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Om Europaprojektet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som sedan 1991
verkar för en rättssäker asylprocess. I och med införandet av den tillfälliga lagen som avser
att anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s miniminivå står vi inför nya juridiska utmaningar.
Mot bakgrund av detta lanserade Rådgivningsbyrån i januari 2017 Europaprojektet vars
syfte är att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter ur ett europarättsligt perspektiv.
Projektet innefattar utbildning, analys, granskning och samverkan nationellt samt
internationellt. Därutöver ges direkt och konkret stöd till personer som befinner sig i
migrationsprocessen.
Den aktuella rapporten har framtagits inom Europaprojektets arbete med att bidra till
informationsspridning och kompetenshöjning bland aktörer som arbetar med asylrätt
i Sverige. Genom rapporten vill Rådgivningsbyrån uppmärksamma EU-kommissionens
förslag till reform av EU:s gemensamma asylsystem. I rapporten analyserar vi förslagen
ur ett folkrättsligt och nationellt perspektiv, samt lyfter möjligheter och risker ur ett
rättssäkerhetsperspektiv.
Rapporten är en del i en serie om fem publikationer: Förslag till ny Dublinförordning,
Förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå (EUAA), Förslag till
omarbetat mottagandedirektiv, Förslag till skyddsgrundsförordning och Förslag till
asylprocedurförordning.
Projektet finansieras av Svenska PostkodStiftelsen.
Rapporten är författad av Sara Jonsson, jurist.
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Det gemensamma europeiska
asylsystemet (CEAS) – en
introduktion
En gemensam asylpolitik, med ett gemensamt europeiskt asylsystem
(CEAS), är en del av Europeiska unionens mål att gradvis och på laglig
väg upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet
för dem som av olika omständigheter tvingas söka skydd i unionen.
CEAS uppställer bland annat vissa miniminormer för vad asylsökande kan förvänta sig när de
söker skydd i EU och innehåller bestämmelser om vilken medlemsstat som ska ansvara för att
garantera dessa rättigheter.
Denna rapport är en del i en serie publikationer. Rapportserien kommer att fokusera på vad CEAS
är idag och hur det kan tänkas se ut imorgon. För att på ett meningsfullt sätt kunna reflektera
över det gemensamma asylsystemets förtjänster, brister och möjligheter att bidra till ett förstärkt
rättighetsskydd för enskilda asylsökande torde det vara nödvändigt att först försöka sätta CEAS
i en rättslig och politisk kontext. I början av varje delrapport kommer den politiska kontexten att
utvecklas i mer detalj.

Internationell MR-kontext
Alla medlemsstater i den Europeiska unionen (EU) är parter till, och bundna av, FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). Att var och en har rätt att i andra länder söka
och åtnjuta asyl från förföljelse framgår av artikel 14. Alla EU:s medlemsstater har ratificerat FN:s
konvention om flyktingars rättsliga ställning (1951).
EU:s medlemsstater är också anslutna till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) som sedan år 1995 är
svensk lag. Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer
eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och rättigheter enligt Europakonventionen eller
något av tilläggsprotokollen blivit kränkta.

EU:s rättighetsstadga
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är sedan år 2009 bindande
för alla medlemsstater och de institutioner som implementerar EU-rätten, samt i situationer då
EU-rätten är tillämplig. Då asylrätten till övervägande del ligger inom EU:s kompetensområde
blir rättighetsstadgan tillämplig även då nationella myndigheter, exempelvis Migrationsverket,
tillämpar nationella bestämmelser (företrädesvis utlänningslagen (2005:716) och lag (2016:752)
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om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). Rättighetsstadgan
är även bindande för EU:s institutioner i relationerna med tredje land.
Stadgan speglar i stor utsträckning de rättigheter som skyddas av Europakonventionen. Av artikel
52(3) i EU:s rättighetsstadga framgår att rättigheterna ska ha samma innebörd och räckvidd som i
Europakonventionen. Stadgan är också till stor del en kodifiering av de rättigheter som redan finns
inom EU, genom fördragen och EU-domstolens praxis. Stadgan innehåller dock en del rättigheter
som inte direkt framgår av Europakonventionen, exempelvis rätten till värdighet (artikel 1), rätten
till god förvaltning (artikel 14) och skydd vid avlägsnande (artikel 19) som kompletterar artikel
4 gällande det absoluta skyddet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Barns rättigheter (artikel 24) och äldres rättigheter (artikel 25) finns definierade.
Stadgan ger också ett mer extensivt skydd än Europakonventionen gällande rätten till ett effektivt
rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47).

Det finns anledning och behov av att sprida kunskap om
rättighetsstadgan och hur den kan appliceras, också på nationell nivå, för
att stärka rättighetsskyddet för asylsökande och skyddsbehövande.
Alla EU-rättsakter, inklusive det föreslagna asylpaketet, måste därför noga analyseras, och eventuellt
implementeras, med respekt för de grundläggande rättigheter som följer av rättighetsstadgan.
Det är kommissionen som ansvarar för att kontinuerligt följa och utvärdera lagstiftningsprocessen.
Om EU ändå skulle anta en rättsakt som står i strid med rättighetsstadgan kan en individ som blir
negativt berörd begära skadestånd. EU-domstolen har även mandat att ogiltigförklara rättsakten.
Mot bakgrund av ovanstående finns det behov av att sprida kunskap om rättighetsstadgan och
hur den kan appliceras, också på nationell nivå, för att stärka rättighetsskyddet för asylsökande och
skyddsbehövande. Det är vidare av vikt att det finns en adekvat och effektiv klagomekanism för
individer vars rättigheter kan komma att kränkas genom bristfällig lagstiftning och rättstillämpning.

Kommissionens föreslagna reform
EU-kommissionen tillkännagav i april 2016 att de önskade genomföra en reform av det
gemensamma asylsystemet. Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen
inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal asylsökande som har tagit
sin tillflykt till Europa under de senaste åren.1 Mottagningsvillkoren och asylsystemen skiljer sig
- trots den stora mängden harmoniserande lagstiftning - mycket åt mellan medlemsstaterna.
Vidare har Dublinförordningen inte fungerat som avsett. Kommissionen vill genom de föreslagna
åtgärderna främja solidaritet och ansvarstagande mellan EU:s medlemsstater.
Det är i huvudsak fem befintliga rättsakter som berörs: skyddsgrundsdirektivet,
asylprocedurdirektivet, mottagandedirektivet, Dublinförordningen och Eurodac-förordningen.
Därtill föreslår kommissionen en ny förordning om Europeiska unionens asylbyrå och en
Vidarebosättningsförordning. Det föreslås även förordningar som ska ersätta nu gällande
reglering gällande Schengens informationssystem.
1
Det kan vara värt att nämna att de flesta asylsökande inte befinner sig i EU. Tvärtom befinner sig de allra flesta
flyktingar och asylsökande i utvecklingsländer i nära anslutning till konfliktzonerna. EU:s åtaganden när det gäller att
ge skyddsbehövande en fristad har i ett globalt perspektiv varit relativt blygsamma.
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Lagstiftningsförfarandet i EU
Lagstiftningsprocessen i EU är inte helt okomplicerad. De flesta av EU:s lagar (inklusive CEAS)
antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där det folkvalda Europaparlamentet och
ministerrådet (som företräder de 28 EU-länderna) har lika mycket att säga till om. Kommissionen
lägger fram ett lagförslag för parlamentet och rådet, som måste godkänna texten för att den
ska antas som EU-lag. Europaparlamentet och rådet går igenom och ändrar texten i olika steg.
Om parlamentet och rådet kan enas om ändringarna vid första behandlingen antas lagförslaget.
Annars behandlas ärendet ännu en gång. Om de inte kan enas vid den andra behandlingen
läggs förslaget fram för en förlikningskommitté, som består av lika många företrädare från
rådet och parlamentet. Företrädare från
Förhandlingar gällande de olika
kommissionen deltar också i kommitténs
möten. När kommittén har enats skickas rättsakterna sker delvis parallellt, men
texten till parlamentet och rådet för en tredje i olika processer. Målet är att samtliga
behandling, så att den kan antas som lag.
rättsakter slutligen ska antas som ett
Vid de fåtal tillfällen då de inte kan enas blir
samlat ”asylpaket”.
lagen inte antagen.
(Källa: Europeiska kommissionen, https://
ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_sv).
Kommissionens förslag om det reviderade gemensamma asylsystemet har inte i alla delar vunnit
gehör hos rådet och europaparlamentet. Förhandlingar gällande de olika rättsakterna sker delvis
parallellt, men i olika processer. Målet är att samtliga rättsakter slutligen ska antas som ett samlat
”asylpaket”.

