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Asylrättscentrum
 
Asylrättscentrum är en ideell organisation som arbetar för en rättssäker och  
konventionsenlig asylprocess. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån för asyl-
sökande och flyktingar, våren 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum.

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och  
granskar lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud 
rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Den här analysen är framtagen med anledning av regeringens utredning om uppenbart 
ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer. Analysen är skriven 
av våra jurister Sara Jonsson och Linnea Midtsian inom ramen för Europaprojektet. 

Asylrättscentrums Europaprojekt som finansieras av Postkodsstiftelsen. Vi har tidigare i 
projektet granskat de tidigare förslagen till ny Dublinförordning, omarbetat mottagande-
direktiv, skyddsgrundsförordning, asylprocedurförordning och förordning om Europeiska 
unionens asylbyrå och publicerat rapporter avseende dessa föreslagna rättsakter. 

Asylrättcentrum följer även den utveckling inom migrationsområdet som därefter har 
skett inom EU och analyserar de nya förslag som lämnas. Asylrättscentrums kommentarer 
och analyser finns tillgängliga på vår hemsida.  
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Gällande reglering på EU-nivå

Möjligheten för EU:s medlemsstater att ha 
särskilda förfaranden för asylsökande som 
kommer från så kallade säkra ursprungslän-
der följer av artiklarna 36 och 37 i det  
omarbetade asylprocedurdirektivet (Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2013/32/
EU av den 26 juni 2013)-härefter APD. För 
att använda konceptet med säkra ursprungs-
länder måste en medlemsstat, med beaktade 
av de kriterier som framgår av bilaga 1 till 
APD, upprätta en lista med de länder  
medlemsstaten ser som säkra och anmäla 
denna lista till kommissionen. Bedömningen 
av om ett land är ett säkert ursprungsland ska 
enligt artikel 37.3 APD grunda sig på ett 
urval av informationskällor, särskilt informa-
tion från andra medlemsstater, stödkontoret, 
UNHCR, Europarådet och andra berörda 
internationella organisationer.

Om en medlemsstat upprättar en lista på 
säkra ursprungsländer får medlemsstaten, 
om en asylansökan från ett sådant land i det 
enskilda fallet bedöms vara ogrundad,  
föreskriva att ett påskyndat förfarande ska 
användas (artikel 31.8 b APD). Vid ett sådant 
påskyndat förfarande är möjligheten att få 
stanna kvar i medlemsstaten under tiden ett 
överklagande prövas begränsad i förhållande 

till den ordinarie processen (artikel 46.6) och 
medlemsstaterna får använda gräns- 
förfaranden eller förfaranden i transitzoner 
(artikel 43). Asylprövningen ska fortfarande 
vara individuell, men en större bevisbörda 
ligger på den asylsökande som måste lägga 
fram ”allvarliga skäl” till varför ursprungs-
landet inte ska ses som ett säkert  
ursprungsland för just den personen (artikel 
36). EU-domstolen har uttryckt det som att 
konceptet om säkra ursprungsländer vilar på 
att det finns en ”motbevisbar presumtion” för 
att ett land är säkert*. 

Medlemsstaterna har en skyldighet att 
bedöma om asylsökande är i behov av sär-
skilda förfarandegarantier och ge dessa det 
stöd som behövs för att kunna utnyttja sina 
rättigheter och uppfylla sina skyldigheter i 
asylprocessen. Om det stöd som behövs för 
en enskild asylsökande inte kan ges inom 
ramen för ett påskyndat förfarande ska  
medlemsstaterna antingen inte tillämpa eller 
upphöra att tillämpa ett påskyndat  
förfarande. Detta gäller särskilt för personer 
som är i behov av särskilda förfarande- 
garantier på grund av tortyr, våldtäkt eller 
andra former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt 
våld (artikel 24.3 APD).

