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Sammanfattning 

 

Dublinförordningen innehåller ”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 har enklare förklarat etablerat principen om första ankomst-

land inom EU som ansvarigt för asylsökanden. Förordningen har fått utstå om-

fattande kritik bl.a. efter att Greklands asylsystem kollapsat under det stora 

trycket på medelhavsländerna.  

 

Den 1 januari i år (2014) trädde en ny förordning i kraft, Dublin III. Denna har 

omarbetats i relativt stor utsträckning och denna uppsats behandlar dessa om-

arbetningar och tillägg ur ett kritiskt perspektiv. Uppsatsen behandlar därefter 

ensamkommande barns roll i förordningen och i samband med detta principen 

om barnets bästa. Utgångspunkten för framställningen är den äldre förordning-

en, Dublin II.  

 

På asylrättens område så är det främst EU som lagstiftar varför denna förord-

ning får stor betydelse för rättstillämparen i Sverige. I Sverige är det Migrat-

ionsverket som ansvarar för asylsökande och därmed tillämpningen av förord-

ningen. Genomgående i framställning tas hänsyn till de ställningstaganden som 

Migrationsverket framfört. Båda delar i framställningen; förordningens föränd-

ringar och ensamkommande barns situation avslutas med en analys av rättslä-

get samt en kritisk diskussion.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

År 2013 sökte ca 62 800 människor asyl i Sverige. Under samma år behandla-

des 9 600 ärenden i enlighet med Dublinförordningen, s.k. ”Dublinärenden”. 

Bland dessa asylsökande fanns 3 900 ensamkommande barn. Bakom dessa 

siffror finns människor som anländer till Sverige, ofta efter en dramatisk flykt 

från hemlandet, med krig, förföljelse och förluster av familjemedlemmar färskt 

i minnet. Av geografiska skäl anländer dessa människor ofta till ett land nära 

medelhavet såsom Grekland, Italien eller Malta. De får, eller blir tvingade, att 

lämna sina fingeravtryck och om de därefter reser vidare inom EU är de nu, 

ofta ovetande, ”Dublinärenden”.
1
    

 

Den här uppsatsen kommer att behandla Dublinförordningen i stort och ensam-

kommande barns roll i denna mer specifikt. Den 1 januari år 2014 trädde en ny 

Dublinförordning (Dublin III)
2
 i kraft som en del i det ”asylpaket” som antogs 

av Europaparlamentet den 12 juni 2013.
3
 Förordningen har omarbetats under 

en lång tid och medför många förändringar gentemot den tidigare regleringen 

(Dublin II).
4
  Den har många gånger hamnat i blåsväder och kritiserats från 

olika håll av olika anledningar, majoriteten av gångerna av humanitära skäl, bl. 

a. med hänvisning till EKMR.
5
 

 

 I det mest tongivande fallet dömdes Belgien för att ha skickat tillbaka en asyl-

sökande till Grekland enligt Dublinförordningen. Det var där uppenbart att 

förhållandena för asylsökanden inte levde upp till EKMR:s krav och att landet 

                                                           
1
 Alla siffror hämtade från Migrationsverkets årsredovisning 2013. 

2
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier 

och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansö-

kan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat. 
3
 ”Asylpaketet” innefattar även mottagandedirektivet, Eurodac, procedurdirektivet samt 

skyddsgrundsdirektivet. 
4
 Dublin IIIs föregångare: ”Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om 

kriterier och mekanismer för att avgöra [...]” 
5
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 



7 
 

hade systematiska brister i sitt asylsystem.
6
 Det har i Sverige under tillämp-

ningen av Dublin II inte funnits någon möjlighet att förordna offentliga biträ-

den varken för barn eller vuxna, inhibition har varit önsketänkande och barnets 

bästa har haft låg (om någon) prioritet. I förordningen gjordes det minimal 

skillnad på barn och vuxna vilket har lett till orimliga konsekvenser.  

 

1.2   Syfte och frågeställningar  

 

Lite mer än 15 % av alla asylsökanden behandlas alltså enligt en EU-

förordning som få har hört talas om. Flyktingpolitiken har aldrig diskuterats 

lika flitigt som nu (2014) och som medlemmar i EU har vi lämnat ifrån oss en 

stor del av vår makt att styra över denna. Det är därför viktigare än någonsin att 

fästa vikt vid och förstå vilka EU-regler som styr och huruvida dessa är till-

räckliga. Den nya förordningen kommer att få stora praktiska konsekvenser för 

rättstillämparen samt för de människor som behandlas enligt förordningen.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de delar av Dublin III som omarbe-

tats, främst de helt nya artiklarna. Syftet besvaras närmare genom följande frå-

geställningar: 

 

- Vilka förändringar innebär Dublin III i jämförelse med tidigare förord-

ning, alltså indirekt – vad är gällande rätt? 

- Vilka artiklar aktualiseras i fråga om ensamkommande barn och vad in-

nebär dem? 

- Uppnås syftet med förordningen i och med dessa förändringar, och är 

detta tillräckligt? Vad finns det för andra möjliga lösningar? 

 

1.3 Metod och material 

 

Först och främst har den klassiska rättsdogmatiska metoden använts då avsik-

ten är att tolka och systematisera gällande rätt. Avslutningsvis intas en kritisk 

                                                           
6
 Europadomstolens dom den 21 januari 2011 i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, nr 

30696/09 (Grand Chamber).   
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utgångspunkt med fokus på de förbättringar som kan genomföras i förhållande 

till det rådande rättsläget. Till viss del har även en rättsociologisk metod till-

lämpats då det ger ett begränsat resultat att endast använda sig av de tradition-

ella rättskällorna. Rätten behöver sättas i ett samhälleligt perspektiv för att en 

diskussion rörande de bestämmelser som behandlas ska bli relevant.
7
   

 

För att uppnå målet med den rättsdogmatiska metoden, att tolka och systemati-

sera gällande rätt, används de traditionella rättskällorna. Dessa ger framställ-

ningen en legitim grund att stå på. De rättskällor som jag valt att använda mig 

av är främst EU:s rättsakter (Dublinförordningarna i synnerhet), lag (utlän-

ningslagen (2005:716) specifikt) samt praxis; denna kommer från EU-

domstolen, Europadomstolen samt Migrationsöverdomstolen (MiÖD).  

 

I princip lika stor betydelse för den här framställningen har icke-bindande 

rättskällor, s.k. ”soft law”, haft då det är svårt att hitta doktrin på asylrättens 

område, speciellt då ämnet EU-rätt läggs till i ekvationen. ”Soft law” stimule-

rar det rättsociologiska perspektivet i den här uppsatsen, den har ofta sin ut-

gångspunkt i samhälleliga problem och även om den är kontroversiell i viss 

utsträckning får den större betydelse hela tiden. Ett flertal FN-rättsakter har 

status såsom soft law, t.ex. Barnkonventionen. Jag har även använt mig av 

skrifter som kanske inte kan anses ha status som soft law men som är väl un-

derbyggda från betrodda källor (exempelvis Amnesty och Röda Korset). Av 

samma anledningar har jag vid ett fåtal tillfällen använt mig av tidningsartiklar 

i framställningen för att belysa de samhälleliga problem som förordningen och 

flyktingregleringen gett upphov till.  

 

I övrigt kan tilläggas att stor vikt och nytta har kommit ur Migrationsverkets 

databas Lifos där prejudikat och rättsliga ställningstaganden gjorts lättillgäng-

liga.    

 

                                                           
7
 Korling, Fredrik och Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 1:3 u:u, Studentlitteratur 

AB, Lund, 2013 – Se kapitel 2 ”Rättsdogmatisk metod”. 
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1.4 Avgränsning 

 

Att begränsa sig då man hittat ett intressant ämne, i detta fall en förordning, är 

svårt. Optimalt skulle vara att få undersöka förordningen från början till slut, 

från första till sista artikel, men detta skulle förstås ta tid och kräva mycket 

arbete. Kanske skulle uppsatsen tappa sin relevans?  

 

Istället har jag valt att, då förordningen får anses relativt ny, redogöra för de 

praktiska förändringarna i stort och de förändringar som gäller för ensamkom-

mande barn i smått. Först och främst ligger fokus på dessas rättigheter enligt 

förordningen, och i relevanta delar även utlänningslagen. Uppsatsen är uteslu-

tande inriktad på vilken effekt förändringarna innebär för den enskilda samt för 

den svenske rättstillämparen, varför jag har gjort en avgränsning gentemot res-

ten av EU-länderna. Den praxis som tagits hänsyn till är svensk (MiÖD), föru-

tom då EU-domstolen eller Europadomstolen yttrat sig i frågan. Framställning-

en kan tyckas vara uteslutande inriktad på EU-rätt men i analys och diskussion 

är utgångspunkten vilken effekt förändringarna kommer att få i Sverige. 

 

1.5 Disposition 

 

Framställningen är uppdelad så att den första delen av uppsatsen innehåller 

bakgrund, definitioner samt en systematisk genomgång av de förändringar som 

genomförts. Denna görs i princip artikel för artikel. Därefter förs en mer ingå-

ende diskussion kring de största och viktigaste förändringarna. De artiklar som 

tas upp till granskning är ett resultat av efterforskningar och eget urval. De är 

som sagt till stor del inriktade på de artiklar som har praktisk betydelse för den 

enskilde.  

 

Den andra halvan är upplagd på i princip samma sätt men berör än mer ingå-

ende de förändringar som genomförts avseende ensamkommande barn. Tanken 

är att börja brett för att sedan smalna av och att det föregående hela tiden ska 

vara till nytta för det som kommer.  
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2. Bakgrund och definitioner 

2.1 Historia  

 

Dublinförordningen hette från början Dublinkonventionen och signerades i 

Dublin den 15e juni 1990 av de dåvarande tolv medlemsstaterna. Det skulle 

dröja till den 17 mars 2003 innan konventionen blev en förordning och därmed 

inkorporerad i unionsrätten. Syftet med förordningen är, som alltid då EU lag-

stiftar, att harmonisera medlemsländernas lagstiftning. Rent praktiskt har för-

ordningen etablerat principen om första ankomstland, det vill säga att det är 

första ankomstland inom EU som avgör var asylansökan ska behandlas. För-

ordningen är ett instrument för att avgöra var första asylland ska anses vara, 

reglera tidsfrister etc. Rätten att lagstifta i asylfrågan är numera en s.k. delad 

befogenhet enl. art 67 FEUF, här specifikt punkten 2: 

 

  ”2. Unionen ska säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre 

gränserna, och den ska utarbeta en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av de 

yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för 

medborgare i tredjeländer. I denna avdelning likställs statslösa personer med medborgare i 

tredjeländer.” 

 

Detta skedde i och med Lissabonfördraget år 2009, men samarbetsmöjligheter-

na stärktes redan efter Amsterdamfördraget. Dublinförordningen är på sätt och 

vis resultatet av ovanstående artikel. I preambeln till förordningen klargörs 

målsättningar och det nämns bl.a. att det ska finnas ett ”tydligt och praktiskt 

tillvägagångssätt” att avgöra vilket land som är ansvarigt för asylprövningen. 

Detta ska göras med objektiva metoder.
8
 I samma stycke nämns det även att det 

ska gå snabbt, vilket får sägas vara ett av de stora målen med förordningen. Det 

ska alltså snabbt och på ett enhetligt sätt kunna avgöras var en asylprövning 

ska ske och därefter ska den göras på objektiva kriterier, vilket i praktiken 

skulle betyda att asylsökanden är garanterade samma resultat oavsett var de får 

sitt ärende prövat. Man vill även motverka att ansökan om asyl lämnas in i mer 

än ett land. Principen om första ankomstland är utgångspunkten i förordningen 

men på senare tid har man behövt ta ställning till huruvida denna kan tillämpas 

                                                           
8
 Inkluderar bl.a. Eurodac vilket redogörs för noggrannare längre fram. 
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utan undantag. I några fall har, som nämnts ovan, EU-domstolen valt att klassa 

återsändandet av asylsökande till det första landet de varit i enligt Dublinför-

ordningen som icke humanitärt. Det är bl.a. detta som man tagit hänsyn till i 

Dublin III-förordningen vilket kommer att redogöras för grundligare senare i 

framställningen. Det kan dock nämnas redan nu att problemet ”löstes” med en 

helt egen reglering. 

 

2.2 EU-rättens roll  

 

Något kort kan nämnas om EU-rättens roll i den svenska rättsordningen, främst 

för att klargöra varför denna förordning får så stor betydelse. Som nämndes 

tidigare är uppgiften att lagstifta inom asylrätten en delad befogenhet, vilket 

innebär att medlemsländerna visserligen har rätten att själva stifta lag på de 

berörda områdena, men endast om inte EU gjort det. Lagstiftaren måste även ta 

hänsyn till de allmänna principer som finns inom EU (t. ex icke-

diskriminering). För Sverige är det alltså en ”begränsad frihet” att lagstifta i 

asylfrågor. 

 

Tidigare var Dublinförordningen en konvention vilket begränsade använd-

ningsområdet. Generellt för konventioner gäller att de är tillämpliga mellan 

stater. År 2003 blev Dublinkonventionen istället en förordning, vilket fick stor 

praktisk effekt. En förordning fungerar som nationell lag och är direkt tillämp-

lig i alla medlemsländer. Dublinförordningen är alltså en del av unionsrätten 

(den sekundära), vilket får stor betydelse framförallt för den enskilde.
9
 Att den 

är en del av unionsrätten innebär att den är en del av den svenska rättsordning-

en, men åsikterna går isär inom rättskälleläran. Var hamnar egentligen en för-

ordning? På många sätt kan den jämställas med grundlag då den i Sverige till-

lämpas framför nationell lag, men frågan har aldrig fått ett definitivt svar. Det 

som är intressant är huruvida en förordning står sig i jämförelse med vår grund-

lag, men i denna fråga har EU-domstolen varit mycket försiktiga med att ge 

något typ av svar. Bl.a. Tyskland har försökt ställa EU-domstolen mot väggen i 

                                                           
9
 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. EU-rättsligmetod och dess genomslag i svensk rättstillämp-

ning, 2 u., Norstedts juridik, 2011, Vällingby, s 42. 
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de s.k. Solange-domarna
10

 om relationen mellan EU-rätt och nationell grund-

lag. Domstolen slår fast att primärrätten aldrig kan åsidosättas till förmån för 

nationell lag då ”den rättsliga grundvalen för själva gemenskapen” skulle ho-

tas.
11

 Denna diskussion skulle kunna behandlas i en helt egen uppsats, det som 

kan konstateras är i alla fall att förordningen är lag och att den står över nation-

ella bestämmelser på samma område.
12

 

  

2.2.1 Betydelse för den enskilde 

 

Tidigare nämndes att förordningen har direkt effekt vilket är av största bety-

delse för tillämpningsområdet, tidsaspekten och framförallt för den enskilde. 

