna princip såsom 

att: ”De fördragsslutande staterna skola tillämpa bestämmelserna i denna 

konvention på flyktingar utan åtskillnad med hänsyn till deras ras, religion eller 

ursprungsland.”
146

 Förbudet mot diskriminering avseende ras, religion eller 

ursprungsland gäller, enligt artikel 3, endast vid tillämpning av 

Flyktingkonventionens bestämmelser. En sådan begränsning av 

flyktingdefinitionen i artikel 1 (A) 2 som Flyktingkonventionen som görs 

genom asylprotokollet och dess princip om EU:s medlemsstater som säkra, bör 

alltså vara oförenlig med Flyktingkonventionen och därmed internationell 

flyktingrätt.
147

  

 

Artikel 3 Flyktingkonventionen syftar enbart till tillämpningen av 

Flyktingkonventionens bestämmelser. I asylprövningen och vid bedömning av 

den sökandes eventuella flyktingstatus får inga som helst åtskillnader göras 

avseende flyktingar från olika länder. Konventionsstaterna får, vid 

bedömningen av flyktingstatus, inte göra någon som helst åtskillnad på 
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 Artikel 7, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
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 Författarens kursivering.  
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flyktingar från grannländer eller mer avlägsna länder. En sådan åtskillnad kan 

utgöra diskriminering enligt nämnda artikel 3.
148

  

 

Trots att det i ingressen till asylprotokollet slås fast att medlemsstaterna beaktar 

och respekterar Flyktingkonventionen räcker inte detta för att en modifikation 

av flyktingdefinitionen ska kunna göras med avseende på den sökandes 

nationalitet och fortfarande vara förenlig med konventionsstaternas åtaganden. 

På det sätt som principen om säkra ursprungsländer tillämpas i prövning av 

EU-medborgares asylansökningar i svensk asylpraxis, skulle det kunna hävdas 

att det utgör diskriminering i sådan bemärkelse som slås fast i artikel 3 

Flyktingkonventionen.
149

  

4.5 Uppenbart ogrundad ansökan 

Av asylprotokollets enda artikel första stycket punkten d framgår att en 

ansökan om asyl från en EU-medborgare i den medlemsstat där ansökan 

lämnas in ska prövas med utgångspunkt att den är uppenbart ogrundad, i det 

fall medlemsstaten ensidigt beslutar att pröva ansökan. Det faktum att EU-

medborgares asylansökningar ska betraktas med utgångspunkt att vara 

uppenbart ogrundade kommenteras i förarbetena till införlivandet av 

Amsterdamfördraget i svensk rätt på följande sätt:  

 

”En medlemsstat kan ensidigt besluta att pröva en asylansökan. Om 

medlemsstaten gör det, skall rådet omedelbart underrättas och ansökningen 

behandlas med utgångspunkt i antagandet att den är uppenbart ogrundad, utan 

att detta påverkar medlemsstatens befogenhet att fatta beslut. Detta kan 

innebära en smärre förändring när det gäller tolkningen av relevanta svenska 

bestämmelser. Till bilden hör dock att antalet asylsökande från dessa stater är 

ytterst litet.” 

 

Vad för ”smärre förändring när det gäller tolkning av relevanta svenska 
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bestämmelser” som åsyftas framgår inte av ovan citerade proposition. Den 

officiella svenska inställningen till asylprotokollet och den därigenom 

begränsade asylrätten för EU-medborgare i andra medlemsstater har alltid varit 

att protokollet inte på något sätt inskränker medlemsstaternas, däri även 

Sveriges, åtaganden enligt Flyktingkonventionen.
150

 Dock är inte förfarandet 

att en asylansökan betraktas som uppenbart ogrundad helt oproblematiskt, 

särskilt inte när det som i prövning av EU-medborgares asylansökningar är så 

starkt kopplat till den sökandes nationalitet och principen om EU:s 

medlemsstater som säkra ursprungsländer. Nedan följer en genomgång och 

analys av identifierade problemområden som rör asylprotokollets regel att en 

asylansökan från en EU-medborgare ska betraktas som uppenbart ogrundad 

och förenligheten med internationell flyktingrätt.  