* Se EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17.
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Sveriges rättsliga reglering av frågan

Sverige har inte upprättat någon nationell 
lista över säkra ursprungsländer. När det 
reviderade asylprocedurdirektivet imple-
menterades i svensk lagstiftning bedömdes 
den svenska rättsliga regleringen av möjlig-
heten till avvisning med omedelbar verkstäl-
lighet vara i överensstämmelse med asylpro-
cedurdirektivet (se prop. 2016/17:17 sid 78 
ff.). Enligt den svenska regleringen i 8 kap. 
19 § utlänningslagen får Migrationsverket 
besluta om avvisning med omedelbar verk-
ställighet för asylansökningar som anses 
vara uppenbart ogrundade, oavsett från vil-
ket land den asylsökande kommer. Frågan 
om att upprätta en lista på säkra ursprungs-
länder berördes inte alls i de ovan nämnda 
förarbetena.

EU-domstolen har i dom den 25 juli 2018 i 
mål C-404/17 till viss del underkänt Sveriges 
tillämpning av avvisning med omedelbar 
verkställighet. EU-domstolen konstaterar att 
artikel 31.8 b i det omarbetade asylproce-
durdirektivet inte medger att en ansökan om 
internationellt skydd anses som uppenbart 
ogrundad när det av landinformation fram-
går att den asylsökande kan ges ett godtag-
bart skydd i ursprungslandet och där sökan-
den har lämnat uppgifter som inte är 

tillräckliga för att ett internationellt skydd 
ska beviljas, när den medlemsstat i vilken 
ansökan lämnats in inte har antagit några 
bestämmelser för att genomföra begreppet 
säkert ursprungsland. För att Sverige ska 
kunna förordna om avvisning med omedel-
bar verkställighet i en sådan situation anser 
EU-domstolen alltså att en lista över säkra 
ursprungsländer skulle behöva upprättas av 
Sverige. Det kan dock vara värt att notera att 
artikel 31.8 APD även räknar upp ett antal 
andra situationer när påskyndande förfaran-
den får tillämpas, bl.a. att sökanden i ansö-
kan endast tagit med uppgifter som saknar 
betydelse för prövningen av hens asylskäl 
(31.8 a), att sökanden har vilselett myndighe-
ten med oriktiga uppgifter eller falska hand-
lingar eller genom att undanhålla relevanta 
uppgifter (31.8 c) och sökanden har lämnat 
uppenbart inkonsekventa och motsägelse-
fulla, klart falska eller uppenbart osannolika 
uppgifter som motsäger tillräckligt kontrol-
lerad information om ursprungslandet (31.8 
e). Det framgår inte av EU-domstolens dom 
att tillämpning av påskyndande förfaranden i 
dessa övriga situationer påverkas av om en 
lista över säkra ursprungsländer har upprät-
tats av medlemsstaten eller inte. 

Lagstiftningsförslag inom EU

Parallellt med den svenska utvecklingen har 
frågan om att upprätta en EU-gemensam 
lista på säkra ursprungsländer i syfte att öka 
harmoniseringen mellan medlemsstaterna 
lyfts. Kommissionen lämnade den 9 septem-
ber 2015 förslag till en EU-gemensam lista 
på säkra ursprungsländer (COM (2015) 452). 
Förslaget skulle innebära att en EU-gemen-
sam lista över säkra ursprungsländer upprät-
tas och att vissa förändringar görs i asylpro-
cedurdirektivet. Enligt förslaget ska 

Albanien, Bosnien och Hercegovina,  
Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien 
och Turkiet ses som säkra ursprungsländer. 
Om detta förslag går igenom skulle det, lik-
som idag, innebära att medlemsstaterna 
själva får välja om de ska tillämpa påskyn-
dade förfaranden med exempelvis omedel-
bar verkställighet för asylsökande som kom-
mer från så kallade säkra ursprungsländer. 
Sverige ställde sig bakom förslaget till en 
EU-gemensam lista och alla föreslagna  



5

Asylrättscentrum

länder förutom Turkiet*. Förslaget till  
förordning har ännu inte gått igenom.