En förordning är alltid direkt tillämplig
13

 vilket ger den en särställning inom 

unionsrätten samt ett stort genomslag och praktisk betydelse. Den är tillämplig 

utan några krav på genomförande i nationell rätt samt skapar i många fall rät-

tigheter och skyldigheter både för medlemsstater och för den enskilde. Dublin 

(III) fick full effekt den 1 januari 2014. Fortsättningsvis kommer dessa EU-

rättsliga spörsmål att lämnas utan vidare diskussion. Det som har konstaterats 

och är av betydelse är att Dublin III har trätt i kraft, att den har åtminstone 

samma effekt som nationell lag samt att den konkurrerar ut nationella bestäm-

melser på samma område. Detta ställer ibland till problem för de myndigheter 

som måste tillämpa förordningen tillsammans med främst utlänningslagen.
14

 

 

2.3 EU:s asylpaket 

 

Förutom Dublin III så har det införts andra rättsakter (förordningar och direk-

tiv) för att ytterligare harmonisera lagstiftning och tillämpning på asylrättens 

område. En av dessa är Eurodac vilken är grundläggande för tillämpningen av 

Dublin III. Om de övriga kan sägas att de på många sätt stöttar upp Dublinflyk-

tingar och befäster deras rättigheter enligt förordningen. Mottagandedirektivet 

                                                           
10

 Dom av den 17 dec 1970 i mål 11/70, (Internationale Handelsgeshaft). 
11

 Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – Allmänna rättsprinciper I EU:s domstol, 1 u., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s 214. 
12

 Se hänvisningen i UtlL 1 c § - om beslut enl. Dublinförordningen fattas ska asylansökan 

avvisas. 
13 Art 288 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). 
14

 Rättsligt ställningstagande RCI 05/2014, Migrationsverket. 
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stadgar till exempel att asylsökanden som riskerar att överföras enligt Dublin-

förordningen ska ha tillgång till samma förmåner som andra asylsökanden, 

såsom utbildning efter tre månader och arbetstillstånd efter nio.
15

 Procedurdi-

rektivet
16

 är viktigt för harmoniseringen av tillämpningen av (framförallt) Dub-

linförordningen och klargör tydligare vilka rekvisit som skall vara uppfyllda 

exempelvis för att en ansökan ska anses ogrundad. Skyddsgrundsdirektivet
17

 

har ingen speciell koppling till Dublin III men är en del i asylpaketet och syftar 

även den till att harmonisera systemen i de olika medlemsstaterna. Direktivet 

klargör på vilka grunder asylsökandes ansökan skall beviljas. 

 

Eurodac är ett datoriserat informationssystem vilket lagrar fingeravtryck som 

blir sökbara för alla EU:s medlemsstater.
18

 Syftet med systemet är att det ska 

bli lättare för medlemsstaterna att avgöra var första ankomstland skall anses 

vara.  Detta ska förenkla tillämpningen av Dublinförordningen då processen att 

avgöra var asylansökan ska behandlas effektiviseras. I Sverige är det Migrat-

ionsverket som ansvarar för användandet av systemet. Endast personer över 14 

år får registreras.
19

  

 

2.4 Ensamkommande barn 

 

Som avslutande del i den grundläggande redogörelsen för de förutsättningar vi 

har att utgå ifrån krävs en kortare redogörelse för begreppet ”ensamkommande 

barn”, i Sverige även benämnt ensamkommande flyktingbarn.  

                                                           
15

 Europaparlamentet och rådet antog 2013 det omarbetade direktivet om normer för motta-

gande av personer som ansöker om internationellt skydd (2013/33/EU). Ska vara genomfört i 

nationell rätt senast i juni 2015. 
16

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 

om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) 
17

 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. 
18

 Även Island, Norge och Schweiz deltar i samarbetet. 
19

 Migrationsverkets årsredovisning 2013 s. 49. 
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2.4.1 Definitioner 

 

Definitioner av begreppet finns i UtlL, Barnkonventionen (BK) samt i diverse 

skrifter utgivna under benämningen ”policy” av EU och FN. Dessa är i stort 

sett överensstämmande med varandra. I artikel 1 BK anges: 

 

”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

enligt den lag som gäller barnet.” 

 

I enlighet med detta anges i 1 kap 2 § UtlL att varje person under 18 år är att 

anse som barn. Sveriges lagstiftning kan alltså ses som mer långtgående än 

andra länders då ”skyddet” sträcker sig i upp i den högsta tillåtna åldern enligt 

FN. Vad gäller definitionen av vem som är ensamkommande är ordvalen lite 

olika men meningen är densamma. I FN:s riktlinjer angående ensamkommande 

barn definieras ”unaccompanied children” som barn som separerats från sina 

föräldrar och som inte tas om hand av en annan vuxen som enligt sedvänja eller 

lag har den uppgiften.
20

 Det finns en snarlik formulering i lag (2005:429) om 

god man för ensamkommande barn, 2 §; ett barn ska anses vara ensamkom-

mande ”om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar 

eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe 

[....]”. ”Ensamkommande barn” kan sammantaget enligt ovan nämnda källor 

definieras som en person under 18 år som skilts från sin vårdnadshavare (legal 

eller annan).  

 

2.4.2 Dublinförordningens definition 

 

Dublinförordningen har tagit ställning på en punkt vilken särskiljer sig från 

övriga, underårig har nämligen definierats såsom 18 år, oavsett myndighetsål-

der i medlemslandet. Även Dublinförordningen sträcker sig alltså längre än vad 

FN kräver, vilket får ses som positivt. 

                                                           
20

 Inter-agency Guiding Principles on unaccompanied and separated children (UNHCR m.fl.) 

[http://www.refworld.org/docid/4113abc14.html] 
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Art 2, j): 

”ensamkommande barn: underårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara 

i sällskap med en vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten ansvarar för 

honom eller henne, så länge han eller hon inte faktiskt tas om hand av en sådan vuxen; det 

gäller även en underårig som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha anlänt till medlems-

staternas territorium.”  

 

Definitionen i sig torde inte skapa några problem, de flesta verkar kunna 

komma överens om att om en person är under 18 år och saknar vårdnadshavare 

är denne att anses som ensamkommande. Den problematik som kan uppstå rör 

bl. a. åldersbedömning och anknytning. I den mån dessa problem berörs i den 

nya förordningen kommer dessa att behandlas i den följande framställningen.   

 

De situationer som asylsökande hamnar i är ofta komplicerade och svårförståe-

liga. De innehåller stora inslag av myndighetsutövning på ett språk den asylsö-

kande sällan förstår. Att som barn hamna i den situationen att man ensam söker 

asyl i ett främmande land är svår nog i sig men att hamna i kläm på det sätt 

som många barn gjort i tillämpningen av Dublinförordningen (Dublin II) är 

något som måste motverkas. Tidigare har barn inte getts någon särskild sär-

ställning i förordningen och man använde begreppet ”underårig utan medföl-

jande vuxen”.  

 

Detta ämne kommer alltid att vara aktuellt då vi aldrig kan komma tillrätta med 

alla problem på en och samma gång. När det rör regleringar som skall efterföl-

jas av alla medlemsstater i EU blir problemen storskaligare.  

3. Förändringar 

 

Efter en ytlig översikt av den nya och gamla förordningen är det lätt att se att 

man både har möblerat om och införskaffat nytt. Detta avsnitt syftar till att sys-

tematiskt redogöra för de förändringar som skett sedan 2003 års förordning, 

Dublin II, genom en genomgång av förordningarna tillsammans. De artiklar 

som inte omnämns är således inte omarbetade eller nya. 
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3.1 Genomgång av förändrade artiklar 

 

Nedan redogörs för de artiklar som är nya eller omarbetade. Som nämnts ovan 

berörs de först ytligt och sedan mer ingående om det är av betydelse för den 

enskilde. Tanken är att genomgången ska ge en förståelse för hur denna för-

ordning skiljer sig från sin föregångare. 

 

3.1.1 Definitioner 

 

I artikel två, vilken redogör för definitionerna, finner vi de första förändringar-

na. Art 2 b Dublin II har upphört att gälla, denna hänvisar till Genèvekonvent-

ionen som alltså inte längre skall tillämpas tillsammans med förordningen. 

Förordningen står numera ”på egna ben”. 

 

Därefter har två nya artiklar tillkommit, h och i, vilka definierar ”underårig” 

och ”släkting”. Underårig har tidigare, vilket nämnts ovan, lämnats åt med-

lemsstaten att definiera. Denna artikel utgör alltså ett viktigt tillskott.  

 

Släkting blir ett etablerat begrepp i förordningen och får en definition vilket får 

betydelse för anknytningsbegreppet och möjligheterna till familjeåterförening. 

Artikel 2 k) är även den ny och definierar ”företrädare”. Denna artikel har till-

kommit på grund av det utökade ”skyddet” och att rätten till offentligt biträde, 

en företrädare, har förstärkts. Art 2 n) beskriver ”risk för avvikande” vilken 

definieras eftersom förvarsreglerna har ändrats och rekvisitet för att få hålla 

någon i förvar ändrats. 

 

3.1.2 Systematiska brister i asylsystemet 

 

Art 3.2 är ett av de viktigaste tillskotten till förordningen och har nämnts tidi-

gare i denna framställning. Den har tillkommit efter EU-domstolens domar i ett 

antal mål där det ansetts att ett återsändande till det land som bör ansvara för 

den asylsökande enligt Dublinförordningen inte är förenligt med EKMR. 
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Stycke 1 har endast ersatt artikel 13 i Dublin II, men art 3.2 st. 2 lyder enligt 

följande: 

 

”Om det är omöjligt att överföra en sökande till den medlemsstat som ursprungligen utsetts 

som ansvarig på grund av att det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska bris-

ter 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 Europe-

iska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska den medlemsstat som genomför 

förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat fortsätta att undersöka de kriterier som anges 

i kapitel III för att fastställa huruvida en annan medlemsstat kan utses som ansvarig.” 

 

Denna artikel kommer att beröras ytterligare framöver då den i praktiken redan 

har fått effekt. 

 

3.1.3 Rätten till information, personlig intervju samt ensamkommande barn 

 

Artikel 4 är i princip en helt ny artikel och har döpts till ”rätten till informat-

ion” där vikten av information gällande förordningen ifråga befästs, samt att 

denna ska finnas tillgänglig på ett språk som den asylsökande kan förstå. Även 

artikel 5 och 6 är helt ”nya” och den förstnämnda inför en presumtion att varje 

asylsökande ska ges möjlighet till en personlig intervju. Detta för att ges en 

ytterligare möjlighet att tillgodogöra sig informationen reglerad i artikel 4. Ar-

tikel 6 är av stor betydelse för ensamkommande barn och underåriga och i och 

med införandet av denna artikel har dessa fått en rätt till biträde genom alla 

steg i förordningen. Denna återkopplar till artikel två i och befäster även prin-

cipen om barnets bästa i förordningen. Artikeln berörs under kapitlet om en-

samkommande barn. 

 

3.1.4 Beroendeställning och meningsskiljaktigheter 

 

Därefter sker i förordningen endast en förskjutning av artiklar fram till och med 

artikel 16 vilken motsvaras av art 15.2 i Dublin II. Den reglerar situationer med 

personer i beroendeställning (t. ex graviditet) och vilket land som i så fall blir 

ansvarigt. I den nya förordningen har artikeln utökats och specificerats och är 

viktig ur en anknytningssynpunkt. Art 15 i övrigt i Dublin II motsvaras av tre 

artiklar i Dublin III (art 8.5, 8.6 och 16.2) och har tidigare reglerat de situation-
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er då det uppstår meningsskiljaktigheter mellan medlemsstater om vem som 

ska ansvara för sammanförandet av besläktade asylsökanden. 

I Dublin III syftar bestämmelserna snarare till att i preventivt syfte motverka 

meningsskiljaktigheter och ger kommissionen stora befogenheter (och i viss 

mån skyldigheter, art 8.6) att ytterligare reglera situationer då släktband ska 

utredas, förmågan hos en asylsökandes släkting att ta hand om denne samt då 

en person i beroendeställning har rätt att få sin ansökan prövad i en annan med-

lemsstat. 

 

3.1.5 Tidsfrister och ansvar 

 

I art 19.2 st. 2 har man valt att klargöra hur en ansökan som lämnas in efter en 

period av frånvaro (samma som i Dublin II, tre månader) ska betraktas, nämli-

gen som en ny ansökan. I art 19.3 st. 2 anges att samma regel gäller för en an-

sökan som lämnas in efter ett verkställt avlägsnandebeslut.  

 

Art 27 bjuder på ett antal nyheter och p 2 – 6 reglerar bl.a. vem som ska stå för 

kostnaderna för ett rättsligt biträde samt tidsfrister som gäller i förhållande till 

rätten till ett effektivt rättsmedel. Detta lämnas upp till medlemsstaterna själva 

att besluta om, vilket alltid kan leda till framtida tolkningsfrågor. 

 

3.1.6 Förfaranderegler, förvar och krishantering 

 

Artikel 23 och 24 i Dublin III är nya i viss bemärkelse och reglerar de situat-

ioner då ett återtagande ska ske samt hur detta förfarande ska gå till. Till skill-

nad från hur detta reglerades i Dublin II är artiklarna nu uppdelade i om en ny 

ansökan lämnats in eller inte. Art 28, 30-33 saknar motsvarighet i Dublin II. 

Dessa reglerar förvar, utbyte av information samt krishantering. Art 34 ger den 

asylsökande rätt att begära ut information om sig själv och det är punkten 9 st. 