4.5.1 Nationalitet som grund för uppenbart ogrundad ansökan 

I avsnitt 3.4.2 har redogjorts för innebörden av en ”uppenbart ogrundad” 

asylansökan och hur uppenbarhetsrekvisitet tolkas och tillämpas i svensk 

asylpraxis. I sin kritik mot asylprotokollet varnade Röda Korset för att de nya 

bestämmelserna skulle leda till en förändring av svensk asylpraxis ifall 

regering och riksdag godtog protokollet. Förändringen skulle bestå i att det 

genom asylprotokollet gavs möjlighet att betrakta EU-medborgares 

asylansökningar så som uppenbart ogrundade enbart med utgångspunkt från 

den sökandes nationalitet.
151

 Som följer av redogörelsen i avsnitt 3.4.2 är i 

svensk asylpraxis ”uppenbart ogrundad” kriteriet för att få besluta om 

avvisning med omedelbar verkställighet. Av ett prejudikat från 

Migrationsöverdomstolen (MIG 2006:7) följer att ett beslut om omedelbar 

verkställighet enligt UtlL 8 kap 6 § måste ske efter utförlig genomgång av både 

svensk rätts-, EU:s och FN:s regler för tolkning av vad som utgör en 

”uppenbart ogrundad asylansökan”.  
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4.5.1.1 Förändring i svensk asylpraxis 

Som nämndes i avsnitt 3.4.2 överensstämmer ordalydelsen i UtlL 8 kap 6 § 

med den i 1989-års utlänningslag 8 kap 8 §. För att förstå den förändring i 

svensk asylpraxis som sker genom asylprotokollet med avseende på uppenbart 

ogrundade asylansökningar bör förarbetena till 1989-års utlänningslag studeras 

närmre. Följande skrivs i förarbetets specialmotivering:  

 

"Förordnande om omedelbar verkställighet får meddelas endast när det är 

uppenbart att grund för asyl inte föreligger. När sökanden åberopar asylskäl - 

eller om det annars finns anledning att pröva om asyl bör ges - måste det 

därför vara helt klart att utlänningen inte genom att avlägsnas från Sverige 

kan komma att bli utsatt för förföljelse, trakasserier eller tvingas delta i krig. 

Vid avgörandet kan vägledning hämtas från tidigare praxis men en bedömning 

måste alltid göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan sålunda 

aldrig anses uppenbart att en asylansökan skall avslås enbart på den grunden 

att den asylsökande tillhör en nationalitet eller religion, för vilkas medlemmar 

asyl normalt inte brukar medges. 
152

  

 

Att ta fasta på i sammanhanget är statsrådets formulering att ”Det kan sålunda 

aldrig anses uppenbart att en asylansökan skall avslås enbart på den grunden att 

den asylsökande till hör en nationalitet eller religion, för vilkas medlemmar 

asyl normalt inte brukar medges”. Bedömningen av uppenbarhetsrekvisitet får 

inte göras schablonartat och om det föreligger några tveksamheter ska 

utlänningens intresse väga över. I asylprotokollets enda artikel första stycket 

punkten d så ska ansökan betraktas som uppenbart grundad av den anledningen 

att den är ingiven av en medborgare i en annan medlemsstat.  

 

Tanken om uppenbart ogrundade asylansökningar som ett verktyg för mer 

summariska asylprocesser inom EU-samarbetet var en av de tre principer som 

slogs fast vid ministermötet i London 1992, där principen om uppenbart 

ogrundade asylansökningar uttrycktes i en resolution. Trots resolutionens något 

oklara rättsliga status gav detta medlemsstaterna möjlighet att tillämpa en mer 
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summarisk asylprövning i fall där ansökan kunde bedömas vara uppenbart 

ogrundad.
153

 Dock var det först i och med asylprotokollet som principen blev 

bindande för medlemsstaterna gällande ansökningar från EU-medborgare.  

4.5.1.2 UNHCR:s riktlinjer om uppenbart ogrundade asylansökningar 

I ett prejudikat, MIG 2006:7, slår MiÖD återigen fast att både UNHCR:s 

handbok och slutsatser är att betrakta som viktiga rättskällor i ärenden som rör 

flyktingskap. År 1983 kom UNHCR:s exekutivkommitté med en 

rekommendation rörande uppenbart ogrundade asylansökningar som grund för 

mer summariska asylprövningar. Sådana ansökningar som kan komma ifråga, 

enligt UNHCR:s exekutivkommitté, är sådana som kan anses vara uppenbart 

bedrägliga (”clearly fraudulent”) eller helt och hållet saknar anknytning 

asylrätten och till bestämmande av flyktingstatus i Flyktingkonventionens 

mening. Dock följer av samma rekommendation att ett misstag av den 

handläggande myndigheten då en sökandes ansökan felaktigt skulle betraktas 

som uppenbart ogrundad kan få mycket allvarliga konsekvenser. Därför bör 

den sökande ges möjlighet till en personlig intervju med handläggare vid 

myndighet som har kompetens att bedöma eventuell flyktingstatus och även 

rätt till överprövning av ifall beslut om att ansökan ska ses som uppenbart 

ogrundad fattats.
154

  Exekutivkommittén tar upp problematiken med missbruk 

av asylinstrumentet och har vid flera tillfällen slagit fast vikten av en effektiv 

och rättssäker asylprövning, även i de fall då processen är mer summarisk.
155

  

