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Sammanfattning 

Migrationsverket har som ansvarig förvaltningsmyndighet huvudansvaret för 

genomförandet av Dublinförordningen i svensk rätt. Dublinförordningen ingår i EU:s 

gemensamma asylsystem, Common European Asylum System (CEAS) och syftar till att 

fördela och effektivt hantera de asylansökningar som lämnas in i EU:s medlemsstater. 

Om förordningens ansvarskriterier visar att en annan medlemsstat ska göra 

asylprövningen än den som den asylsökande befinner sig i, kan en överföring till 

ansvarig stat ske. Efter att Greklands bristfälliga hantering av asylansökningar 

uppmärksammats har det ömsesidiga förtroendet som CEAS bygger på och 

Dublinförordningen ifrågasatts allt mer. I vissa fall har det ansetts inhumant och rent av 

omöjligt att genomföra överföringar. Migrationsverkets utredningsansvar i 

Dublinärenden har undersökts och aspekter som påverkar ansvarets omfattning 

analyserats. För undersökningen har nationell såväl som europeisk och internationell 

rätt haft betydelse. Området är komplext och uppsatsen visar på flera aspekter av 

betydelse, där tre framstår som särskilt intressanta. För det första påverkar 

Dublinförordningens systematik i sig, genom att den utgår ifrån en presumtion om EU-

medlemsstaternas rättsenliga asylsystem men samtidigt ger utrymme för undantag från 

ansvarskriterierna. För det andra är relationen mellan Dublinförordningen och andra 

rättsakter avgörande för utredande myndighets skyldigheter, exempelvis förhållandet 

till Europeiska konventionen 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR). Slutligen har förvaltningsrättsliga aspekter stor 

påverkan på Migrationsverkets utredningsansvar. Det rör sig om krav på utredningen 

från både svensk, allmän och speciell förvaltningsrätt och EU-rättsliga 

förvaltningsprinciper. Sammanfattningsvis visar analysen att det är avvägningar mellan 

effektivitet, genomslag för Dublinförordningen och den enskildes rättssäkerhet som 

Migrationsverkets tjänstemän måste hantera. Det rör sig om en balansgång mellan olika 

intressen och en gränsdragningsproblematik – om vem som ska dra gränserna och var 

de ska dras – när det ömsesidiga förtroendet ifrågasätts. 
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Förkortningar 

Asylprocedurdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 
26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och 
återkalla internationellt skydd 

Barnkonventionen FN:s konvention 1989 om barnets rättigheter 

CAT  Committé against torture, FN:s kommitté mot tortyr m.m. 

CEAS  Common European Asylum System, EU:s gemensamma 
asylsystem 

Dublinförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 604/2013 av 
den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat 

Dublinkonventionen Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten 
för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av 
medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna (97/C 
254/01) 

EKMR  Europeiska konventionen 1950 angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Eurodacförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 
av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse 
av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för 
när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 
om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, 
säkerhet och rättvisa 
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FEU  Fördraget om Europeiska Unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

FL  Förvaltningslagen (1986:223) 

Flyktingkonventionen 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående 
flyktingars rättsliga ställning 

FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

MiÖD   Migrationsöverdomstolen 

Mottagandedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 
26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som 
ansöker om internationellt skydd  

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna 

Skyddsgrundsdirektivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 
13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer ska anses berättigade till 
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar 
eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som 
subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 
beviljade skyddet   

UNHCR  FN:s flyktingkommissarie 

UtlL  Utlänningslagen (2005:716) 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Dublinförordningen1 syftar till att fördela ansvaret för asylansökningar mellan EU:s 

medlemsstater genom att snabbt och effektivt bestämma en medlemsstat som ansvarig 

för asylprövningen. Befinner sig den asylsökande i ett annat EU-land än det enligt 

förordningen ansvariga kan en överföring till den medlemsstaten ske. Det har stormat en 

hel del kring förordningen. Länge har effektiviteten i systemet ifrågasatts. År 2012 togs 

runt 7000 beslut om överföringar enligt Dublinförordningen i Sverige, bara 1741 av 

dem ledde till genomförda överföringar.2 Det låga antalet effektiva överföringar beror 

till största delen på att de berörda människorna håller sig undan verkställigheten och 

lever som så kallade ”gömda”.3 Trots att en reviderad version trädde i kraft så sent som i 

januari 2014 hörs nu röster som talar om ett havererat system.4 Än så länge gäller dock 

Dublinförordningen som ingår i ett större paket av gemensamma EU-regler på 

migrationsområdet - CEAS. Migrationsverket är den myndighet som bär det största 

ansvaret för förordningens genomförande i svensk rätt. I arbetet med så kallade 

Dublinärenden har Migrationsverket inte enbart Dublinförordningen att ta hänsyn till 

utan även nationella och internationella åtaganden.  

Under hösten 2014 kom den uppmärksammade domen Tarakhel mot Schweiz från 

Europadomstolen om en barnfamilj som sökt asyl i Schweiz men fått beslut om 

överföring till Italien enligt Dublinförordningen.5 Familjen hävdade att Italiens 

asylsystem var så dåligt att en överföring skulle strida mot EKMR artikel 3 - ingen får 

utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Europadomstolen kom fram till att Schweiz skulle bryta mot EKMR artikel 3 om 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt 
skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. 
2 Eurostat. 
3 Boeles, s 266. 
4 Se exempelvis Wikström, 2015 och Merkel, 2015. 
5 Tarakhal v. Switzerland, application no. 29217/12. 
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familjen överfördes utan att individuella garantier för familjens mottagande inhämtats 

från Italien. Migrationsöverdomstolen (MiÖD) hanterade i MIG 2013:23 ett liknande 

fall också angående en barnfamilj som fått beslut om överföring till Italien. 

Migrationsdomstolen ville återförvisa ärendet till Migrationsverket med anledning av att 

verket inte försäkrat sig om att Italien i det aktuella fallet skulle respektera principen om 

non-refoulement – förbud att, direkt eller indirekt, återförvisa någon till förtryckande 

part. En hänvisning till att Italien enligt internationella konventioner ska iaktta 

principen tyckte migrationsdomstolen inte var tillräckligt utan krävde mer ingående 

utredning av Migrationsverket. MiÖD anser däremot att verket i ärenden om överföring 

enligt Dublinförordningen inte kan åläggas ett alltför långtgående utredningsansvar. 

Inhämtanden av garantier från utländska myndigheter anses i de flesta fall alltför tids- 

och kostnadskrävande.  

Trots Tarakhel-målet har inget senare prejudikat som behandlar frågan kommit från 

MiÖD. Däremot har Migrationsverket hanterat frågan i interna styrdokument där det 

framgår att verket kan inhämta garantier i verkställighetsstadiet om överföringen rör just 

barnfamiljer eller andra särskilt sårbara grupper.6 Enligt gällande svensk praxis kan det 

således inte krävas att Migrationsverket försäkrar sig om att asylsökanden behandlas i 

enlighet med exempelvis EKMR artikel 3. Dublinförordningen bygger på principen om 

ömsesidigt förtroende och utgår ifrån en presumtion om att EU:s medlemsstater är säkra 

länder som garanterar skydd enligt internationell rätt.7 Avsteg från förordningens 

ansvarskriterier får och ska dock i vissa fall göras enligt dess undantagsregler, artiklarna 

3.2 och 17.1. Samtidigt som CEAS ska främjas har Migrationsverket ansvar för att den 

enskilde får ett så riktigt beslut som möjligt. Frågan är vad som egentligen krävs av 

Migrationsverket vid utredning av Dublinärenden; vilka aspekter som påverkar 

omfattningen av utredningsansvaret och vad som gäller när det ömsesidiga förtroendet 

inom EU ifrågasätts. 

                                                
6 Se särskilt Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Europadomstolens dom Tarakhel mot 
Schweiz, ansökan nr 29217/12, 2014-11-21. 
7 Dublinförordningens ingress p. 3. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda omfattningen av Migrationsverkets utredningsansvar 

i Dublinärenden, vilka regler, principer och övriga aspekter som påverkar myndighetens 

skyldigheter. Fokus ligger på den gränsdragningsproblematik som uppstår då en 

överföring eventuellt inte ska eller bör göras. För att uppfylla syftet ska både 

förvaltningsrättsliga och europarättsliga aspekter hanteras och i viss mån även 

internationell rätt. Huvudfrågan som ligger till grund för uppsatsen är: 

Vilket utredningsansvar har Migrationsverket när beslut om överföring ska tas enligt 

Dublinförordningen? 

1.3 Funktion och avgränsningar 

Uppsatsen behandlar Migrationsverkets utredningsansvar när beslut om överföring ska 

tas enligt Dublinförordningen, särskilt då det ömsesidiga förtroendet inom EU 

ifrågasätts. Tarakhel-målet och MIG 2013:23 som presenterades i inledningen visar på 

oklarheter kring utredande myndighets skyldigheter. Om förvaltningsmyndigheters 

utredningsansvar i allmänhet har Olle Lundin skrivit i uppsatsen Officialprincipen, 

boken Offentligrättsliga principer (red. Marcusson). På migrationsområdet kan 

hänvisas till Christian Diesens bok Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden där frågor 

om migrationsverkets utredningsskyldigheter behandlas, då framförallt vid prövning av 

asylärenden. I den här uppsatsen undersöks en särskild typ av förvaltningsärenden – 

Dublinärenden. För att ta korrekta myndighetsbeslut bör det vara avgörande att veta hur 

långt myndighetens utredningsansvar sträcker sig. 

Uppsatsens problemformulering spänner över flera rättsområden och rättsordningar. 

Såväl svensk som EU-rättslig förvaltningsrätt hanteras likaså viss asylrätt ur svenskt, 

europeiskt och internationellt perspektiv. Många frågor kan ställas kring när 

överföringar enligt Dublinförordningen ska eller inte bör ske. I uppsatsen behandlas 

framförallt förhållandet mellan Dublinförordningen och EKMR artikel 3 med fokus på 

Migrationsverkets utredningsansvar i relation till det förhållandet. Det finns ytterligare 

synvinklar genom andra internationella instrument som därmed faller bort på grund av 
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avgränsningen. En del aspekter så som EKMR artikel 8 - familjens enhet – berörs i 

korthet då det ansetts nödvändigt i förhållande till viss praxis. Det är framförallt 

Migrationsverkets arbete med Dublinsystemet som är av intresse, alltså 

förvaltningsrätten och övriga tillämpningsaspekter. Viktig är officialprincipen – 

Migrationsverkets utredningsansvar. Angränsande frågor om exempelvis bevisbörda 

snuddas vid då det har ansetts förtydliga betydelsen av att bestämma omfattningen av 

myndighetens utredningsansvar.8 Den politiska diskurs som så tydligt påverkar 

Dublinsystemet finns med framförallt då syften och ändamål med förordningen 

diskuteras men ger på intet sätt en fullständig bild av debatten. 

1.4 Tillvägagångssätt 

1.4.1 Metod 

”Law in books and law in action”9 

Metodologiskt är uppsatsen i grunden rättsdogmatisk. Rättsdogmatiken erbjuder en 

metod som strukturerat försöker konstruera - se vad som är - gällande rätt.10 

Rättsdogmatiken lämpar sig för att se på rätten från det interna perspektivet där 

problem eller oklarheter i gällande rätt och dess tillämpning tacklas genom att applicera 

de traditionellt auktoritativa rättskällorna – lag, förarbeten, praxis och doktrin. Den 

strikta rättsdogmatikern är bunden till rättskälleläran, en sådan snäv metod passar dock 

inte för alla typer av studier, exempelvis här då tillämpning på myndighetsnivå är i 

fokus. För att uppfylla syftet med uppsatsen används därför en bred rättsdogmatisk 

ansats där utrymme ges även för källor utanför de traditionellt auktoritativa.11 Jag 

önskar även belysa att rätten inte bör ses i ett vakuum utan i den verklighet där den 

tillämpas. Migrationsrätten är ett tydligt gränsöverskridande rättsområde och även 

svensk förvaltningsrätt påverkas alltmer av europarätten. Olika traditioner använder 

olika rättskällor och tolkningsmetoder och något ska här sägas om EU-rättslig metod. 

                                                
8 Se även Lundin, s 198. 
9 Roscoe Pound, America Law Review 12, 1910. 
10 Jareborg, s 4. Se även Korling & Zamboni, s 21 f. 
11 Jareborg, s 4-5, Korling & Zamboni, s 423 f. 
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EU-domstolen använder sig ofta av en ändamålstolkning.12 Att tolka regler utifrån 

deras syften är inte helt främmande i svensk juridisk tradition. Ekelöf har uttryckt det 

som att en förutsättning för att förstå rättsskipningens funktion i samhället är att 

uppmärksamma sambandet mellan den verksamheten och lagstiftningen.13 För att 

komma fram till hur en regel ska tillämpas bör en se till hur dess ändamål kan 

uppfyllas. Inom EU-rätten innebär ändamålstolkning förståelse för syftet i den legala 

kontext där en viss regel finns. De allmänna rättsprinciperna fungerar som broar mellan 

olika rättsområden och är därför viktiga tolkningsverktyg för att förstå reglernas 

kontext och därigenom deras tillämpningsområde.14 Prejudikatläran är en annan än den 

svenska, det är viktigt att se EU-domstolens domar som en del i ett led av flera domar 

som hör samman. ”Varje nytt fall utgör en länk i en kedja av mål som inte enbart bör 

studeras var för sig utan som den helhet de sammantaget bildar.”15 För uppsatsen är det 

således viktigt med en medvetenhet om EU-rättslig metod och hur den förhåller sig till 

”traditionell svensk juridisk metod”. 