Ett knappt år senare, den 13 juli 2016, antog 
kommissionen ett förslag till asylprocedur-
förordning (COM (2016) 467) som är tänkt 
att ersätta det nuvarande direktivet. Försla-
get är en del av ett ”asylpaket” inom EU som 
förutom regleringen av asylprocedurerna 
och berör sex andra rättsakter inom asyl- 
området. Ett av de andra förslagen är att en 
europeisk asylbyrå, EUAA, skapas och att 
denna asylbyrå ska ha inflytande på bl.a. 
bedömningen av landinformation inom hela 
unionen. En stor skillnad i förhållande till 
nuvarande reglering är att flera av de nuva-
rande direktiven - däribland asylprocedurdi-
rektivet- omvandlas till förordningar. Direk-
tiv måste implementeras och kan endast få 
direkt effekt när bestämmelser skapar rättig-
heter för den enskilde. Direktivformen fung-
erar därför som ett minimiskydd för enskil-
das rättigheter. Förordningsformen sätter 
däremot en standard för rättighetsskyddet 
som varken kan höjas eller sänkas. Det inne-
bär att medlemsstaternas möjlighet att till-
lämpa för den enskilda mer förmånliga 
nationella bestämmelser försvinner.

När det gäller regleringen av säkra 
ursprungsländer innebär kommissionens 
förslag att den lista på säkra ursprungsländer 
som kommissionen föreslog upprätta genom 
förordning COM (2015) 452 istället införs i 
en bilaga till den föreslagna asylprocedurför-
ordningen. Kommissionens förslag innebär 
att samma länder som var aktuella vid försla-
get 2015 initialt sattes upp på listan över 
säkra ursprungsländer. Kriterier för faststäl-
lande av ett säkert ursprungsland föreslås tas 
in direkt i asylprocedurförordningen (se den 

* se Justitiedepartementets faktapromemoria 2015/16:FPM6 
från den 13 oktober 2015

föreslagna artikel 47). De kriterier som före-
slås är i princip identiska med de som nu 
framgår av bilagan till asylprocedurdirekti-
vet. Det framgår dock av förslaget till asyl-
procedurförordning att information om 
ursprungsländerna ska tas fram av kommis-
sionen med stöd av EUAA. EUAA och 
europeiska utrikestjänsten anges också som 
två av de informationskällor som ska beaktas 
vid bedömningen av om ett land ska ses som 
ett säkert ursprungsland eller inte. Målet 
med upprättandet av en EU-gemensam lista 
är att på sikt nå en fullständig harmonisering 
på EU-nivå, men medlemsländerna föreslås 
få rätt att inom en femårsperiod upprätta 
och/eller behålla nationella listor. Om den 
föreslagna asylprocedurförordningen går 
igenom innebär det en stor förändring i för-
hållande till både asylprocedurdirektivet och 
förslaget från 2015, då förordningsformen 
innebär att medlemsstaterna skulle få en 
skyldighet att använda påskyndade förfaran-
den för personer som kommer från länder 
som bedöms som säkra ursprungsländer, 
istället för att medlemsstaterna som nu får 
använda sådana förfaranden (jämför artikel 
31.8 i asylprocedurdirektivet med den före-
slagna artikel 40 i asylprocedurförord-
ningen). 

Förhandlingarna om asylpaketet har gått 
trögt. Den föreslagna asylprocedurförord-
ningen är en av de rättsakter det har varit 
svårast att enas om**.   Ylva Johansson, 
ansvarig kommissionär för, bland annat, 
migrationsfrågorna, har av EU-kommissio-
nens ordförande Ursula von der Leyen fått i 
uppdrag att ta fram en ny migrations- och 
asylpakt. Det återstår att se vilket vägval som 
den nya kommissionen kommer att göra.

** Se t.ex.Europaparlamentet april 2019: Common European 
Asylym System: achievements during the legislative term 2014-
2019 s. 6 f och 12. https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2019/608877/IPOL_BRI(2019)608877_EN.pdf

§
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Internationell och EU-rättslig 
MR-kontext 
 
Alla medlemsstater i den Europeiska unio-
nen (EU) är parter till, och bundna av, FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna (1948). Att var och en har rätt att i 
andra länder åtnjuta asyl från förföljelse 
framgår av artikel 14. Alla EU:s medlems- 
stater har ratificerat FN:s konvention om 
flyktingars rättsliga ställning (1951). Av  
artikel 3 i konventionen framgår att bestäm-
melserna i konventionen ska tillämpas på 
flyktingar utan åtskillnad med hänsyn till 
deras ras, religion eller ursprungsland.