 

I ett uttalande från 1992 slår UNHCR fast att de inte motsätter sig 

användningen förenklade, mer summariska asylprövningar som ett sätt att 

effektivisera och skynda på asylprocessen för sådana ansökningar som kan 

betraktas som uppenbart ogrundade. Dock med hänvisning till att det ska 

handla om sådana ansökningar som kan ses som uppenbart bedrägliga eller 

sådana som helt saknar anknytning till asylrätten. Igen görs förbehållet att den 

sökande bör ges möjlighet till personlig intervju och möjlighet till 
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överprövning av myndighetens beslut att avslå ansökan som uppenbart 

ogrundad.
156

   

4.5.2. Förenlighet med internationell flyktingrätt 

Att i vissa fall tillämpa en mer summarisk och påskyndad asylprövning utgör, i 

alla fall utifrån UNHCR:s riktlinjer, inte något problem enligt internationell 

flyktingrätt. Dock ska tillämpningen om en princip om uppenbart ogrundade 

asylansökningar följa UNHCR:s riktlinjer som ger vid handen att det bör 

handla om antingen uppenbart bedrägliga ansökningar eller ansökningar som 

helt och hållet saknar koppling till asylrätten. Detta för att förhindra missbruk 

av asylinstrumentet.  

 

a) Personlig intervju 

Förutsättningar för att en påskyndad och mer summarisk asylprocess där en 

asylansökan betraktas som ”uppenbart ogrundad” ska vara förenlig med 

internationell flyktingrätt är att den sökande bereds möjlighet till personlig 

intervju under asylutredningen och möjlighet till överprövning av beslutet. I 

Sverige är muntlig handläggning obligatorisk vid handläggning av asylärenden 

och beslut om avvisning eller utvisning av en asylsökande får inte ske utan att 

en sådan förekommit hos Migrationsverket.
157

  Detta även för ärenden där en 

asylansökan betraktas som ”uppenbart ogrundad”.  

 

b) Möjlighet till överprövning 

Möjligheten att överklaga Migrationsverkets beslut i asylärenden regleras i 14 

kap UtlL. Migrationsverkets beslut får överklagas till migrationsdomstol om 

det innebär t ex att en ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
158

 Av det 

vägledande beslut som rör prövning av EU-medborgares asylärenden, Lifos 

16073, framgår att de sökande getts möjlighet att överklaga Migrationsverkets 

beslut.  
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I asylprotokollets enda artikel första stycket punkten d slås fast att protokollet 

inte begränsar medlemsstaternas befogenhet att ensidigt pröva en ansökan om 

asyl från en EU-medborgare. Dock går inte att bortse från det faktum att en 

sådan ansökan ska behandlas med utgångspunkt i att vara uppenbart ogrundad, 

något som leder till en asylprövning under andra förutsättningar. Att detta 

enbart är grundat på den sökandes nationalitet, bör i sig kunna utgöra 

diskriminering.
159

  

 

I prejudikat från MiÖD har slagits fast att Migrationsverket som första instans 

har ett övergripande ansvar att se till att den sökandes anförda skäl och grunder 

prövas och utreds med bakgrund i relevant och uppdaterad landinformation. I 

nämnda prejudikat anför också domstolen att bedömningen av 

uppenbarhetsrekvisitet inte får göras ” alltför schablonartad och t.ex. baseras på 

enbart det förhållandet att sökanden tillhör en viss nationalitet för vilkas 

medlemmar asyl normalt inte beviljas”.
160

 En sådan bedömning, som görs i fall 

med asylsökande EU-medborgare, leder i förlängningen till en mer begränsad 

prövning av det enskilda fallet och gör det svårare för medlemsstaterna att 

efterleva sina åtaganden enligt internationell flyktingrätt.
161

  

4.6 Sammanfattning 

Av analysen som genomförts i detta kapitel följer att mycket av den kritik som 

riktades mot asylprotokollet vid tiden för Amsterdamfördragets ikraftträdande 

var berättigad. Fokus för denna analys har varit principen om EU:s 

medlemsstater som säkra ursprungsländer och att ansökningar ingivna av EU-

medborgare, enligt asylprotokollet, ska betraktas som uppenbart ogrundade. 

Principen om säkra ursprungsländer är problematisk i förhållande till 

internationell flyktingrätt då en avgränsning av Flyktingkonventionens 

flyktingbegrepp görs med avseende på den sökandes nationalitet. Trots att en 

stark presumtion kan göras att skyddsnivån i EU:s medlemsstater är hög vad 
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avser det grundläggande fri-och rättigheterna kan det aldrig helt uteslutas att 

den sökande inte skulle kunna betraktas som flykting i Flyktingkonventionens 

bemärkelse. Bedömningen av den sökandes eventuella flyktingstatus måste 

göras utifrån förhållanden i det enskilda fallet, varför Flyktingkonventionens 

flyktingdefinition inte gör någon som helst avgränsning avseende den sökandes 

nationalitet. Detta kan i sig utgöra diskriminering enligt artikel 3 

Flyktingkonventionen. 