4 som är en nyhet. Den garanterar den sökande en rätt att väcka talan mot den 

myndighet som hanterat informationsfrågan på ett felaktigt sätt.  
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I art 35 har punkterna 2 och 3 tillkommit vilka är en förlängning av den övriga 

artikeln som reglerar förordningens spridning till de berörda myndigheterna i 

medlemsländerna. De innebär även en skyldighet för medlemsländerna att 

meddela vilka dessa myndigheter är. Art 37 anger att en tvist mellan medlems-

länder kan lösas med ett förlikningsförfarande vilket anges i punkten 2. Art 40 

har döpts till ”sanktioner” och uppmanar medlemsstaterna att sanktionera 

missbruk av uppgifter behandlade i enlighet med förordningen.   

 

3.1.7 Administrativa bestämmelser 

 

Art 45, 47 och 48 är några av de sista artiklarna i förordningen och dessa sak-

nar motsvarighet i Dublin II. Bland annat har man infört en skyldighet för med-

lemsstaterna att tillhandahålla information så att statistik kan sammanställas, 

samt reglerat ikraftträdandet samt upphörandet av Dublin II:s giltighet.  

 

I samband med den nya förordningen har man även valt att överföra bestäm-

melser från tillämpningsförordningen ”Kommissionens förordning (EG) nr 

1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets för-

ordning (EG) nr 343/2003 (11.1, 13, 14 och 17)” och i sin tur upphäva dessa.  

 

3.2 Detaljer 

 

Efter en noggrann jämförelse mellan de båda förordningarna kan slutsatsen 

dras att det har skett stora förändringar. Förordningen har utökats med ett fler-

tal artiklar, det har stuvats om en del och många nya bestämmelser har införts 

för att komma tillrätta med de områden som tidigare kritiserats. Dessa har 

nämnts i introduktionen och ska nu redogöras för mer i detalj. En diskussion 

angående huruvida regleringen kan tänkas få önskad effekt: ett harmoniserat, 

effektivt och rättssäkert förfarande, ska också presenteras. Generellt sett är det 

intressant att diskutera utfallet av bestämmelser inom EU-rätten då dessa ofta 

är utformade på ett vagt sätt. Detta kan sägas vara för att domstolen ska få lite 

mer fria händer då den skapar praxis och man ska alltid kunna tolka bestäm-
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melserna utifrån dess ”effet utile”, det vill säga på det sätt som gynnar EU-

rättens utveckling.
21

  

 

3.2.1 Artikel 3.2 – tillgång till förfarandet 

 

Dublinsystemet har mött stor kritik för att det presumerar att standarden på 

asylmottagandet runt om i Europa är detsamma. Det gavs därför inte uttryck-

liga möjligheter att stoppa överföringar till andra medlemsländer.
22

 Europa-

domstolen har i det fall som tidigare nämnts, M.S.S mot Belgien och Grekland 

från 2011, klargjort att ett överförande till Grekland medförde kränkningar av 

artiklarna 3 och 13 EKMR. Belgien gjorde sig i detta fall skyldigt till omänsk-

lig och förnedrande behandling genom överförandet till Grekland. I den tidi-

gare förordningen fanns visserligen ett utrymme att stoppa sådana överföran-

den genom den s.k. suveränitetsklausulen
23

, men i praktiken inväntade majori-

teten av medlemsländerna, däribland Sverige, Europadomstolens dom innan de 

stoppade överföringarna till Grekland.
24

  

 

För att undvika att medlemsstaterna hamnar i ett dödläge utan vägledning har 

artikel 3.2 införts (återgiven under avsnitt 2.1) vilken medför en skyldighet för 

medlemsländerna att själva göra en bedömning huruvida en asylsökande riske-

rar att bli utsatt för förnedrande behandling i mottagarlandet. Detta uttrycks så 

att asylsystemet bedöms ha systematiska brister. Om en medlemsstat bedömer 

att så är fallet får landet inte överföra den asylsökande utan måste härefter ge-

nomgå kriterierna i kapitel III för att fastställa annan ansvarig medlemsstat. 

Finns ingen sådan ska det landet som genomför processen ansvara för den asyl-

sökande.  

 

                                                           
21

 A.a. Hettne och Otken Eriksson, s 30. 
22

 ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, 

Hämtad 20/10 2014 (ursprung 2009) “1.1 Unsuitability of the Dublin system”. 
23

 Artikel 3.2 Dublin II – ”Genom undantag från punkt 1 får varje medlemsstat pröva en asy-

lansökan som lämnas in av en tredjelandsmedborgare, även om det inte föreligger någon sådan 

skyldighet enligt de kriterier som anges i denna förordning”. 
24 Se bl.a. http://euobserver.com/justice/26016 - ” Finland halts migrant transfer to Greece after 

UN criticism och http://www.dn.se/nyheter/sverige/stopp-for-avvisningar-till-grekland/ [häm-

tade 20/10 2014]. 

http://euobserver.com/justice/26016
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stopp-for-avvisningar-till-grekland/
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Denna artikel är extremt efterlängtad och nödvändig. Rättssäkerheten har ökat 

och oberoende av resultatet av prövningen finns alltid en ansvarig stat, i sista 

hand den stat som genomför prövningen. Således eftersträvas ett av syftena 

med förordningen; att ingen asylsökande ska hamna i limbo, samtidigt som 

upprätthållandet av EKMR vidhålls. Artikeln backas upp av praxis från Euro-

padomstolen. Det som blir mest intressant att se är huruvida medlemsstaterna 

kommer att utnyttja denna artikel till fullo. Det faktum att medelhavsländerna 

drabbas av stora asylströmmar är ostridigt och i dagsläget är det troligt att 

dessa har svårast att upprätthålla ett asylsystem utan s.k. systematiska brister.  

  

3.2.2 Artikel 4-5 - officialprincipen 

 

Artikel 4 och rätten till information får också ses som ett led i strävan efter 

ökad rättssäkerhet och bör inte komma som någon stor överraskning för Sve-

rige, att bli kommunicerade med är något vi tar för givet. I själva verket sträck-

er sig nationell lag längre än Dublinförordningens artikel 4.
25

 Rätten till in-

formation är nära sammanflätad med artikel fem och rätten till personlig inter-

vju. Förslaget om personlig intervju ingick redan 2008 i kommissionens förslag 

till ändring av Dublin II.
26

 UNHCR hade då yttrat en oro över att Dublinför-

ordningen inte fungerade ändamålsenligt och välkomnade de flesta förändring-

arna med entusiasm.  

 

Artikel 4 togs gladeligen emot då det har ansetts att en välinformerad asylsö-

kande har större möjligheter att ”hjälpa” medlemsstaten använda Dublinsyste-

met på ett effektivt sätt.
27

 Tanken med en personlig intervju får anses vara den-

samma och finns till för att den asylsökande ska ha möjlighet att informera och 

informeras, t.ex. om möjligheten att återförenas med sina släktingar. Syftet är 

att systemet ska optimeras, till fördel för den asylsökande (och onekligen för 

medlemsstaten). Innebörden av dessa artiklar borde inte vara främmande för 

                                                           
25

 Förvaltningsprocesslagen, 10-12§ samt 18§. 
26

 Proposal for a recast Dublin II regulation (COM(2008) 820, 3 december 2008). 
27

 UNHCR comments on the European Commission’s Proposal for a recast of the Regulation 

of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for 

determining the Member State responsible for examining an application for international pro-

tection lodged in one of the Member States by a third country national or a stateless person 

(“Dublin II”) s 1 och s 13 (http://www.refworld.org/pdfid/49c0ca922.pdf). 
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den svenska rättstillämparen; officialprincipen ligger nära till hands att sam-

manlänka med dessa bestämmelser. Att myndigheter har ett långtgående utred-

ningsansvar, specifikt inom förvaltningsrätten, är i nationell lag och tillämp-

ning ostridigt. Utredningsansvaret är svårt att definiera men ärendet ska utredas 

”som dess beskaffenhet kräver” (FPL 8§), vilket betyder att ansvaret sträcker 

sig olika långt i olika ärenden. EU har länge haft en liknande inställning om än 

inte lika långtgående och myndigheters utredningsskyldighet, eller ”omsorgs-

principen”
28

 som den också kallas, innebär kort sagt att ”opartiskt och noggrant 

undersöka relevanta faktiska och rättsliga aspekter av ett enskilt fall.”
29

  

 

Artikel 34 kan även den sägas höra hemma under denna rubrik och har döpts 

till ”utbyte av uppgifter”. Artikeln i sig är inte ny men det finns ett tillskott, 

punkten 9 st. 4 vilken ger den asylsökande rätt att överklaga på den grund att 

det ansvariga landet brustit i sin informationshantering. Att sanktionera dessa 

typer av handlingar indikerar vikten av efterlevnad vilket är viktigt. Bestäm-

melsen bör således verka som ett incitament för behöriga myndigheter att efter-

följa bestämmelsen och hantera de asylsökandes uppgifter så som förordningen 

stadgar. Detta ska även göras i enlighet med nationell lagstiftning som i för-

valtningsrättsliga ärenden ofta sträcker sig längre i Sverige. Samma resone-

mang som förts ovan kan tillämpas på denna bestämmelse: att information ska 

kommuniceras med den som berörs bör inte ställa till problem för den svenska 

rättstillämparen. Sanktioneringen bör inte heller chocka – däremot är den ett 

verktyg för ökad rättssäkerhet. 

 

Trots att dessa artiklar egentligen inte bör ställa till det för Sverige då reglerna 

kan tyckas väl etablerade, på gränsen till självklara, finns det tecken som tyder 

på annat. De ovan nämnda bestämmelserna, både i Dublin III och FPL, får an-

ses lyda under artikel 6 EKMR om rätten till en rättvis rättegång. FPL går vis-

serligen längre än artikel 6 i sitt ”krav” på muntlighet, men trots detta har Sve-

rige lyckats bli dömda för brott mot denna artikel. Detta var på grund av att 

man inte tagit hänsyn till motpartens begäran (enligt domstolen framförd i rätt 

                                                           
28

 Etablerades genom EU-domstolens praxis, se dom av den 22 oktober 1991 i mål C-16/90, 

”Nölle”. 
29

 Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – Allmänna rättsprinciper I EU:s domstol, 1 u., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s 76. 
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tid) om att delar av processen borde skett muntligt.
30

 Exemplet illustrerar det 

faktum att Sveriges lagstiftning på många punkter sträcker sig längre än EU-

reglering kräver men att detta inte automatiskt medför att dessa bestämmelser 

anses bli efterlevda.  

 

3.2.3 Artikel 8.5, 8.6, 16.2 – om beroendeställning och ökade möjligheter att 

återförenas 

 

En förändring som genomsyrar hela förordningen är att man har velat lägga 

större vikt vid familjeband och indirekt den humanitära sidan, nämligen att 

tillfredsställa det mänskliga behovet av familj och släkt. Att detta behov kan 

vara förstärkt i vissa situationer har man tagit hänsyn till genom att klargöra 

vad som gäller för personer i s.k. beroendeställning. En person befinner sig 

enligt förordningen i beroendeställning på grund av följande: graviditet, nyfött 

barn, svår sjukdom, allvarligt funktionshinder eller hög ålder. I dessa 

nya/omformulerade bestämmelser är den största skillnaden att ordet ”får” bytts 

ut mot ”ska” på många av de punkter då medlemsstaterna ska agera. Exempel-

vis lyder artikel 16 Dublin III (i stort sett likalydande med sin föregångare, art 

15.2) enl. följande: 

 

”1. Om en sökande på grund av graviditet, ett nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt funktions-

hinder eller hög ålder är beroende av hjälp från sitt barn, sitt syskon eller sin förälder som är 

lagligen bosatt i en av medlemsstaterna, eller om ett barn, syskon eller förälder som är lagligen 

bosatt i en av medlemsstaterna är beroende av sökandens hjälp ska medlemsstaterna normalt 

hålla samman eller sammanföra sökanden med det barnet, syskonet eller den föräldern, förut-

satt att familjebanden fanns i ursprungslandet, att barnet, syskonet eller föräldern eller sökan-

den kan ta hand om personen i beroendeställning och de berörda personerna skriftligen uttryckt 

önskemål om detta.” 

 

Till tolkningen av rekvisitet ”förutsatt att familjebanden fanns i ursprungslan-

det” kan sägas att denna princip i Sverige luckrats upp något. I MIG 2014:8 

beviljades nämligen en filippinsk kvinna uppehållstillstånd på grund av att hon 

var beroende av sin mamma som hon i princip aldrig sammanbott med då 
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 Europadomstolens dom den 14 oktober 2004 i målet Andersson m.fl. mot Sverige, nr 

17202/04. 
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mamman länge varit bosatt i EU, men då dottern kunde visa på ett ekonomiskt 

beroendeförhållande som funnits redan i ursprungslandet beviljades ansökan 

om uppehållstillstånd. Mamman hade alltså försörjt, men inte sammanbott med 

dottern. Detta kan alltså konstituera ett beroendeförhållande. 

 

I Dublin II sägs att det krävs ett bifallande av den tillfrågade medlemsstaten 

innan denna typ av sammanförande kan ske (art 15.4 Dublin II). Dublin III 

däremot stadgar klart och tydligt vilket land som är ansvarigt i den nytillkomna 

punkten 2: 

 

”2. Om det barn, det syskon eller den förälder som avses i punkt 1 är lagligen bosatt i en annan 

medlemsstat än den där sökanden befinner sig, ska ansvarig medlemsstat vara den där barnet, 

syskonet eller föräldern är lagligen bosatt, såvida inte sökandens hälsotillstånd under en bety-

dande tid hindrar honom eller henne från att resa till den medlemsstaten. I sådant fall ska an-

svarig medlemsstat vara den där sökanden vistas. Den medlemsstaten ska inte omfattas av 

skyldigheten att föra barnet, syskonet eller föräldern till sitt territorium.” 

 

I Dublin II ville man reglera vad som skulle hända om meningsskiljaktigheter 

uppstod mellan medlemsstaterna om vem som var ansvarig. I denna förordning 

har man medvetet
31

 tagit ett tydligare steg och ett större ansvar för att dessa 

situationer inte ska uppstå. Det finns en tydligare vilja om att reglera de pre-

sumtiva problem som kan uppstå, vilket får ses som ett stort steg framåt 

gentemot att leva upp till sitt syfte – att motverka att asylsökanden hamnar i 

limbo.    