Rådgivningsbyråns analysarbete
Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt och relevant att analysera sambandet och samspelet mellan
EU:s asylpaket och den tillfälliga utlänningslagen (2016-2019) som stiftades i syfte att anpassa
den svenska asylrätten till EU:s miniminivå. Exempelvis påverkas frågan om uppehållstillståndens
längd direkt av föreslagna regler på EU-nivå, men invändningarna beträffande tillfälliga tillstånd
och dess effekter är relevanta oavsett var reglerna beslutas. Detsamma gäller begränsningslagens
restriktiva bestämmelser om möjlighet till familjeåterförening. En intressant frågeställning är
hur den svenska asylrätten ska utformas om det föreslagna asylpaketet inte hinner träda ikraft
innan begränsningslagen upphör i juli 2019. Oavsett hur den svenska lagstiftningen kommer
att utformas är det tydligt att EU:s miniminivå gällande rättighetsskyddet för asylsökande och
skyddsbehövande samt EU-domstolens praxis kommer att bli av allt större vikt för svenska
rättstillämpare framöver.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ser flera grundläggande
rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna och
omarbetade asylpaketet.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, april 2018
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En redogörelse och analys över tänkbara och förutsägbara konsekvenser av de föreslagna
rättsakterna kommer att publiceras på hemsidan. Rådgivningsbyråns analys bygger till stora delar
på det analysarbete som utförts av European Council for Refugees and Exiles (ECRE).
Analysen kommer främst att fokusera på förslag till ny Dublinförordning, omarbetat
mottagandedirektiv, skyddsgrundsförordning, asylprocedurförordning och förordning
om Europeiska unionens asylbyrå. Bestämmelserna om Schengens informationssystem,
Vidarebosättningsförordningen och Eurodac-förordningen är också viktiga delar av CEAS, men
kommer inte att närmare behandlas inom ramen för detta projekt eftersom de delvis faller utanför
Rådgivningsbyråns kompetensområde.

Förslag till
asylprocedurförordning
Bakgrund och inledande kommentarer
Kommissionen antog den 13 juli 2016 ett förslag till asylprocedurförordning (COM (2016) 467).
Rättsaktens fullständiga namn är Europaparlamentet och Rådets förordning om upprättande av ett
gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/
EU. Asylprocedurförordningen är ägnad att komplettera skyddsgrundsförordningens normer för
när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer är berättigade till internationellt skydd med
gemensamma regler för förfaranden för att bevilja och återkalla detta skydd.

Genom sitt förslag till asylprocedurförordning vill kommissionen upprätta
ett verkligt gemensamt förfarande för internationellt skydd som är
effektivt, rättvist och balanserat.
Förslaget till asylprocedurförordning utgör tillsammans med förslaget till skyddsgrundsförordning,
nytt mottagandedirektiv och vidarebosättningsförordningen kommissionens andra reformpaket
inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Det första reformpaketet presenterades den 4 maj
2016 och bestod av förslag till ny Dublinförordning, Eurodac-förordning och förslaget om att
inrätta en europeisks asylbyrå (EUAA).
Genom sitt förslag till asylprocedurförordning vill kommissionen upprätta ett verkligt gemensamt
förfarande för internationellt skydd som är effektivt, rättvist och balanserat. Genom att välja
förordningsformen syftar förslaget till en högre grad av harmonisering och enhetlighet i resultatet
av asylförfarandet i alla medlemsstater, och därmed också till att avlägsna incitamenten för
”asylshopping”2 och sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna.
2
Rådgivningsbyrån ställer sig kritisk till användande av begrepp som ”asylshopping” vilket blundar för de
verkliga orsakerna till varför människor rör sig över gränser. Rent generellt kan ifrågasättas om det verkligen är
önskvärt, eller ens möjligt, att till varje pris söka motverka sekundära förflyttningar.
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I kommissionens motiv till sitt förslag om asylprocedurförordning vidareutvecklas innebörden av
det effektiva och rättvisa gemensamma förfarandet: enklare, tydligare och kortare förfaranden,
förfarandegarantier för sökandena, strängare regler för att förhindra missbruk av systemet,
sanktioner mot uppenbart oskäliga ansökningar och avlägsnande av incitament till sekundära
förflyttningar, samt harmoniserade regler om säkra länder.

Förhandlingsläget
Asylprocedurförordningen är förmodligen den rättsakt inom CEAS där det har gjorts minst
framsteg i förhandlingarna. Europaparlamentets LIBE-kommitté lade genom sin rapportör Laura
Ferrera fram ett utkast till förhandlingsposition den 30 maj 2017 och parlamentarikerna har
inkommit med sina ändringsförslag. Det finns förhoppningar om att LIBE ska kunna rösta igenom
ett beslut inom kort. Rådet har fortsatt sina diskussioner under Bulgariens ordförandeskap, men
i princip alla medlemsstater har betydande invändningar mot kommissionens förslag. Rådet har
inte kunnat enas om en förhandlingsposition.
Det finns förhoppningar inom EU om att båda medlagstiftarna inom kort ska fastställa sina
förhandlingsmandat. Europeiska kommissionens ordförande Juncker uppmanade i sitt state-ofthe-union anförande 2017 lagstiftarna att anta asylprocedurförordningen under år 2018.

Rådgivningsbyråns analys
Rådgivningsbyrån ser flera rättssäkerhetsproblem
Det är tydligt att
med kommissionens förslag. Det är tydligt att
bestämmelserna i väsentliga delar innebär en bestämmelserna i väsentliga
betydligt mer restriktiv reglering än den nu gällande. delar innebär en betydligt mer
Kommissionen eftersträvar en harmonisering av
restriktiv reglering än den nu
asylförfarandena, men på bekostnad av viktiga
rättssäkerhetsgarantier. För en enskild asylsökande gällande.
eller skyddsbehövande får kommissionens förslag därför till övervägande del negativa följder.
Särskilt oroande är enligt Rådgivningsbyråns mening den tvingande användningen av säkraländer koncept som inte bygger på en stabil asylrättslig grund. Rådgivningsbyrån anser vidare
det anmärkningsvärt att försämrade processuella garantier (såsom gränsförfaranden och andra
påskyndade förfaranden) föreslås tillämpas som sanktioner mot asylsökande som inte i alla delar
följer reglerna inom CEAS.
Förslaget till asylprocedurförordning innebär också en del välkomna förändringar jämfört med nu
gällande rätt; exempelvis den utvidgade rätten till kostnadsfritt juridiskt bistånd i asylprocessen
och förbättrade garantier för barn; såväl ensamkommande (utan vårdnadshavare) som barn i
familj.
Förslaget innebär, förutom de materiella ändringarna, att 2013/32/EU upphävs, och att rättsakten
omvandlas från direktiv till förordning. Direktiv måste implementeras och kan endast få direkt
effekt när bestämmelser skapar rättigheter för enskild. Direktivformen fungerar därför som
ett minimiskydd för enskildas rättigheter. Förordningsformen däremot sätter en standard för
rättighetsskyddet som varken kan höjas eller sänkas. Om förordningsformen väljs så kommer det
att innebära stora och omedelbara förändringar av de nationella systemen. Det innebär också att
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, april 2018
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medlemsstaternas möjlighet att tillämpa för den enskilda mer förmånliga nationella bestämmelser
försvinner. För Sveriges del skulle förordningsformen bland annat innebära att det inte blir möjligt
att återgå till ordinarie asyllagstiftning när den tillfälliga lagen upphör 2019.
Nedan följer en redogörelse för, och kritisk analys av, valda delar av kommissionens förslag till
asylprocedurförordning. Rådgivningsbyråns analys bygger till stora delar på det analysarbete
som utförts av European Council for Refugees and Exiles (ECRE).