 

Det är inte oförenligt med internationell flyktingrätt att tillämpa mer en mer 

påskyndad och förenklad asylprövning i det fall en ansökan kan ses som 

uppenbart ogrundad. Dock ska det röra sig om en uppenbart bedräglig ansökan 

eller en ansökan som helt saknar förankring i asylrätten och behov av 

internationellt skydd. Av asylprotokollets enda artikel första stycket punkten d 

följer att en asylansökan från en EU-medborgare ska, om en medlemsstat 

ensidigt beslutar att pröva denna, betraktas med utgångspunkt i att vara 

uppenbart ogrundad. Detta har lett till en förändring i svensk asylpraxis då 

ingen närmre bedömning av uppenbarhetsrekvisitet görs, utan grund för att 

betrakta ansökan som uppenbart ogrundad härleds från den sökandes 

nationalitet. Om asylansökningar från EU-medborgare kan bedömas vara 

uppenbart ogrundade av någon annan anledning än på grund av sin nationalitet, 

är detta förenligt med internationell flyktingrätt så länge den sökande ges 

möjlighet till personlig intervju under asylutredningen och möjlighet till 

överprövning av beslutet.  
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Möjligheten för EU-medborgare att söka och beviljas asyl i Sverige begränsas 

genom asylprotokollet som tillfogades Amsterdamfördraget och som är 

gällande rätt i Sverige sedan 1999. Asylprotokollets bestämmelser ligger till 

grund för prövning av EU-medborgares asylärenden i Sverige vilket innebär att 

en sådan ansökan om asyl enbart får prövas i vissa undantagsfall då EU:s 

medlemsstater ska betraktas som säkra i alla rättsliga och praktiska syften som 

hör till asylfrågor. Det EU som upprättade asylprotokollet är idag inte det 

samma, då utvidgning med totalt hittills 13 nya medlemsstater företagits i tre 

steg 2004, 2007 och 2013.  I detta examensarbete har begränsandet av EU-

medborgares asylrätt i Sverige undersökts i både formellt och materiellt 

hänseende. Asylansökningar inkommer årligen från EU-medborgare och som 

framgår av framställningen i kapitel 3 prövas dessa i enlighet med 

asylprotokollets bestämmelser. Sverige har fortsatt att ta upp varje asylansökan 

från en EU-medborgare till individuell prövning, dock med förbehållet att den 

betraktas som uppenbart ogrundad. Detta till skillnad från flertalet andra 

medlemsstater där EU-medborgare inte ens bereds tillträde till asylprocessen 

med motiveringen att en ansökan från en EU-medborgare är att anses som 

”ogiltig”.  

 

Den ungerska familj vars asylärende ligger till grund för det vägledande beslut 

som internt vägleder prövning av asylsökande EU-medborgares ansökningar 

hos Migrationsverket, fick avslag på sin ansökan. I beslutet hänvisas till 

principen om att EU:s medlemsstater är att ses som säkra ursprungsländer i 

asylärenden och ansökningarna avslogs därför som uppenbart ogrundade. 

Familjen hade som skäl anfört en mycket svår ekonomisk situation och att det 

faktum att de inte kunde hitta jobb berodde på att de var romer. Runt tiden för 

detta beslut inleddes en ökande trend av attacker och våld med rasistiska 

förtecken mot romer i just Ungern men också i andra medlemsstater. Här 

rapporteras också om bristande myndighetsskydd i medlemsstaterna. Principen 

om säkra ursprungsländer har länge varit omdiskuterad och kritiserad inom 

ramen för den internationella flyktingrätten och dess regelverk. Detta i första 
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hand för att den inte är förenlig med Flyktingkonventionens definition av 

flyktingbegreppet. Presumtionen är förhållandevis stark att EU:s medlemsstater 

har viljan och förmågan att bereda sina medborgare skydd men trots en sådan 

presumtion kan aldrig helt uteslutas att den sökande inte skulle kunna ha 

skyddsbehov gentemot medlemsstaten.  