 

3.2.4 Artikel 19.2, 27 p. 2 -6, 34.9 st. 4 - Rätten till ett effektivt rättsmedel 

 

Det har även vidtagits ytterligare åtgärder för att motverka att den asylsökande 

hamnar i kläm på grund av meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna. 

Dessa kan tyckas relativt grundläggande men i art 19.2 st. 2 samt 19.3 st. 3 har 

man för enkelhetens skull valt att klassa ansökningar om asyl som lämnas in 

efter att den asylsökande lämnat landets territorium under minst tre månader 

som en ny ansökan. Detta bör ha gjorts endast i ett förenklande syfte och för att 
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undvika tolkningsfrågor. På så sätt kan man tillämpa förordningen som det är 

tänkt. 

 

Art 27 punkterna 2-6 innehåller mycket viktiga (nya) bestämmelser och berör 

rätten till ett effektivt rättsmedel. När man berör begreppet ”effektivt rättsme-

del” i Dublinförordningens mening så menar man rättsmedel ”i form av över-

klagande eller omprövning i domstol av de faktiska och rättsliga omständig-

heterna när det gäller det beslut om överföring”.
32

 Punkten två innehåller en så 

kallad genomförandebestämmelse om ”skälig tidsfrist”, medlemsstaterna defi-

nierar således själva hur utdragen en process får vara. Punkten tre följer upp 

med rätten att stanna kvar där man befinner sig under överklagandeprocessens 

gång, vilket får ses som en enorm förbättring då det tidigare var det motsatta 

förhållandet som fanns stadgat i Dublin II.
33

 Vidare ska överföringsbeslut nu 

automatiskt stoppas under överklagandeprocessen, och om verkställigheten 

kvarstår ska denna motiveras. 

 

Punkterna 5 och 6 bidrar med de viktigaste förändringarna avseende rätten till 

ett effektivt rättsmedel, nämligen rätten till kostnadsfritt rättsligt bistånd. Tidi-

gare hade asylsökande inte rätt till biträde under någon del av processen. Mi-

grationsöverdomstolen tydliggjorde då i MIG 2008:7 att det helt saknades möj-

lighet att förordna offentligt biträde i ärenden som rör överföringar enligt Dub-

linförordningen (Dublin II). Domstolen menade att ett sådant beslut saknade 

laga grund.
34

  

 

Undantaget till den nya bestämmelsen är om det saknas ”rimliga utsikter till 

framgång”, endast då får kostnadsfritt rättsligt bistånd vägras. Det åläggs även 

medlemsstaterna ett stort ansvar att sörja för rätten till ett effektivt rättsmedel: 

 

”Om en myndighet som inte är en domstol beslutar att inte bevilja kostnadsfritt rättsligt bistånd 
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 Artikel 27, punkten 1. Härstammar från artikel 13 EKMR – rätten till ett effektivt rättsmedel. 
33

 Art 20.1.e) Dublin II – ”Ett överklagande eller en omprövning av beslutet skall inte ha någon 

suspensiv verkan för genomförandet av överföringen utom om domstol eller behörig myndig-

het beslutar så från fall till fall, om den nationella lagstiftningen medger detta.” 
34

 Med hänvisning till 18 § UtlL uttömmande uppräkning, Dublinärenden kan ersättas men inte 

likställas med ärenden enl. UtlL.  
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och biträde med hänvisning till denna punkt ska medlemsstaterna sörja för rätten till ett effek-

tivt rättsmedel i domstol för att överklaga eller begära omprövning av det beslutet.”
35   

 

Man beskriver även en viss minimistandard avseende det rättsliga biståndet 

vilket lyder enligt följande: 

 

”Rättsligt bistånd ska åtminstone inbegripa sammanställning av de handlingar som krävs inom 

ramen för förfarandet samt företrädande i domstol, och kan begränsas till tillgång till juridisk 

eller annan rådgivare som anvisas särskilt i nationell rätt för att bistå och företräda.” 

 

Att bestämmelsen finns med i förordningen är ett definitivt framsteg, men 

denna är ett bra exempel på att bestämmelserna, som nämnts ovan, ofta är vaga 

och ibland ger upphov till fler frågor än svar. En närmare redogörelse för vad, 

eller vem, som åsyftas berörs i kapitlet om ensamkommande barn. 

 

På detta område har MiÖD hunnit komma med praxis där man tillämpat Dublin 

III.
36

 Det specifika fallet berörde en man som genom muntlig kommunikation 

från Migrationsverket upplystes om att han möjligtvis skulle komma att överfö-

ras till Frankrike och att hans rätt till offentligt biträde skulle behandlas i ett 

senare skede. Han tillfrågades om han hade något ytterligare att anföra och 

yttrade då att han inte visste vad han skulle göra och att han behövde hjälp. 

MiÖD ansåg att detta var tillräckligt för att Migrationsverket antingen skulle ha 

förordnat ett biträde eller fattat ett beslut om avslag med hänvisning till artikel 

27.5-6 i förordningen. Konsekvensen av detta blev att både Migrationsverkets 

och Migrationsdomstolens beslut upphävdes och målet blev återförvisat till 

verket för fortsatt handläggning av överföringsfrågan (och frågan om offentligt 

biträde borde förordnats).  

 

MiÖD:s första avgörande på området kommer att få, och har antagligen redan 

fått, stor effekt. Den i viss mån extensiva tolkning som domstolen gör visar att 

man tar dessa bestämmelser på allvar och att Dublinärenden, med vissa undan-

tag, numera genererar en rätt till biträde. Detta är som vi har sett en stor prak-
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 Art. 27 p. 6 st. 3 Dublin III. 
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tisk skillnad mot läget innan den nya förordningen trädde i kraft.
37

  År 2013 

inkom 9 600 ärenden som handlagts i enlighet med Dublinförordningen. 

Samma år fattades beslut om överföring i 8 600 ärenden.
38

 I dessa ärenden 

kommer de sökande nu generellt ha rätt till biträde. Detta skapar självklart ar-

betstillfällen (och ökade kostnader för staten), men även ett behov av utbild-

ning i Dublinärenden som inte tidigare funnits, både hos offentliga biträden och 

hos Migrationsverkets personal. Rättssäkerheten ökas definitivt på detta sätt 

och det blir intressant att iaktta utvecklingen, kommer antalet att överföringar 

att minska? 

 

3.2.5 Artikel 23-24 - Återtagande 

 

Generellt kan man om den nya förordningen säga att det finns ett större krav på 

effektiv administrativ handläggning för att uppnå syftet med förordningen, en 

snabb asylprocess. Detta syns bl. a. i artikel 23 och 24 vilka berör återtaganden 

och hur dessa skall begäras samt inom vilka tidsfrister.  

 

Om den asylsökande har lämnat in en ny ansökan i den stat där han eller hon 

vistas får den staten ”anmoda” en annan medlemsstat att återta den sökande. 

Detta måste göras senast två månader efter att det framkommit att den sökande 

finns i Eurodac-systemet. Det positiva med denna reglering är att tidsfristen är 

relativt kort vilket stimulerar en mer effektiv process. 
39

 I artikel 23.3 anges att 

om en sådan anmodan inte framförs inom den föreskrivna tiden så är den ”nya” 

staten ansvarig. Att man reglerat vad som händer i de fall medlemsstaterna inte 

uppfyller sina förpliktelser bidrar till rättssäkerheten och att den asylsökande då 

erbjuds en lösning är enbart positivt. Handläggningstiderna måste bli snabbare 

på detta sätt. 

 

Om en ny ansökan inte lämnats in (art 24) är situationen många gånger mer 

                                                           
37

 Jfr tidigare nämnda MIG 2008:7, samt MIG 2007:4 om entledigande av offentligt biträde i 

Dublin-ärenden. 
38

 Migrationsverkets årsredovisning 2013 s. 55. 
39

 Jfr art 17, Dublin II där tidsfristen var 3 månader. 
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komplex då det är svårt att se hur den personen uppmärksammats av myndig-

heterna. I stort sett är dock regleringen densamma.  

 

3.2.6 Artikel 28 - Förvar    

 

Artikel 28 behandlar under vilka förutsättningar en asylsökande får sättas i 

förvar. Denna reglering saknar tidigare motsvarighet och är ett viktigt inslag ur 

ett humanitärt perspektiv. Förvar är på många sätt nödvändigt men även in-

tegritetskränkande och en avvägning måste göras i alla fall av frihetsberö-

vande. Proportionalitetsprincipen är inte främmande för det svenska rättsvä-

sendet, men att använda den i asylärenden tycks ha ställt till vissa problem. I 

Röda Korsets rapport från 2012 ”Förvar under lupp” redogörs för ett system 

där beslut om förvar sällan motiveras och ett oproportionerligt användande av 

möjligheten att frihetsberöva asylsökanden, inte specifikt för Dublinärenden 

men innefattande dessa ärenden.
40

 Då förordningen inte reglerar en viss situat-

ion, vilket tidigare var fallet i fråga om förvar, så ska nationell lagstiftning till-

lämpas. Då Sverige har en tydlig reglering avseende förvar
41

 är det inledande 

stycket ett klargörande som kan tyckas självklart men som är nödvändigt:  

 

”1. Medlemsstaterna får inte hålla en person i förvar enbart av det skälet att han eller hon är 

föremål för det förfarande som fastställs genom denna förordning.”  

 

UtlL beviskrav, vilket tillämpats i avsaknad av reglering i förordningen, var 

innan den lagändring som nyligen gjorts, mycket lågt. I fråga om s.k. verkstäl-

lighetsförvar krävdes det endast att fanns ”anledning att anta” att utlänningen 

skulle hålla sig undan.
42

 I den studie som Röda Korset genomfört har konstate-

rats att i ärenden som rör Dublinflyktingar räcker det med att personen visar 

motvilja mot att överföras till ett annat land för att han eller hon ska kunna tas i 

förvar.
43
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 Röda Korset, ”Förvar under lupp”, s 24, 

http://www.redcross.se/Documents/Rapporter/Forvar%20under%20lupp_v8.pdf 
41

 10 kap UtlL om förvar och uppsikt. 
42

 Kommentar till Utlänningslagen, 10 kap 1 §. Regleringen är numera omformulerad såsom ett 

risk-rekvisit med koppling till 1 kap 15 § för att bedömningen om risk föreligger skall bli mer 

enhetlig. 
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 Röda Korset, förvar under lupp, a.a., s. 25. 
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Numera erbjuder förordningen ett ökat skydd; i punkten 2 anges att endast då 

det finns en ”betydande risk” för avvikande får förvar användas. Detta efter en 

individuell proportionalitetsbedömning där andra mindre ingripande åtgärder 

inte ansetts räcka till. I punkten 3 specificeras tidsfristerna när det är fråga om 

förvar och det stadgas att ”förvar bör pågå en så kort tidsperiod som möjligt”. 

Om en person hålls i förvar skall en framställan om återtagande eller överfö-

rande anmälas inom en månad med anmodan om brådskande svar; om detta 

inte kommer inom två veckor skall detta ses som att medlemsstaten godtar 

överförandet. Efter dessa två veckor skall personen överföras inom sex veckor, 

annars upphör möjligheten att hålla någon i förvar. 

 

3.2.7 Artikel 30- 32 - kostnadsansvar och informationsskyldighet 

 

Artikel 30 reglerar vem som ska bära kostnaderna för ett överförande enligt 

förordnande, i första hand den överförande medlemsstaten. Om överföringen 

ska ske efter ett felaktigt beslut om överföring (alt. efter en överklagandepro-

cess) skall den medlemsstat som först ansvarat bära kostnaderna för överföran-

det. Det stadgas även att den enskilde aldrig ska bära kostnaderna för ett över-

förande enligt Dublinförordningen. Artikel 31 och 32 är även de led i strävan 

efter att uppnå en effektivare handläggning. De stadgar att medlemsstaterna är 

skyldiga att utbyta information om den/de asylsökande som ska överföras ge-

nom ett standardformulär vilket kommissionen åtagit sig att utforma. Denna 

information skall till exempel innefatta kontaktuppgifter till anhöriga men 

främst syfta till att säkerställa att de behov som den överförda har kan tillgodo-

ses på plats i det mottagande landet. Artikel 32 specificerar detta vad gäller 

information om hälsotillstånd; och när sådan information översänds får det 

endast vara i syfte att tillgodose sådana behov. Informationen får endast delas 

mellan myndigheter som anmälts till kommissionen.  

 

Syftet med dessa artiklar är som nämnts tidigare att få ett effektivare system, 

däremot kan man redan nu ha fog för en viss oro för hur denna information kan 

komma att användas runt om i medlemsstaterna. Vi har som tidigare i fallet 
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med Grekland sett att presumtionen att alla medlemsstater har samma förut-

sättningar att ta emot och behandla asylsökanden och flyktingar inte är korrekt. 

 

3.2.8 Artikel 33 - varningssystem 

 

Artikel 33 är ett resultat av situationen i Grekland och en vilja att undvika att 

den uppstår igen, och kommissionen har ålagt sig själv ett ansvar:  

 

”att (om) tillämpningen av den här förordningen kan äventyras antingen till följd av att det 

finns en betydande risk för stora påfrestningar på en medlemsstats asylsystem och/ eller på 

grund av funktionsproblem hos en medlemsstats asylsystem, ska kommissionen i samarbete 

med stödkontoret utfärda rekommendationer till den medlemsstaten och uppmana den att upp-

rätta en förebyggande handlingsplan.” (Art 33 p. 1) 

 

Medlemsstaterna får även själva ålägga sig detta ansvar om de inser att till-

lämpningen av förordningen äventyras, och planen skall följas upp av kom-

missionen, Rådet och Europaparlamentet. Om denna inte fungerar såsom pla-

nerat skall man övergå till en krishanteringsplan, vilken ska begäras av kom-

missionen. Denna skall sedan övervaka situationen.  