Artikel 7. Skyldigheter för sökande
Den föreslagna artikeln introducerar, i tillägg till de skyldigheter som följer av det omarbetade
asylprocedurdirektivet, en uttrycklig skyldighet för den sökande att ansöka om internationellt
skydd i den första inresemedlemsstaten eller i den stat där han eller hon vistas lagligen (artikel
7(1)). Dessutom ställs krav på samarbete med de beslutande myndigheterna: den sökande ska
lämna fingeravtryck och ansiktsbild, lämna in sin ansökan inom den angivna tidsfristen och lämna
in alla handlingar som han eller hon har som är av betydelse för prövningen av ansökan (artikel
7(2)). Om den sökande vägrar att samarbeta och ”tillhandahålla de uppgifter som krävs” ska hans
eller hennes ansökan avslås som avstådd i enlighet med artikel 39 (artikel 7(3)).
Bestämmelsen medför enligt Rådgivningsbyråns mening ett betydande skönsmässigt utrymme
för medlemsstaterna att avgöra huruvida den enskilde har samarbetat i tillräcklig utsträckning,
vilket kan leda till godtyckliga bedömningar och divergerande praxis i medlemsstaterna. Det
förefaller vidare orimligt att beslutande myndigheter skulle kunna betrakta en ansökan som
avstådd trots att den asylsökande vidhåller sin ansökan och finns till myndigheternas förfogande.
Den föreslagna bestämmelsen blundar också för den vedertagna principen att, fastän bevis- och
åberopsbördan i princip åvilar den sökande, utredningsbördan ska delas mellan den sökande och
beslutande myndighet.3 Den föreslagna ordningen medför enligt Rådgivningsbyråns mening en
uppenbar risk för att en enskild asylsökande av formella skäl kan komma att nekas en fullständig
bedömning av sitt skyddsbehov, vilket effektivt skulle inskränka rätten till asyl som garanteras av,
bland annat, artikel 18 i EU:s rättighetsstadga. Rådgivningsbyrån anser därför att artikel 7(3) bör
strykas ur förslaget.

@UNHCR/Achilleas Zavallis
3
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Se exempelvis Europadomstolens avgörande R.C. mot Sverige (2010) (No. 41827/07)
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Artikel 8. Allmänna garantier för den sökande
Den föreslagna artikel 8 behandlar allmänna garantier för sökande; främst vilken information som
medlemsstaterna är skyldiga att delge den sökande i samband med inlämning av asylansökan.

Rätten till information är väldigt viktig eftersom asylsökande av naturliga
skäl i normalfallet inte själva har detaljkännedom om asylprocessen,
inbegripet vilka rättigheter och skyldigheter som åvilar dem.
Av artikel 8(2) framgår att den beslutande myndigheten ska ge information till asylsökande på
”ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå”. Den beslutande myndigheten är
skyldig att upplysa sökandena om följande:
a. rätten att lämna in en enskild ansökan,
b. det förfarande som ska följas,
c. deras rättigheter och skyldigheter under förfarandet inklusive skyldigheten att stanna kvar
på den medlemsstats territorium där de måste vistas enligt Dublinförordningen,
d. de tänkbara konsekvenserna av att inte uppfylla sina skyldigheter och inte samarbeta med
myndigheterna,
e. tidsramen för förfarandet,
f. de medel som står till deras förfogande för att fullgöra skyldigheten att lägga fram de
faktorer som avses i artikel 4 i skyddsgrundsförordningen,
g. konsekvenserna av ett uttryckligt eller implicit återkallande av ansökan,
h. resultatet av den beslutande myndighetens beslut, skälen till beslutet, samt konsekvensen av
ett beslut om att inte bevilja internationellt skydd och hur ett sådant beslut kan överklagas.
Av artikel 8(3) följer att myndigheterna ska tillhandahålla kostnadsfria tolktjänster. När
myndigheterna har fattat beslut om den sökandes ansökan ska sökanden underrättas inom skälig
tid. Om en förmyndare eller annan rådgivare rättsligt företräder sökanden, får medlemsstaterna
välja att underrätta honom eller henne om beslutet istället för sökanden (artikel 8(6)).
Rätten till information är väldigt viktig eftersom asylsökande av naturliga skäl i normalfallet inte
själva har detaljkännedom om asylprocessen, inbegripet vilka rättigheter och skyldigheter som
åvilar dem. Eftersom den föreslagna asylprocedurförordningen (i likhet med andra rättsakter
inom det reformerade CEAS) innehåller ett antal processuella sanktioner mot asylsökande som
inte uppfyller sina förpliktelser är det naturligtvis av yttersta vikt att asylsökande känner till dessa
skyldigheter för att kunna rätta sig därefter. Det är nödvändigt att informationen ges på ett språk
som den asylsökande behärskar väl, och att informationen delges på ett konkret, transparent och
lättillgängligt sätt, utan onödiga byråkratiska och juridiska termer. Rådgivningsbyrån anser därför
att tillägget ”eller rimligen kan förväntas förstå” bör strykas ur artikel 8(2).
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Artikel 9 och 43. Rätt att stanna kvar under
prövningen av ansökan, undantag från rätten att
stanna kvar vid efterföljande ansökningar
Av den föreslagna artikel 9 framgår att den asylsökande ska ha rätt att stanna kvar i
medlemsstaten enbart så länge som förfarandet pågår, till dess att beslut har fattats (artikel 9(1)).
Kvarstannanderätten utgör inte ett berättigande till uppehållstillstånd och ger inte den sökande
rätten att utan tillstånd resa till andra medlemsstaters territorium (artikel 9(2)).
Av artikel 9(3) framgår att beslutande myndigheter får besluta att återkalla en sökandes rätt att
stanna kvar på deras territorium under ett administrativt förfarande om:
a. en person lämnar in en efterföljande ansökan (i enlighet med artikel 42 och 43),
b. en person överlämnas, eller i förekommande fall utlämnas, till en annan medlemsstat enligt
skyldigheter i enlighet med en europeisk arresteringsorder, eller till ett tredjeland eller
internationella brottmålsdomstolar eller tribunaler.
En medlemsstat får enbart utlämna en sökande till ett tredjeland enligt artikel 9(3)(b) om den
beslutande myndigheten är säker på att ett utlämningsbeslut inte kommer att resultera i direkt
eller indirekt refoulement i strid med den medlemsstatens internationella och unionsrättsliga
åtaganden.
Av den föreslagna artikel 43 framgår att medlemsstaterna, utan att det ska hindra tillämpningen
av principen om non-refoulement, får medge undantag från rätten att stanna kvar på dess
territorium om:
a. en följande ansökan har nekats prövning av den beslutade myndigheten eller avslagits som
uppenbart ogrundad,
b. en andra eller ytterligare efterföljande ansökan görs i någon medlemsstat efter att slutgiltigt
beslut (beslut som vunnit laga kraft) om att en tidigare efterföljande ansökan nekas prövning
eller avslås som ogrundad eller uppenbart ogrundad.
Att en asylsökande har rätt att stanna kvar i den aktuella medlemsstaten under hela asylprocessen
är, enligt Rådgivningsbyråns mening, helt nödvändigt för att kunna upprätthålla principen om
non-refoulement. Rätten till ett effektivt rättsmedel, som skyddas av EKMR artikel 13 och artikel 47 i
EU:s rättighetsstadga, fordrar att kvarstannanderätten gäller även under överklagandeprocessen.
I likhet med gällande rätt i Sverige idag undantas vissa efterföljande ansökningar4 från rätten att
stanna kvar. Detta är problematiskt då en efterföljande ansökan ofta baseras på nya omständigheter
och/eller omständigheter som den asylsökande inte kände till under grundprocessen. Det är
vidare en vedertagen princip att skyddsbehov kan uppkomma sur place. Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar förespråkar därför – i syfte att ge principen om non-refoulement
en effektiv innebörd - en ordning där åtminstone den först inlämnade efterföljande ansökan
omfattas av kvarstannaderätten i artikel 9.

4

10

Jmf, anmälan om verkställighetshinder enligt 12 kap. 18–19 §§ utlänningslagen.
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Artikel 12. Krav på de personliga intervjuerna
Den föreslagna bestämmelsen innebär att asylsökande ska ges tillfälle att lägga fram sina asylskäl
på ett heltäckande sätt under en personlig intervju (artikel 12(1–2)). Enligt artikel 12(4) finns
en möjlighet för medlemsstaterna att begära bistånd med att genomföra intervjuer från andra
medlemsstaters myndigheter eller från Europeiska unionens asylbyrå om söktrycket blir för högt.
En personlig intervju behöver enligt artikel 12(5) inte genomföras i situationer då den beslutande
myndigheten:
a. kan fatta ett positivt beslut om flyktingstatus eller ett beslut om att ansökan kan tas upp till
prövning på grundval av tillgänglig bevisning, eller
b. anser att sökanden inte bör eller kan höras på grund av omständigheter som ligger utanför
hans eller hennes kontroll.
Det ställs krav på att myndigheterna tillser att den person
som genomför intervjun har den kompetens som krävs för att
kunna beakta de personliga och allmänna omständigheter
som ligger bakom ansökan, inklusive sökandens kulturella
ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och
utsatta ställning. Personal som intervjuar sökande ska vidare
ha tillägnat sig allmänna kunskaper om problem som kan ha
en negativ inverkan på sökandens förmåga att bli intervjuad,
till exempel indikationer på att personen tidigare kan ha varit
utsatt för tortyr (artikel 12(6)).