 

I januari 2014 öppnas återigen EU:s förhandlingar med Serbien om ett 

eventuellt medlemskap.
162

 Serbien är ett land som det senaste decenniet årligen 

genererat ett stort antal asylsökande till Sverige och andra medlemsstater.
163

 I 

ljuset av en framtida utvidgning blir frågan om EU-medborgares begränsade 

asylrätt än mer problematisk. Även om ett medlemskap i EU ska innebära att 

den nya medlemsstaten kan garantera ett skydd för grundläggande fri- och 

rättigheter, är det den asylsökandes individuellt upplevda skyddsbehov och 

omständigheterna i det enskilda fallet som måste vara utgångspunkten vid 

prövning av en asylansökan. Trots att EU i och med Lissabonfördraget fått 

starkare verktyg att agera mot medlemsstater där kränkningar av de 

grundläggande fri-och rättigheterna sker, tillämpas dessa verktyg med stor 

försiktighet och ytterst sällan.
 164

 Detta aktualiserar frågan om hur pass 

allvarliga kränkningar och hur pass bristande skyddet i en medlemsstat måste 

bli för att undantagsbestämmelserna i asylprotokollet ska tillämpas?  

 

Då flyktingfrågor ofta styrs av mellanstatliga relationer och förhållanden, går 

det inte att bortse från en politisk och ideologisk aspekt vid förståelsen för hur 

principen om säkra ursprungsländer tillkommit. Politiskt beslutsfattande och 

ideologi spelar en stor roll i hur rätten till asyl tillvaratas och hur väl en stat 

följer sina åtaganden enligt internationell flyktingrätt.
165

 Asylprotokollet var ett 

resultat av en politisk strid mellan Spanien och Belgien, och tar snarare mer 

hänsyn till visionen om EU som en region av säkerhet, frihet och rättvisa än till 
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vikten av ett starkt regelverk på den internationella flyktingrättens område.  

Asylprotokollet har medfört en kodifiering av principen om säkra 

ursprungsländer och tillämpningen av denna leder till en modifikation av 

flyktingbegreppet som i förlängningen riskerar att leda till en urholkning av 

den internationella flyktingrätten. För medlemsstaterna att behandla EU-

medborgares asylansökningar enligt asylprotokollets bestämmelser och 

samtidigt följa sina åtaganden enligt Flyktingkonventionen är en svår 

balansgång. Upprätthållandet av ett starkt regelverk på internationella 

flyktingrättens område bygger på hur dess regler efterlevs och tillämpas i 

praktiken, och inte i vilken utsträckning stater hävdar att de ”beaktar” reglerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

Departementsserien 

Ds 1997:64, Amsterdamfördraget EU:s regeringskonferens 1996-1997. 

Ds 2012:60, Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande. 

 

Propositioner 

Prop. 1988/89:86, med förslag till utlänningslag m.m. 

Prop. 1996/97:25, svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv. 

Prop. 1997/98:58, Amsterdamfördraget. 

Prop. 2009/10:31, Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och 

asylprocedurdirektivet. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2006:61 Asylförfarandet – genomförandet av asylprocedurdirektivet i 

svensk rätt. 

 

Författningar 

Förvaltningslag (1986:223) 

Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen.  

Utlänningslag (2005:716) 

Utlänningsförordning (2006:97) 

 

Rättspraxis 

Migrationsöverdomstolen 

MIG 2006:1 

MIG 2006:7 

MIG 2010:22 

MiÖD i UM 8090-12, meddelad 2013-06-14 

 

Europeiska unionens domstol (tidigare EG-domstolen) 

Dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Costa, REG 1964, s. 1201; svensk 

specialutgåva, volym 1. 

 

Europadomstolen 

Ireland v. the United Kingdom, judgement of 18 January 1978, European 

Court of Human Rights, Series A No 25. 

 

Sampanis and others v. Greece, judgement of 5 june 2008, Application No. 

32526/05, European Court of Human Rights. 

 

Internationella domstolen (ICJ) 

Barcelona Traction, Light and Power Co. Case (Belgium v. Spain), ICJ 

Reports, 1970 

 



 77 

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2010 

 

Internationella källor 

 

EU 

 

Grundfördrag 

Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska Unionen, 

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som 

hör samman med dem (1998), Amsterdamfördraget.  

 

Fördraget om Europeiska Unionen (konsoliderad version 2012) 

 

Direktiv 

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar 

eller som personer som personer som av andra skäl behöver internationellt 

skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det 

beviljade skyddet. 

 

Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för 

medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av 

flyktingstatus. 

 

Övrigt EU-material 

Council of the European Union, press release, 3287th Council meeting 

Brussels, 17 December 2013, 17892/13, (OR. en) 

 

Council of the European Union, 9618/11, SOC 376, Opinion of the Social 

Protection Commitee on: Roma inclusion. 

 

Commissioner for Human Rights, European migration policies discriminate 

against Roma people, European Council, Viewpoint, february 2010. 

 

Gemensam ståndpunkt av den 4 mars 1996 antagen av rådet på grundval av 

artikel k.3 i Fördraget om Europeiska unionen om harmoniserad användning av 

uttrycket "flykting" i artikel 1 i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 

angående flyktingars rättsliga ställning, EGT L 63, 13.03.1996 s. 2-7. 