EU:s medlemsstater är också anslutna till 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (EKMR) som sedan år 1995 
är svensk lag. Vidare är Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
(härefter EU:s rättighetsstadga) sedan år 
2009 bindande för alla medlemsstater och de 
institutioner som implementerar EU-rätten, 
samt i situationer då EU-rätten är tillämplig. 

För att en tillämpning av ett koncept med  
listor på säkra ursprungsländer ska kunna 
göras krävs att de rättigheter som fastställs i 
de ovan nämnda rättsakterna respekteras. 
Här kan särskilt nämnas principen om 
non-refoulement (artiklarna 2 och 3 EKMR 
respektive artiklarna 2 och 4 och 19.2 i EU:s 
rättighetsstadga), förbudet mot diskrimine-
ring (14 EKMR respektive artikel 21 i EU:s 
rättighetsstadga) samt förbudet mot  
kollektiva utvisningar (artikel 4 i EKMR:s 
tilläggsprotokoll 4 samt artikel 19.1 i EU:s 
rättighetsstadga). 

Risker vid tillämpning av konceptet 
med säkra ursprungsländer

Asylrättcentrum ser en fara med att den  
individuella asylprövningen i praktiken blir 
mindre framträdande om konceptet med 
säkra ursprungsländer antas. Även om det 
framgår av såväl det nuvarande asylproce-
durdirektivet som förslaget till  
asylprocedurförordning att asylprövningen 
även för personer som kommer från säkra 
ursprungsländer ska vara individuell finns 
det en risk att påskyndade förfaranden leder 
till att en persons samtliga asylskäl inte  
hinner komma fram inom ramen för den 
påskyndade processen. 

Det är välkänt och inom den internationella 
asylrätten accepterat att uppgifter av känslig 
karaktär kan komma att anföras sent i en 
asylprocess. Anledningen till detta kan vara 
att trauman i form av exempelvis tortyr eller 
sexuellt våld kan vara svåra att berätta om. 
Det kan också handla om att en asylsökande 
har utvecklat posttraumatiskt stressyndrom 
till följd av tortyr eller andra övergrepp och 
att denna funktionsnedsättning påverkar 
personens möjlighet att berätta samman-
hängande om sina upplevelser. HBTQI- 
personer nämns inte i det reviderade asyl- 
procedurdirektivet som en grupp i behov av 
särskilda förfarandegarantier (något som kan 
ifrågasättas) men även för denna grupp finns 
inom asylrätten förståelse för att omständig-
heter gällande exempelvis könsidentitet eller 
sexuell läggning är svåra att framföra  
omedelbart vid ankomsten till en medlems-
stat*. Det kan här vara värt att notera att flera 
länder som i nuläget har upprättat nationella 
listor över säkra ursprungsländer har länder 
som ses som säkra ursprungsländer enbart 
för personer som inte tillhör HBTQI- 

* Se t.ex. EU domstolens domar den 2 december 2014 i målen 
C-148/13-C-150/13.

Fastställande av s.k. säkra  
ursprungsländer ur ett rättighets- 
och rättssäkerhetsperspektiv
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gruppen**.  En sådan relativ tillämpning av 
konceptet med säkra ursprungsländer blir 
betydelselös om personer med HBTQI-skäl 
inte i praktiken ges tillräcklig tid för att våga 
lägga fram sina asylskäl. Det finns alltså en 
påtaglig risk för att påskyndade förfaranden 
innebär att särskilt utsatta personers samtliga 
relevanta skyddsskäl inte kommer fram. 
Detta utgör en allvarlig rättsäkerhetsbrist 
och en risk för att principen om non- 
refoulement åsidosätts i enskilda fall. 