1.4.2 Material 

Det material som uppsatsen bygger på syftar till att ge stöd för analysen av 

Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden enligt uppsatsens syfte. Vad gäller 

svensk lagstiftning är FL, FPL och UtlL framförallt relevanta och deras förarbeten för 

att tolka bestämmelserna. Vidare används praxis från MiÖD i stor utsträckning. Då 

Migrationsverkets arbete är i fokus är även interna styrdokument i viss mån relevanta 

för att få inblick i verkets arbete med och syn på Dublinförordningen. Sådana dokument 

från Migrationsverket har inte något officiellt rättskällevärde men har på grund av 

MiÖD:s relativt få prejudikat stor betydelse för verkets arbete. Däremot har beslut från 

Migrationsverket och migrationsdomstolen inte använts i sin helhet, utan i form av de 

referat som återfinns i MiÖD:s prejudikat. Även om en mer djuplodad genomgång av 

                                                
12 Hettne m.fl., s 34 f. och s 168 f. 
13 Ekelöf, s 13 och s 79 f. 
14 Hettne m.fl., s 37 f., Korling & Zamboni, s 122 f. 
15 Hettne m.fl., s 37 
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underinstansernas ställningstaganden skulle bidra till uppsatsen har fokus istället lagts 

på vägledningen från MiÖD.  

Inom europarätten utgörs materialet framförallt av reglerna i lagtext – EKMR och 

Dublinförordningen och hur dessa tolkas i praxis av Europadomstolen och EU-

domstolen. Övrigt material kommer från FN- och EU-organ, rättsvetare och verksamma 

jurister.  

1.5 Disposition 

Genom hela uppsatsen undersöks olika aspekter som kan påverka omfattningen av 

Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden. Kapitlen rör sig därför mellan 

flera rättsområden och rättsordningar.  

I kapitel 2 ges avgränsad men betydelsefull bakgrund. Först behandlas 

förvaltningsmyndigheters utredningsansvar ur ett allmänt förvaltningsrättsligt 

perspektiv. Officialprincipen lyfts särskilt fram. Därefter uppmärksammas rätten att 

söka asyl som historiskt och internationellt fenomen och Dublinförordningen placeras i 

den kontexten. Kapitel 3 riktar in sig på förutsättningarna för tillämpningen av 

Dublinförordningen. Principen om ömsesidigt förtroende som en förutsättning i 

förordningen kommer presenteras och därefter en analys av den presumtionsanvändning 

som följer av principen. Förhållandet mellan Dublinförordningen och EKMR berörs 

också i detta kapitel. Tillämpningen av förordningen fortsätter vara i centrum i kapitel 4 

där såväl europarättsliga som svenska rättsfall hanteras. Särskilt undersöks hur det 

allmännas utredningsansvar på olika sätt kommit till uttryck genom praxis. Kapitel 5 

återvänder till förvaltningsrättsliga aspekter, men nu mer riktat mot Migrationsverkets 

utredningsansvar. I kapitlets inledande del behandlas EU:s påverkan på den svenska 

förvaltningsrätten. Vidare berörs Migrationsverkets utredningsansvar i allmänhet och 

vid Dublinärenden i synnerhet ur ett nationellt förvaltningsrättsligt perspektiv. I kapitel 

6 görs en avslutande och sammanfattande analys. De olika aspekter som kommit fram 

och anses påverka Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden presenteras.  
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2 Bakgrund 

2.1 Officialprincipen – utredningsansvaret i svensk förvaltningsrätt  

2.1.1 Allmänt om officialprincipen 

Migrationsverkets utredningsansvar vid Dublinärenden ska nu placeras i en 

förvaltningsrättslig (se 2.1) och asylrättslig (se 2.2) kontext. Det kanske ses som en 

självklarhet att Migrationsverket inte ska gå till beslut utan att ett ärende utretts 

tillräckligt. Det är däremot inte alltid uppenbart hur omfattande skyldigheten att utreda 

är. Förvaltningsmyndigheter utövar genom beslut makt över enskilda personer. Det rör 

sig om beslut som är mer eller mindre ingripande i människors liv. I svensk 

förvaltningstradition stärks den enskildes ställning i processen genom att ålägga 

myndigheten ett långtgående ansvar att hjälpa och vägleda.16 Inom processrätt har olika 

principer skapats för att beskriva utredningsansvarets omfattning vid olika typer av mål 

eller ärenden, officialprincipen är en sådan princip.17 Enligt Lindell är processen ett 

rättsligt ordnat förfarande som ska lösa uppkomna problem.18 De processuella reglerna 

är nödvändiga för att de materiella reglerna ska kunna verka. För att nå resultat måste 

det material som ska ligga till grund för prövningen ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Inom civilprocessen innebär officialprincipen att rätten självständigt får vidta åtgärder, 

exempelvis för att tillgodose barnets bästa i en vårdnadstvist.19 Inom 

förvaltningsprocessen är det allmännas ansvar kanske än mer påtagligt. Med viss 

reservation skulle officialprincipen kunna definieras som att domstolar och 

förvaltningsmyndigheter bär ansvaret för att leda utredningen i de ärenden de ska fatta 

beslut i.20 Utredning ska ge beslutsfattaren ett bra och tillförlitligt beslutsunderlag för att 

i slutänden nå ett så riktigt beslut som möjligt.  

                                                
16 Strömberg & Lundell, s 164 f. 
17 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, s 13 f. 
18 Lindell, s 27 och 500 f. 
19 Lindell, s 53 f. 
20 Se exempelvis Lundin, (red. Marcusson), s 197., Wennergren och von Essen, s 83 f. 
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Trots att det i förvaltningsärenden är första instans som har det huvudsakliga ansvaret 

för utredningen är officialprincipen inte lagstadgad i Förvaltningslagen (1986:223) 

(FL). Däremot är principen lagfäst i förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) 8 § och 

i st. 1 stadgas att förvaltningsdomstolen ska se till att målet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver. För att återkoppla till Lindell ska alltså materialet även här ”ordnas 

på ett ändamålsenligt sätt”. Förvaltningsdomstolen ansvarar för utredningen.21 Ansvaret 

innebär inte att domstolen ska vidta alla utredningsåtgärder, men däremot att 

huvudansvaret för utredningen vilar på domstolen och att den ska ha överblick över 

relevanta omständigheter i ärendet.22  

2.1.2 Förvaltningsmyndighetens ansvar för utredningen 

Även om officialprincipen ännu inte framkommer uttryckligen i FL anses principen 

vara något av en förvaltningsrättslig sedvana och alltså lika grundläggande för 

förvaltningsmyndigheterna som för domstolarna.23 För att förstå principens betydelse 

för myndigheterna kan ledning hämtas från FPL 8 § som presenterades ovan, men även 

i FL finns regler av betydelse för utredningsansvaret. I FL finns allmänna bestämmelser 

som enligt förarbetena ger visst stöd för att myndigheterna har huvudansvaret för att 

ärenden blir tillräckligt utredda.24 I FL 4 - 7 §§ framgår förvaltningsmyndigheternas 

serviceskyldighet, ansvar att hjälpa och vägleda den enskilde i processen och  då det 

behövs vidta egna utredningsåtgärder. Nämnda förvaltningsrättsliga regler ger uttryck 

för vad lagstiftaren anser vara god förvaltningsverksamhet – hur kontakterna mellan 

myndighet och människa och myndigheterna emellan bör skötas.25 Den hjälp 

förvaltningsmyndigheterna ska ge den enskilde är beroende av 

förvaltningsmyndighetens egen bedömning som görs med hänsyn till FL 4 §, alltså 

frågans art, den enskildes behov av stöd och myndighetens verksamhet.26 Av FL 7 § 

framgår exempelvis att myndigheten ska beakta möjligheterna att själv inhämta 

                                                
21 Wennergren och von Essen, s 81 f. 
22 Prop 1971:30 s 529 ff. Lavin, s 85 f., jfr dock Wennergren och von Essen, s 88 f. 
23 Prop 2012/13:45 s 110f. Strömberg & Lundell s 106 f. 
24 Prop 2012/13:45 s 110-111. 
25 Förvaltningslagen med kommentarer, Zeteo, 4 §. 
26 Strömberg & Lundell, s 88. 
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upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Ett ärende ska vidare handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten äventyras. Enligt FL 3 § 

stadgas att regler i mer riktad lagstiftning ska ges företräde. I specialreglering för 

särskilda ärendetyper framgår ofta ytterligare regler som ansvarig myndighet ska 

förhålla sig till, som UtlL för Migrationsverket (se vidare kapitel 5.2.2). När det inte 

finns någon specialreglering som uttrycker vem som under utredningen bär ansvar för 

vad kan frågan avgöras med ledning av FL 7 § och praxis på området. Den effektivitet 

som kommer till uttryck i FL 7 § kan skydda såväl det allmännas ekonomiska intresse 

som den enskildes rättssäkerhet, exempelvis från alltför utdragna handläggningstider.27 

2.1.3 Några tydliggöranden av begrepp rörande ansvarsfördelning 

Att gå igenom förvaltningsrättslig praxis och doktrin kan ibland vara en upplevelse 

liknande som när man ser en deckare med för många inblandade. Alla namn rörs ihop 

och i slutet vet en knappt vem som var skyldig eller bar ansvar för vad. En del 

klargöranden ska därför göras kring relevanta begrepp för förståelsen av hur ansvaret 

för utredningen fördelas mellan parter och myndigheter. Tar man ledning av FPL 8 § 

framgår det att det allmänna har en skyldighet att utreda i den mån ärendet kräver. På 

samma sätt som för domstolen bör huvudansvaret för utredningen vila på 

förvaltningsmyndigheten, med det inte sagt att myndigheten ska vidta alla 

utredningsåtgärder.28 Det som är fokus för uppsatsen är Migrationsverkets ansvar för 

utredningen av Dublinärenden - förvaltningsmyndighetens skyldighet att se till att ett 

tillräckligt beslutsunderlag finns. Myndighetens ansvar kallas fortsättningsvis 

utredningsansvar eller utredningsskyldighet. Det krav som ställs på den enskilde att 

tillföra uppgifter till utredningen kallas för uppgiftsskyldighet. Då uppsatsens fokus är 

på Migrationsverkets skyldighet och ansvar att driva utredningen används inte 

samlingsbegrepp som syftar till att innefatta alla parters ansvar för utredningen.29  

                                                
27 Förvaltningslagen med kommentarer, Zeteo, 4 och 7 §§.  
28 Prop 1971:30 s 529 ff. Lavin, s 85 f. Wennergren och von Essen, s 83 ff. 
29 Se exempelvis Edelstam, s 66 som använder utredningsansvar som ett samlingsbegrepp och hur Diesen 
och Lagerqvist Veloz Roca, s 57 ff. talar om utredningsbörda i det syftet. 



  

 

 

 

 

19 

Något bör också sägas om begreppen åberopsbörda och bevisbörda som är viktiga inom 

processrätten och tätt angränsande till frågor om officialprincipen. Åberopsbörda är ett 

begrepp som snarast bör få betydelse i dispositiva tvistemål där rätten är bunden till vad 

parterna för in i målet.30 I förvaltningsrättsliga mål kan man knappast tala om någon 

åberopsbörda för den enskilde, vilket bör följa av officialprincipen.31 Myndigheten kan 

kräva att den enskilde framför sitt ärende, exempelvis en önskan om att söka asyl, men i 

övrigt är det myndighetens uppgift att under utredningen guida den sökande så att hen 

förstår vad som är viktigt att föra fram i ärendet. I stället för åberopsbörda bör den 

enskildes uppgiftsskyldighet fylla en liknande funktion i förvaltningsrättsliga ärenden. 

Begreppet bevisbörda är i vissa lägen en problematisk term. Den kan syfta på vem som 

ska tillföra material till ärendet, men kanske oftast vem som får ta förlusten då 

bevisningen för en påstådd omständighet inte godtas.32 Diesen uttrycker att 

utgångspunkten i förvaltningsrätten vad gäller bevisbörda är att enskild part har 

bevisbördan för rättigheter och myndighet har bevisbördan för skyldigheter.33 Även om 

utgångspunkten kan tyckas tydligt formulerad är det inte ovanligt att det uppstår 

oklarheter, särskilt vad gäller bevisbördan i förhållande till fördelningen av 

myndighetens utredningsskyldighet och den enskildes uppgiftsskyldighet. På grund av 

att begreppet ofta vållar oklarhet kring ansvaret att föra in material och vem som 

riskerar förlora om tillräcklig bevisning inte finns anser Lindell att en inte bör tala om 

bevisbörda i indispositiva tvistemål, vilka kan liknas vid förvaltningsrättsliga ärenden.34 

Diesen menar att det ändå bör vara så att bevisbördefrågan blir aktuell först när 

förvaltningsmyndigheten har sett till att ärendet är tillräckligt utrett.35 En mer 

genomtänkt begreppsanvändning kring bevisbörda kan efterfrågas, men för uppsatsens 

ändamål är det avgörande dock att myndigheten först bär ansvar för att ärendet blir så 

                                                
30 Lindell, s 53 f. 
31 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, s 63 f. 
32 Lindell, s 500 f. och Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, s 62. 
33 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, s 62 f. 
34 Lindell, s 500 f. 
35 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, s 63. 
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utrett som dess beskaffenhet kräver.36 Det bör vara av stor betydelse för 

Migrationsverket att få veta vilka krav som ställs, därav behovet att diskutera 

omfattningen av utredningsansvaret. 