 

Resolution om utelämningen av två förmodade ETA-aktivister, EGT C 65, 

4.3.1996 s. 160. 

 

Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst 

och för deras skydd, C/115 4.5.2010. 

 

Strategisk plan för asylpolitiken ett integrerat grepp på skyddsfrågor över hela 

EU, (KOM (2008) 360 final).  

 

 



 78 

UNHCR 

UNHCR, Commentary of the Refugee Convention 1951 (Articles 2-11, 13-37), 

October 1997. 

 

UNHCR, Protecting the Rights of Stateless Persons - The 1954 Convention 

relating to the Status of Stateless Persons, UNHCR, 2010. 

 

UNHCR, UNHCR’s position on the proposal of the European Council 

concerning the treatment of asylum applications from citizens of European 

Union Member States, UNHCR  

Tool Boxes, Tool Box II - The instruments, 1997. 

 

UNHCR, UNHCR's Position on Manifestly Unfounded Applications for 

Asylum, 1 December 1992, 3 European Series 2 

 

UNHCR:s exekutivkommitée 

UNHCR, Conclusion No. 30 (XXXIV) The problem of manifestly unfounded 

or abusive applications for refugee status or asylum, 1983. 

 

UNHCR, Conclusion No. 55 (XL) – 1989 - General Conclusion on 

International Protection. 

 

UNHCR, Conclusion No. 65 (XLII) – 1991 – General Conclusion on 

International Protection. 

 

UNHCR, Conclusion No. 68 (XLIII) – 1992 – General Conclusion on 

International Protection. 

 

Övrigt internationellt material 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 

 

British-Irish Agreement, 1998 

 

Litteratur och artiklar 

Amnesty International, Europe: Human rights here, Roma rights now. A wake-

up call to the European Union, Amnesty International international secretariat, 

London, 2013. 

 

Amnesty international svenska sektionen, Romer i asylprocessen, Amnesty, 

Stockholm, 2011. 

 

Battjes, Hemme, European Asylum Law And International Law, Martinus 

Nijhoff Publishers/ Brill Academic, Leiden, 2006 (Immigration and asylum 

law and policy in Europe).  

 

Carrera, Sergio, In Search of the Perfect Citizen?-The Intersection between 

Integration, Immigration and Nationality in the EU, Guild, Elspeth. & Niessen, 

Jan. (red.), Immigration and Asylum Law and Policy in Europe Volume 17, 

Martinus Nijhoff Publishers/ Brill Academic, Leiden, 2009.  

 



 79 

Commissioner for Human Rights, Human rights of Roma and Travellers in 

Europe, Council of Europe Publications, Strasbourg, 2012. 

 

Dawson, Mark., Muir, Elise., Individual, institutional and collective vigilance 

in protecting fundamental rights in the EU: lessons from the Roma, Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2011/4, Maastricht, 2011. 

 

Dickson, Brice, The Detention of suspected terrorists in Northern Ireland and 

Great Britain, University of Richmond Law Review, vol. 43, 2008-2009, 

s.927-965.  

 

Diesen, Christian, Roca, Veloz, Lagerqvist, Annika, Lindholm, Billing, 

Karolina, Seidlitz, Madelaine & Wahren, Wilton, Alexandra, Prövning av 

migrationsärenden: BEVIS 8, 2 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012. 

 

EASO (European Asylum Support Office), Annual Report on the Situation of 

Asylum in the European Union 2012, Publications Office of the European 

Union, Luxemburg, 2013. 

 

EASO (European Asylum Support Office), Asylum applicants from the 

Western Balkans - Comparative analysis of trends, push-pull factors and 

responses, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2013. 

 

ECRE, Information Note on the Council Directive 2005/85/EC of 1 December 

2005, ECRE, 2006. 

 

EMN Synthesis Report: Organisation of Asylum and Migration Policies in the 

EU Member States, 2010. 

 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), The situation of roma 

in 11 member states - Survey results at a glance, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg, 2012. 

 

Engbersen, Godfried., & Snel, Erik. Liquid migration - Dynamic and fluid 

patterns of post-accession migration flows, Mobility in transition - Migration 

patterns after EU englargement, Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska & 

Aimee Kuvik (red), IMISCOE Research Amsterdam University Press, 

Amsterdam, 2013. 

 

Gerdes, Christer., Wadensjö, Eskil, Immigration to Sweden from the New EU 

Member States, Sieps 2013:5, Sieps, Stockholm, 2013. 

 

Guild, Elspeth, The Europeanisation of Europe’s asylum policy, International 

Journal of Refugee Law, Volume 18 Issue 3-4 2006, Oxford University Press, 

2006. 