Jurister från Asylrättscentrum gjorde under 
hösten 2019 en resa där vi träffade jurister 
och organisationer inom civilsamhället från 
Tyskland, Frankrike och Nederländerna, län-
der som alla har listor över säkra ursprungs-
länder. I dessa samtal fick vi flera vittnesmål 
om hur svårt det i praktiken anses vara att i 
enskilda fall bryta presumtionen om att ett 
land är säkert. Enligt Europadomstolens 
praxis definieras kollektiva utvisningar som 
åtgärder där utlänningar som grupp utvisas 
utan att en rimlig och objektiv bedömning av 
varje enskild persons ärende (se t.ex. Europa-
domstolens dom den 5 maj 2002 i målet 
Čonka mot Belgien och Europadomstolens 
dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa 
med flera mot Italien (Grand Chamber). Om 
det -på grund av den rättsliga regleringen 
eller på grund av den praktiska tillämp-
ningen- blir för svårt att i enskilda fall bryta 
presumtionen om att ett land är säkert  
riskerar förfarandet att i praktiken gränsa 
mot kollektiva utvisningar. 
För att listor på säkra ursprungsländer ska 
kunna användas på ett rättssäkert sätt krävs 

** EMN Inform. Safe Countries of Origin, mars 2018, kapitel 
5.1.

att förfarandet med att sätta upp och avföra 
länder från listan är tillräckligt flexibelt för 
att säkerställa att en försämrad säkerhets- 
situation i ett s.k. säkert ursprungsland gör 
att landet omgående avförs från listan på 
säkra ursprungsländer. Om processen för att 
avföra ett land från listan i praktiken blir för 
byråkratisk och tar för lång tid innebär det en 
konkret risk för att personer under tiden 
avvisas i strid med principen om  
non-refoulement.

Om kommissionens förslag till asyl- 
procedurförordning antas skulle det inne-
bära både att Sverige blir bundet av en 
EU-gemensam lista på säkra ursprungs- 
länder och att Sverige påförs en skyldighet 
att tillämpa påskyndade förfaranden för  
personer från dessa länder. Det kan ifråga- 
sättas om en ordning där Sverige i enskilda 
fall binds av exempelvis kommissionens och 
EUAA:s bedömning av vilka länder som 
anses vara säkra ursprungsländer är förenlig 
med grundlagsskyddade principer som  
rättsskipningens och myndigheternas  
självständighet (11 kap. 3 § respektive 12 kap. 
2 § regeringsformen)***. Det kan vidare  
konstateras att det i Sverige finns en stark 
princip om fri bevisföring. Att, såsom är  
fallet både i asylprocedurdirektivet och  
förslaget till asylprocedurförordning, utpeka 
särskilda källor som ska beaktas vid bedöm-
ningen av om ett land ska ses som ett säkert 
ursprungsland, är svår att förena med  
principen om fri bevisföring. 

*** För ett liknande resonemang, se Kammarrätten i Stockholms 
remissyttrande över EU-kommissionens förslag till asylprocedur-
förordning och skyddsgrundförordning 2016-09-30, dnr KST 
2016/379 och KST 2016/388).
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Studier som EASO publicerade 2016 har 
visat att ansökningar som handläggs i något 
slags specialförfarande, såsom gränsförfa-
randen och påskyndande förfaranden, i 
mycket högre utsträckning än den vanliga 
prövningsordningen resulterar i avslag. 
Detta är en omständighet som bör analyseras 
vidare och tas i beaktande vid utformningen 
av rättsregler om påskyndade förfaranden. 
Ett sätt att öka rättssäkerheten vid denna typ 
av förfaranden är att omgärda bestämmel-
serna med olika processuella garantier. Två i 
sammanhanget särskilt viktiga processuella 
garantier är rätten till offentligt biträde och 
den praktiska möjligheten till ett effektivt 
rättsmedel.

Offentligt biträde
Rätten till kostnadsfri rättslig information 
och juridiskt bistånd följer av artiklarna 
19–23 i APD. Direktivet innebär en skyldig-
het för medlemsstaterna att i första instans, 
på begäran från den sökande, ge kostnadsfri 
rättslig information och information om för-
farandet. I samband med överklagande 
utvidgas denna skyldighet till att även 
omfatta kostnadsfritt rättsligt bistånd och 
biträde. Medlemsstaterna får dock föreskriva 
att kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde 
inte ska beviljas om överklagandet saknar 
rimliga utsikter till framgång och för ytterli-
gare överklagande eller omprövning i högre 
instans. Medlemsstaterna får också före-
skriva att kostnadsfritt rättsligt bistånd och 
biträde endast ska beviljas för personer som 
saknar tillräckliga medel, samt införa 
belopps- och/eller tidsgränser.