 

3.2.9 Övrigt 

 

De övriga förändringar som gjorts och nämnts ovan är alla positiva tillägg till 

förordningen men reglerar främst administrativa uppgifter ålagda medlemssta-

terna såsom att informera kommissionen om vilka myndigheter som är ansva-

riga i respektive medlemsstat, hur ett specifikt förlikningsförfarande finns till-

gängligt, förordningens spridning till ansvariga myndigheter, sanktioner avse-

ende missbruk av uppgifter behandlade i enlighet med förordningen samt över-

gångsbestämmelser. Dessa artiklar är av mindre direkt betydelse för den en-

skilde varför dessa inte berörs i någon större utsträckning. 
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3.3 Sammanfattande analys och diskussion 

3.3.1 Analys - samhällsperspektivet 

 

Förordningen har uppenbarligen omarbetats i stor omfattning och många för-

bättringar har införts. Det är dock svårt att bedöma dessa och huruvida dessa är 

tillräckliga, då utgångspunkten (Dublin II) var så undermålig i förhållande till 

vad som får anses rättssäkert och humanitärt. Situationen i Grekland är en vik-

tig faktor och har påverkat förordningen i stor utsträckning och det humanitära 

perspektivet i behandlingen av asylsökanden har getts ett väsentligt större ut-

rymme. Hur stor påverkan de rapporter som hänvisats till ovan kan tillmätas är 

svårt att säga då EU inte utkommer med förarbeten eller dylikt, men dessa or-

gan har definitivt haft inflytande. Även domen mot Belgien där alla överfö-

ringar stoppades på grund av det rekvisit som numera finns i förordningen, 

”systematiska brister i asylmottagandet” och brott mot EKMR, utgjorde ett 

stort steg i riktning bort från Dublin II. Situationen är om möjligt än mer aktu-

ell i dagsläget då vägen via medelhavet är den enda möjliga flyktvägen för 

flyktingar från mellanöstern. Med den rådande situationen i Syrien och Irak är 

det för tillfället inte en orimlig gissning att många asylsökande mot sin vilja 

kommer registreras i Eurodac i Grekland, Italien eller på Malta. Dessa länder 

har länge kritiserats för sitt asylmottagande men än så länge har varken Italien 

eller Malta dömts i någon domstol. 

 

Uppenbarligen har flyktingmottagandet länge varit ett stort problem i medel-

havsländerna som på grund av sin närhet till andra kontinenter och möjlighet 

till flykt för flyktingar via båt, har fått utstå de största flyktingströmmarna. Det 

är framförallt Italien och Grekland som har drabbats – och som har hanterat 

mottagandet på icke-godtagbara sätt. Som nämnts tidigare skickar inte Sverige 

tillbaka flyktingar till Grekland längre. Detta beslut togs 2010 (2008 för en-

samkommande barn) och Sverige skickar fortfarande inte tillbaka flyktingar till 

Grekland på grund av humanitära skäl. Den situation som Grekland befinner 

sig i är utan tvekan svårhanterad och frågan är huruvida dessa kan lösas med så 

kallade ”planer”. Med hänvisning till annan EU-rätt har Grekland upprättat och 

påbörjat genomförandet av en sådan plan under 2013 och redovisade resultatet 
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av denna i en rapport till Europaparlamentet. Grekland redovisade framgång på 

i princip alla punkter i rapporten och avslutade med att man prioriterar dessa 

frågor men behöver ytterligare finansiering för att genomföra flera förändring-

ar.   

 

Om dessa typer av förebyggande planer eller krishanteringsplaner verkligen 

fungerar så har man uppnått ett verkligt mål. Verkligheten tycks dock vara en 

annan. År 2014, nästan ett år efter att Grekland släppt sin mycket positiva rap-

port till de förändringar man ska genomföra, utkom Amnesty International med 

sin rapport ”Greece: Frontier of hope and fear – migrants and refugees pushed 

back Europe’s borders”. Där talar man om s.k. ”push-backs” och om hur flyk-

tingar behandlas extremt illa av grekisk gränspolis och ofta genom dessa push-

backs indirekt vägras rätten att söka asyl. Man uppmanar i slutet av rapporten 

Kommissionen, Unionen och medlemsstaterna att ställa Grekland inför rätta.    

 

Italiens asylsystem har hittills inte ansetts ha sådana systematiska brister att det 

får anses strida mot mänskliga rättigheter att återsända en asylsökande dit, men 

i en i skrivande stund färsk dom från Europadomstolen uppmärksammar man 

att läget inte är stabilt. En barnfamilj som enligt Dublinförordningen skulle 

överföras till Italien befann sig i Schweiz och överklagade därifrån sina av-

slagna asylansökningar med motiveringen att ett återsändande skulle strida mot 

artikel 3 (omänsklig och förnedrande behandling) samt artikel 8 EKMR då 

familjen skulle splittras. Domstolen konstaterade att situationen i Italien inte 

var att jämföra med den i Grekland vid tillfället för M.S.S mot Belgien domen 

(då man stoppade överföringarna dit på grund av risken för brott mot artikel 3 

EKMR), men att Italiens möjligheter att ta emot asylsökanden är långt ifrån 

tillräckliga. Slutsatsen blev att om Schweiz hade återsänt barnfamiljen till Ita-

lien hade man kunnat bryta mot EKMR då det inte fick anses tillräckligt utrett 

att familjen skulle tas emot på ett korrekt sätt.   
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3.3.2 Utökat skydd 

 

Enligt numera gällande rätt har den asylsökande som är föremål för en process 

enligt Dublinförordningen ökade möjligheter att göra sin röst hörd genom ex-

empelvis personlig intervju, och det finns även ett krav på att personen får in-

formation på ett språk som hen förstår. MiÖD har även klarlagt att det krävs en 

utredning huruvida den asylsökande behöver offentligt biträde, något som för-

hoppningsvis kommer att innebära stora förändringar i kommunikationen och 

förståelsen för hur processen går till för den enskilde. Det är även ett krav för 

att processen ska få anses rättssäker och förhoppningsvis leder detta till att pro-

cessen blir mer effektiv då ärenden blir korrekt behandlade från början. Där-

med bör handläggningstiden kunna förkortas och dessa människors tid som 

ovetande minskas. Att dessa grundläggande rättigheter först nu införts är posi-

tivt men bekräftar också att den tidigare förordningen var under all kritik.  

 

Regleringen påminner i mångt och mycket om svensk förvaltningslag och eta-

blerar rättigheter som garanteras övriga medborgare och i viss mån asylsö-

kande i landet. I och med att den enskilde ges en större möjlighet att komma till 

tals, begära inhibition m.m. bör vi se en ökning av praxis inom en snar framtid. 

Sådan har tidigare saknats då dessa människor inte getts något egentligt ut-

rymme att ta sitt fall till domstol. Förordningen medför överlag ett större an-

svar för myndigheterna i medlemsstaterna att utreda den asylsökandes behov, 

fortfarande endast behovet enligt Dublinförordningen och inte avseende exem-

pelvis flyktingskäl. Man har i vilket fall uppmärksammat den enskildes behov 

av kommunikation och förståelse för processen man befinner sig i för att på så 

sätt fatta korrekta beslut tidigt under processens gång. Detta är en fördel för 

den enskilde men även för medlemsstaterna vilket kanske är ett ännu större 

motiv till regleringen. 

 

3.3.3 Förvar 

 

Ytterligare bestämmelser som kommer att påverka den enskilde i stor utsträck-

ning är den om förvar. Som nämnts ovan har det tidigare varit mycket lätt att 
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sätta en Dublinflykting i förvar, en enligt svensk (och internationell) mening 

mycket ingripande åtgärd som får jämställas med att häktning. För att en per-

son ska kunna häktas krävs åtskilliga åtgärder enligt svensk rätt, men för att 

sätta en Dublinflykting i förvar krävs endast ett skriftligt beslut, ofta utan 

egentlig motivering. I den nya förordningen har man ett striktare rekvisit, en 

betydande ”risk för avvikande” vilket ska vara baserat på objektiva kriterier 

definierade i lag och avgöras fall för fall, individuellt. Detta bör leda till färre 

förvarsbeslut då det i princip ställs krav på motivering och i annat fall ges den 

enskilde större möjligheter att motsätta sig ett felaktigt beslut. 

 

Det kan alltså konstateras att Sverige, och EU enligt Dublin II, erbjudit ett 

tvivelaktigt skydd mot en sådan integritetskränkande åtgärd som frihetsberö-

vandet innebär och att den reglering som numera finns intagen i Dublin III i 

vissa fall är mer långtgående än nationell lagstiftning, vilket sätter denna ur 

spel. För den enskilde torde detta medföra endast ”positiva” effekter och ökad 

rättssäkerhet.   

 

3.4 Diskussion 

 

Som framgår ovan är den humanitära aspekten av stor vikt för förordningen 

och därmed framställningen. Hur de förändringar som gjorts kommer att på-

verka situationen är svårt att bedöma efter en relativt kort period, även om det 

självklart märks tydligare inom vissa områden än andra. 

 

För det första är det alltså rimligt att ställa sig frågan huruvida de ”förebyg-

gande planer” som nämns är ett tillräckligt medel för att komma tillrätta med 

de problem i flyktingmottagandet som existerar i fler länder än Grekland, med 

den skillnaden att Europadomstolen inte dömt ut överförandet till dessa länder. 

Italien och Malta kritiseras ofta för att behandla flyktingar icke-humanitärt och 

Migrationsverket har från olika håll uppmanats att stoppa överföringar enligt 

Dublinförordningen till dessa länder. Det positiva i sammanhanget är att det 

numera faktiskt finns en reglering som kräver krishantering och förebyggande 

planer, detta saknades helt i den tidigare förordningen. Det är större sannolik-
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het att artikel 3.2 kommer att få avgörande betydelse för individen, om med-

lemsstaterna väljer att tillämpa artikeln så som det är tänkt; det vill säga att de 

gör en självständig bedömning huruvida mottagarlandets flyktingmottagande 

har systematiska brister och därför går vidare i fastställandet av ansvarig stat. 

Avsaknaden av sanktioner i artikel 33 är också en brist, det lämnar ett tomrum 

som då måste besvaras av domstol. 

 

Det behövs dock onekligen mer praxis på området. EU har tagit på sig huvud-

ansvaret när det gäller lagstiftningen och tanken är god; det ska inte spela nå-

gon roll var man söker asyl, man ska få samma behandling i alla medlemssta-

ter. Det är dock naivt att ha detta som en presumtion när verkligheten ser ut 

som den gör. Tidigare begränsade Dublinförordningen medlemsstaternas till-

lämpning av sin asyllagstiftning, suveränitetsklausulen gav ett ytterst begränsat 

utrymme att bortse från förordningen, MiÖD var av samma åsikt. Det är visser-

ligen en förutsättning att medlemsstaterna är bundna av förordningar på samma 

sätt som lagar men det är orimligt att begränsa medlemsstaternas frivilliga an-

svar. Förhoppningsvis finner medlemsstaterna, med Sverige i spetsen, ett sätt 

att tillämpa förordningen som numera är omarbetad och mer rättssäker på 

många sätt, på ett mer humanitärt sätt.  

 

Principen om första ankomstland som ansvarig för asylansökningar är logisk 

och bygger på en tanke om struktur och effektivitet. Förordningen är som 

nämnts tidigare förbättrad men frågan är om inte hela konceptet, grundstenen, 

skapar problem av/för sig själv. Vi har hittills inte haft några perioder i världen 

då det inte först krig och då människor inte behövt söka sig till andra platser för 

att vara säkra - och i dagens samhälle framstår detta som en utopi. Således kan 

vi dra slutsatsen att människor alltid kommer behöva utnyttja sin mänskliga 

rättighet att söka asyl. Problemet för många av dem som behandlas enligt Dub-

linförordningen är att de kommit hit illegalt, ofta via sjövägen och vid ankomst 

berövas rätten att söka asyl var de vill. Så länge asylmottagandet inte är det-

samma i alla i medlemsstater så påverkar det flyktingens liv i extremt stor ut-

sträckning var denne tar sina första steg inom EU. Ofta anländer man inte till 

sin tänkta slutdestination; hur lätt är det att planera en flykt från ett krigshärjat 

land? Det enda möjliga resultatet av Dublinförordningen är för tillfället att det 
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största antalet flyktingar hamnar i medelhavsländerna som varken kan eller vill 

ta emot fler asylsökanden.  

 

Huruvida den här förordningen kommer att vara tillräcklig ur ett rättsäkerhets- 

och humanitärt perspektiv är svårt att säga och mycket beror fortfarande av 

tillämpningen i medlemsstaterna. Det ska påminnas om att Dublin III är en del 

i ett mer omfattande asylpaket och att många delar beror av dessa andra rätts-

akter. Den slutsats som med all säkerhet kan dras är att situationen för asylsö-

kanden under Dublinförordningen har förbättrats – de riskerar inte att bli runts-

kickade under processens gång, de har möjlighet att begära inhibition, det finns 

ett genomgående muntlighetskrav i förordningen och därmed ökade möjlighet-

er för den asylsökande att göra sin röst hörd.  

 

Efter en genomgång av de båda förordningarna är det dock svårt att dra en an-

nan slutsats än att förordningen i mångt och mycket har förändrat situationen 

för den asylsökande till det bättre. Däremot kvarstår ett av de största samhälls-

problemen för tillfället; människor utsättas för förnedrande behandling i andra 

medlemsstater i EU och förordningen säger fortfarande i princip att överföring-

ar skall ske ändå. Medlemsstaterna får vissa möjligheter att själv ansvara för 

asylprövningen, men allt för mycket är lämnat till den ”subjektiva” tillämp-

ningen. Syftet med den nya förordningen, en effektiv och rättssäker process, får 

i teorin anses vara uppfyllt. Praktiskt måste mer praxis inväntas för att konsta-

tera att syftet uppfylls även här, men av ovanstående framställning tycks Sve-

rige vara på väg åt rätt håll.   

 

Det problem som kvarstår är att grundtanken med den här typen av harmonise-

rande lagstiftning, i detta fall att det inte ska spela någon roll i vilken medlems-

stat man söker asyl, inte är i närheten av att vara uppfyllt. Situationen för asyl-

sökande ser för tillfället olika ut i varje land och det är det verkliga problemet. 