Den personliga
intervjun är ofta av helt
avgörande betydelse
för bedömningen av
den enskildes behov av
internationellt skydd.

Den person som intervjuar sökande, inbegripet experter som utplacerats av EU:s framtida asylbyrå
(EUAA), ska ha erhållit relevant fortbildning i enlighet med artikel 7(5) i förordningen om EU:s
asylbyrå, inklusive internationell människorättslagstiftning, EU:s asyllagstiftning och regler om
tillgång till förfarandet för internationellt skydd, däribland för personer som skulle kunna kräva
särskilda förfarandegarantier (artikel 12(7)).
En tolk som kan säkerställa en fungerande kommunikation mellan sökande och den person som
genomför intervjun ska tillhandahållas för den personliga intervjun. Kommunikationen ska ske på
det språk som sökanden föredrar, såvida det inte finns något annat språk som han eller hon förstår
och han eller hon kan kommunicera tydligt på. Om den sökande begär det ska den beslutande
myndigheten om möjligt ordna så att de personer som genomför intervjun och tolkarna är av
samma kön som sökanden (artikel 12(8)).
Den personliga intervjuns betydelse kan, enligt Rådgivningsbyråns mening, inte överskattas. De
flesta personer som söker asyl inom EU är inte bekanta med värdlandets språk, lagar och regler,
varför skriftliga inlagor inte utgör ett effektivt sätt att kommunicera. Det personliga mötet är
därtill viktigt för att bygga nödvändigt förtroende för att kunna berätta om asylskäl som inte
sällan är svåra för den enskilda att både minnas och tala om.
Rådgivningsbyrån ser positivt på att den asylsökande ska ha möjlighet att välja språk för
utredningen och lämna önskemål om kön på tolk och utredare (vilket också är praxis inom den
nationella asylrätten). Rådgivningsbyrån anser det dock inte motiverat att, likt kommissionens
förslag, begränsa rätten att lämna önskemål om tolkens kön till att det ska vara ”samma kön som
sökanden.” Det går nämligen att tänka sig situationer där en förövare har haft ett visst kön, och
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att anledningen till sökandens önskemål om kön är just att slippa möta en person som påminner
om förövaren.
Den personliga intervjun är ofta av helt avgörande betydelse för bedömningen av den enskildes
behov av internationellt skydd. Det finns en utbredd uppfattning inom frivilligorganisationerna i
Sverige om att den rättsliga kvaliteten i den svenska asylprocessen påverkades i negativ riktning
när Migrationsverket för några år sedan anställde ett stort antal nya asylhandläggare för att,
utan erforderlig fortbildning och under stor press att fatta många beslut på kort tid, avgöra
rekordmånga asylärenden. Kompetenskravet på intervjuande personal är därför en efterlängtad
och välkommen förändring, jämfört med skrivelsen i det omarbetade asylprocedurdirektivet.
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att en ordning där medlemsstaterna kan begära
experthjälp från EUAA för att genomföra intervjuer skulle vara olycklig, då det riskerar att sänka
standarden på de genomförda intervjuerna. Delegering av sådan central myndighetsutövning
vore därtill problematiskt ur ett konstitutionellt och förvaltningsrättsligt perspektiv. Om annan
personal än särskilt utbildade tjänstemän med anställning på den beslutande myndigheten ska
stötta en medlemsstat, borde detta bistånd, enligt Rådgivningsbyråns mening, begränsa sig till
registreringsåtgärder och mottagandefrågor.

Artikel 13. Rapportering och upptagning av
personliga intervjuer
Enligt den föreslagna artikel 13 ska den beslutande myndigheten eller någon annan myndighet
eller experter som biträder denna eller genomför den personliga intervjun upprätta en ingående,
objektiv rapport som innehåller alla väsentliga uppgifter, eller en utskrift av varje personlig intervju
(artikel 13(1)). Den personliga intervjun ska tas upp genom ljud- eller videoupptagning, och
sökanden ska underrättas om sådan upptagning på förhand (artikel 13(2)). Sökanden och dennes
juridiska rådgivare ska ha tillgång till rapporten och ha möjlighet att kommentera innehållet.
Sökanden ska därtill uppmanas att bekräfta att rapportens eller utskriftens innehåll återger den
personliga intervjun korrekt (artikel 13(3)). Sökande och deras juridiska rådgivare ska ha tillgång
till rapporten eller utskriften och upptagningen innan den beslutande myndigheten fattar beslut
(artikel 13(5)). Om ansökan behandlas i enlighet med det påskyndade prövningsförfarandet får
den beslutande myndigheten ge tillgång till rapporten eller utskriften av upptagningen vid den
tidpunkt då beslutet fattas (artikel 13(6)).

Rådgivningsbyrån välkomnar kommissionens förslag om att den
personliga intervjun, i tillägg till rapporten, ska dokumenteras genom en
ljudupptagning.
Rådgivningsbyråns samlade erfarenhet talar för att det är av största vikt att den sökande tillsammans
med sin juridiska rådgivare (det offentliga biträdet) får möjlighet att gå igenom protokollet och
kommentera detsamma innan den beslutande myndigheten fattar beslut. Det är naturligtvis
viktigt för att den enskilda asylsökanden ska få ett beslut som bygger på korrekta uppgifter, men
det är också viktigt ur rättssäkerhetshänseende och för att asylprocessens tyngdpunkt ska ligga i
första instans. Dessa synpunkter är enligt Rådgivningsbyråns mening lika giltiga när asylansökan
handläggs inom ett påskyndat förfarande. Alla asylsökande borde därför få möjlighet att ta del
12
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av protokollet på ett språk som de förstår och tillfälle att ge sina synpunkter och förtydliganden
innan beslut fattas i första instans.
Rådgivningsbyrån välkomnar kommissionens förslag om att den personliga intervjun, i tillägg
till rapporten, ska dokumenteras genom en ljudupptagning (vilket inte utgör praxis i Sverige
idag). Det är däremot tveksamt vilket extra värde en videoupptagning skulle tillföra. Detta borde
utvärderas närmare eftersom det kan förmodas att många asylsökande, inte minst personer som
har varit utsatta för tortyr eller andra traumatiserande händelser, eller har tidigare erfarenheter
av att inte kunna lita på myndigheter, kan känna sig mycket obekväma med att prata framför en
kamera.