I svensk rätt regleras rätten till kostnadsfritt 
juridiskt bistånd (offentligt biträde) i 18 kap. 
utlänningslagen (2015:716) och lag 
(1996:1620) om offentligt biträde. Offentligt 
biträde ska som huvudregel förordnas för 
den som åtgärden avser, om det inte måste 

antas att behov av biträde saknas, i mål och 
ärenden om avlägsnandebeslut.

Hur rätten till kostnadsfritt rättsligt bistånd 
och biträde de facto regleras skiljer sig åt mel-
lan EU:s medlemsstater. I ungefär hälften av 
EU:s medlemsstater, däribland Sverige, har 
asylsökande rätt till kostnadsfritt rättsligt 
bistånd och biträde redan i första instans (i 
processen hos Migrationsverket), och de 
andra länderna enbart i samband med över-
klagande*.  Formerna för det rättsliga bistån-
det och biträdet skiljer sig också åt; exempel-
vis gällande vem som förordnar och vem 
som kan förordnas.

Migrationsöverdomstolen understryker i 
MIG 2006:2 att presumtionen för rätt till 
bistånd av ett offentligt biträde gäller i mål 
om uppehållstillstånd, där en sökande åbero-
par skyddsbehov och fråga om utvisning 
aktualiseras. När ett avlägsnandebeslut har 
preskriberats och personen ifråga därefter 
ansöker om asyl på nytt och åberopar skydds-
skäl gäller enligt MIG 2010:7 presumtionen 
att hen har rätt till bistånd av ett offentligt 
biträde.

Enligt APD artikel 31.8 får medlemsstaterna 
föreskriva att prövningsförfarandet får 
påskyndas bland annat om den sökande 
kommer från ett säkert ursprungsland. I 
svensk rätt finns ännu ingen särskild regle-
ring av förfarandet när den sökande anses 
komma från ett säkert ursprungsland, men 
Migrationsverket får besluta om att tillämpa 
ett påskyndat förfarande för uppenbart 
ogrundade ansökningar. När det påskyndade 
förfarandet tillämpas anses det i praktiken 

* CEASEVAL, Mapping of CEAS Transposition in EU Mem-
ber States using AIDA, September 2019

Processuella garantier för  
ökad rättssäkerhet
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generellt sett kunna antas att behov av 
biträde saknas. 

Juridiskt bistånd under asylprocessen är ofta 
helt nödvändigt för att asylsökande ska 
kunna tillvarata sina rättigheter. Asylproces-
sen är komplicerad och innehåller en rad 
tidsfrister och andra processuella bestäm-
melser att förhålla sig till, såväl i första 
instans som inför domstol. Att asylsökande 
under hela processen har rätt till juridiskt 
bistånd främjar därtill effektivitet och förut-
sägbarhet. Det får förutsättas att möjligheten 
att bryta presumtionen om att ett land är 
säkert är än svårare om den asylsökande inte 
får juridiskt bistånd för att exempelvis kunna 
inkomma med relevant landinformation för 
det specifika ärendet.

Om det enligt lag/praxis följer en presum-
tion för att behov av offentligt biträde för 
asylsökande från säkra ursprungsländer sak-
nas, ges de tillämpande myndigheterna (här i 
första hand Migrationsverket) ett stort 
utrymme att neka juridiskt bistånd genom att 
i hög utsträckning tillämpa ett s.k. ”merits 
test”. Detta drabbar då en grupp asylsökande 
som redan har försämrade processuella 
garantier för att de kommer från ett säkert 
ursprungsland. Det torde därtill föreligga en 
risk för att de individuella skyddsskälen inte 
kommer fram inom ramen för grundproces-
sen, eftersom den sökande kanske inte själv 
har kännedom om vad som kan utgöra asyl-
skäl och hur man går tillväga för att över-
klaga ett negativt beslut. 