Viss kritik måste kunna riktas mot den paragraf som införts för att skydda asyl-

sökanden mot överföringar till länder där de riskerar förnedrande behandling 

samt kränkning av sina mänskliga rättigheter; den sätter för stor tillit till att 

medlemsstaterna individuellt har full insyn i hur situationen är i andra länder 

samt att tillämpningen risker att bli väldigt subjektiv. Generellt saknas det 
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sanktioner gentemot medlemsstaterna om de skulle brista i dessa lägen och 

därför sätts en enorm press på domstolarna att klargöra vad som gäller om 

medlemsstaterna fortsätter brista i sin skyldighet att bevaka de mänskliga rät-

tigheterna. Detta gäller inte bara de länder som har systematiska brister, även 

de som bortser från dessa begår brott mot EKMR (enligt domstolen). För 

många länder, Sverige inkluderat, blir det nu upp till bevis. Förordningen räck-

er till i teorin men medlemsstaterna är ansvariga för att den också gör det i 

praktiken. 

4. Ensamkommande barn 

4.1 Inledning 

 

Fokus i denna framställning är hur situationen har förändrats för ensamkom-

mande barn. Denna grupp har tidigare hamnat i kläm då förordningen i princip 

inte gjort någon skillnad på vuxna och barn. Det betyder att alla ovan nämnda 

förändringar och förbättringar i hög utsträckning förbättrar situationen även för 

ensamkommande barn. De får däremot mindre betydelse nu när dessa får ”egna 

regler”.  

 

Den grundläggande tanken att barn är en grupp som behöver särskilt skydd är 

etablerad i Barnkonventionen samt i många andra viktiga instrument men i den 

äldre Dublinförordningen tycks man ha glömt bort detta. I Dublin II saknades 

begreppet ”ensamkommande barn” och denna grupp kallades istället ”underå-

rig utan medföljande vuxen”. 
44

 Det tycks otroligt att en EU-förordning som i 

så hög grad påverkar barn inte tar särskild hänsyn till dessa men tidigare har så 

varit fallet. Redan innan den nya förordningen trädde i kraft beslutade Europa-

domstolen att situationen måste förändras i fråga om ensamkommande barn. 

Till exempel då ett barn har ett ”öppet ärende”, det vill säga flera inlämnade 

asylansökningar i olika länder, ska ansökan prövas där barnet befinner sig. 

Domstolen klargjorde att vid tolkningen av artiklarna i Dublin II ska denna ske 

i ljuset av principen om barnets bästa så fort det rör ett ensamkommande 

                                                           
44

 Art 2 h). 
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barn.
45

 Detta infördes även i förordningen och finns numera inkorporerat i arti-

kel 6, som är ett av det viktigaste tillskottet till förordningen när det gäller en-

samkommande barn. I preambeln (13) hänvisas till Barnkonventionen och att 

barnets bästa alltid ”bör” beaktas.  

 

4.1.1 Barnets bästa och Barnkonventionen 

  

Att redogöra för principen om barnets bästa skulle kunna användas som ett eget 

uppsatsämne och en kortare beskrivning är en mindre utmaning att skriva. Bar-

nets bästa är en flexibel princip och är svår att redogöra för med specifika rek-

visit, detta beror på att det är omöjligt att definiera vad någon annans bästa är – 

det är ju subjektivt. Även om principen ofta kopplas samman med Barnkon-

ventionen så är den inte främmande i svensk rätt. Den är och har länge varit en 

viktig faktor i majoriteten av lagstiftningen som berör barn, framförallt i föräld-

rabalken. Svenska domstolar ska ta hänsyn till barnets bästa i familjerättsliga 

mål
46

 och principen anses numera vara avgörande i exempelvis vårdnadsmål. 

Barnkonventionen går inte riktigt lika långt och kräver att barnets bästa ska 

vara avgörande, men om man föreställer sig en vågskål ska barnets intresse 

alltid väga tyngst. Konventionen ratificerades den 21 juni 1990 av Sverige
47

 

och är i skrivande stund på väg att införas som lag
48

 vilket innebär att konvent-

ionen får en omedelbart större effekt, dels ur ett samhällsperspektiv men även 

för rättstillämparen som direkt kan stödja sig på konventionen.  

 

Det är avgörande att ett barn som kommer till Sverige får den vård, psykisk 

och fysisk, som behövs. Även att de grundläggande behoven tillgodoses är av 

största vikt. Utöver dessa mänskliga behov som måste tillgodoses utan att nå-

gon vuxen har ansvar för dem, måste barnets rättigheter tas tillvara. Det är ur 

detta perspektiv barnets bästa berörs i denna framställning. Vad är barnets 

bästa i en asylprocess och tillgodoser Dublinförordningen detta? Barnkonvent-

                                                           
45

 EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål MA, BT och DA mot Secretary of State for the 

Home Department (mål C-648/11). 
46

 Prop. 1997/98:182 - Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 

Sverige. 
47

 Prop. 1989/90:107 
48

 Regeringsförklaring 2014, s 13. 
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ionen är självklar att beröra i detta sammanhang, och mycket tyder på att en-

samkommande flyktingbarn har fått större och bättre möjligheter att ta tillvara 

sina rättigheter (egentligen att andra tar tillvara deras rättigheter; i alla fall i 

Sverige). Enligt Barnkonventionen finns fyra huvudsakliga principer att ta hän-

syn till när det gäller barn;  

 

- alla barn har samma rättigheter och lika värde,  

- barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn,  

- alla barn har rätt till liv och utveckling samt 

- alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.
49

  

 

Att använda dessa som utgångspunkt borde föra tillämparen en bra bit på väg.   

 

Även om konventionen inte ännu är lag finns principen som nämnts ovan med-

tagen i många sammanhang. När det gäller ärenden enligt UtlL är det för de 

som tillämpar lagen ålagt dem i lagtexten att tillämpa principen om barnets 

bästa.
50

  Vad som är barnets bästa är omöjligt att avgöra. Det är omöjligt att 

förutspå vilka effekter ett beslut som tas idag får för barnet i framtiden. Därför 

måste man försöka hitta kriterier att gå efter då man fattar beslut som åt-

minstone leder beslutfattandet åt rätt håll. Grundtanken, som sas tidigare, måste 

anses vara att barn är en skyddsvärd grupp. Man måste även utgå från, vilket 

Barnkonventionen gör, att barn har ett lika högt människovärde som vuxna. I 

övrigt bör även Barnkonventionens ytterligare grundtankar finnas med i be-

dömningen. Således är barn och vuxna jämlika, men barn är skyddsvärda. 

 

Att barnet står i centrum får anses vara principens huvudsakliga innehåll, men 

hur denna princip tar sig ut i verkliga livet är svårt att förutspå. Ett problem, 

eller faktum, är att principen om barnets bästa inte nödvändigtvis måste ha 

samma innehåll varje gång den tillämpas. Sverige har tidigare mött kritik från 

FN då det saknas utredning om vad som är barnets bästa i asylprocessen.
51

  I 

                                                           
49

 Barnkonventionen.  
50

 1 kap 10 § UtlL. 
51

Committee on the rights of the child: Consideration of reports submitted by states parties 

under article 44 of the convention, Concluding observations: Sweden, Chapter 2, p. 28, 

(CRC/C/SWE/CO/4). 



40 
 

den nya förordningen verkar man ha tagit hänsyn till sådan kritik och i viss 

mån definierat vilka faktorer som skall anses innefattas i barnets bästa i Dub-

linprocessen. Artikel 6.3 lyder enl. följande: 

 

”3. Vid bedömningen av barnets bästa ska medlemsstaterna samarbeta nära med varandra 

och särskilt ta vederbörlig hänsyn till följande faktorer: 

a) Möjligheterna till familjeåterförening. 

b) Den underåriges välbefinnande och sociala utveckling. 

c) Säkerhets- och trygghetshänsyn, särskilt om det finns en risk för att den underårige är offer 

för människohandel. 

d) Den underåriges egna synpunkter, beroende på hans eller hennes ålder och mognad.” 

 

Som utgångspunkt för diskussionen kring barnets bästa i Dublinförordningen 

används såklart dessa formuleringar samt Barnkonventionens artiklar och 

grundtankar, men även svenska bestämmelser. Det är dock tråkigt att konsta-

tera att principen inte egentligen tagits hänsyn till tidigare i förordningen, det 

borde ha varit en självklarhet. I och med Europadomstolens dom
52

 samt den 

nya förordningen får man däremot anse att förbättringar gjorts. Dessa är huvud-

fokus för den fortsatta framställningen. 

 

Det ska även påpekas att det inte är alldeles oproblematiskt att omvandla en 

konvention till lag, denna metod används tämligen restriktivt i det svenska 

rättssystemet och tanken att tillämpa Barnkonventionen tillsammans med an-

nan lagstiftning för att uppnå de bästa resultaten, alternativt stödja beslut endast 

på Barnkonventionen kan te sig något främmande då vi är vana vid att barnper-

spektivet finns medtaget i de regelverk som kräver detta. Å andra sidan har 

Sverige tidigare inkorporerat EKMR
53

 i nationell rätt vilket har öppnat upp för 

tillämpning av denna i större utsträckning. Det krävs dock att domstolarna är 

mottagliga och att biträden väljer att stödja sig på dessa bestämmelser.  

 

 

 

                                                           
52

 Se not 43. 
53

 Lag 1994:1219 
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4.2 Artiklar i konventionen som berör ensamkommande barn 

 

Det är främst två artiklar som är utformade specifikt för ensamkommande barn 

– artikel 6 och artikel 8. Som nämnts tidigare har förordningen saknat specifika 

regleringar avseende barn och fokus för tillämparen har alltså fått flyttas till 

exempelvis Barnkonventionen och nationell lagstiftning. Hur barn har behand-

lats kan således sägas ha berott på tur eller otur. Även sociala faktorer har på-

verkat asylsökande i allmänhet och år 2008 gav den Norska Helsingforskom-

mittén ut en rapport; ”A gamble with the right to asylum in Europe”, som be-

rörde Dublin II-förordningen och situationen i Grekland. Denna beskriver just 

det problem som rubriken antyder och man konstaterade att det saknas rättsligt 

(och socialt) skydd i ett av de länder som omfattas av presumtionen att alla 

länder har liknande asylsystem. Detta ledde till humanitära katastrofer.
54

     

 

Det har tidigare varit i princip omöjligt att frångå Dublinförordningen efter att 

Migrationsöverdomstolen klargjort att utrymmet för medlemsstaten att göra 

detta, med hänvisning till humanitära skäl, var ”synnerligen begränsat” och 

krävde ”starka humanitära skäl”.
55

 Vilka dessa skäl var redogjordes inte för 

men MiÖD yttrade i det specifika fallet att man inte betvivlade att den asylsö-

kande och hennes dotter (född i Sverige) utsattes för misshandel av ma-

ken/fadern i det första ankomstlandet, men att detta inte var skäl nog att under-

låta tillämpning av dåvarande Dublinkonventionen. Inte heller innefattade 

domskälen någon redogörelse för om hänsyn tagits till barnets bästa. Reglering 

kring denna saknades som sagt i den tidigare förordningen/konventionen. 

 

4.2.1 Artikel 6  

 

Som utgångspunkt för redogörelsen för artikel 6 (även tidigare artikel 6) ligger 

den äldre formuleringen från Dublin II vilken var utformad enligt följande: 

 

                                                           
54

 Norska Helsingforskommittén, A gamble with the right to asylum in Europe,  

(http://nhc.no/filestore/Publikasjoner/Rapporter/2008/Report_3_2008.PDF) [hämtad 2014-10-

12] 
55

 Se MIG 2007:8, bedömningen gjordes enl. Dublinkonventionen. 

http://nhc.no/filestore/Publikasjoner/Rapporter/2008/Report_3_2008.PDF
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”Om den asylsökande är en underårig utan medföljande vuxen, skall ansvaret för att pröva 

asylansökan ligga hos den medlemsstat där en medlem av sökandens familj lagligen befinner 

sig, förutsatt att det är för den underåriges bästa.  

 

I frånvaro av en familjemedlem skall den medlemsstat där den underåriga har gett in sin ansö-

kan vara ansvarig för prövningen av asylansökan” 

 

Detta är, förutom en gång i art 15.3, den enda gång man talar om ensamkom-

mande barn (underårig utan medföljande vuxen) i den äldre förordningen. Re-

gleringen lämnar mycket att önska, det finns många situationer som kan uppstå 

för det ensamkommande barn som inte omfattas av den här bestämmelsen. 

Detta skapar i regel oklarheter och problemen löses ofta otillfredsställande och 

inte alltid i enlighet med Barnkonventionen (eller EKMR, som vi tidigare sett). 

Den främsta anledningen till att bestämmelsen, och förordningen, får betraktas 

som problematisk är för att den inte kan anses tillgodose principen om barnets 

bästa.  

 

Med denna utgångspunkt är det inte svårt att teoretiskt förbättra situationen och 

som första steg har man valt att föra in principen om barnets bästa i förord-

ningen i punkten 1: 

 

”1. Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid alla förfaranden som 

föreskrivs i denna förordning.” 

 

Man har även valt att definiera ”barnets bästa” i punkten 3, vilken citerats un-

der avsnitt 3.2.  I denna bestämmelse anges att möjligheterna till familjeåter-

förening skall tas med i bedömningen. Familjeåterförening kräver att det finns 

en familjemedlem vilken har permanent uppehållstillstånd eller är EU-

medborgare någonstans inom EU. Vem som anses vara familjemedlem har 

varit omdiskuterat och tidigare endast ansetts vara make, make, partner eller 

barn under 18 år. Som make/maka/partner/barn till någon som har permanent 

uppehållstillstånd i Sverige har man en definitiv rätt att återförenas med sin 
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familjemedlem.
56

 Punkten 3 hänvisar alltså indirekt till artikel 8 vilken reglerar 

fastställandet av ansvarig medlemsstat.  

 

4.2.2  Anknytning, artikel 6 punkten 3 a) samt artikel 8 - familjeåterförening 

 

Familjeåterförening och anknytning är två tätt sammanlänkade begrepp. Famil-

jeåterförening kräver anknytning och diskussion kring vilka som (ska) omfattas 

av detta begrepp pågår ständigt. Familjeåterförening är framförallt viktigt för 

barn, av uppenbara anledningar. Som nämnts tidigare saknades reglering tidi-

gare avseende detta i Dublinförordningen (II). Att familjeåterförening är det 

viktigaste kriteriet för att avgöra både barnets bästa och ansvarig medlemsstat 

enligt förordningen har fastställts tidigare i framställningen, men vad innebär 

detta i praktiken?  