Artikel 14-17. Rättsligt bistånd och biträde
Rätt till rättsligt bistånd och biträde, kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, räckvidden
för rättsligt bistånd och biträde, villkor för tillhandahållande av kostnadsfritt rättsligt
bistånd och biträde.
Enligt den föreslagna artikel 14 ska sökande ha rätt att rådgöra med en juridisk rådgivare i alla
skeden av förfarandet (artikel 14(1)). Utan att det ska hindra sökandens rätt att välja sin egen
juridiska eller annan rådgivare på egen bekostnad får en sökande begära kostnadsfritt rättsligt
bistånd och biträde i alla skeden av förfarandet i enlighet med artiklarna 15–17 (artikel 14(2)).
Enligt den förslagna artikel 15(3) får tillhandahållandet av det kostnadsfria rättsliga biståndet
uteslutas i det administrativa förfarandet om:
a. sökanden har tillräckliga medel,
b. ansökan anses sakna rimliga möjligheter till framgång,
c. ansökan är en efterföljande ansökan.
Det kostnadsfria rättsliga biståndet kan enligt artikel 15(5) också uteslutas vid överklagandet om:
a. sökanden har tillräckliga medel,
b. ansökan anses sakna rimliga möjligheter till framgång,
c. överklagandet eller omprövningen sker i andra eller högre instans enligt nationell rätt,
inbegripet förnyad behandling eller en ytterligare omprövning.
Enligt den föreslagna artikel 17 ska det kostnadsfria rättsliga biståndet tillhandahållas av juridiska
rådgivare eller andra rådgivare enligt nationell rätt för att bistå eller företräda sökandena
eller icke-statliga organisationer som är ackrediterade enligt nationell rätt att tillhandahålla
rådgivningstjänster eller biträde (artikel 17(1)). Medlemsstaterna får enligt artikel 17(3) införa
belopps- eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde,
förutsatt att dessa gränser inte innebär att tillgången till kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde
godtyckligt begränsas.
Rådgivningsbyrån är väl medveten om att frågan om kostnadsfritt juridiskt bistånd (offentligt
biträde) är ett omdiskuterat ämne inom EU, och välkomnar därför kommissionens förslag som
tydliggör att asylsökande på begäran ska tillhandahållas kostnadsfritt bistånd och biträde.
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Rådgivningsbyrån ser med oro på de undantag som föreslås från rätten
till det kostnadsfria rättsliga biståndet.
Juridiskt bistånd under asylprocessen är ofta helt nödvändigt för att asylsökande ska kunna
tillvarata sina rättigheter. Asylprocessen är komplicerad och innehåller en rad tidsfrister och
andra processuella bestämmelser 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
harmonisering inom EU:s gemensamma asylsystem. Mot bakgrund av det rättsliga biståndets
oumbärliga funktion för enskildas rättighetsskydd är det Rådgivningsbyråns uppfattning att alla
asylsökande bör garanteras rätt till juridiskt biträde.
Rådgivningsbyrån ser därför med oro på de undantag som föreslås från rätten till det kostnadsfria
rättsliga biståndet. Det ska enligt förslaget, i likhet med nuvarande reglering, vara möjligt för
beslutande myndigheter att inte tillhandahålla rättsligt biträde om de beslutande myndigheterna
vid en initial screening anser att ansökan saknar rimliga möjligheter till framgång (artikel 15(3)).
Situationen kan liknas med hur det ser ut i den svenska nationella rätten idag, där asylsökande
vars ansökan vid första påseende förefaller vara uppenbart ogrundad normalt sett inte förordnas
något offentligt biträde. Möjligheten att neka bistånd ger medlemsstaterna ett stort utrymme att
neka juridiskt bistånd genom att i hög utsträckning tillämpa ett s.k. ”merits test”. Detta drabbar
särskilt asylsökande som redan har försämrade processuella garantier för att de kommer från ett
land som anses vara ett säkert första asylland, säkert ursprungsland eller säkert tredjeland.
Även vid ett överklagande får medlemsstaterna enligt artikel 15(5) neka tillhandahållande av
kostnadsfritt rättsliga biträde om, bland annat, ansökan anses sakna rimliga möjligheter till
framgång. Rådgivningsbyrån är mycket kritisk till den föreslagna ordningen eftersom rätten att få
sin sak prövad i domstol är en vedertagen och viktig rättssäkerhetsgaranti.

Artikel 19. Sökande i behov av särskilda
förfarandegarantier
Enligt den föreslagna artikeln ska den beslutande myndigheten systematiskt bedöma huruvida
en enskild sökande är i behov av särskilda förfarandegarantier (artikel 19(1)). De sökande som
har identifierats som sökande i behov av särskilda förfarandegarantier ska få det stöd som
14
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behövs för att de ska kunna utnyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som följer av
asylprocedurförordningen under hela förfarandet för internationellt skydd (artikel 19(2)).

Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att det aldrig är lämpligt att
ansökningar från ensamkommande barn och andra asylsökande i
behov av särskilda förfarandegarantier handläggs inom ramen för det
påskyndande prövningsförfarandet.
Den föreslagna artikel 19(3) innebär en presumtion för att ansökningar från sökande i behov av
särskilda förfarandegarantier på grund av tortyr, våldtäkt, eller andra allvarliga former av psykiskt,
fysiskt, sexuellt eller könsrelaterat våld inte ska handläggas inom ramen för det påskyndade
prövningsförfarandet, men det är inte förbjudet för medlemsstaterna att tillämpa det påskyndade
förfarandet om de anser att erforderligt stöd kan ges ändå.
Rådgivningsbyrån välkomnar att den standard som följer av det omarbetade asylprocedurdirektivet
stärks och förtydligas genom att betona att identifiering av sökande i behov av särskilda
förfarandegarantier och bedömningen av vilka särskilda förfarandegarantier som behövs ska
ske systematiskt. Det är också av stor vikt att identifieringen av de särskilda förfarandebehoven
inleds direkt vid ansökan eller så snart som möjligt därefter, och att den myndighetspersonal som
anförtros denna uppgift har lämplig utbildning och erfarenhet.
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att det aldrig är lämpligt att ansökningar från
ensamkommande barn och andra asylsökande i behov av särskilda förfarandegarantier handläggs
inom ramen för det påskyndande prövningsförfarandet. De extremt korta fristerna inom det
påskyndade förfarandet torde göra det svårt att både identifiera behov och bereda det särskilda
stöd som behövs. Den påskyndade processen, särskilt inom

Artikel 21. Garantier för underåriga
Den föreslagna artikel 21(1) bekräftar att barnets bästa ska komma i främsta rummet när
medlemsstaterna tillämpar asylprocedurförordningen. Den beslutande myndigheten ska bereda
en underårig person tillfälle till en personlig intervju, bland annat när en ansökan görs på hans
eller hennes vägnar, förutom om det är uppenbart att detta inte utgör barnets bästa. I detta fall
ska den beslutande myndigheten redogöra för skälen till beslutet att inte ge en underårig person
tillfälle till en personlig intervju. Varje sådan personlig intervju ska genomföras av en person
som har nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och särskilda behov, och den ska
genomföras på ett barnorienterat och ett för sammanhanget lämpligt sätt (artikel 21(2)). Beslutet
om en underårigs ansökan ska förberedas av personal vid den beslutande myndigheten som har
nödvändiga kunskaper om underårigas rättigheter och särskilda behov (artikel 21(3)).
Rådgivningsbyrån välkomnar bestämmelsen som klargör att barn på grund av sin sårbarhet inom
asylprocessen har behov av särskilda förfarandegarantier, och att det finns ett stort behov av
harmonisering mellan medlemsstaterna. Rådgivningsbyrån anser dock att det även framgent
finns ett behov av mer vägledning och god praxis gällande bedömningen av barnets bästa i
exempelvis intervjusituationer, liksom det generellt finns ett behov av kompetenshöjande insatser
hos beslutande myndigheter (som exempelvis kan tillgodoses genom att asylprövningen har
särskilda barnenheter med särskilt utbildad personal).
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, april 2018
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För mer information om barns rättigheter och skyldigheter i asylprocessen hänvisas till Barnens
Asylrättscentrum, som sedan år 2016 utgör en del av Rådgivningsbyråns verksamhet: www.sweref.
org/barnens-asylrattscentrum

Artikel 22. Särskilda garantier för
ensamkommande barn
Enligt den föreslagna artikel 22(1) ska de ansvariga myndigheterna, så snart som möjligt och senast
fem arbetsdagar från det att ett ensamkommande barn gör en ansökan, utse en person eller en
organisation som förmyndare. Förmyndaren ska fullgöra sin uppgift i enlighet med principen
om barnets bästa och ha de nödvändiga sakkunskaperna som behövs för detta. Förmyndaren
får inte ha dömts för barnrelaterade brott eller överträdelser enligt brottsregistret (artikel 22(4).
De ansvariga myndigheterna ska inte ge förmyndaren ansvar för ett oproportionerligt stort antal
barn samtidigt, eftersom det kan hindra honom eller henne från att utföra sitt uppdrag på ett
verkningsfullt sätt (artikel 22(5)).
Rådgivningsbyrån ser mycket positivt på den föreslagna standardhöjningen gällande förmyndare
(gode män) för ensamkommande barn. I nuläget skapar de utdragna processerna för att utse
förmyndare inte sällan problem i flera medlemsstater. Det är vidare problematiskt att en del
förmyndare har ansvar för alltför många ensamkommande barn samtidigt.

Artikel 24. Läkarundersökning av
ensamkommande barn
Enligt den föreslagna artikel 24(1) får läkarundersökningar användas för att fastställa åldern på
ensamkommande barn i samband med prövningen av en ansökan i sådana fall där det, efter
sökandens allmänna uttalanden eller andra relevanta indikationer, inbegripet en psykosocial
bedömning, föreligger tvivel om huruvida sökanden är yngre än 18 år. Om resultatet av
läkarundersökningen inte leder till några klara slutsatser, eller inkluderar ett åldersintervall under
18 år, ska medlemsstaterna anta att sökanden är underårig.