Asylsökande som har utsatts för exempelvis 
tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former 
av psykiskt, fysiskt eller könsrelaterat våld 
har behov av, och rätt till, särskilda förfaran-
degarantier. Deras asylansökningar bör inte 
heller handläggas inom ramen för ett 
påskyndat förfarande. Om personer som bär 
på denna typ av upplevelser inte har rätt till 
bistånd från ett offentligt biträde finns en 
uppenbar risk för att dessa potentiellt skydds-
behovsgrundande omständigheter aldrig 
kommer fram. Fruktan för förföljelse på 

grund av kön, sexuell läggning och religiös 
tillhörighet utgör ej uttömmande exempel på 
omständigheter som ofta inte kommer fram 
vid ett första möte och därför riskerar att 
överhuvudtaget inte bli beaktade utan till-
gång till juridiskt bistånd. I förlängningen 
kan det därför finnas risk för refoulement.

Rätten till ett effektivt rättsmedel
Rätten till ett effektivt rättsmedel är en fun-
damental rättssäkerhetsgaranti, och måste nå 
upp till den standard som garanteras av arti-
kel 47 i EU:s rättighetsstadga (rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk dom-
stol) och måste tolkas i ljuset av Europa-
domstolens praxis gällande EKMR artikel 
13 (rätt till ett effektivt rättsmedel). Överkla-
gandemöjligheten möjliggör en rättvis och 
effektiv asylprocess och innebär ett starkt 
skydd mot refoulement. 

Rimliga tidsfrister är nödvändiga för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång och 
ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 
47 i EU:s rättighetsstadga. EU-domstolen 
har i Samba Diouf (2011) uttalat att tids-
fristen för att överklaga ett negativt asylbe-
slut måste vara tillräckligt lång för att sökan-
den på ett effektivt sätt ska kunna förbereda 
sin talan. Domstolen uttalade vidare att den 
nationella domstolen måste ta ställning till 
om överklagandefristen är tillräcklig mot 
bakgrund av fallets individuella omständig-
heter. Korta tidsfrister kan vara särskilt pro-
blematiskt för personer som inte har en 
effektiv tillgång till juridiskt bistånd och/
eller andra medel för att kunna föra sin talan 
på ett effektivt sätt.

Asylsökande som har haft dåliga erfaren-
heter av myndighetskontakter kan, av natur-
liga skäl, ha svårt att lita på myndigheter och 
känna sig obekväma med att berätta hela sin 
historia vid första intervjutillfället. Det 
måste därför finnas en förståelse för att vissa 
omständigheter åberopas sent i processen, 
annars undermineras den effektiva rätten till 
asyl som garanteras av artikel 18 i EU-stad-
gan samt artikel 19 (non-refoulement) och 
artikel 47 (rätten till ett effektivt rättsmedel). 
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EU-domstolen har i Orfanopoulos och  
Olivieri (2004) och Byankov (2012) funnit 
att nationella regler som begränsar möjlig- 
heten att presentera nya fakta och 
omständigheter som framkommit efter det 
första beslutet kan underminera effektivite-
ten av de rättigheter som garanteras av 
EU-rätten.

Att ett överklagande har automatisk suspen-
siv effekt, det vill säga att den sökande har 
rätt att kvarstanna på statens territorium till 
dess att tidsfristen för utövande av rätten till 
ett effektivt rättsmedel har löpt ut och, om 
hen har utövat denna rätt inom utsatt tid, i 
avvaktan på resultatet av omprövningen, 
utgör huvudregeln i svensk rätt. Ett över- 
klagande av ett beslut om omedelbar  
avvisning medför däremot inte per automa-
tik suspensiv effekt. Det finns därför en  
farhåga om att överklaganden från personer 
vars ansökan handlagts i en påskyndad  
process (eftersom de anses komma från säkra 
ursprungsländer) inte kommer att få en  
suspensiv effekt. Detta skulle också ligga i 
linje med kommissionens förslag till  
asylprocedurförordning (artikel 54).

Att en asylsökande har rätt att stanna kvar i 
under hela asylprocessen är, enligt vår 
mening, helt nödvändigt för att kunna  
upprätthålla principen om non-refoulement. 
Rätten till ett effektivt rättsmedel fordrar att 
kvarstannanderätten gäller även under över-
klagandeprocessen. Enligt EU-domstolens 
praxis gällande rätten till ett effektivt rätts-
medel i APD måste denna rättighet tolkas i 
enlighet med artikel 47 i EU:s rättighets-
stadga, som har sin grund i EKMR artikel 
13. EU-domstolen har uttalat att ett överkla-
gande måste ha suspensiv effekt om utvis-
ningsbeslutet som överklagas vid en verk-
ställighet skulle kunna utsätta personen för 
en allvarlig risk för förföljelse.