2.1.4 Utredningsskyldighetens betydelse och omfattning 

För den enskilde tjänstemannen bör vetskapen om vad som krävs i en viss 

utredningssituation vara ytterst viktig. En bristande utredning kan leda till att ett ärende 

sänds tillbaka för ytterligare utredning, att beslutet upphävs eller att en enskild får ett 

felaktigt beslut. Även om officialprincipen är lagfäst i FPL har bestämmelsen utformats 

flexibel för att kunna omfatta den mängd ärenden som förvaltningen hanterar. Det är 

svårt att precisera vad som krävs av myndigheten. Utredningen ska göras fullständig 

vilket däremot inte står för att ärendet ska bli fullt utrett, det skulle närmast vara ett 

praktiskt omöjligt krav.37 Det innebär istället en skyldighet att leda utredningen, ta 

initiativ till införskaffande av uppgifter och att tillföra uppgifter så att beslutsunderlaget 

som utredningen får fram är tillräckligt för att nå ett så riktigt beslut som möjligt. 

Utgångspunkten är att officialprincipen gäller för förvaltningsärenden även i första 

instans. Med ledning av FPL 8 § blir utredningsskyldighetens omfattning beroende av 

vilken typ av ärende det är fråga om,38 eller som Diesen uttrycker det – olika 

”officialinsatser” krävs i olika ärenden.39 Utredningsskyldigheten i sig varierar alltså 

inte, men däremot vilka insatser som krävs för att uppfylla den. Förutsättningen för att 

kunna utreda ett ärende som dess beskaffenhet kräver är vetskap om ärendets 

beskaffenhet, alltså vilket typ av ärende det är och vad som krävs för att uppfylla 

utredningsskyldigheten i sådana typer av ärenden. För frågan om ärendetypen bör den 

materiella karaktären – vad saken är – undersökas.40 I allmänhet kan sägas att när det 

handlar om en ingripande åtgärd, från det allmännas sida i en enskilds liv, ökar 

myndighetens utredningsskyldighet. Ju större inskränkning av exempelvis 

                                                
36 Se Lindell, s 501 där han förespråkar att begreppen primär och sekundär utredningsbörda och beviskrav 
används istället för bevisbörda i indispositiva mål. Skulle det kunna appliceras i förvaltningsprocessen? 
37 Prop 2012/13:45 s 115. Wennergren och von Essen, s 84 f. 
38 Prop 2012/13:45 s 110 f. Wennergren och von Essen, s 83 f. Lundin, (red. Marcusson), s 203 f. 
39 Diesen m.fl., s 199 f. 
40 Wennergren och von Essen, s 89 f. 
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grundläggande fri- och rättigheter, desto mer utökad utredningsskyldighet.41 Rör ärendet 

istället en positiv åtgärd för den enskilde, exempelvis ett tillstånd, kan myndigheten 

kräva ett större medverkande från den enskilde. Att den enskilde ska bidra friar dock 

inte myndigheten från sitt ansvar att vara behjälpliga med information om vad som 

krävs i ärendet. En förvaltningsmyndighet har olika möjligheter att ta ansvar för 

utredningen. Det kan vara att vägleda part genom att ange vilka uppgifter som är viktiga 

att personen lämnar in eller visar för myndigheten. Det kan också vara att myndigheten 

själv skaffar uppgifter eller material som är av betydelse för utredningen.42 

Utredningsansvaret värnar om den enskildes rättssäkerhet, om allt är känt om 

omständigheterna i ett ärende kan ett mer pålitligt och korrekt beslut fattas. Mot en 

fullständig utredning står processekonomiska skäl och krav på effektivitet.43 

Myndigheternas uppgift blir därför att hela tiden balansera officialprincipens krav med 

rättssäkerhet som grundsats mot kraven på effektivitet. 

De regler som rör utredningsansvaret syftar till att garantera att 

förvaltningsmyndigheterna når ett så riktigt beslut som möjligt. Utgångspunkten är 

någonstans att jämna ut ett snedfördelat maktförhållande.44 Verkningarna av att ett 

beslut går den enskilde emot är långt mer påtagliga för den enskilde – om man ens kan 

tala om ett beslut som går myndigheten emot. Förvaltningsmyndigheten har alltså ett 

viktigt ansvar att se till att den enskildes rättigheter tillgodoses. En stor utmaning för 

myndigheterna bör vara att trots ofta hög arbetsbelastning inte behandla ärenden 

rutinmässigt.45 Det finns ett vilande förslag på en ny förvaltningslag där 

officialprincipen skulle lagfästas även i FL.46 Frågan är om ett lagstadgande av 

officialprincipen skulle innebära så stora skillnader i praktiken. Av utredningen framgår 

betydelsen av principens lagstadgande framförallt som en strukturförbättring.47 Då 

principen redan fastslagits genom praxis bör lagtexten komma ifatt tillämpningen vid 

                                                
41 Lundin, (red. Marcusson), s 203–206. 
42 Edelstam, s 66 f., Diesen m.fl., s 199 f. 
43 Lundin, (red. Marcusson), s 200 f. 
44 Strömberg och Lundell, s 174 f. 
45 Strömberg och Lundell, s 174 f. 
46 SOU 2010:29, se utredningens förslag till 19 §. 
47 SOU 2010:29, s 79 och 397. 
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skapandet av en ny förvaltningslag. Ett lagfästande av officialprincipen skulle vara 

positivt om det tydliggör vikten av förvaltningsmyndigheternas utredningsansvar och att 

tyngdpunkten i utredningen ligger i första instans.48 Särskilt i ärenden där besluten är av 

mycket ingripande karaktär bör förståelsen för tillämpningen av officialprincipen vara 

central i förhållande till att säkerställa den enskildes rättssäkerhet.49 

2.2 Att pröva asylansökningar- nationellt ansvar med internationell grund 

2.2.1 Asylrättens historia och viktiga internationella regelverk 

Konceptet flykting och att ge politiska eller religiösa flyktingar skydd – asyl – är känt i 

Europa åtminstone sedan 1600-talet. Kodifiering av företeelsen och hur den 

praktiserades kom dock först efter andra världskriget genom FN:s flyktingkonvention.50 

De flesta västeuropeiska länder inkorporerade på något sätt flyktingkonventionen i sin 

nationella lagstiftning. Invandringen var oreglerad i Sverige ända fram till 1967. Innan 

dess präglades migrantmottagandet framförallt av behoven på arbetsmarknaden. Efter 

att kritik i allt högre grad riktats mot ett arbetsmarknadsrelaterat synsätt fick 

flyktingkonventionen större inflytande i Sverige och man började mer medvetet tala om 

invandrarpolitik.51 Det är tydligt att internationella trender och överenskommelser har 

varit och fortfarande är en stark drivkraft i utvecklingen på migrationsområdet. Det är 

ett område som rör sig mellan nationell, regional och internationell rätt på ett inte alltid 

okomplicerat sätt. Å ena sidan kan staterna genom suveränitetsprincipen anses ha rätt att 

bestämma vem som får vistas på territoriet. Å andra sidan finns en mängd 

internationella och regionala överenskommelser och åtaganden på migrationsområdet 

att förhålla sig till. 

Grundvalen är rättigheten att få söka asyl enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter artikel 14. I flyktingkonventionen finns ytterligare grundläggande regler 

kring vem som anses vara flykting och en minimistandard för hur en stat ska behandla 

                                                
48 SOU 2010:29, s 417. 
49 Lundin, (red. Marcusson), s 198., Se även Edelstam. 
50 Boswell & Geddes, s 34 f. 
51 Svanberg och Tydén, s 325 f. och 332 f. 
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flyktingar. I flyktingkonventionen artikel 31 stadgas att det inte är olagligt att korsa 

gränsen från hemlandet till ett annat land när syftet är att söka asyl. Att ”Fort Europa” 

idag begränsar rätten att söka asyl är knappast ifrågasatt längre men långt ifrån 

färdigdebatterat, en diskussion som tyvärr inte kan få mer plats i denna uppsats.52 Flera 

andra konventioner på området för mänskliga rättigheter och den diskurs som förs kring 

dem påverkar asylrätten.53 Ett exempel är konventionen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT). Artikel 3 CAT ger 

uttryck för principen om non-refoulement.  

2.2.2 Asylrätten i Europa 

På den europeiska regionala nivån är EKMR och Europadomstolens tolkning av den en 

viktig del i asylrätten. Även om konventionen inte uttryckligen skyddar rätten att söka 

asyl har särskilt EKMR artikel 3 fått betydelse för hur asylrätten ska tillvaratas av de 

fördragsslutande staterna. Cameron beskriver det som att artikel 3 har en extraterritorial 

effect; artikeln i sig innehåller ingen grund för asyl men kan däremot innebära hinder 

mot att verkställa en avvisning eller utvisning. EKMR artikel 3 är absolut - alltså utan 

undantag.54 Den skyddar mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. I artikeln läses även principen om non-refoulement in, alltså att ingen 

heller får återsändas, direkt eller indirekt, till en plats där personen riskerar inhuman 

behandling. I EKMR artikel 13 stadgas också staternas skyldighet att möjliggöra för 

enskilda att få sin sak effektivt prövad. 

För EU:s medlemsstater har unionssamarbetet haft, och fortsätter ha, stor betydelse för 

utvecklingen på migrationsområdet. Sverige blev en del av unionen 1995. Sedan 

Lissabonfördraget trätt i kraft 2009 ger artikel 6 FEU utrymme för regler på området för 

mänskliga rättigheter. I fråga om asyl utgör artiklarna 78 och 80 FEUF två relevanta 

bestämmelser då de ger rättslig grund för att ett gemensamt europeiskt asylsystem 

skapas och erinrar om principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan 

                                                
52 För mer kring om det verkligen finns en legal rätt att ta sig in i EU för att söka asyl, se exempelvis 
European Parliament, Humanitarian visas: option or obligation? (2014). 
53 Stern, 2014. 
54 Cameron, s 85 f. 
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medlemsstaterna. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(rättighetsstadgan) är EU:s egna rättighetsinstrument som medlemsstaterna är bundna 

av.55 Rättighetsstadgan befäster i artikel 18 rätten att söka asyl i enlighet med FN:s 

flyktingkonvention och ger i artikel 4 uttryck för non-refoulement principen och 

tortyrförbudet.56 Mer om förhållandet mellan EU och EKMR kommer att tas upp längre 

fram (se kapitel 3.3). 

2.3 Dublinförordningen – del i EU:s asylprojekt 

1900-talet var turbulent i Europas historia med händelser som har fört många människor 

på flykt. Andra världskriget är kanske det tydligaste och mest brutala exemplet, men 

även kalla krigets politik och Balkankriget. Samtidigt har det europeiska samarbetet 

utvecklats och under 80-talet diskuterades införandet av fri rörlighet inom EU på allvar. 

Den fria rörligheten som framförallt syftade till att skapa marknadsekonomiska fördelar 

påverkade även flyktingars agerande på unionens territorium.57 Det blev inte ovanligt att 

asylsökanden lämnade in ansökningar i flera EU-länder samtidigt. Dublinsystemet 

skapades mycket för att komma till rätta med detta fenomen som ibland kallas asylum 

shopping. I Dublin i juni 1990 skrevs Dublinkonventionen under, föregångaren till 

förordningen. Det dröjde sedan nästan 13 år innan konventionen blev 

Dublinförordningen och en del av EU-rätten ”på riktigt”.  

På Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 bestämdes att unionen skulle arbeta mot 

ett gemensamt europeiskt asylsystem och ett harmoniserat regelverk. Systemet skulle 

grundas på en fullständig och absolut tillämpning av FN:s flyktingkonvention och med 

respekt för principen om non-refoulement.58 CEAS ingår i EU:s politikområde för 

frihet, säkerhet och rättvisa.59 Beslutet som togs i Tammerfors var ett övergripande 

beslut och ytterligare åtgärder har genomförts för att förverkliga riktlinjerna och göra 

                                                
55 Craig och De Búrca, s 362.  
56 Flyktingkonventionen art 4 och 18. 
57 Noll (2000), s 119 ff. 
58 European Parliament (Tampere 1999), se särskilt inledningen och p. 10 ff., se också 
Dublinförordningens ingress p. 3 där de internationella regelverken erkänns.  
59 Den rättsliga grunden finns i art 67-89 FEUF. 