Rådgivningsbyrån noterar att det vetenskapliga värdet av medicinska
åldersbedömningar är omdiskuterat varför bevisvärdet kan ifrågasättas.
Läkarundersökningen för att fastställa åldern på ensamkommande barn ska enligt artikel 24(2) inte
utföras utan förmyndarens samtycke. Alla läkarundersökningar ska enligt artikel 24(3) ske med
full respekt för den personliga värdigheten varvid den minst invasiva typen av undersökning bör
föredras. Undersökningen ska utföras av kvalificerade medicinska yrkesutövare, för att medge ett
så tillförlitligt resultat som möjligt. Det faktum att ensamkommande barn eller deras förmyndare
har vägrat att låta en läkarundersökning utföras kan enligt artikel 24(5) endast betraktas som
en motbevisbar presumtion att sökanden inte är underårig och ska inte vara ett hinder för den
beslutande myndigheten att fatta beslut om ansökan om internationellt skydd. En medlemsstat
ska enligt artikel 24(6) erkänna beslut avseende åldersbedömning som andra medlemsstater har
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fattat på grundval av en läkarundersökning som utförts i enlighet med artikel 24 och som bygger
på metoder som erkänns enligt medlemsstatens nationella rätt.
Kommissionens förslag innebär att frågan om medicinska åldersbedömningar av ensamkommande
barn behandlas i en separat bestämmelse, och artikel 24 introducerar en del förbättringar jämfört
med artikel 25(5) i det omarbetade asylprocedurdirektivet gällande förutsättningarna för att
besluta om en medicinsk åldersbedömning. Rådgivningsbyrån välkomnar därför de föreslagna
förändringarna. Med detta sagt är Rådgivningsbyrån av uppfattningen att hela bestämmelsen
borde skrivas om så att det tydligare framgår att medicinska åldersbedömningar enbart ska
användas som en sista utväg, och att en vägran att genomgå en medicinsk åldersbedömning inte
får vara den enda anledningen till avslag på asylansökan.
Rådgivningsbyrån noterar vidare att det vetenskapliga värdet av medicinska åldersbedömningar
är omdiskuterat varför bevisvärdet kan ifrågasättas. Skriftlig bevisning och interdisciplinära
bedömningar av kvalificerade professionella borde enligt Rådgivningsbyrån väga tyngre i
bevishänseende än vad de gör idag. En åldersuppskrivning bör, mot bakgrund av sina långtgående
konsekvenser för enskilda, anses utgöra ett överklagbart beslut. Eftersom det finns en skyldighet
till ömsesidigt erkännande medlemsstaterna emellan bör man enligt Rådgivningsbyråns mening
kunna ställa höga krav på såväl metoder som tillämpliga processuella garantier.
För mer information om medicinska åldersbedömningar i en svensk kontext hänvisas till
Rådgivningsbyråns hemsida sweref.org

Artikel 25–28. Om ansökan om internationellt skydd
Göra en ansökan om internationellt skydd, de ansvariga myndigheternas ansvar när en
ansökan görs, registrera ansökningar om internationellt skydd, lämna in en ansökan om
internationellt skydd.
Kommissionens förslag till asylprocedurförordning innefattar fyra typer av administrativa
förfaranden: ett ordinarie och tre specialprocedurer (påskyndade förfaranden, gränsförfaranden
och efterföljande ansökningar). I det ordinarie prövningsförfarandet föreskrivs tre steg för att få
tillgång till asylprocessen, det vill säga, att ansöka om asyl. Den sökande ska göra (artikel 25),
registrera (artikel 27) och lämna in (artikel 28) sin ansökan.
En ansökan om internationellt skydd ska enligt artikel 25 göras när en tredjelandsmedborgare
eller statslös person för tjänstemän vid den beslutande myndigheten eller annan myndighet
uttrycker en önskan om internationellt skydd. Om dessa tjänstemän hyser tvivel om huruvida ett
visst uttalande ska betraktas som en ansökan ska de uttryckligen fråga personen om han eller
hon önskar få internationellt skydd (artikel 25(1)). Om en tredjelandsmedborgare eller statslös
person gör en ansökan om internationellt skydd ska han eller hon betraktas som sökande av
internationellt skydd till dess att ett slutligt beslut har fattats i fråga om ansökan (artikel 25(2)).
De myndigheter som ansvarar för att ta emot och registrera en ansökan om internationellt
skydd ska enligt artikel 27 registrera en ansökan utan dröjsmål och senast tre arbetsdagar efter
det att ansökan gjorts. Om ett oproportionerligt stort antal personer söker asyl samtidigt får
medlemsstaterna förlänga tidsfristen till tio arbetsdagar (artikel 27(3)).
Sökanden ska enligt artikel 28 lämna in sin ansökan inom tio arbetsdagar från och med den dag
då ansökan registrerats, förutsatt att han eller hon ges en faktisk möjlighet att göra det inom
den tidsfristen (artikel 28(1)). Om ett oproportionerligt stort antal personer söker asyl samtidigt
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ska de ansvariga myndigheterna ge sökanden en faktisk möjlighet att lämna in sin ansökan
senast en månad från och med den dag då ansökan registrerats (artikel 28(3)). När sökande
lämnar in en ansökan ska de enligt artikel 28(4) lägga fram alla relevanta faktorer som krävs
enligt skyddsgrundsförordningen artikel 4(1). Ansökningar om internationellt skydd ska lämnas
in personligen och på en angiven plats (artikel 28(5)).
Rådgivningsbyrån välkomnar att artikel 25 tydliggör att det är själva viljeyttringen att söka asyl
som avgör när en asylansökan ska anses gjord, och att det också är då som bland annat rätten
att stanna kvar på medlemsstatens territorium och rätten till materiella mottagningsvillkor träder
in. Rådgivningsbyrån välkomnar också de förtydliganden som görs i artikel 26 och 27 gällande de
ansvariga myndigheternas uppgifter i samband med registrering av ansökan.
Rådgivningsbyrån är dock av uppfattningen att den föreslagna trestegsprocessen för att söka asyl
är onödigt komplicerad och fragmenterad. Den kan antas medföra stora administrativa kostnader
för de medlemsstater som inte använder sig av processen idag (exempelvis Sverige) och skapar
även hinder för asylsökande att snabbt och effektivt få tillgång till asylprocessen.
Mot bakgrund av att asylsökande redan när de lämnar in sin ansökan måste lägga fram
alla relevanta omständigheter gällande sin asylansökan (inklusive asylskäl, bevisning och
resehandlingar) och de allvarliga konsekvenser som inkompletta ansökningar kan få för den
enskilda, är Rådgivningsbyrån av uppfattningen att den föreskriva tiodagarsfristen i artikel 28 är
oskäligt kort. Den korta tidsfristen torde i praktiken sällan ge utrymme för den asylsökande att
konsultera någon juridisk rådgivare.

Artikel 30. Tillgång till förfarandet i
förvarsanläggningar och vid gränsövergångsställen
Om det finns indikationer på att tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som hålls i
förvarsanläggningar eller som befinner sig vid gränsövergångsställen, inbegripet transitzoner,
vid de yttre gränserna, kan behöva internationellt skydd ska medlemsstaterna enligt artikel 30(1)
ge dem information om möjligheten att ansöka om internationellt skydd, i synnerhet när:
a. det är sannolikt att personen är ett ensamkommande barn,
b. det finns tydliga indikationer på att personen lider av psykisk eller annan ohälsa som gör att
han eller hon inte kan uttrycka sitt behov av internationellt skydd,
c. personen har anlänt från ett specifikt ursprungsland och det är sannolikt att han eller hon
behöver internationellt skydd till följd av en välkänd situation i det tredjelandet.
Rådgivningsbyrån är kritisk till att formuleringen i det omarbetade asylprocedurdirektivet
föreslås kvarstå oförändrad i asylprocedurförordningen. Det öppnar för godtycklighet att
förvarspersonal och gränsvakter ska anförtros uppgiften att avgöra vem som visar indikationer
på att vara i behov av internationellt skydd och därför ska delges viss information. För att undvika
diskriminerande och subjektiva bedömningar som kan få mycket svåra konsekvenser för enskilda
skyddsbehövande anser Rådgivningsbyrån, med beaktande av icke-diskrimineringsprincipen
i artikel 21 i EU:s rättighetsstadga, att information om rätten att söka asyl ska erbjudas alla
tredjelandsmedborgare och statslösa som hålls i förvar av medlemsstaterna eller som befinner
sig vid gränsövergångsställen.
18
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Artikel 31. Ansökningar på vägnar av en make/maka,
partner, underårig eller vuxen i beroendeställning
En sökande får enligt den föreslagna artikel 31(1) lämna
in en ansökan på vägnar av hans eller hennes make/
maka eller partner i ett stabilt och varaktigt förhållande,
underåriga eller vuxna personer i beroendeställning
som saknar rättskapacitet. Om maken eller makan inte
samtycker till att ansökan lämnas in på hans eller hennes
vägnar ska han eller hon ges möjlighet att lämna in en
ansökan i sitt eget namn (artikel 31(2)).