Vi är av uppfattningen att överklagandets 
suspensiva verkan är en omistlig rättssäker-
hetsgaranti. Att ge asylsökande en automa-
tisk kvarstannanderätt under överklagande-
processen är det bästa sättet att garantera 
rätten till ett effektivt rättsmedel och för att 
tillse att principen om non-refoulement 
respekteras i praktiken. Detta gäller oavsett 
vilket land som den asylsökande kommer 
ifrån.
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Frågan om ett eventuellt införande av ett 
koncept med säkra ursprungsländer i Sverige 
är komplex. Enligt EU-domstolen måste 
Sverige upprätta en nationell lista på säkra 
ursprungsländer för att i vissa fall kunna till-
lämpa avvisning med omedelbar verkställig-
het för s.k. uppenbart ogrundade ansök-
ningar. Det är dock fritt för Sverige att välja 
att inte tillämpa avvisning med omedelbar 
verkställighet. Samtidigt har det inom EU 
under de senaste åren lämnats flera förslag på 
att införa en EU-gemensam lista på säkra 
ursprungsländer. Om förslaget om en asyl-
procedurförordning går igenom i sin nuva-
rande form skulle det innebära att Sverige 
blir bundet av EU:s lista och också av tving-
ande regler om att exempelvis använda 
påskyndade förfaranden för asylansökningar 
från personer som anses komma från säkra 
ursprungsländer enligt EU:s lista. Det finns 
likväl ingenting som tyder på att förslaget 
om en asylprocedurförordning kommer att 
gå igenom i närtid.

När det gäller ett eventuellt införande av en 
nationell lista på säkra ursprungsländer, och 
därigenom en möjlighet till avvisning med 
omedelbar verkställighet för personer som 
kommer från ett sådant land, ser Asyl-
rättscentrum risker ur ett rättighets- och 
rättssäkerhetsperspektiv. Risker vi har identi-
fierat är att asylsökandes samtliga asylskäl 
inte ges möjlighet att komma fram under 
processen, att presumtionen om att ett land 
är säkert i enskilda fall i praktiken kan bli 
orimligt svår att bryta och att användandet 
av listor blir för oflexibelt för att säkerställa 

att länder hinner avföras från listan tillräck-
lig snabbt vid en försämrad säkerhetssitua-
tion. Om inte dessa risker undanröjs kan en 
tillämpning av konceptet med säkra 
ursprungsländer innebära att principen om 
non-refoulement åsidosätts. Det finns också 
en risk för att förfarandet kan komma att 
gränsa mot kollektiva utvisningar och att 
utsatta grupper diskrimineras då relevanta 
asylskäl inte kommer fram.

Om Sverige antar ett koncept med säkra 
ursprungsländer är det enligt Asylrättscen-
trums mening av avgörande betydelse att 
införandet åtföljs av starka processuella 
garantier som motverkar riskerna för refou-
lement i enskilda fall. En sådan viktig förfa-
randegaranti är att det bör finnas en stark 
presumtion för att offentligt biträde ska för-
ordnas i ärenden som rör medborgare från 
s.k. säkra ursprungsländer. En annan viktig 
rättssäkerhetsaspekt är att ett överklagande 
bör ges automatisk suspensiv verkan. Det 
bör vidare i lagtext uttryckligen anges att det 
finns en skyldighet att avbryta ett förfarande 
som påbörjats i ett påskyndat förfarande om 
det framkommer omständigheter som tyder 
på att ett land inte är ett säkert ursprungsland 
för en enskild asylsökande. Det bör också 
uttryckas i lag att ett land inte får sättas upp 
på listan över säkra ursprungsländer om inte 
landet anses vara säkert för samtliga av lan-
dets medborgare. En sådan ordning är nöd-
vändig för att personer som av olika anled-
ningar, exempelvis skam eller trauma, inte 
kan föra fram samtliga asylskäl omedelbart 
inte ska riskera att återsändas till ett land som 
de facto inte är säkert för just dem.

Sammanfattande synpunkter
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