  

 

 

 

 

25 

dem bindande. Förslag på lagar har lagts fram av EU-kommissionen. Med grund i 

artikel 78 FEUF antog Europaparlamentet och Rådet i juni 2013 det så kallade 

asylpaketet där två förordningar och 3 direktiv ingår. Det är reviderade versioner av 

tidigare varianter och Dublinförordningen är en av dem. De övriga är 

Eurodacförordningen 603/2013/EU, Skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU, 

Asylprocedurdirektivet 2013/32/EU och Mottagandedirektivet 2013/33/EU.60 Eurodac-

systemet är ett viktigt komplement till Dublinförordningen. Det är ett centralt 

dataregister där asylsökandens fingeravtryck finns samlade vilket utgör ett viktigt 

verktyg för att se var en asylsökande befunnit sig. De andra CEAS-rättsakterna stadgar 

såväl enhetliga regler för prövningen av skyddsstatus som förfaranderegler och normer 

för mottagande av asylsökande. Strävan har varit och är fortsatt att skapa ett 

harmoniserat asylsystem med gemensamma normer för asylprocessen genom regler om 

ansvarsfördelning, mottagande och utredningsprocess.61  

3  Dublinförordningens förutsättningar  

3.1 Dublinförordningen – ändamål och regler  

3.1.1 Syften och ändamål 

Det övergripande målet med Dublinförordningen är att bidra till inrättandet av CEAS 

som i sin tur syftar till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i EU.62 

Dublinförordningen utgör en ”grundsten” i CEAS då tanken är att den fördelar ansvaret 

för asylprövningar mellan medlemsstaterna. Utgångspunkten i förordningen är 

uttryckligen att EU:s medlemsstater är säkra länder som garanterar skydd enligt 

                                                
60 De reviderade versionerna av direktiven och Eurodacförordningen tillämpas från och med 21 juli 2015, 
ovan har de reviderade versionernas nummer skrivits ut. Dublinförordningens senaste reviderade upplaga 
gäller sedan 1 jan 2014. 
61 European Commission (2007), s 6-7, European Commission (2011), s 13 och European Commission 
(2014), s 6-7. 
62 Dublinförordningens ingress p. 2. 
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internationell rätt.63 Särskilt framhävs vikten av respekt för principen om non-

refoulement. Reglerna i Dublinförordningen ska på ett tydligt och praktiskt 

genomförbart sätt fastställa vilken stat som är ansvarig för prövningen av en 

tredjelandsmedborgares asylansökan.64 Ett mål är att hantera asylansökningar 

skyndsamt. Metoden för att fastställa ansvarig medlemsstat bygger enligt förordningen 

på objektiva kriterier som ”är rättvisa både för medlemsstaterna och för de berörda 

personerna”.65  

3.1.2 Ansvarskriterierna och undantagen 

Dublinförordningens artikel 3.1 slår fast att en asylsökande har rätt att få sin ansökan 

prövad och att prövningen ska tillgodoses av en enda ansvarig EU-medlemsstat.66 I 

förordningens kapitel III, artiklarna 7–15, stadgas kriterierna för hur ansvaret för 

asylprövningen bestäms. Artiklarna förekommer i en fallande hierarkisk ordning och 

ska således prövas i den ordningen. Kriterierna kan grupperas i tre överbryggande 

principer om fördelning.67 Först kommer speciella garantier för minderåriga och 

familjer, artiklarna 8–11. Efter det stadgas ansvar för den medlemsstat som godkänt en 

legal inresa till EU, exempelvis genom att utfärda visum, artikel 12. Till sist bärs 

ansvaret av den EU-medlemsstat där den illegala inresan gjordes, artikel 13. Om en 

person befinner sig i en annan stat än den som är ansvarig att pröva asylansökan 

överförs personen till den ansvariga staten utan att asylskälen prövas i sak.68 Reglerna 

om överföring återfinns i förordningens kapitel VI om förfaranden för övertagande och 

återtagande. Så fort en asylansökan lämnats in på EU:s territorium ska det fastställas en 

ansvarig stat, på så sätt kan alla asylärenden kallas ”Dublinärenden”, alltså potentiella 

överföringsärenden.   

                                                
63 Dublinförordningen ingress p. 3. 
64 Dublinförordningen ingress p. 4 och 7. 
65 Dublinförordningen ingress p. 5. 
66 Boeles m.fl., s 257 f. 
67 Boeles m.fl., s 257 f. 
68 Stern, (red. Lerwall), s 46 f.  
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Det har uppmärksammats att vissa länder, så som Grekland, Italien, Malta och Cypern 

utmanas särskilt då de ligger vid EU:s yttre gräns som nu angränsar till flera kris- och 

konfliktområden varifrån människor söker sig in i Europa.69 För att kunna hantera 

människors behov av internationellt skydd krävs ytterligare åtgärder för att få CEAS att 

fungera i samtliga medlemsstater. I ingressen, punkt 22 i den reviderade versionen av 

Dublinförordningen manas medlemsstaterna till solidaritet för varandra i situationer då 

asylsystem kan komma att bryta samman av olika anledningar. Försök har även gjorts 

för att stärka skyddet för den enskilde. Ur Dublinförordningens ingress punkt 19:  

”För att garantera ett effektivt skydd av den berörda individens rättigheter är det 

viktigt att fastställa rättssäkerhetsgarantier och rätten till ett effektivt rättsmedel i samband med 

beslut om överföring till den ansvariga medlemsstaten, särskilt i enlighet med artikel 47 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. För att säkerställa respekten för 

internationell rätt bör ett effektivt rättsmedel för sådana beslut omfatta prövning såväl av 

tillämpningen av denna förordning som av den rättsliga och faktiska situationen i den 

medlemsstat till vilken den sökande överförs.” 

Det finns två alternativ för avsteg från ansvarsreglerna genom Dublinförordningens 

artiklar 3.2 st. 2 och 17.1. Möjligheterna till undantag från förordningen har förstärkts 

genom den senaste revideringen av Dublinförordningen som i mycket kodifierar praxis 

från EU-domstolen och Europadomstolen.70 Artikel 3.2 st. 2 stadgar att det i vissa fall 

kan vara omöjligt att överföra en asylsökande till visst EU-land, följden av det blir att 

sökandet efter ansvarig medlemsstat fortsätter enligt förordningens kriterier. Artikel 3.2 

st. 2: 

”Om det är omöjligt att överföra en sökande till den medlems- stat som 

ursprungligen utsetts som ansvarig på̊ grund av att det finns välgrundade skäl att anta att det 

finns systematiska brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för sökande i den 

medlemsstaten, vilket medför en risk för omänsklig eller förnedrande behandling i den mening 

som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska den 

medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat fortsätta att 

                                                
69 European Commission (2011), s 3 och European Commission (2014), s 6-7. 
70 Se exempelvis N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland och M.S.S. mot Belgien och Grekland. 
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undersöka de kriterier som anges i kapitel III för att fastställa huruvida en annan medlemsstat 

kan utses som ansvarig.” 

Dublinförordningens ansvarsregler är dock aldrig tvingande för staterna, en stat kan 

alltid överta ansvar och själv pröva asylansökan i sak enligt artikel 17.1 som möjliggör 

en diskretionär bedömning. Artikel 17.1 st. 1: 

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

om internationellt skydd som den har mottagit från en tredjelandsmedborgare eller en statslös 

person, även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges i denna 

förordning.” 

3.1.3 Något om kritiken som riktas mot Dublinförordningen 

Många år har passerat sedan Dublinkonventionen antogs och som senare blev 

Dublinförordningen, fortfarande finns problem i hur systemet fungerar.71 Det finns 

medlemsstater som överfört och återtagit likvärdiga antal, med andra ord ”bytt” 

asylsökande mellan sig, varje år. Effektiviteten av ett sådant system kan ifrågasättas. Av 

all kritik som riktats mot förordningen är kanske den mest utpräglade just kring de 

”objektiva” kriterierna för ansvarsfördelningen. Flera stora katastrofer på Medelhavet 

där flyktingar mist livet belyser att vägen in i Europa är snäv. Det neutrala i 

Dublinförordningens fördelningskriterier kan starkt ifrågasättas. Många flyktingar 

tvingas ta sig illegalt till Europa och finns inga familjerelaterade skäl ska de enligt 

förordningen söka asyl i det land de först kom till. Det är dock svårt att hitta argument 

för att den stora majoriteten asylansökningar ska prövas i södra Europa; tanken med 

solidaritet mellan medlemsstaterna genom ansvarsfördelning är svår att se.72 Solidaritet 

med den enskilde i form av hänsynstagande till den asylsökandes egna önskemål om 

asylland tar Dublinförordningen ingen hänsyn till.  

                                                
71 ECRE, s 5 f. 
72 Boeles, s 263 f. 
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3.2 Presumtionsanvändning inom EU – grundläggande problematik?  

3.2.1 Principen om ömsesidigt förtroende  

En hörnsten i förordningen är principen om ömsesidigt förtroende som innebär att EU:s 

medlemsstater ska ha förtroende för varandras rättssystem i fråga om rättsenlighet och 

kvalitet.73 I förlängningen betyder det att nationella myndigheter, i vissa fall, måste 

upprätthålla beslut som tagits i andra medlemsstater.74 Det ömsesidiga förtroendet går 

att härleda till målet Cassis de Dijon som behandlade frågan om erkännande av 

utlandsproducerade varor på den nationella marknaden. Principen uppkom alltså till en 

början för att skapa garantier för en fungerande fri europeisk marknad. 

Tillämpningsområdet har med tiden utökats och principen är viktig inom flera områden 

där EU-medlemsstaterna har ett gränsöverskridande juridiskt samarbete.75 Sedan mötet i 

Tammerfors har principen fått betydelse för EU:s migrationsområde, CEAS.76 Den 

bakomliggande tanken är att då medlemsstaterna är bundna av samma rättighetsakter 

kan staterna presumera att de övriga medlemsstaterna följer de skyldigheter som där 

uppställs.77 Utvecklingen mot en mer harmoniserad syn – shared norms – får följder för 

både enskilda och för staterna. En presumtion om medlemsstaternas rättssystem 

möjliggör en effektivare rättstillämpning inom EU. Arbetet mot en mer samstämmig 

syn på migrationsområdet kan även öka skyddet för den enskildes rättigheter. Exempel 

på det sistnämnda ser vi i skyddsgrundsdirektivet med ömsesidigt erkännande av 

tilldelad flykting- och alternativ skyddsstatusförklaring.78 Delade normer kan på så sätt 

verka för att höja rättighetsstandarden på olika sätt i hela EU. Däremot behöver 

principen om ömsesidigt förtroende inte nödvändigtvis syfta till att öka skyddet för 

                                                
73 Dublinförordningens ingress p. 3. 
74 Battjes m.fl., s 5. 
75 Se exempelvis på straffrättens område där principen om ömsesidigt förtroende har möjliggjort att en 
arresteringsorder som utfärdats i en medlemsstat kan verkställas av andra medlemsstater, Framework 
Decision 2002/584 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member 
States, 13 June 2002, OJ L 190, 18.7.2002. 
76 European Parliament (Tampere 1999), se särskilt sektion B. Se även Europeiska rådet, 
Stockholmsprogrammet, p 1.2.1. Samt European Commission (2011), p. 7, kommissionens utlåtande om 
principens betydelse. 
77 Battjes m.fl., s 5. Craig och De Búrca, s 947 f. 
78 Skyddsgrundsdirektivet art 1 och 2 d) och g). 
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enskildas rättigheter.79 Ett effektivt system är inte samma sak som ett rättssäkert system 

i alla lägen.   

3.2.2 Presumtionens plats i Dublinförordningen 

Redan Dublinkonventionen byggde på principen om ömsesidigt förtroende, tilltron till 

andra EU-medlemsstaters rättsliga system som en del anser ger uttryck för att EU 

alltmer tar en stats skepnad.80 Det är hos ett EU du söker asyl och, genom 

Dublinreglerna, en bestämd EU-medlemsstat. I förlängningen får principen betydelse 

för prövningen av asylansökan, med andra ord tilltro sätts till att andra medlemsstater 

sköter asylprocessen på ett rättsenligt sätt.81 Möjligheten till undantag från 

ansvarsreglerna som är inbyggda genom artiklarna 3.2 och 17.1 i förordningen pekar på 

att presumtionsanvändningen inte är absolut.82 Trots undantagen bör presumtionen om 

medlemsstaternas rättssystem utgöra viss problematik vid utredningen. Utgångspunkten 

är fortfarande att förordningens ansvarsregler gäller oavsett hur landet faktiskt förhåller 

sig till gällande kvalitetskrav i asylprocessen.83 Ett starkt förtroende kan leda till en 

övertro på presumtionen om medlemsstaternas shared norms, vilket kan hota den 

enskildes rätt att utredas riktigt.84 Utrymmet att ifrågasätta andra medlemsstater kan bli 

mycket litet till följd av en djupt rotad princip om ömsesidigt förtroende och strikt 

tillämpning av presumtionen. Även om starka skäl kan finnas att tvivla på en 

medlemsstats kapacitet eller vilja att skydda enskildas grundläggande rättigheter i 

enlighet med CEAS och andra åtaganden inom den internationella rätten, kan 

förtroendet skapa hinder mot att påtala brister. Det är viktigt att hålla isär teori och 

praktik. Vad som formellt gäller – att en viss stat är bunden av ett visst traktat – behöver 

förstås inte stämma överens med vad som faktiskt händer – hur en enskild asylansökan 

hanteras i ett visst fall.85 

                                                
79 Battjes m.fl., s 5 f. Craig och De Búrca, s 947 f. 
80 Hathaway, s 1 f. 
81 Battjes m.fl., s 10. 
82 Battjes m.fl., s 11 f. 
83 Hathaway, s 1 f. 
84 Battjes m.fl., s 6. 
85 Battjes m.fl., s 6 f. och s 13. Se även migrationsdomstolens argumentation i MIG 2013:23. 
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3.3 Förhållandet mellan Dublinförordningen och EKMR art 3 – konflikt? 