 

4.2.3 Vem - familjemedlem 

 

Vem som anses vara familjemedlem enligt Dublin III definieras i artikel 2 g) 

och specifikt för ensamkommande barn i strecksats nummer 3: 

 

”Om sökanden är underårig och ogift, fadern, modern eller en annan vuxen som ansvarar för 

sökanden enligt lag eller praxis i den medlemsstat där den vuxna befinner sig.”  

 

Denna formulering skiljer sig inte nämnvärt från den svenska regleringen
57

 

(avseende då uppehållstillstånd ska beviljas). Däremot jämställs ”en annan 

vuxen som ansvarar för sökanden” i princip med förälder vad avser familjeåter-

förening vilket är främmande för svensk rätt. I artikel 8 punkten 1 Dublin III 

anges att den medlemsstat där en familjemedlem eller ett syskon lagligen vis-

tas ska vara den stat vilken ansvarar för det ensamkommande barnet, med till-

ägget att det ska vara för barnets bästa.  
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 Se 5 kap 3 § UtlL – uppehållstillstånd ska [...] ges till... 
57

 5 kap 3§ p 4 (ska), 5 kap 3 a § (får) UtlL. 



44 
 

4.2.4 Vem – släkting 

 

I punkten 2 har man, som i många andra artiklar som tillförts till denna upplaga 

av förordningen, valt att reglera vad som händer i det fall att den första ”lös-

ningen” inte är tillämplig. Om det inte återfinns någon familjemedlem eller 

syskon så ska släktingar eftersökas och om det efter en individuell prövning 

visar sig att denne har möjlighet att ta hand om barnet så skall den medlemsstat 

där släktingen befinner sig ansvara för prövningen. En släkting enligt Dublin 

III är en vuxen faster/moster, farbror/faster, mor- eller farförälder.
58

  

 

4.2.5 Tillämpning 

 

Artikel 8 är utformad med punkter (6 st.) vilka anger en turordning när det 

kommer till att fastställa vilken medlemsstat som ska vara ansvarig och skall 

gås igenom med start i punkten 1. Detta tills man återfinner en möjlighet an-

tingen till familjeåterförening eller, i det fall att ingen familjemedlem/släkting 

finns inom EU:s territorium, låta barnet slippa bli föremål för överföring och 

istället få sin ansökan prövad i det land där hen befinner sig. Punkten 1 och 2 

strävar mot målet att barnets bästa (vilket enl. förordningen är familjeåterför-

ening) skall ”uppnås” och rent praktiskt innebär dessa bestämmelser att ett 

mycket större ansvar än tidigare åläggs, i Sveriges fall, Migrationsverket. 

Myndigheten är numera skyldig att utreda huruvida det ensamkommande bar-

net har familjemedlemmar eller släktingar inom EU:s gränser och skall dessu-

tom göra en individuell prövning om en släkting återfinns för att avgöra 

huruvida det ligger i barnets intresse att återförenas med denne. Hur denna in-

dividuella bedömning skall göras sägs inte, men kommissionen har i punkten 5 

och 6 ålagts att ansvara för dessa administrativa procedurer.  

 

Punkten 3 innebär även den ett större ansvar för de ansvariga myndigheterna i 

medlemsstaterna då de, om det finns flera familjemedlemmar utspridda inom 

EU, ska avgöra vad barnets bästa är och därmed vilken medlemsstat som skall 

vara ansvarig.  
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 Artikel 2 h) Dublin III. 
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Punkten 4 är kanske den viktigaste och lyder enligt följande: 

 

”4. I frånvaro av en familjemedlem, ett syskon eller en släkting som avses i punkterna 1 och 2 

ska ansvarig medlemsstat vara den där den underårige har lämnat in sin ansökan om internat-

ionellt skydd förutsatt att det är för den underåriges bästa.”   

 

Det är i situationer som dessa då Dublinförordningen tidigare mött stor kritik 

för att inte ha tillämpats i enlighet med barnets bästa (vilket det tidigare inte 

heller funnits krav på) och i vissa fall för att den överhuvudtaget tillämpats på 

barn.
59

 Kritiken har bestått av ett antal olika komponenter som sammantaget 

gett ett orimligt resultat när det rör behandlingen av barn.  

 

Förordningen har alltså ett mer långtgående skydd (eller fler möjligheter) för 

ensamkommande barn på denna punkt än t.ex. UtlL. Att familjeåterförening är 

det bästa alternativet för ett barn är en presumtion som följts upp med regle-

ringar som bör leda till ett ökat antal sådana i och med det utökade familjebe-

greppet. Den aktuella utvecklingen på området har hittills inte berört ensam-

kommande barn i någon större utsträckning, däremot är frågor om beroende-

förhållanden ständigt aktuella och ofta hur rekvisitet om dessa ”uppstod i ur-

sprungslandet” skall tolkas. Anledningen till att detta område inte berörs i nå-

gon större utsträckning är att utgångspunkten för denna framställning är hur 

situationen förbättrats för barnen, och att de skulle tillföras ökade rättigheter på 

grund av beroenderegleringen är osannolikt då den skyddsreglering som redan 

införts på många sätt sträcker sig längre. Det finns däremot ingenting som di-

rekt säger att denna reglering skulle kunna tillämpas i ”omvänd ordning”, det 

vill säga att ett sammanförande på grund av beroendeställning kan bli aktuellt 

därför att barnet har möjlighet att vara till hjälp. I K v. Bundesasylamt, Öster-

rike
60

 tolkade domstolen dåvarande artikel 15 om s.k. beroendeförhållanden 

och klargjorde att det för att medlemsstaterna skall ansvara för ett återföre-

nande måste föreligga ett familjeband redan i ursprungslandet, att den ena par-

ten är i behov av stöd och att den andra parten kan erbjuda sådant stöd.  
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 Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda barnen krävde i en artikel att barn helt skulle 

undantas från förordningen. http://www.etc.se/debatt/ensamkommande-barn-tvingas-leva-

gomda (skriven 2013-12-19, hämtad 2014-11-10). 
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 EU-domstolen (C 245/11). 

http://www.etc.se/debatt/ensamkommande-barn-tvingas-leva-gomda
http://www.etc.se/debatt/ensamkommande-barn-tvingas-leva-gomda
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I praktiken lär detta inte påverka ensamkommande barn, tvärtom har Migrat-

ionsverket uttalat att ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd på 

grund av att man inte kunnat hitta deras föräldrar inte har rätt att senare få hit 

sina föräldrar då dessa återfinns/dyker upp. Möjligheterna till familjeåterför-

ening finns i så fall finns i ursprungslandet.
61

 Detta ställningstagande grundar 

sig med all säkerhet i en farhåga att ensamma barn systematiskt skall skickas i 

förväg till EU-länder för att sedan garantera uppehållsrätt för övrig familj. 

Denna metod gör barnen till s.k. ankarbarn.
62

 Det är således av största vikt att 

Migrationsverket tar sin uppgift på största allvar avseende det individuella ut-

redningsansvaret och att en familjeåterförening kan ske i ett så tidigt skede som 

möjligt. I artikel 6 punkten 4 har man även infört ett skyndsamhetsrekvisit och 

”så snart som möjligt” ska denna individuella utredning genomföras för att 

undersöka möjligheterna till återförening genom att vidta ”lämpliga åtgärder”. 

Således har ansvaret för hur denna utredning skall genomföras rent praktiskt 

överlämnats till de myndigheter som skall ansvara vilket kan leda till praktiska 

skillnader i de olika medlemsländerna.  

 

4.2.6 Rätten till offentligt biträde 

 

Artikel 6 punkten 2 lyder enligt följande:  

 

”2. Medlemsstaterna ska se till att ensamkommande barn har en företrädare som företräder 

och/eller bistår dem i samband med alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning. Före-

trädaren ska ha de kvalifikationer och den sakkunskap som behövs för att säkerställa att barnets 

bästa beaktas under de förfaranden som genomförs enligt denna förordning. Företrädaren ska 

ha tillgång till innehållet i de relevanta handlingarna i sökandens akt, inklusive den särskilda 

broschyren för ensamkommande barn.” 

 

En företrädare definieras såsom en person (eller organisation) som ska bistå 

och företräda ett ensamkommande barn i förfaranden enligt förordningen. 
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 ”Marias pappa ska utvisas”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19833173.ab (Skriven 2014-11-10, hämtad 2014-11-

10). 
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 von Scheele, Eva och Strandberg, Ingemar, Ensamkommande barns rätt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Finland, 2013, s 5. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19833173.ab
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Denna företrädare skall tillgodose barnets bästa och ska kunna företräda barnet 

rättsligt. I förordningen används ett flertal olika uttryck; företrädare, juridisk 

rådgivare och rättsligt biträde. Vad gäller ensamkommande barn nämns alltså 

företrädare som ett krav. Detta torde inte uttrycka sig speciellt främmande för 

Sverige då vi sedan länge har som huvudregel tilldelat barn utan vårdnadsha-

vare god man.
63

 Migrationsverket har dock tagit ställning i frågan och anser att 

artikeln innebär en (stark) presumtion att offentligt biträde skall förordnas, med 

hänvisning till att barnet ska kunna företrädas rättsligt samt 18 kap 1 § UtlL 

vilken reglerar de situationer då offentligt biträde ska utses för ensamkom-

mande barn.
64

   

 

Alltså behöver företrädaren enligt förordningen inte vara en jurist eller advo-

kat, men indirekt ställs sådana krav på företrädaren att det inte är tillräckligt 

med en god man.
65

 Presumtionen är således att offentligt biträde alltid skall 

förordnas för ensamkommande barn, men det finns även tillfällen då presumt-

ionen kan brytas.
66

 Om det till exempel saknas uppenbar grund för uppehålls-

tillstånd eller om det inte föreligger några hinder mot verkställighet behöver 

inte offentligt biträde utses.
67

 Även i dessa fall kan dock biträde vara nödvän-

digt, till exempel på grund av låg ålder. 

 

4.2.7 Rätt att få sin ansökan prövad där man befinner sig 

 

Ett problem som tidigare uppstått i samband med förordningen hör ihop med 

det faktum att barn behandlats på samma sätt som vuxna. Det har tidigare kon-

staterats att barn är skyddsvärda och ofta sårbara, varför det kan tyckas orimligt 

att principen om första ankomstland inom EU som ansvarig stat skall tillämpas 

utan undantag på barn. Detta har ofta lett till oönskade effekter och många barn 

har levt gömda i Sverige hellre än att överföras enligt Dublinförordningen.
68
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 A.a., s 3. 
64

 A.a (rättsligt ställningstagande). 
65

 Rättsligt ställningstagande, RCI 07/2014. 
66

 18 kap 1 § UtlL, [....] om det inte måste antas att behov av biträde saknas .... 
67

 A.a rättsligt ställningstagande. 
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 http://www.etc.se/debatt/ensamkommande-barn-tvingas-leva-gomda (a.a.) Elisabeth Dahlin, 

generalsekreterare Rädda Barnen. 

http://www.etc.se/debatt/ensamkommande-barn-tvingas-leva-gomda
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När Dublinförordningen skulle uppdateras inväntade man, istället för att ut-

tryckligen reglera frågan, en dom
69

 från EU-domstolen vilken för tillfället höll 

på att behandla frågan. Frågan var hur det andra stycket i dåvarande artikel 6 

skulle tolkas, vilken även i dagens förordning har samma utformning: 

 

”I frånvaro av en familjemedlem skall den medlemsstat där den underårige har gett in sin ansö-

kan vara ansvarig för prövningen av asylansökan.” 

 

Ordalydelsen ger inte vid handen huruvida det är den första medlemsstat där 

barnet lämnat in sin ansökan som skall vara ansvarig, eller den andra, eller 

tredje? Tre ensamkommande barn hade sökt asyl i Storbritannien efter att tidi-

gare ha lämnat in asylansökningar i Italien respektive Nederländerna. Det var 

således tydligt var första ankomstland inom EU var och barnens överföringar 

var på väg att verkställas. Efter ett flertal turer fram och tillbaka och efter att ett 

av de tre barnen redan överförts till Italien bestämde sig Storbritannien för att 

pröva barnens asylansökningar under den s.k. suveränitetsklausulen. Barnen 

fick alla stanna i Storbritannien men frågan behövde fortfarande få ett svar och 

EU-domstolen meddelade dom den 6 juni 2013.  I sina domskäl klargjorde 

domstolen att barnets bästa ska ligga till grund för tolkningen av artikeln och 

att den överhuvudtaget är medtagen just för att ensamkommande barn särskilt 

ska uppmärksammas. Domstolen påpekar även att det inte står ”den första 

medlemsstat där den underårige gett in sin ansökan”, vilket det gör i andra ar-

tiklar i förordningen, och att detta har viss betydelse. Beslutet grundas dock till 

största del på att syftet med förordningen är att uppnå en snabb och effektiv 

asylprocess: 

 

”Underåriga utan medföljande vuxen utgör en särskilt utsatt personkategori. Det är därför vik-

tigt att inte mer än vad som är strikt nödvändigt förlänga förfarandet för att fastställa vilken 

medlemsstat som är ansvarig för prövningen, vilket i princip innebär att de inte ska överföras 

till någon annan medlemsstat.”
70

  

 

Det är på detta domslut som tolkningen av den nuvarande artikel 6 ska grunda 

sig vilket innebär att ensamkommande barn utan familjemedlemmar eller släk-
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 A.a. mål nr C-648/11. 
70

 Punkt 55, C-648/11. 



49 
 

tingar inom EU ska få sin asylansökan behandlad där de befinner sig, oavsett 

hur många ansökningar de tidigare lämnat in. Domstolen lämnade dock inte 

besked i frågan hur de barn som redan fått sin ansökan materiellt prövad i en 

annan medlemsstat ska behandlas. Migrationsverket har tolkat domstolens dom 

så att den inte omfattar barn med ansökningar som redan blivit prövade (mate-

riellt, även avslag) eller som beviljats uppehållstillstånd på annan grund än som 

flykting.
71

 Dessa barn omfattas alltså inte av artikel 6 och kan därför bli före-

mål för överföringar.  