Rådgivningsbyrån är av
uppfattningen att alla
vuxna personer med
rättshandlingsförmåga bör
göra en egen ansökan.

Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att alla vuxna personer med rättshandlingsförmåga bör
göra en egen ansökan. Det är inte ovanligt att det finns individuella skäl, sekretess, eller till och
med våldsamheter, inom en familj som gör att gemensamma ansökningar kan vara direkt skadliga.
Rådgivningsbyrån anser också att barn som enligt den nationella rätten har rättshandlingsförmåga
ska ha möjlighet att lämna in en egen ansökan om deras vårdnadshavare exempelvis återkallar sin
ansökan. Rådgivningsbyrån är vidare av uppfattningen att huvudregeln bör vara att alla sökande
har rätt till ett individuellt och separat beslut.

Artikel 34. Prövningsförfarandets varaktighet
Prövningen för att fastställa huruvida en ansökan kan tas upp till prövning ska enligt artikel 34(1)
inte pågå längre än en månad från det att en ansökan inlämnas. Tidsfristen för en sådan granskning
ska vara tio arbetsdagar om den första medlemsstat i vilken en ansökan om internationellt skydd
lämnats in i enlighet med Dublinförordningen tillämpar begreppet första asylland eller säkert
tredjeland.
Prövning i sak ska enligt artikel 34(2) avslutas så snart som möjligt och inte senare än sex månader
från inlämnandet av en ansökan, utan åsidosättande av kraven på att en adekvat och fullständig
prövning utförs. Den beslutande myndigheten får förlänga tidsfristen på sex månader med högst
tre månader om:
a. ett oproportionerligt antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer samtidigt
ansöker om internationellt skydd, med följden att det i praktiken blir svårt att avsluta
förfarandet inom sexmånadersfristen,
b. ärendet involverar komplexa faktiska eller rättsliga omständigheter.
Den beslutande myndigheten får enligt artikel 34(5) skjuta upp avslutandet av prövningsförfarandet
om den, på grund av osäkra förhållanden i ursprungslandet som väntas vara av tillfällig natur,
inte rimligen kan fatta beslut inom de tidsfrister som fastställts. I sådana fall ska den beslutande
myndigheten:
a. se över situationen i det berörda ursprungslandet minst varannan månad,
b. i rimlig tid informera de berörda sökandena om skälen till senareläggandet.
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Kommissionen och EU:s asylbyrå ska informeras i rimlig tid. Den beslutande myndigheten ska
under alla omständigheter avsluta prövningsförfarandet inom femton månader från det att en
ansökan lämnats in.
Rådgivningsbyrån anser att det är en god målsättning att korta ner handläggningstiderna,
men att flexibilitet är nödvändigt; inte minst om många personer söker asyl samtidigt och när
individuella ärenden är komplexa och fordrar extra utredningsåtgärder. Det viktigaste måste vara
att besluten blir materiellt korrekta, vilket bland annat förutsätter att medlemsstaterna tillskjuter
tillräckligt med resurser och att personalen är erfaren och välutbildad. Bindande tidsfrister kan
enligt Rådgivningsbyråns mening resultera i förhastade beslut som inte håller tillräcklig rättslig
kvalitet. Tidsfrister bör därför enbart utgöra målsättningar. Eftersom dagens frister inte följs av
medlemsstaterna i särskilt stor utsträckning, är det förmodligen inte heller realistiskt att anta att
ännu snävare frister kommer att respekteras i framtiden.

@UNHCR/Achilleas Zavallis
Medlemsstater som inte följer de angivna tidsfristerna riskerar inga rättsliga påföljder enligt
kommissionens förslag. I motsats till vad som gäller enligt det omarbetade asylprocedurdirektivet
behöver medlemsstaterna inte ens informera den sökande om orsakerna till förseningen. Detta är
enligt Rådgivningsbyråns mening problematiskt med hänsyn till att rätten till god administration,
som är en generell EU-rättslig princip, garanterar den enskilda en rättvis och opartisk granskning
inom rimlig tid. När EU-rätten dessutom föreskriver vissa tidsfrister måste den sökande anses
hysa en legitim förväntning om att få ett beslut inom denna tid, eller åtminstone informeras om
skälen till fördröjningen.
Rådgivningsbyrån anser att en medlemsstats underlåtenhet att fatta beslut om huruvida en ansökan
kan tas upp till prövning inom fyra veckor bör få konsekvenser för den berörda medlemsstaten.
Särskilt viktigt är detta vid gränsförfaranden eller andra situationer där den sökandes rörelsefrihet
är begränsad eller situationen på annat sätt är ansträngd. Rådgivningsbyrån anser att en lämplig
konsekvens av att medlemsstaten inte hinner avgöra om en ansökan kan tas upp till prövning
inom den föreskrivna tiden är att de beslutande myndigheterna automatiskt går vidare till att
göra en materiell prövning av ansökan (normalprövning/hemlandsprövning). Situationen kan
liknas med den i nuläget rådande i svensk rätt, där Migrationsverket endast har rätt att fatta
”snabba” avvisningsbeslut inom tre månader från att asylansökan har lämnats in.
Rådgivningsbyrån är bekymrad över den föreslagna möjligheten för medlemsstaterna att skjuta
upp prövningsförfarandet på grund av osäkra förhållanden i den sökandes ursprungsland (artikel
34(5)). Det finns en uppenbar för risk för att tillämpningen blir godtycklig och skiljer sig åt
mellan medlemsstaterna, eftersom förhållandena kan anses vara mer eller mindre osäkra i alla
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ursprungsländer. Att beakta förändrade omständigheter och göra en framåtsyftande bedömning
är därtill en central del av alla skyddsbehovsbedömningar. Det kan i sammanhanget också erinras
om att ett uppskjutet prövningsförfarande kan få långtgående konsekvenser för sökande som
är förvarstagna eller lever under svåra förhållanden, ännu ej har fått tillträde till den nationella
arbetsmarknaden eller som får vänta ännu längre på att få återförenas med sin familj.

Artikel 36. Beslut om huruvida en ansökan kan
tas upp till prövning
Den beslutande myndigheten ska enligt den föreslagna artikel 36(1) bedöma huruvida en ansökan
kan tas upp till prövning, och ska neka en ansökan prövning om någon av följande grunder är
tillämpliga:
a. Ett land som inte är en medlemsstat anses vara ett första asylland, om det inte är uppenbart
att sökanden inte kommer att tillåtas resa in eller resa in på nytt till det landet.
b. Ett land som inte är en medlemsstat anses vara ett säkert tredjeland, om det inte är
uppenbart att sökanden inte kommer att tillåtas resa in eller resa in på nytt till det landet.
c. Ansökan är en efterföljande ansökan, där inga nya fakta eller uppgifter av relevans för
prövningen av sökandens rätt att anses berättigad till internationellt skydd enligt
skyddsgrundsförordningen, eller avseende det skäl till att neka prövning av ansökan som
tidigare tillämpats, har framkommit eller lagts fram av sökanden.
d. En make eller maka, partner eller medföljande barn lämnar in en ansökan efter det att han
eller hon har samtyckt till att en ansökan lämnas in på hans eller hennes vägnar och det inte
finns några omständigheter kring situationen för maken eller makan, partnern eller barnet
som motiverar en separat ansökan.
En ansökan ska inte bli föremål för sakprövning om Dublinförordningen är tillämplig, inbegripet
när en annan medlemsstat har beviljat sökanden internationellt skydd (artikel 36(2)). Om den
beslutande myndigheten vid en första anblick anser att en ansökan får avslås som uppenbart
ogrundad ska den inte vara skyldig att uttala sig om huruvida ansökan kan tas upp till prövning
(artikel 36(5)).