 

Guild, Elspeth & Garlick, Madeleine, Refugee protection, counter-terrorism, 

and exclusion in the European Union, Refugee Survey Quarterly, Vol. 29, No. 

4, UNHCR, 2011.  

 



 80 

Landgren, Karin, Deflecting international protection by treaty: bilateral and 

multilateral accords on extradition, readmission and the inadmissibility of 

asylum requests, Working Paper No. 10, UNHCR, New York, 1999. 

 

Marx, Reinhard, Non-Refoulement, Access to Procedures, and Responsibility 

for Determining Refugee Claims, International Journal of Refugee Law 

Volume 7 No. 3 1995, Oxford University Press, 1995. 

 

Phuong, Catherine, Enlarging fortress Europe, Eu Accession, Asylum, and 

Immigration in Candidate Countries, International and Comparative Law 

Quarterly, Volume 52 Issue 03, July 2003, s. 641-663.  

 

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning - enligt 1951 års konvention och 1967 års 

protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 1996. 

 

UNHCR, Kvalitet i svensk asylprövning - En studie av Migrationsverkets 

utredning av och beslut om internationellt skydd, Slutrapport från projektet 

”Förhöjd kvalitet i svensk asylprövning”, FN:s flyktingorgan UNHCR, 

Stockholm, 2011. 

 

Wikrén, Gerhard och Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 

9u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010.  

 

Övriga källor 

 

Migrationsverket 

Migrationsverket, Beslut om att inte avvisa medborgare i EU-land som styrkt 

sina identiteter, 2007-01-29, Lifos 16073. 

 

Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-

medborgare, RCI 13/2012. 

 

Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående avvisning 

med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen. RCI 03/2012. 

 

Migrationsverket, Handbok för migrationsärenden, 2013-08-05. 

 

Migrationsverket, En samlad analys av asylprocessen 2001 till 2005, 2006. 

 

Migrationsverket, En samlad analys av asylprocessen 2007-2010, 

Migrationsverket, 2011. 

 

Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) 

Immigration and Refugee Board of Canada, European Union (EU) Member 

States: Application of the "Protocol on Asylum for Nationals of Member 

States", 12 October 2007. ”http://www.refworld.org/docid/474e89551e.html”  

 

 

http://www.refworld.org/docid/474e89551e.html


 81 

JO 

JO, 2011-06-28 (Dnr 6340-2010), Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i 

Stockholms län, som avvisat utlänningar med motiveringen att dessa ägnade 

sig åt tiggeri och dagdriveri, 

 

Utrikesdepartementet (UD) 

UD, Mänskliga rättigheter i Montenegro 2011, 2012-06-30. 

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen, Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent 

uppehållstillstånd i Sverige, Socialstyrelsen, ”www.socialstyrelsen.se”, 2013. 

 

Svenska röda korset 

Yttrande över departementspromemorian, Amsterdamfördraget - EU:s 

regeringskonferens 1996-1997, (Ds 1997:64), Röda Korset. 

 

Skrivelse till Regeringen (statsrådsberedningen), Ang. förslaget om att EU-

medborgare skall förhindras att söka asyl i ett annat EU-land, 1997-05-30. 

 

Media 

Dagens Nyheter, Kraftig ökning av asylsökande från Ungern, 16/11- 2006. 

”http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-asylsokande-fran-

ungern/” 

 

European Voice, Hungary faces EU legal action over constitution, 12/1-2012. 

”http://www.europeanvoice.com” 

 

Sveriges Radio, P4 Malmöhus, Rykte får ungerska romer att söka asyl, 24/11 

2006.”http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=105633

3”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=1056333
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=1056333


 82 

Bilaga 

 

 

 

 

 

Ta
be

lle
r ö

ve
r i

nk
om

na
 a

sy
la

ns
ök

ni
ng

ar
1   

EU
-m

ed
bo

rg
ar

e 
in

k.
 

an
sö

kn
in

ga
r 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

 