 

Det finns numera en grundtanke om att barn inte ska utsättas för en längre pro-

cess enligt Dublinförordningen än vad som är strikt nödvändig. Förordningen 

har däremot lämnat flera frågor öppna i och med att man inväntat att EU-

domstolen skulle reglera frågan om var ett ensamkommande barns ansökan ska 

prövas kvarstår frågor vilka får besvaras på samma sätt som om det gällde en 

vuxen. Detta är en allvarlig brist i förordningen och även om de förändringar 

som gjorts alla är positiva tål det kommas ihåg att detta endast beror på att för-

ordningen från en början var otillräcklig.  

 

4.3 Sammanfattande analys och diskussion 

 

Att lagstifta om barnets bästa är problematiskt. I och med denna förordning har 

EU i vart fall gjort ett försök vilket är en framgång för alla människorättsorga-

nisationer som länge kämpat för det här och viktigast av allt för alla barnen 

som i framtiden kommer bli behandlade på ett bättre sätt. Men har man gjort 

tillräckligt? 

 

De faktiska förändringar som genomförts i och med praxis från domstolen till-

sammans med förordningen är sammanfattningsvis dessa: 

 

                                                           
71

 Rättschefens kommentar angående EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål MA, BT och 

DA mot Secretary of State for the Home Department (mål C-648/11), 2013-06-14. 
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- Det finns en presumtion om att familjeåterförening ligger i barnets 

bästa intresse och därför ska stort fokus läggas på att återförena barn 

med familjemedlemmar/släktingar. 

- Finns inga familjemedlemmar så ska barnet få stanna kvar där hen be-

finner sig, oavsett om det finns öppna ärenden i andra medlemsstater. 

- Ensamkommande barn har rätt till en företrädare, i Sverige har vi kon-

staterat att detta kan översättas till jurist, genom hela processen enligt 

Dublinförordningen. 

- Barnets bästa skall tas hänsyn till i alla fall som rör barn (preambeln). 

 

Återkommande vid analys av Dublinförordningen är att den tidigare har varit 

så otillräcklig att det är svårt att anse att den nya egentligen är en bra förord-

ning endast med utgångspunkt i den äldre – självklart är den det.  

 

4.3.1 Barnets bästa (rättssäkerhet, effekt) 

 

I Sverige, som utan vidare diskussion får anses vara en rättsstat, har rättssäker-

hetsaspekten på många sätt fullbordats i och med förordningen. Barnet har rätt 

till offentligt biträde genom hela processen och därmed förbättras möjligheten 

att fatta beslut i enlighet med barnets bästa; om barnet själv kan göra sig för-

stått och delge information så ökar möjligheterna till familjeåterförening (eller 

det motsatta, vilket också kan vara det bästa för barnet).  

 

Som nämnts tidigare har Sverige mött kritik med anledning av tillvaratagandet 

av barnets bästa i asylprocessen. Dublinförordningen innebär numera definitivt 

att barnets bästa måste tas hänsyn till när ett ärende gäller barn. Detta är, vilket 

Sverige är ett exempel på, ingen garanti för att barnets bästa faktiskt tillvaratas. 

Det är än så länge en förhoppning att domstolarna finner ett sätt att tillämpa 

principen på som inte är godtyckligt. En realisering av principen kan förverkli-

gas inom kort genom att Barnkonventionens inkorporeras i svensk lag. Detta 

kommer i sin tur att få större effekt för barnets bästa än enstaka uttalanden i 

olika rättsakter. Även det faktum att Migrationsverket tagit ställning till vem 
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denna ”företrädare” som föreskrivits i förordningen är, nämligen en jurist, ökar 

kvaliteten på processen och rättssäkerheten.  

 

Rent praktiskt kommer regleringen att innebära att fler ärenden kommer be-

höva prövas av domstol i och med att barnen ges en större möjlighet att ta till-

vara sina rättigheter, samtidigt som Migrationsverket arbetar mot en snabbare 

process där korrekta beslut ska fattas i första instans. Förhoppningsvis arbetar 

dessa faktorer med och inte mot varandra.  

 

4.3.2 Familjeåterförening 

 

I och med Dublin III föreligger alltså en presumtion att familjeåterförening 

ligger i barnets bästa intresse och detta motsägs inte. Kretsen runt om barnet 

har utökats och ansvaret för medlemsstaterna att se till att denna krets utreds 

har ökat. Om det finns familjemedlemmar i fler än en medlemsstat ska barnets 

bästa avgöra var familjeåterföreningen ska ske. Utredningsansvaret kommer att 

ställas mot kravet att processen enligt Dublinförordningen inte får förlängas 

mer än ”strikt nödvändigt” och det är oklart vilket som kommer att väga tyngst, 

båda delar ligger ju i barnets intresse.  

 

Att kretsen har utökats måste ses som positivt och det är en förändring som kan 

antas ha införts delvis på grund av att det ligger i barnets bästa att tas om hand 

av en familjemedlem, men även av det praktiska läget och samhällsopinionen. 

Den tidigare kretsen av familjemedlemmar som ansetts berättiga barnet till 

familjeåterförening har mött stor kritik för att vara för snäv.  

 

4.4 Diskussion 

4.4.1 Information 

 

Något som man ”glömt” reglera i förordningen, och som drabbar alla asylsö-

kanden som anländer till EU är informationsskyldigheten för medlemsstaterna. 

Man har infört regler som reglerar rätten till information men dessa blir endast 
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tillämpliga då man vill/ska söka asyl. Problemet för de flyktingar som behand-

las enligt Dublinförordningen är ofta att de inte vet hur och varför de behandlas 

enligt just denna förordning. Alltså kvarstår ett av grundproblemen. Som påta-

lats ovan är det ett problem att många flyktingar lever undangömda i rädsla för 

att överföras enligt Dublinförordningen och få av dem känner till sina rättig-

heter innan de väljer att söka asyl.  

 

Att minska rädslan för överföring är ett problem som egentligen ligger utanför 

förordningens tillämpningsområde, rädslan beror av de otillräckliga asylsyste-

men runt om i EU och är alltså del av ett större problem. Det är orimligt att 

fortsätta presumera att asylmottagandet är detsamma överallt. Detta är ett pro-

blem som Europaparlamentet och Rådet valt att beröra i relativt liten utsträck-

ning och eftersom rättskällorna inom EU-rätten inte innehåller några typer av 

förarbeten eller motiv är det svårt att avgöra vilken hänsyn man har tagit till 

detta. 

 

4.4.2 Rätt att stanna kvar där man befinner sig 

 

Rättsfallet som diskuterats ovan är det absolut största framsteget som gjorts 

avseende ensamkommande barns rätt. Observera att detta inte regleras uttryck-

ligen i förordningen utan domen har klargjort tolkningen av bestämmelsen som 

avgör var ett barns asylansökan ska prövas. Resultatet av domen är som sagt att 

barnets asylansökan ska prövas i det land där hen befinner sig och där den sen-

aste asylansökan lämnats in. Detta får anses vara ett stort framsteg och defini-

tivt ligga i linje med barnets bästa. Viss kritik måste dock riktas mot lagstifta-

ren för att detta inte tydliggjorts i förordningen.  

 

Barn som redan fått sin ansökan materiellt prövad omfattas dock inte av detta 

och lämnas därmed utanför och riskerar alltså i allra högsta grad att återföras 

till sitt hemland. Det är alltså upp till varje medlemsstat att avgöra huruvida de 

vill ”behålla” barnet ändå och ta upp deras ansökan till prövning. Det borde 

vara en absolut rättighet för ensamkommande barn att beviljas asyl. Mot detta 

intresse ställs självklart ”problemet” med s.k. ankarbarn som nämnts tidigare. 



53 
 

 

4.4.3 Åldersbedömningar 

 

Åldersbedömningar har inte berörts i framställningen eftersom det inte finns 

några bestämmelser om dessa eller hur dessa ska göras i förordningen, de är 

dock ett frågetecken som kommer behöva redas ut i praktiken. Migrationsver-

ket gör redan dessa typer av bedömningar i andra ärenden och risken är stor att 

dessa kommer att göras i större utsträckning när det är avgörande för tillämp-

ningen av förordningen hur gammal den asylsökande är. Vi har redan fastställt 

att barn är alla under arton år; men hur hanteras den situationen när barnet strax 

ska fylla arton, det vill säga under processens gång? Detta regleras inte i för-

ordningen och lämnas alltså indirekt till medlemsstaterna att bestämma. Det är 

även ständigt aktuellt med barn som anländer utan veta hur gamla de är. 

Kanske är det i dessa fall än mer viktigt att ha en tydlig och tillåtande reglering 

kring åldersbedömningar.  

 

I sitt senaste rättsliga ställningstagande (RCI 13/2014) säger Migrationsverket 

att det i vanliga fall ska beslutas huruvida den asylsökande ska betraktas som 

vuxen eller barn i samband med beslut i ärendet, med undantag för Dublinä-

renden då åldern kan spela en avgörande roll för vilken medlemsstat som ska 

anses ansvarig. Man anger även att när det är fråga om att bedömas som barn 

eller vuxen så kan inget av det anses bättre än det andra, att bedömas som barn 

om man är vuxen kan få konsekvenser resten av livet (skolgång, pension etc.). 

Det är svårt att anse att denna tanke stämmer bra in på tillämpningen av ålders-

bedömningar i samband med Dublinförordningen då det blir en markant, ibland 

livsavgörande skillnad, hur den asylsökande bedöms. Det bör således ställas 

högra krav på Migrationsverket då de ska bedöma åldern på en asylsökande 

som riskerar överföring enligt Dublinförordningen. Det är möjligt att göra me-

dicinska bedömningar efter en komplexare process vilka har en högre ”säker-

hetsgrad” än de övriga metoder som används (intervjuer, kontroll av sannolik-

het i berättelser, dokumentation) men inte heller dessa garanterar korrekta be-

dömningar. Är det verkligen rimligt att tillämpa sådana metoder i dessa avgö-
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rande typer av fall? Är det inte mer korrekt att tillämpa ”hellre fria än fälla” i 

dessa fall?  

 

4.4.4 Familjeåterförening 

 

Ansvariga myndigheter i medlemsstaterna har numera en skyldighet att utreda 

om det finns någon familjemedlem (eller släkting) som befinner sig inom EU 

och om så är fallet ska barnet överföras till den medlemsstaten. I Sverige är det 

Migrationsverket som ansvarar för att denna utredning sker och i praktiken bör 

det inte vara alltför svårt. Det ska även utredas huruvida denna familjemedlem 

är ”lämplig” att ansvara för barnet. Bedömningen riskerar att bli subjektiv och 

det är svårt att avgöra till vems fördel det är att barnet överförs, är det bättre för 

barnet att vistas i ett land där asylsystemet är otillräckligt om det får vara till-

sammans med en familjemedlem? I hur stor utsträckning kommer barnets egen 

vilja att beaktas?  

 

Dessa frågor kommer att ställa helt nya krav på handläggare vid Migrations-

verket och det är av största vikt att det vidtas åtgärder och att riktlinjerna blir 

tydliga – alla bedömningar ska göras till förmån för barnets bästa. Att Sverige 

är på väg att inkorporera Barnkonventionen i lagstiftningen får förhoppningsvis 

stor effekt i dessa typer av ärenden, dessa barn är trots allt del av en av de mest 

utsatta grupperna i samhället.  

 

4.4.5 Ensamkommande barn i förordningen överhuvudtaget? 

 

Ett förslag som framförts av diverse organisationer insatta i ämnet är att en-

samkommande barn överhuvudtaget inte bör omfattas av Dublinförordningen. 

Hur situationen då skulle lösas ges inget förslag på, men tanken är värd att ta 

hänsyn till. Rent praktiskt skulle detta kunna lösas så att nationell lagstiftning 

tillämpas på ensamkommande barn vilket i Sverige innebär stora möjligheter 

att beviljas uppehållstillstånd. Detta måste i sin tur vägas mot möjligheterna till 

familjeåterförening vilka definitivt är stora i och med det utredningsansvar som 

ålagts myndigheterna i medlemsstaterna i och med den nya förordningen samt 
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möjligheten till utbyte av information på ett effektivt sätt som definitivt stimul-

eras i Dublin III. I Sverige är det erkänt svårt för en asylsökande att få uppe-

hållstillstånd på grund av anknytning till ett ensamkommande barn, lagstift-

ningen ”uppmuntrar” visserligen familjeåterförening men detta kan/ska inte ske 

i Sverige. En verklighet för barn som omfattas av förordningen är att man om-

fattas av ett system och en process som är svårförståelig, även för vuxna män-

niskor. Barn har numera en rätt till offentligt biträde och har i Sverige alltid 

haft rätt till en god man, vilket självklart ökar förutsättningarna för en förståe-

lig process.  

 

Personligen tycker jag det är rimligt att ställa frågan huruvida att omfattas av 

systemet i sig är förenligt med barnets bästa. Familjeåterförening är definitivt i 

linje med den principen, men är det tillräckligt?  

 

4.5 Avslutande ord 

 

Med facit i hand har uppsatsen varit väldigt intressant att skriva. Den har på 

många sätt blivit personlig och min förhoppning är att den även har varit in-

tressant att läsa. Jag saknade själv en konkret beskrivning av Dublinförord-

ningen och därför har hela processen varit extremt lärorik. 

 

Som läsare hoppas jag att man tar med sig en bild av hur förordningen är ut-

formad och framförallt vilka förändringar som genomförts. Jag hoppas även att 

den startar en egen reflektion hos läsaren huruvida denna reglering är optimal 

eller om det finns något bättre sätt. Som förhoppningsvis har framgått av 

ovanstående framställning ställer jag mig positiv till de förändringar som ge-

nomförts, framförallt från ett rättssäkerhetsperspektiv, men ur ett humanitärt 

perspektiv ställer jag mig frågande till huruvida principen om första ankomst-

land är mer än en princip för att tillgodose effektivitet.  

 

Det är också min önskan att det ska dyka upp mer praxis och doktrin på områ-

det, förhoppningsvis uppmuntrar den nya förordningen till detta i och med 

ökade möjligheter till representation.  
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