3.3.1 Allmänt om EU-rättens förhållande till EKMR 

EU-rättens relation till EKMR är inte okomplicerad, kanske på grund av EU:s ursprung 

med fokus på marknadssamarbete mellan stater snarare än enskildas rättigheter.86 I och 

med att EU-samarbetet vidgats har dock rättighetsfrågor fått allt större betydelse. Innan 

rättighetsstadgan antogs var EKMR huvudinstrumentet för skydd av mänskliga 

rättigheter inom EU.87 Även om det motsatta framgår av FEU artikel 6.2 har EU aldrig 

blivit part till EKMR, konventionen har stannat vid att vara en källa till inspiration på 

området. I samband med Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009 blev 

rättighetsstadgan juridiskt bindande för alla EU-medlemsstater vilket förändrade 

rättighetsbilden i Europa. Enligt rättighetsstadgan artikel 52.3 och artikel 53 kan stadgan 

ge ett mer långtgående skydd än EKMR som ska tolkas som en minimiskyddsnivå. De 

båda rättighetsinstrumentens skydd överlappar i många delar vilket kan anses gjort 

förhållandet dem emellan tydligare sedan rättighetsstadgan trätt i kraft.88 Alla problem 

är däremot inte lösta. Eftersom EU i sig inte är part till konventionen finns ingen extern 

rättighetskontroll över EU.89 EU-domstolen övervakar och uttolkar EU-rätten och 

Europadomstolen EKMR. Olika tolkningar kan uppstå då olika fall tas upp i 

domstolarna. En omtvistad fråga är hur medlemsstaterna ska agera då skilda tolkningar 

är gällande samtidigt. 

3.3.2 Förhållandet mellan Dublinförordningen och EKMR art 3 

I ingressen till Dublinförordningen nämns flera EU-rättsliga och internationella 

rättighetsinstrument. Rättighetsstadgan lyfts fram som en viktig rättskälla att förhålla sig 

till, likaså EKMR.90 I praxis från Europadomstolen tas frågor kring Dublinsystemets 

relation till EKMR upp. I fallen T.I. mot Storbritannien och K.R.S. mot Storbritannien, 

som behandlar överföringar från Storbritannien till Tyskland respektive Grekland, 

                                                
86 Cameron, s 174. 
87 Craig och De Búrca, s 366 f. 
88 Cameron, s 182-184. 
89 Cameron, s 183-185. 
90 Dublinförordningens ingress, se ex. p. 21 och 39. 
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tydliggör Europadomstolen att brott mot EKMR artikel 3 kan förekomma även i 

förhållande till ett annat EU-medlemsland. En överföring kan vara ett led i en eventuell 

senare ogrundad utvisning till det land personen flyr och då indirekt bryta mot principen 

om non-refoulement.91 I Tarakhel-målet lyfter Europadomstolen frågan igen:  

 ”The source of the risk does nothing to alter the level of protection guaranteed by 

the Convention or the Convention obligations of the State ordering the person’s removal. It does 

not exempt that State from carrying out a thorough and individualised examination of the 

situation of the person concerned and from suspending enforcement of the removal order should 

the risk of inhuman or degrading treatment be established.”92  

Det spelar alltså ingen roll i förhållande till EKMR artikel 3 om skydd söks gentemot ett 

EU-land eller ett land utanför unionen. En konventionsbunden stat kan inte frånsäga sig 

ansvar genom att ingå andra förbindelser, exempelvis ett EU-samarbete. En effektiv 

prövning av ärenden som aktualiserar rättigheter enligt konventionen ska alltid göras.93 

Även om det står klart att andra samarbeten mellan konventionsstaterna inte tar bort 

ansvaret att tillse enskildas rättigheter enligt EKMR väcker förhållandet mellan 

Dublinförordningen och EKMR vissa frågor. Den gränsdragningsproblematik som är i 

fokus för uppsatsen är den då EKMR artikel 3 aktualiseras i Dublinärenden. I 

Dublinförordningens ingress punkt 3 framgår: 

”[…] Utan att det påverkar ansvarskriterierna i denna förordning betraktas i detta 

avseende medlemsstaterna, som alla iakttar principen om non-refoulement, som säkra länder för 

tredjelandsmedborgare.” 

Cameron uttrycker en oro över förordningens utgångspunkt, principen om ömsesidigt 

förtroende, eftersom presumtionen inte alltid stämmer överens med verkligheten. När 

regler krockar finns det inga garantier för att EU-domstolen och Europadomstolen 

kommer fram till samma slutsats, menar Cameron.94  Om viktiga normer för exempelvis 

EU:s inre marknad hamnar i konflikt med enskildas rättigheter är det inte klart att 

                                                
91 T.I. mot Storbritannien, s 15 och K.R.S. mot Storbritannien, s 15 – 16.  
92 Tarakhel mot Schweiz, p. 104 st. 2. 
93 Art 13 EKMR. 
94 Cameron, s 183-185. 
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avvägningen mellan dessa görs på samma sätt av de två domstolarna. Det är alltså inte 

möjligt att vara helt säker på att EU-rätten och EKMR ställer samma krav i förhållande 

till Dublinförordningen. Det ligger således på Migrationsverket att se till att risken för 

eventuella brott mot EKMR artikel 3 utreds. 

4 När en överföring inte ska eller får göras 

4.1 Inledning – en ska-regel och en får-regel 

En ska-regel är av tvingande karaktär, alltså om rekvisiten i lagrummet uppnås ska en 

viss rättsföljd inträffa. En får-regel är inte tvingande utan ger rättstillämparen utrymme 

till en mer skönsmässig bedömning i det enskilda fallet. I Dublinförordningen finns en 

ska-regel i artikel 3.2 och en får-regel i artikel 17.1, de utgör undantagsregler till 

ansvarskriterierna som annars bestämmer vilken EU-medlemsstat som ska utföra 

asylprövningen. En överföring kan som sagt ske om den berörda personen befinner sig i 

en icke-ansvarig medlemsstat. I vissa fall är det inte lämpligt eller ens möjligt att 

genomföra en överföring. Följande kapitel ska fokusera på tillämpningen av 

Dublinförordningen, särskilt undantagen i förordningens artikel 3.2 och artikel 17.1 

samt vad praxis ger för aspekter som kan tänkas påverka det allmännas 

utredningsansvar.  

4.2 Art 3.2 – när en överföring till visst land är omöjlig   

I Dublinförordningen är det ömsesidiga förtroendet en tydlig utgångspunkt. 

Presumtionen om övriga medlemsstaters lagenliga rättssystem rättfärdigas i viss 

utsträckning. Med andra ord ges medlemsstaterna ett relativt stort utrymme att 

presumera att andra medlemsstater är säkra i förhållande till internationell asylrätt.95 

Däremot är en sådan presumtion inte absolut eftersom utrymme för avsteg görs i 

förordningen, vilket också tidigare berörts. Under 2011 kom två mycket 

uppmärksammade domar, en från Europadomstolen och en från EU-domstolen. Vad 

                                                
95 Battjes m.fl., s 13. 
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som framkom i fallen lade grunden för vad som idag är kodifierat i Dublinförordningens 

artikel 3.2. Det första fallet, M.S.S. mot Belgien och Grekland, avgjordes 21 januari 

2011 av Europadomstolen.  Fallet gällde en afghansk man som fått ett beslut om 

överföring och överförts till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Den 

asylsökande menade bland annat att såväl Belgien som Grekland brutit mot EKMR 

artikel 3. I fallet förekom ett omfattande bevismaterial, bland annat rapporter där olika 

aktörer dokumenterat brister i det grekiska asylsystemet under flera års tid. Såväl den 

allmänna rapporteringen som behandlingen av den enskilde visade på att förhållandena 

för asylsökande i Grekland var så dåliga att inte bara Grekland utan även Belgien brustit 

i sina skyldigheter enligt konventionen genom att ha verkställt överföringen.96 

Utredningen leder inte alltid till ett positivt beslut för den enskilde, men de skyldigheter 

ansvarig myndighet är bunden av i lag måste även tillämpas i praktiken. Domstolen 

poängterade att kvalitén på utredningen korrelerar med risken för refoulement.97  

De förenade målen N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland avgjordes av EU-domstolen 

21 december 2011, knappt ett år efter M.S.S-målet. I N.S. m.fl. hanterades frågor kring 

det ömsesidiga förtroendet inom EU och hur långt presumtionen kan dras. De ärenden 

som föranledde förhandsavgörandet från EU-domstolen handlade, precis som M.S.S., 

om asylsökanden som enligt förordningen skulle överföras till Grekland men från 

Storbritannien och Irland. EU-domstolen kom fram till att den presumtion som 

Dublinförordningen bygger måste kunna motbevisas. En medlemsstat ska inte överföra 

en asylsökande till den enligt Dublinförordningen ansvariga medlemsstaten ”när man 

inte kan sväva i okunnighet om att systembrister” i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren ”utgör allvarliga och klarlagda skäl att anta” att den asylsökande 

löper en ”verklig risk” att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i den 

mening som avses i rättighetsstadgans artikel 4.98 Detta tillsammans med vad som 

kommer till uttryck i domskälen punkt 96 har i dagens Dublinförordning kodifierats i 

artikel 3.2. Utdrag ur N.S. m.fl., punkt 96: 

                                                
96 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 296-297, 321 och 360. 
97 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 289-290 och 321.  
98 N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland, se framförallt p. 86, 100 och 105. 
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”Med förbehåll för den möjlighet att själv pröva ansökan som avses i art 3.2 

[idag art 17.1] i förordningen nr 343/2003, innebär det faktum att det är omöjligt att överföra en 

asylansökande till Grekland – när denna stat identifierats som ansvarig medlemsstat enligt 

kriterierna i kapitel III i samma förordning – att den medlemsstat som skulle ha ombesörjt 

överföringen blir skyldig att fortsätta prövningen av kriterierna i nämnda kapitel, för att därvid 

avgöra om det utifrån något av de senare kriterierna är möjligt att fastställa en annan 

medlemsstat som ansvarig för prövningen av asylansökan.”  

När presumtionen kan anses gälla och vad det i så fall betyder för utredande myndighet 

förblir osagt. I sin argumentation utgår EU-domstolen från att förordningarna och 

direktiven som utgör CEAS har utformats i en kontext där det finns fog att presumera 

att alla medlemsstater respekterar grundläggande rättigheter.99 Utgångspunkten är hela 

tiden principen om ömsesidigt förtroende för att kunna uppnå syftet att snabbt fastställa 

en ansvarig medlemsstat och förhindra dubbelarbete inom unionen. EU-domstolen är 

dock tydlig med att presumtionen inte utesluter att problem kan komma att uppstå i 

vissa medlemsstater, problem som kan orsaka brister i asylsystemet.100 Den reviderade 

versionen av Dublinförordningen ger i artikel 3.2 alltså uttryck för att det kan vara 

omöjligt att överföra en asylsökande till en viss medlemsstat. I förhållande till M.S.S.-

fallet och målet N.S. m.fl. ställs höga krav på när det ska anses just omöjligt. Det ska 

röra sig om allvarliga systembrister, näst intill en kollaps i landets asylsystem för att 

artikel 3.2 ska användas. Tillämpningen av artikel 3.2 ska ske i undantagsfall.  

4.3 Art 17.1 – när medlemsstaterna får bortse från ansvarskriterierna 

4.3.1 Inledning 

Oavsett vad ansvarskriterierna i Dublinförordningens kapitel III visar får 

medlemsstaterna enligt förordningens artikel 17.1 göra undantag och själva pröva en 

asylansökan materiellt. Direkt av artikel 17.1 Dublinförordningen framgår inte några 

                                                
99 N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland, se p. 79. 
100 N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland, p. 81-85. Se också MIG 2010:21 där MiÖD, i väntan på 
domarna från EU-domstolen och Europadomstolen, utifrån ”alarmerande” rapporter om Greklands 
asylsystem beslutade att en överföring dit skulle strida mot såväl UtlL som Sveriges åtaganden enligt 
EKMR. 
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kriterier för när undantag från de övriga ansvarskriterierna får göras, det har EU lämnat 

till varje medlemsstat att själv avgöra. Frågan är vilka faktiska krav som ställs på 

undantagsanvändandet i Sverige. Räcker det med att det uppstår tveksamheter kring en 

medlemsstats asylsystem eller ska det vara klarlagt att det exempelvis förekommer brott 

mot EKMR artikel 3?101 Avsteg från Dublinkonventionen gjordes mycket restriktivt och 

denna praxis har fortsatt gälla.102 Migrationsverket och domstolarna har använt 

argument från EU-domstolen som menar att medlemsstaterna inte inför varje brist i en 

annan medlemsstat kan frångå den ansvarsfördelning Dublinförordningen ger. Det ska 

röra sig om en situation där en överföring kan anses stötande ur ett humanitärt 

perspektiv.103 Frågan är hur de argumenten kan användas idag då den praxis där de kom 

till uttryck har kodifierats i förordningens artikel 3.2. Att artikel 17.1 finns i 

Dublinförordningen öppnar för att göra undantag utöver då artikel 3.2 kan anses 

tillämplig; möjligheten finns till undantag då Sverige tycker att det krävs.  