Be
lg

ie
n 

0 
0 

0 
3 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
Bu

lg
ar

ie
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
 

12
 

30
 

17
 

6 
6 

9 
Cy

pe
rn

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

D
an

m
ar

k 
0 

0 
2 

1 
1 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

1 
5 

2 
0 

1 
1 

Es
tla

nd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

6 
10

 
1 

2 
7 

3 
14

 
2 

3 
Fi

nl
an

d 
1 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
2 

Fr
an

kr
ik

e 
1 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

3 
2 

1 
1 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
1 

G
re

kl
an

d 
1 

0 
0 

0 
0 

5 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

12
 

5 
Ir

la
nd

 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

It
al

ie
n 

1 
0 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

2 
3 

0 
5 

0 
0 

3 
2 

1 
4 

2 
Kr

oa
ti

en
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

19
 

Le
tt

la
nd

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

4 
7 

1 
7 

4 
11

 
2 

2 
3 

Li
ta

ue
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15

 
16

 
4 

4 
2 

2 
15

 
3 

0 
2 

Lu
xe

m
bu

rg
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
M

al
ta

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

N
ed

er
lä

nd
er

na
 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

1 
0 

6 
1 

0 
4 

6 
0 

0 
2 

1 
1 

3 
Po

le
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

 
9 

1 
4 

1 
1 

0 
0 

4 
8 

Po
rt

ug
al

 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

Ru
m

än
ie

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
56

 
14

 
11

 
14

 
9 

23
 

23
 

Sl
ov

ak
ie

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
9 

9 
9 

3 
6 

4 
1 

0 
6 

6 
Sl

ov
en

ie
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

3 
2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
Sp

an
ie

n 
0 

0 
1 

0 
1 

1 
7 

1 
1 

0 
2 

0 
0 

1 
1 

4 
3 

6 
4 

St
or

br
ita

nn
ie

n 
1 

0 
2 

0 
3 

2 
2 

1 
3 

1 
3 

1 
0 

0 
1 

2 
0 

2 
4 

Tj
ec

ki
en

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

6 
0 

0 
5 

1 
1 

6 
1 

2 
Ty

sk
la

nd
 

3 
0 

4 
6 

0 
2 

2 
6 

3 
1 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

1 
U

ng
er

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
 

3 
39

9 
16

 
4 

0 
0 

0 
16

 
11

 
Ö

st
er

ri
ke

 
1 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

4 
0 

1 
0 

0 
2 

0 
0 

0 
3 

To
ta

l: 
10

 
0 

10
 

13
 

9 
13

 
14

 
12

 
18

 
25

6 
63

 
44

7 
12

9 
60

 
75

 
77

 
45

 
93

 
11

3 
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1  S

ak
na

de
 v

är
de

n 
är

 in
na

n 
st

at
er

na
 in

tr
äd

e 
oc

h 
dä

rf
ör

 s
ak

na
s 

i s
ta

tis
tik

en
.  



 83 

 

 

 

EU-10, ink. 
ansökningar  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cypern 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estland 21 18 17 27 21 16 22 13 16 8 6 10 1 2 7 3 14 2 3 

Lettland 21 5 16 12 15 91 26 22 37 48 4 7 1 7 4 11 2 2 3 

Litauen 16 14 71 63 10 132 101 77 39 15 16 4 4 2 2 15 3 0 2 

Malta 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polen 84 73 179 21 31 28 42 30 18 11 9 1 4 1 1 0 0 4 8 

Slovakien 12 3 11 22 145 99 349 781 293 139 9 9 3 6 4 1 0 6 6 

Slovenien 1 2 2 3 1 2 1 5 4 0 3 2 0 0 1 1 0 0 2 

Tjeckien 18 3 12 31 27 25 79 159 99 10 6 0 0 5 1 1 6 1 2 

Ungern 16 6 6 2 7 10 6 18 15 13 3 399 16 4 0 0 0 16 11 

Total:  189 125 314 181 258 403 626 1106 523 244 56 432 29 27 20 32 25 31 37 
 

 

EU-2, ink. 
ansökningar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bulgarien 14 15 31 17 11 18 461 767 688 567 751 639 35 12 30 17 6 6 9 

Rumänien 84 54 37 22 45 67 82 534 490 179 108 441 56 14 11 14 9 23 23 

Total: 98 69 68 39 56 85 543 1301 1178 746 859 1080 91 26 41 31 15 29 32 
 

 

Kandidatstater ink. 
ansökningar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Makedonien 10 23 74 27 21 30 420 501 470 429 158 111 101 57 86 908 890 634 435 

Montenegro 
           

25 101 51 36 39 118 81 109 

Serbien 1002 636 2115 3446 1812 2055 3102 5852 5302 4022 2944 1976 2500 958 567 6343 2674 2696 1470 

Turkiet 268 186 208 280 220 229 458 696 733 445 423 305 290 254 272 240 139 149 169 

Totalt: 1280 845 2397 3753 2053 2314 3980 7049 6505 4896 3525 2417 2992 1320 961 7530 3821 3560 2183 
 

 

 

Potentiella 
kandidatstater ink. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Albanien 9 10 61 71 59 83 165 240 297 221 169 95 118 118 114 61 263 1490 1018 

Bosnien-Hercegovina 1059 262 742 1331 486 4244 2775 2885 1397 785 387 234 217 150 129 123 981 1549 459 

Kosovo 
             

1031 1239 1567 1210 942 1094 

Totalt:  1068 272 803 1402 545 4327 2940 3125 1694 1006 556 329 335 1299 1482 1751 2454 3981 2571 
 

 