4.3.2 Praxis från MiÖD och utfyllnad genom Migrationsverkets interna styrning 

Det har vuxit fram en relativt strikt praxis i Sverige kring medlemsstaternas möjlighet 

att göra undantag enligt det som idag är Dublinförordningens artikel 17.1. Det ska röra 

sig om starka humanitära skäl.104 Ett sådant skäl är den hänsyn som ska tas till principen 

om familjens enhet. I MIG 2010:18 gjordes undantag från Dublinförordningens 

ansvarskriterier för att säkerställa en asylsökandes rätt till respekt för familjeliv i 

enlighet med EKMR artikel 8. Av Dublinförordningens ingress framgår att särskild 

hänsyn ska tas till principen om familjens enhet. Av större relevans för undersökningen 

är MIG 2008:42 där MiÖD diskuterade frågan om undantag från Dublinförordningen 

kan göras i förhållande till principen om non-refoulement och EMKR artikel 3. Då 

yttrade MiÖD att det ankommer på Migrationsverket att ”försäkra sig” om att en 

överföring enligt Dublinförordningen inte strider mot Sveriges förpliktelser enligt 

EKMR. Samtidigt var MiÖD tydlig med att undantag från Dublinförordningen ska 

                                                
101 MIG 2008:42, se st. 7 och 10 under MiÖD:s yttrande. 
102 MIG 2007:8, se även MIG 2007:32. 
103 N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland, p. 81-85. Se även MIG 2008:42 och MIG 2010:21. 
104 MIG 2007:8 och MIG 2007:32. 
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göras restriktivt. Syftet med förordningen är att säkerställa att asylsökande får tillgång 

till asylförfarandet snabbt i någon av medlemsstaterna. Kravet på att verket ska 

”försäkra sig”, som överdomstolen uttryckt för tankarna till ett omfattande 

utredningsansvar. Resonemanget utvecklas i MIG 2013:23 och MiÖD argumenterar nu 

emot en alltför långtgående utredningsskyldighet. Det äventyrar Dublinförordningens 

syfte att snabbt ge den asylsökande tillgång till prövning i en, enligt förordningens 

kriterier, ansvarig medlemsstat. Resonemanget känns igen från EU-domstolen – ”att 

ofta och omotiverat göra avsteg från förordningens bestämmelser skulle inte gagna 

förordningens mål, varken medlemsstaterna eller de enskilda sökande.”105 Stor vikt 

läggs alltså vid att långa handläggningstider skulle motverka syftet med förordningen, 

att Sverige inte skulle nå upp till sina förpliktelser enligt förordningen. Trots att FL 7 § 

ger Migrationsverket utrymme att inhämta information från andra EU-medlemsstaters 

myndigheter menar MiÖD att det ofta skulle vara för tidskrävande att i enskilda fall 

inhämta försäkringar. Det skulle innebära ökad utredningsbörda för handläggare och 

längre väntan på beslut för den enskilde. Frågan som står obesvarad är i vilka fall det 

skulle vara rättfärdigat att ta sådan tid för att utreda. Även om MiÖD också i MIG 

2013:23 uppmärksammar att Sverige inte får svika sina förpliktelser enligt EKMR eller 

gå emot motsvarande regler i UtlL, slår domstolen alltså fast att ett alltför långtgående 

utredningsansvar inte kan läggas på Migrationsverket i Dublinärenden.106 Eftersom 

inget nytt prejudikat kommit från MiÖD sedan Europadomstolens dom i Tarakhel-målet 

får Migrationsverket följa sin interna styrning i förhållande till när individuella garantier 

eventuellt ska inhämtas från ett annat EU-lands myndigheter.107 Enligt verkets rättsliga 

kommentar bör verket inhämta uppgifter om mottagandet i Italien då det rör sig om 

barnfamiljer eller andra särskilt utsatta grupper. En sådan kontakt med de italienska 

myndigheterna kan göras i verkställighetsstadiet.108 När inhämtandet av garantierna kan 

ske bara några veckor innan överföringen blir det inte en tydlig del av utredningen. Det 

                                                
105 MIG 2013:23 se rubrik 6 st. 3. Jfr med N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland, p. 81-85. 
106 Prövningen gjordes sedan i Sverige men på grund av familjeenhetsskäl vilket inte är föremål för 
diskussion i denna uppsats. 
107 RCI 06/2014.  
108 Rättslig styrning, Migrationsverket (2014). 
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blir svårt för den enskilde att skapa sig en bild av situationen likaså att i det skedet 

försöka överklaga.109  

Ytterligare en situation där Dublinförordningens artikel 17.1 skulle kunna bli tillämplig, 

som inte befästs i praxis men som MiÖD snuddar vid i sitt resonemang i MIG 2010:18, 

är risken att olika medlemsstater kommer till olika slutsatser i sina asylprövningar. 

Exempelvis att en icke godtagbar tolkning av de gemensamma reglerna i 

skyddsgrundsdirektivet skulle tillämpas i någon medlemsstat. MIG 2010:18 gällde en 

familj där en familjemedlem eventuellt skulle prövas i en annan medlemsstat. Det 

ansågs viktigt att ta med i bedömningen att familjen skulle få en så enhetlig prövning 

som möjligt. Även om familjeenhetsaspekten med stor säkerhet var avgörande för 

argumentationen, öppnar den för spännande resonemang. Medlemsstaterna måste 

förhålla sig till de övriga rättsakterna i CEAS, där minimikrav för bland annat 

prövningen av skyddsskäl och mottagandevillkor ställs. Frågan kring om EU:s 

minimistandard når upp till kraven som ställs i internationell rätt är viktig, men är inte i 

fokus för den här uppsatsen.110 Nämnda fråga är däremot intressant då den diskretionära 

bedömning som möjliggörs genom Dublinförordningens artikel 17.1 kan komma att bli 

aktuell utifrån skillnader i tolkning och tillämpning av de rättsakter som utgör CEAS.111 

Sverige kan välja att ta på sig ansvaret för att pröva asylansökningar om bedömningen i 

en annan medlemsstat befaras striktare, eller utifrån Sveriges perspektiv ej rättsenlig 

eller inhuman. 

4.3.3 Europadomstolens krav på prövningen av EKMR art 3  

Europadomstolen slog tidigt fast att det inte är ett brott mot EKMR artikel 3 att 

kontrollera vilka som befinner sig på statens territorium. Däremot var domstolen tydlig 

med att en utvisning kan ge upphov till problematik som kan leda till 

konventionsbrott.112 Ska Migrationsverket förhålla sig till EKMR vid utredningen av 

Dublinärenden ställs kraven ytterst av Europadomstolen. Tidigare har Europadomstolen 

                                                
109 FARR (2015-05-17). 
110 För vidare läsning se exempelvis Hathaway, s 4 ff. 
111 Noll (2000), s 12. 
112 Vilvarajah mot Storbritannien, p. 102 – 103 och Cruz Varas m.fl. mot Sverige, p. 69 – 70. 
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yttrat att en klagan måste bli föremål för noggrann granskning av nationell myndighet 

om det finns risk för behandling i strid med artikel 3 EKMR.113 Beslut enligt 

Dublinförordningen får därför inte vara alltför formella, automatiska eller 

godtyckliga,114 något som kan tyckas svårförenligt med presumtionsanvändandet inom 

EU. I Cruz Varas-fallet ställs några riktlinjer upp för prövningen av EKMR artikel 3 i 

förhållande till en asylansökan. Illabehandlingen som riskeras vid ett återsändande 

måste uppnå en viss nivå av allvarlighet för att falla inom tillämpningsområdet för 

EKMR artikel 3. Denna miniminivå är relativ och beror på alla omständigheter i fallet. 

Prövande myndighet ska kolla på allt material som tagits fram och om nödvändigt ta in 

ytterligare på egen hand.115 I Vilvarajah-fallet fortsätter Europadomstolen på kriterierna 

från Cruz Varas-fallet och poängterar att kravet på utredningens grundlighet hänger 

samman med att EKMR artikel 3 är absolut. Omständigheterna som läggs fram ska ses i 

ljuset av den allmänna situationen i det aktuella landet likaväl som situationen för den 

enskilde i det specifika fallet.116 

Tarakhel-domen får ses som något av ett undantag i förhållande till övriga fall där även 

Europadomstolen ställt upp höga kriterier för när en överföring enligt 

Dublinförordningen kan anses stå i strid med EKMR artikel 3. Till skillnad från MiÖD i 

MIG 2013:23 kom Europadomstolen fram till att en överföring till Italien inte fick göras 

utan att överförande stat fått individuella garantier från Italien om familjens 

mottagande. Det ansågs inte vara en sådan situation att alla asylsökande riskerar 

inhuman behandling, men att de rapporter som presenterats om brister i landet skulle ses 

som en indikation på att enskilda kunde komma att behandlas i strid med EKMR artikel 

3.117 Även om det får anses avgörande att fallet rör en barnfamilj öppnar 

argumentationen för att en stat bör utreda eventuella brott mot EKMR artikel 3 i en 

                                                
113 Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien, p. 198.  
114 Tarakhel mot Schweiz, p. 123-132. 
115 Cruz Varas m.fl. mot Sverige, p. 74-76 och 83. 
116 Vilvarajah mot Storbritannien, p. 108. 
117 Tarakhel mot Schweiz, p. 100 – 115. 
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situation där det finns indikationer om brister i en medlemsstats asylsystem.118 

Europadomstolen påpekar tydligt i Tarakhel-målet att det finns en möjlighet i 

Dublinförordningen för icke-ansvarig stat att ta över ansvaret för asylprövningen. En 

fördragsslutande stat kan välja att inte överföra asylsökanden för att ta hänsyn till 

EKMR artikel 3. 

4.4 Sammanfattning – undantag i tre typfall 

Utifrån praxis kan grunderna för att motbevisa presumtionen och användandet av 

undantagsreglerna delas upp i tre typsituationer.119 Den första är om flera samstämmiga 

rapporter pekar på missförhållanden och brister som utgör en verklig risk för den 

asylsökande i mottagarlandet.120 I en sådan situation kan Dublinförordningens artikel 

3.2 bli aktuell. Den andra är i de situationer då det inte finns några egentliga rapporter 

om brister i mottagarlandets asylprocess.121 Dublinförordningens artikel 17.1 kan då bli 

tillämplig, men då måste omständigheterna för den enskilde nå upp till de krav MiÖD 

ställt enligt svensk praxis. Det finns en tredje typsituation som står mellan de två 

tidigare, en situation där viss rapportering finns som ger signaler om att brister 

förekommer i en medlemsstats asylsystem.122 I en sådan situation kan också 

Dublinförordningens artikel 17.1 aktualiseras. Situationer som dessa tre bör ses som 

potentiella presumtionsbrytare. De allra flesta Dublinärenden kan falla inom de 

presenterade typsituationerna vilket tyder på att ett i grunden relativt omfattande 

utredningsansvar vilar på ansvarig myndighet.  

                                                
118 I ett senare mål från Europadomstolen, A.M.E. mot Nederländerna, där en ensam, ”frisk och duglig” 
man hävdade liknande skäl återgick Europadomstolen till sin tidigare hållning i förhållande till Italien och 
krävde inte att utredande myndighet tog in enskilda garantier.  
119 Jfr Battjes m.fl., s 15 f. som också talar om dessa situationer. 
120 M.S.S. mot Belgien och Grekland och N.S. m.fl. mot Storbritannien och Irland. 
121 Se T.I. mot Storbritannien. 
122 Tarakhel mot Schweiz.  
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5 Migrationsverkets hantering av Dublinärenden 

5.1 Den svenska förvaltningen - EU:s påverkan 

5.1.1 Inledning 

Dublinförordningen är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig i Sverige och har 

företräde framför nationell rätt. Det är inte inom alla rättsområden som EU-samarbetet 

är så påtagligt som när Migrationsverket fattar beslut enligt Dublinförordningens regler. 

Enligt FEUF artikel 197 och 291 ska unionsrätten förverkligas på det nationella planet 

vid myndigheter och domstolar. Det innebär en skyldighet att ge EU-rätten företräde 

framför motstridig nationell rätt när de agerar inom unionsrättens 

tillämpningsområde.123 Det är vidare EU-domstolen enligt FEU artikel 19 som ytterst 

tolkar EU-rätten och avgör i vilka situationer och på vilket sätt unionsrätten ges 

företräde framför nationell rätt. Medlemsstaterna är skyldiga att beakta allmänna EU-

rättsliga principer när de agerar inom unionsrättens tillämpningsområde.124 

Lojalitetsprincipen och doktrinen om direkt effekt och företräde är alltid centrala för att 

förstå hur EU-rätten påverkar nationella rättsområden.125 Medlemsstaterna har på vissa 

områden sagt upp sina suveräna rättigheter och är bundna till att effektivt genomföra 

EU-rätten vid handlande inom EU:s tillämpningsområde.126 Det finns regler och 

principer som hanterar hur EU-institutionerna ska handlägga ärenden och förhålla sig 

till andra EU-organ och till allmänheten.127 För den problematik uppsatsen belyser är 

dock frågan om vad unionsrätten ställer för krav på den nationella 

förvaltningsmyndigheten av större intresse. I utredningen om en ny förvaltningslag i 

Sverige tas EU:s inverkan på stort allvar och diskussioner förs kring hur svensk 

förvaltningsrätt kan och bör närma sig EU-rättens förvaltningsrättsliga principer.128 Det 

                                                
123 Wall, s 259 f.  
124 Art 6.1-3 FEUF. Art 51 rättighetsstadgan. Wall, s 259 f. Hettne, s 256 f. 
125 Reichel, (red. Marcusson), s 45. 
126 Hettne, s 171 f., Wall, s 259 f.  
127 Reichel, (red. Marcusson), s 47.  
128 SOU 2010:29, s 53. 
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är tydligt att nationella myndigheter ska genomföra EU-rätt, men det är inte lika tydligt 

hur.129 

5.1.2 EU-rättens företräde och principen om god förvaltning 

När det gäller EU:s inverkan på den nationella förvaltningsrätten fungerar EU-rätten 

först och främst subsidiärt till medlemsstaternas egna regler, man talar om 

medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi.130 Utgångspunkten är med 

andra ord att medlemsstaterna får använda sina egna regler kring sin 

förvaltningsorganisation och process. Då EU saknar kompetens att besluta om 

medlemsstaternas förvaltningsorganisation blir det istället förvaltningsmyndigheterna 

själva, som i enlighet med fördragen, principerna och praxis, bär ansvaret för att 

implementera EU-rätten på ett riktigt och effektivt sätt.131 Det finns ändå åsikter om 

vilken inverkan EU-rätten har på medlemsstaternas förvaltning. Reichel har 

uppfattningen att EU:s påverkan på medlemsstaternas förvaltningsprocessuella regler 

kommer att öka.132 Principen om god förvaltning, som framförallt gäller EU:s egna 

institutioner, framkommer av rättighetsstadgans artikel 41 och ställer exempelvis krav 

på rätten att bli hörd och motivering av beslut. Principen om god förvaltning ställer allt 

som oftast inte högre krav än reglerna i FL, de nationella reglerna i Sverige bör kunna 

tillämpas utan oro för att inte uppfylla EU-rättens krav på förvaltningsområdet. Däremot 

är det viktigt att hela tiden förhålla sig till vad som händer inom EU-rätten och tillämpa 

en EU-konform tolkning även på förvaltningsrättens område.133 För även om utrymme 

ges för medlemsstaternas processuella autonomi får principen om god förvaltning ändå 

betydelse genom så väl sekundärlagstiftning som EU-domstolens praxis. Exempel på 

när konkreta förvaltningsrättsliga krav ställs är då sekundärlagstiftning fastställer att 

medlemsstaterna ska använda sig av en viss procedur eller då de innehåller regler om 

god förvaltning.134 Starkast genomslag för principen om god förvaltning förespår 

                                                
129 Reichel 2006, s 489 f.  
130 Reichel, (red. Marcusson), s 45 f. samt 57 f.  
131 Reichel, (red. Marcusson), s 45 f. samt 57 ff. 
132 Reichel 2006, s 490 f. 
133 Reichel 2006, s 502 f.  
134 Reichel, s 504 ff. 
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Reichel i de delar där den förstärker EU:s effektiva genomslag och har starkast koppling 

till att upprätthålla en gemensam standard för grundläggande rättigheter.135 Det bör vara 

möjligt att se Dublinförordningen som ett sådant exempel. Krav som uttryckligen ställs 

på medlemsstaternas förvaltning framkommer bland annat i förordningens artikel 4 och 

5. Artiklarna stadgar rätten till information och personlig intervju på ett språk som den 

asylsökande förstår och av en enligt nationella regler behörig person.  

5.1.3 Omsorgsprincipen 

Den EU-princip som snarast kan sägas ge uttryck för myndigheters 

utredningsskyldighet är omsorgsprincipen. Den kommer inte till uttryck i 

rättighetsstadgans artikel 41, men har tolkats in genom praxis från EU-domstolen.136 

EU:s institutioner ska enligt omsorgsprincipen handla opartiskt, rättvist och effektivt i 

förvaltningen av enskilda ärenden. Kraven på rättssäkerhet är starkt i fokus och 

tyngdpunkten ligger på noggranna utredningar. Spännande är att omsorgsprincipen ges 

ett annorlunda fokus när den riktas till medlemsstaternas förvaltning. I dessa fall siktar 

principen snarast på myndigheternas plikt att omsorgsfullt använda sina 

utredningsresurser för att underlätta EU-rättens genomslag.137 För medlemsstaterna blir 

den EU-rättsliga omsorgsprincipen på något sätt en förlängning av lojalitetsprincipen. 

Omsorgsprincipen ställer effektivitetskrav på medlemsstaterna, snarare än 

rättssäkerhetskrav vilket verkar vara fallet då principen gäller unionens egna 

institutioner.138 Det återstår att se vad det får för konsekvenser om svensk 

förvaltningsrätt närmar sig EU-rättsliga principer. Frågan är vilka aspekter som kommer 

väga tyngst; effektivitetsavvägningar eller enskildas rättigheter. 

                                                
135 Reichel (red. Marcusson), s 67. 
136 Reichel, s 345. 
137 Reichel, s 510. 
138 Reichel, s 525. 
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5.2 Migrationsverket – utredningsansvaret i Dublinärenden 

5.2.1 Migrationsverkets varierade utredningsansvar 

I egenskap av förvaltningsmyndighet styrs Migrationsverket alltså av både nationella 

förvaltningsrättsliga regler och av EU-rätten. Till detta kommer även en del 

specialregler som framförallt återfinns i UtlL. Genom att tyngdpunkten av prövningen 

ska ligga i första instans är det Migrationsverkets ansvar att se till att tillräckligt 

beslutsunderlag finns.139 Men när har Migrationsverket utrett tillräckligt? Förståelsen 

för tillämpningsområdet är beroende av att utredningsansvarets omfattning bestäms.140 

Migrationsområdet är mycket varierat och Migrationsverket behandlar en mängd olika 

ärenden och beslut vilket innebär att kravet på myndighets och enskilds agerande 

skiftar.141 Många av de ärenden som rör migranter kan liknas vid ärenden rörande social 

omsorg där enskilda ofta behöver stort stöd av aktuell myndighet i utredningssituation. 

En enskild kan ha svårt att visa exempelvis att de har rätt till bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (1980:620). På liknande sätt kan en enskild ha svårt att i frågor om 

den grundläggande rättigheten att söka asyl själv bevisa olika omständigheter och på 

egen hand ta tillvara sina rättigheter.142 Att den enskilde behöver stöd av det allmänna i 

dessa typer av väldigt avgörande ärenden kanske därmed är tydligt. Omfattningen av 

stödet – myndighetens skyldigheter – är dock inte självklart. MiÖD hanterade i sitt 

första prejudikat, MIG 2006:1 bland annat officialprincipen. Överdomstolen som 

återförvisade målet låter underinstanserna förstå att de måste ha en aktiv 

utredningsledande roll, men någon mer ingående vägledning angående innebörden av 

utredningsansvaret ges inte i fallet. MIG 2006:7 behandlar också utredningsansvaret. I 

båda fallen poängteras vikten av att använda relevant och uppdaterad landinformation. 

MiÖD kommenterar vidare att alla ärenden, även de enklare måste hanteras enligt FL, 

UtlL samt rättspraxis i övrigt. Kraven på kommunikation och utredning måste följas.143 

                                                
139 Prop 2004/05:170 s 153 f. Stern, (red. Lerwall), s 49 f.  
140 Diesen m.fl., s 148 f. Lagerqvist Veloz Roca, s 11f. 
141 Diesen, m.fl., s 148 f. Lagerqvist Veloz Roca, s 11f. och s 34. 
142 Lundin, (red. Marcusson), s 204.  
143 Diesen m.fl., s 170 f. 
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UNHCR:s handbok som är en viktig rättskälla i ärenden rörande flyktingskap talar om 

utredarens ansvar att i vissa fall ”utnyttja alla till buds stående medel för att få fram 

erforderlig bevisning till stöd för den sökande.”144 Att Migrationsverket har 

utredningsansvaret måste däremot skiljas från det faktum att den sökande har en 

uppgiftsskyldighet och ska bidra med de fakta som den enskilde disponerar över.145  

Som sagt gäller generellt inom förvaltningsrätten att ett större ansvar åläggs den som 

önskar något. Är det å ena sidan ”det allmänna” som vill att enskild ska tåla något från 

samhällets sida, till exempel inom migrationsrätten att godta ett internt flyktalternativ, 

är omfattningen av utredningsansvaret stort. Migrationsverket måste visa att det finns en 

säker plats att återvända till för den som har konstaterats vara skyddsbehövande.146 Är 

det å andra sidan en enskild som vill komma i åtnjutande av en förmån, till exempel ett 

visum till Sverige är det istället den enskilde som får visa sig berättigad till förmånen. 

Mellan dessa två ärendetyper återfinns merparten av specialförvaltningsrättens 

ärenden.147 Problematiken ligger i att fastställa hur långt den förvaltningsrättsliga 

officialprincipen sträcker sig i den aktuella ärendetypen – här Dublinärendet. Frågan är 

vilken typ av ärende en överföring enligt Dublinförordningen är och hur omfattande 

Migrationsverkets utredningsskyldighet är i de ärendena.   

5.2.2 Utredningen av Dublinärenden hos Migrationsverket  

Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen innebär att asylansökan inte prövas 

materiellt i Sverige utan sänds över för prövning i den ansvariga medlemsstaten. I 

praxis har slagits fast att överföringsbeslutet förenas med ett beslut om avvisning.148 

Enligt UtlL 1 kap 9 § gäller det som föreskrivs för avvisningar och utvisningar även för 

beslut enligt Dublinförordningen, vilket gör att särskilda krav ställs på Migrations-

verkets utredning av eventuella överföringsärenden. Enligt UtlL 13 kap 1 § måste en 

                                                
144 Se UNHCR:s handbok art 196. I MIG 2006:1 slår MiÖD fast att handboken är en viktig rättskälla 
inom asylrätten.  
145 MIG 2006:7., Diesen m.fl., s 190 f.  
146 MIG 2009:4. 
147 Lagerqvist Veloz Roca, s 34. 
148 MIG 2006:4. 
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muntlig handläggning hållas innan beslut om avvisning eller utvisning tas. Tanken 

bakom att hålla muntlig utredning är att det ska skapa ett bättre underlag för att nå så 

riktiga beslut som möjligt.149 I UtlL 13:3 ställs krav på all muntlig handläggning hos 

Migrationsverket, krav som i förhållande till Dublinärenden förtydligats i praxis. I MIG 

2007:4 framgår att omständigheter som behöver klargöras noga ska utredas vid den 

muntliga handläggningen. Den enskilde ska ges möjlighet att uttala sig, svara på frågor 

och redogöra för sin ståndpunkt. MiÖD är ändå tydlig med att det inte kan ställas lika 

höga krav på den muntliga handläggningen i Dublinärenden som i ärenden där en 

materiell prövning av asylskäl görs.  

Inledningsvis är dock alla asylärenden Dublinärenden då alla som lämnar in en 

asylansökan i Sverige, och i EU, går igenom processen av att ansvarig medlemsstat ska 

fastslås. Vid ansökningstillfället registreras asylansökan, fingeravtryck tas och vissa 

frågor ställs kring den asylsökandes familjesituation, eventuella vårdbehov och resa.150 

Om det redan vid ansökningstillfället konstateras att ärendet vidare ska hanteras enligt 

Dublinförordningen exempelvis genom en fingeravtrycks träff i Eurodac-systemet, 

visering i en passhandling eller om familj finns i ett annat EU-land upprättas ett särskilt 

protokoll där särskilda frågor ställs. Kommer inget särskilt fram som föranleder att en 

överföring inte bör ske kan en begäran om överföring skickas till den aktuella 

medlemsstaten. UtlL krav på muntlighet anses vara uppfyllt i Dublinärenden vid detta 

första registreringstillfälle hos Migrationsverkets ansökningsenhet.151 Ytterligare 

utredning kan göras om det behövs i det enskilda fallet. Vid utredningen närvarar 

Migrationsverkets tjänsteman, en tolk och den asylsökande. Efter den senaste 

revideringen av Dublinförordningen ställs högre krav på juridisk hjälp.152 

Utgångspunkten i Sverige för Dublinärenden är ändå att det inte finns behov av ett 

                                                
149 Prop 1988/89:86, s 83 
150 I MIG 2007:4 framgår hur ett Dublinärende hanteras hos Migrationsverket. Informationen har 
kompletterats av uppgifter som framkommit i samtal med tjänstemän på Migrationsverkets Dublin-enhet. 
Se även information publicerad på FARR:s hemsida under rubriken Ombud och Process. 
151 MIG 2007:4. 
152 Se Dublinförordningens art 6 som stadgar att barn ska företrädas, samt art 27 som ställer krav på 
rättsligt stöd under vissa ytterligare förhållanden.  
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offentligt biträde, alltså juridisk hjälp för den enskilde.153 När ärenden gäller barn utan 

vårdnadshavare ska offentligt biträde förordnas och enligt MIG 2014:29 finns 

ytterligare undantagsfall där behovet finns. MiÖD yttrar att det exempelvis kan röra sig 

om när det finns indikationer på att en överföring skulle vara olämplig att genomföra.154  

I normalfallet är det alltså vid det första mötet mellan en asylsökande och 

Migrationsverket som viktiga avvägningar i förhållande till Dublinförordningens artikel 

3.2 och 17.1 ska göras. Utgångspunkten är att så sker utan att den asylsökande har 

tillgång till juridiskt stöd i form av offentligt biträde. Utredningsansvaret för de enskilda 

tjänstemän som behandlar ärendet bör därför vara förhållandevis omfattande. 

Dublinärendet kan till sin karaktär knappast liknas vid ett ansökningsärende. Det är 

snarast Migrationsverket som genom en eventuell överföring kräver att den enskilde ska 

tåla något, vilket ökar utredningsansvarets omfattning. Kunde alla EU-medlemsstater 

presumeras som säkra länder för asylsökande skulle ett Dublinärende kunna hanteras 

mer administrativt vilket ofta minskar graden av myndighetens utredningsansvar. Att 

EU-domstolen slagit fast att presumtionen kan motbevisas tyder däremot på ett mer 

långtgående utredningsansvar för nationella myndigheter i Dublinärenden.  

Utredningsansvaret bör nog däremot inte jämställas med de mycket extensiva 

skyldigheter Migrationsverket har då en asylsökande med fastställda skyddsbehov anses 

ha ett internflyktsalternativ. Emellertid är det viktigt att bära med sig att Sveriges 

förpliktelser enligt EKMR inte minskar enbart genom andra ingångna samarbeten. 

Skyldigheten att utreda eventuella brott mot EKMR artikel 3 är alltså densamma trots 

Dublinförordningen.  

                                                
153 UtlL 18 kap 1 §, se MIG 2008:7 och MIG 2014:29 som uttrycker presumtionen att förutsättningar 
saknas att förordna offentligt biträde i Dublinärenden. 
154 Se även Migrationsverkets RCI 07/2014 och RCI 06/2014. 
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6 Avslutande analys och utblick 

6.1 Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden – aspekter som 

påverkar omfattningen 

6.1.1 Inledning och en kort sammanfattning av problematiken 

Dublinsystemet kritiseras på flera sätt. Många ifrågasätter systemets effektivitet och 

andra dess behandling av enskilda människor som söker asyl. Oavsett vad en tycker 

eller vad som kommer att hända med systemet så bör frågor kring tillämpningen i detta 

nu vara värda att ställa. Som första instans i förvaltning av migrationsärenden bär 

Migrationsverket ett stort ansvar för genomförandet av Dublinförordningen i Sverige. 

Ansvaret innefattar både att på ett effektivt sätt ge EU-rätten genomslag i nationell rätt 

och se till att så riktiga beslut som möjligt nås i enskilda Dublinärenden. Det är inte 

alltid tydligt hur långt myndigheters utredningsskyldighet sträcker sig. Det finns 

generellt sett ett behov av att diskutera förvaltningsmyndigheters utredningsansvar, 

kanske särskilt i en alltmer globaliserad ”rättsverklighet” där inte bara svensk rätt ska 

beaktas. Migrationsverkets utredningsansvar vid överföringsärenden enligt 

Dublinförordningen har varit i fokus i undersökningen. Olika aspekter som kan påverka 

omfattningen av det ansvaret har belysts och under följande rubriker ska de presenteras 

och slutligt analyseras.  

6.1.2 Dublinförordningens systematik 

Utgångspunkten i förordningen är principen om ömsesidigt förtroende och tanken att 

asylprocessen kan effektiviseras genom en presumtion att alla EU-länder har rättsenliga 

asylsystem. Att helt utan större utredningsinsatser kunna sköta överföringar av 

asylsökanden mellan EU-länder lyser på något sätt igenom Dublinförordningen som det 

optimala fördelningsförfarandet; kanske mer en administrativ utopi än human hantering 

av berörda människor. När den svåra situationen för asylsökande i Grekland 

uppdagades ställdes frågan om presumtionens räckvidd på sin spets. EU-domstolen slog 

fast att presumtionen går att motbevisa. Genom praxis är det däremot svårt att utläsa när 
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presumtionen i praktiken alls kan bli aktuell och vilket syfte den i så fall fyller. EU-

domstolens argumentation framstår till viss del som tvetydig, å ena sidan poängteras att 

medlemsstaterna måste respektera enskildas rättigheter vid tillämpningen av 

förordningen, å andra sidan riktas kritik mot att för ofta göra avsteg från 

ansvarskriterierna. Hos MiÖD har ovanstående resonemang plockats upp i kombination 

med åsikten att EU:s institutioner bär det yttersta ansvaret för när undantag får göras. 

Argumentationen blir problematisk när förordningens genomförande framstår som ett 

tungt vägande skäl i sig för att inskränka utredningsansvaret.  

I den reviderade versionen av förordningen finns två möjliga vägar till avsteg från 

Dublinförordningens ansvarskriterier som annars ska följas. Den ena är ska-regeln i 

förordningens artikel 3.2 som innebär att medlemsstaterna inte ska överföra en person 

till en annan medlemsstat vars asylsystem i princip kollapsat. Artikel 3.2 är en 

kodifiering av praxis från EU-domstolen. Om det enbart är EU-domstolen som avgör 

när det är omöjligt att överföra asylsökanden till viss medlemsstat är däremot inte helt 

klart. Den andra möjligheten till avsteg från förordningen finns i artikel 17.1, vilken 

tydligare öppnar för medlemsstaternas egen bedömning att ta över ansvaret för 

asylprövningen i det enskilda fallet. Sverige har intagit en relativt restriktiv hållning till 

när den diskretionära klausulen bör användas. Undersökningen pekar på att 

Dublinförordningens artikel 3.2 såväl som dess artikel 17.1 ger uttryck för att principen 

om ömsesidigt förtroende inte kan få fullt genomslag på migrationsområdet. 

Dublinförordningens systematik med nämnda undantagsregler ställer således i sig upp 

krav på ansvarig myndighet att i vissa fall agera på annat sätt än vad som annars hade 

följt direkt av förordningen. Migrationsverket är skyldigt att uppfylla de krav som följer 

av Dublinförordningen – EU-domstolens krav angående artikel 3.2 samt MiÖD:s krav 

angående artikel 17.1. En slutsats är således att ett Dublinärende inte kan hanteras rent 

administrativt, viss utredning krävs för att fastställa om en överföring enligt 

förordningens ansvarskriterier verkligen ska eller bör göras.  
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6.1.3 Förhållandet till EKMR  

I den praxis som tagits upp blir flera faktorer synliga som Migrationsverket måste ta 

hänsyn till i en utredningssituation. Förhållandet mellan Dublinförordningen och andra 

rättsakter är en sådan aspekt. I uppsatsen har EKMR artikel 3 berörts som ett exempel 

på en påverkansfaktor ur den europeiska folkrätten. Praxis från Europadomstolen visar 

att Dublinförordningen inte ger Sverige ansvarsfrihet i förhållande till EKMR. MiÖD 

påtalar ofta Sveriges skyldigheter enligt EKMR men lutar sig samtidigt mot lånade 

argument från EU-domstolen att avsteg från förordningen ska göras restriktivt då något 

annat skulle hota de syften Dublinsystemet vill uppnå. Uppsatsen visar alltså på en 

potentiell konflikt som utredande myndighet ställs inför då konventionsbundna stater 

alltid är ansvariga för att brott mot konventionen inte begås. EKMR artikel 3 och övriga 

bestämmelser i konventionen så de uttolkas av Europadomstolen ställer egna krav på 

Migrationsverket som utredande myndighet. Att rättigheter enligt instrument som 

binder medlemsstaterna utanför EU-rätten kan komma i konflikt med 

Dublinförordningen bör tala för att en mer omfattande utredning kan krävas för att nå 

ett riktigt beslut. 

6.1.4 Förvaltningsrättsliga aspekter 

De regler som idag finns i FL 4–7 §§ kan sammanfattande sägas ge uttryck för den 

balansgång myndigheterna måste gå mellan vägledande, hjälp och processekonomiska 

aspekter. Avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet är inte lätt att göra och i 

vissa fall glider de in i varandra. En utredning kan knappast göras fullständig i ett 

ärende, det skulle både bli orimligt dyrt för staten och troligen skada den enskilde i form 

av en alltför långdragen process. Däremot krävs mer omfattande utredningsinsatser då 

ärendet är av ingripande art och, som Dublinärenden, berör grundläggande rättigheter. 

Gränsdragningsproblematiken framträder tydligt, även inom EU-rätten som påverkar 

svensk förvaltningsrätt både direkt och indirekt. Dublinförordningen är ett tydligt 

exempel på det då den är direkt tillämplig i svensk rätt och ska ges effektivt genomslag 

nationellt. Direkt i förordningen ställs vissa processuella krav exempelvis på 

muntlighet. Vidare tyder mycket på att de EU-rättsliga principerna om god förvaltning 
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och omsorg, som i första hand skapats för att styra EU:s egna institutioner, påverkar 

medlemsstaterna. Frågan är om enskildas rättigheter i större omfattning kommer få ge 

vika för EU-rättens effektiva genomslag eller om rättighetsaspekterna snarare stärks 

med ett tydligare EU-perspektiv. Påverkan sker genom EU-domstolens domar men även 

genom svensk politik, i utredningen om en ny förvaltningslag påtalas vikten av att 

närma sig EU-rättens principer. Vad principerna kommer få för effekt inom svensk 

förvaltningsrätt på längre sikt återstår att se, men för Migrationsverket kan det vara 

ytterligare en gränsdragningsproblematik att förhålla sig till. 

Förvaltningsrättsligt ligger också stor problematik i de oklarheter som finns kring vad 

som bör gälla processuellt för förvaltningen. Framförallt är begreppsanvändningen som 

rör officialprincipen och angränsande frågor inte koherent varken hos 

förvaltningsmyndigheterna, domstolarna eller i doktrin. Det skulle vara spännande att se 

vad ett lagfästande av officialprincipen i FL skulle innebära. Vad skulle konsekvensen 

bli om det även kunde ske i speciallagstiftning, i UtlL? Allt skulle dock inte bli glasklart 

bara genom att officialprincipens tillämplighet förtydligades. Undersökningen visar på 

att viss problematik finns inbyggd i principen; omfattningen av utredningsansvaret 

bestäms utifrån ärendetypen, vad dess beskaffenhet kräver, vilket vi läser ur FPL 8 §. 

Utredningsskyldigheten hamnar någonstans på en obestämd skala. Ett Dublinärende ska 

således placeras någonstans på skalan mellan ansökan om turistvisum och ansökan om 

asyl där ett internt flyktalternativ är aktuellt. De utredningsinsatser som krävs i dessa 

olika ärendetyper varierar stort mellan att vägleda enskild till vilka blanketter som ska 

fyllas i till att visa att det finns ett rimligt och relevant alternativ för en person med 

klarlagt skyddsbehov att slå sig ner i en annan del av sitt hemland. Ett förtydligande av 

Migrationsverkets roll som första instans med huvudansvar för utredningen skulle vara 

välkommet. Kanske särskilt viktigt med klargöranden kring ansvaret i Dublinärenden 

där EU-rätten är avgörande. Ansvarsfriande argument på EU-rättslig grund med 

principen om ömsesidigt förtroende som utgångspunkt bör undvikas eftersom andra 

skyldigheter kvarstår, exempelvis i förhållande till EKMR.  
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6.2 Omfattningen av Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden 

– avslutande kommentar 

”Ett själlöst tillämpande av rutiner kan leda till för den enskilde allvarliga 

rättsförluster.”155 

Analysen visar på att området är komplext. Migrationsverkets avvägningar mellan ett 

effektivt genomslag för EU-rätten, den enskildes rättssäkerhet och processekonomiska 

aspekter tycks göras på ett inte alltid genomtänkt sätt. Olika aspekter visar att ansvarig 

myndighet har ett utredningsansvar i Dublinärenden. Utredningen går ut på att fastställa 

huruvida en överföring enligt förordningens ansvarskriterier ska och kan göras. 

Utredningsansvaret åligger myndigheten i såväl fall där en överföring troligtvis är okej, 

som i fall där exempelvis landinformation ger indikationer på brister. Utgångspunkten 

bör vara att utredningsansvaret i Dublinärenden är relativt omfattande, även om det 

sedan kan variera mellan ”enkla” och ”svåra” fall. Enligt min bör omfattningen av 

utredningsansvaret bestämmas av de rättigheter och skyldigheter som blir aktuella i 

ärendet och begränsas av rimliga processekonomiska krav, snarare än ett effektivt 

genomförande av Dublinförordningen i sig. Ett motsatt resonemang där förordningens 

genomdrivande begränsar möjligheten att utreda eventuella brott mot exempelvis 

EKMR artikel 3 blir problematiskt då Dublinförordningen uttryckligen syftar till att 

skapa ett starkt asylsystem som på ett effektivt sätt ska ge enskilda tillgång till 

internationellt skydd. Den restriktiva hållning EU-domstolen har, Dublinförordningens 

artikel 3.2 ger uttryck för och MiÖD anammat i förhållande till artikel 17.1 synliggör 

dock att Dublinförordningen även har andra syften. Ett ändamål är att omfördela 

asylansökningar mellan medlemsstaterna, något som inte alltid stämmer överens med en 

medlemsstats kapacitet eller den enskildes intresse. Att utreda Dublinärenden är en 

balansakt mellan nationella, europarättsliga och internationella regler, vilket tyder på ett 

omfattande utredningsansvar för Migrationsverket. En viktig insikt är att såväl den 

allmänna situationen i ett visst land som specifika omständigheter i det enskilda fallet 

                                                
155 RÅ 1974 ref 29, Petrén, utveckling av sin mening. 
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kan leda till slutsatsen att en överföring inte ska eller bör göras. I vissa fall får 

Migrationsverkets nuvarande insatser vid Dublinärenden anses tillräckliga, men i andra 

antagligen inte för att nå upp till de krav som ställs. Det går inte att själlöst tillämpa 

rutiner då ett ömsesidigt förtroende ifrågasätts. 

6.3 Utblick 

Undersökningen har väckt ytterligare frågor som inte har haft sin plats inom ramen för 

uppsatsens problemformulering. Det är frågor om bevisbördebegreppet inom 

förvaltningsrätten. Tillämpningsskillnader i EU:s shared norms på migrationsområdet, 

exempelvis Dublinärenden där förföljelse på grund av sexualitet aktualiseras. Effekter 

av Dublinförordningens ”neutrala” fördelningskriterier är vidare en intressant aspekt. 

Dublinförordningens vara eller icke vara återstår att se, men klart är att målet att nå ett 

fungerande gemensamt asylsystem inte tar bort statens ansvar för individens 

rättssäkerhet i det enskilda fallet. 
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