Rådgivningsbyrån anser att det inte är förenligt med flyktingkonventionen
att införa en tvingande bestämmelse om tillåtlighetsprövning.
I motsats till vad som gäller enligt det omarbetade asylprocedurdirektivet innebär artikel 36 alltså
en skyldighet för medlemsstaterna att under vissa förutsättningar neka en ansökan materiell
prövning. Skyldigheten att alltid pröva en ansökans tillåtlighet (huruvida den kan tas upp till
prövning) syftar till att i så stor utsträckning som möjligt flytta ansvaret för personer i behov
av skydd till länder utanför EU. Rådgivningsbyrån befarar att möjligheten till skydd inom EU
kommer att minska avsevärt om kommissionens förslag blir verklighet, eftersom en ökande andel
asylsökande inte kommer att få en materiell prövning av sin asylansökan.
Rådgivningsbyrån anser det vara både onödigt och ineffektivt att införa en separat
tillåtlighetsprövning eftersom det komplicerar processen både för myndigheterna och för den
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sökande, samt ökar medlemsstaternas administrativa börda. Om en ansökan anses kunna tas upp
till prövning måste den beslutande myndigheten därefter ånyo ta ställning till samma fakta som
en del av den materiella prövningen. Den föreslagna ordningen fragmenterar och komplicerar
asylprocessen, och kan inte anses förenlig med kommissionens ambition att etablera enklare,
tydligare och snabbare processer. Tillåtlighetsförfarandet är i princip okänt för svensk rätt (även
om grunder för att neka sakprövning av ansökan står att finna i 1 kap. 1 b-c §§ och 12 kap. 1819 §§ utlänningslagen), så om kommissionens förslag skulle bli verklighet skulle det medföra
betydande förändringar av Migrationsverkets ärendehantering.
Rådgivningsbyrån anser att det inte är förenligt med flyktingkonventionen att införa en tvingande
bestämmelse om tillåtlighetsprövning, eftersom varje stat har en suverän rätt att göra en
materiell prövning och bevilja en person uppehållstillstånd i enlighet med sin nationella rätt. Om
tillåtlighetsprövningen enligt artikel 36 alls ska kunna godtas måste den enligt Rådgivningsbyråns
mening vara fakultativ för medlemsstaterna, och göras i enlighet med internationell rätt; särskilt
med beaktande av principen om non-refoulement.
Eftersom både rådet och Europaparlamentet tycks vara av uppfattningen att tillåtlighetsprövningen
ska vara frivillig för staterna finns goda förhoppningar om att artikel 36 kommer att vara dispositiv
i sin slutgiltiga utformning.

Artikel 39. Implicit återkallande av ansökningar
En sökande får på eget initiativ, och när som helst under förfarandet, återkalla sin asylansökan
(artikel 38). Den föreslagna artikel 39 introducerar en skyldighet för medlemsstaterna att under
vissa förutsättningar betrakta en ansökan som implicit återkallad, nämligen om den sökande inte
uppfyller vissa skyldigheter enligt asylprocedurförordningen.
Den beslutande myndigheten ska enligt artikel 39(1) avslå en ansökan som avstådd om:
a. sökanden inte har lämnat in sin ansökan i enlighet med artikel 28, trots att han eller hon har
haft faktisk möjlighet därtill,
b. en make eller maka, partner eller underårig inte lämnat in sin ansökan efter det att sökanden
inte lämnat in ansökan för sin egen räkning såsom anges i artikel 31(3) och 31(8),
c. sökande vägrar att samarbeta genom att inte tillhandahålla de uppgifter som behövs för
att pröva ansökan och genom att inte lämna fingeravtryck eller ansiktsbild i enlighet med
artikel 7(3),
d. sökanden inte infunnit sig för en personlig intervju trots att han eller hon var skyldig att
göra det enligt artiklarna 10-12,
e. sökanden har lämnat sin bostadsort utan att underrätta de behöriga myndigheterna, eller
utan tillstånd enligt artikel 7(4),
f. sökanden har upprepade gånger inte fullgjort de rapporteringsskyldigheter som pålagts
honom eller henne i enlighet med artikel 7(5).
Om den beslutande myndigheten anser att den sökande implicit har återkallat sin ansökan
ska myndigheten avbryta prövningen och sända ett skriftligt meddelande till sökanden med
information om detta, samt att ansökan kommer att avslås som slutligt avstådd om inte den
sökande återrapporterar inom en månad (artikel 39(2)). Om den sökande inom en månad visar
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att hans eller hennes underlåtenhet berodde på omständigheter som han eller hon inte rådde
över ska den beslutande myndigheten återuppta prövningen av ansökan (artikel 39(3)). Om den
sökande inte återrapporterar och inte visar att underlåtenheten berodde på omständigheter som
han eller hon inte rådde över, ska den beslutande myndigheten anse att ansökan har återkallats
implicit och fatta beslut om att avslå ansökan som avstådd eller ogrundad (artikel 39(4-5)).
Möjligheten för medlemsstaterna att avslå en ansökan som implicit återkallad finns redan under
det omarbetade asylprocedurdirektivet, men bestämmelsen föreslås ändras och utvidgas på två
avgörande sätt. För det första är den föreslagna bestämmelsen bindande för staterna på så sätt
att de måste anse en ansökan som avstådd i de sex situationer som uppräknas i artikel 39(1).
För det andra kan prövningen enligt kommissionens förslag enbart återupptas inom en månad,
medan medlemsstaterna i nuläget enbart får besluta att inte återuppta prövningen först nio
månader efter att beslut fattades om att avbryta prövningen.

Rådgivningsbyrån vill poängtera att det i huvudsak är den sökandes
skyddsbehov som ska vara föremål för bedömning, inte den asylsökandes
medvetna eller omedvetna agerande i den medlemsstat där han eller
hon söker asyl.
Rådgivningsbyrån är kritisk till de föreslagna ändringarna. Implicita återkallanden kan få väldigt
allvarliga konsekvenser för enskilda sökande, och riskerar att komma i strid med principen om
non-refoulement och effektivt förhindra rätten till asyl. En sökandes förmåga att fullt ut efterleva
alla administrativa förpliktelser som åläggs honom eller henne kan därtill bero på orsaker som
ligger utanför dennes kontroll, såsom administrativa misstag, men också faktorer som påverkas
av dennes psykiska eller fysiska hälsa. Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att det är en
oproportionerlig åtgärd att ålägga medlemsstaterna en skyldighet att avslå ansökningar som
avstådda i förevarande fall, eftersom det gör systemet väldigt oflexibelt och kan komma i konflikt
med överordnade MR-normer.
Om en medlemsstat har avslagit en ansökan som avstådd är det ett slutligt beslut. Varje
ytterligare ansökan från den berörda individen i någon medlemsstat ska då, i enlighet med artikel
42 i asylprocedurförordningen, betraktas som en efterföljande ansökan. För att en efterföljande
ansökan ska kunna tas upp till ny prövning krävs då att det har framkommit nya fakta eller
uppgifter av relevans och sökanden utan egen förskyllan var oförmögen att lägga fram dessa
fakta eller omständigheter under förfarandet avseende den tidigare ansökan, såvida det inte
anses orimligt att inte beakta dessa fakta eller omständigheter (artikel 42(4)).5 Detta utgör en
väldigt tung bevisbörda för den sökande att uppfylla och gör det i praktiken väldigt svårt för
en person som en gång fått sin ansökan implicit återkallad att någonsin få skydd inom EU, trots
starka skyddsskäl.
Rådgivningsbyrån vill poängtera att det i huvudsak är den sökandes skyddsbehov som ska
vara föremål för bedömning, inte den asylsökandes medvetna eller omedvetna agerande i den
medlemsstat där han eller hon söker asyl. Om bestämmelsen om implicit återkallande kvarstår i
den slutliga texten bör den enligt Rådgivningsbyråns mening i vart fall vara dispositiv.

5

Jmf, anmälan om verkställighetshinder, 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen.
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Artikel 40. Påskyndat prövningsförfarande
Den beslutande myndigheten ska enligt den föreslagna artikel 40(1) påskynda prövningen av en
asylansökan om:
a. sökanden vid inlämnandet av sin ansökan och framläggandet av de faktiska omständigheterna
enbart tagit med skäl som saknar betydelse för prövningen av rätten till internationellt
skydd
b. sökanden har lämnat uppenbart inkonsekventa och motsägelsefulla, klart falska eller
uppenbart osannolika uppgifter som motsäger tillräckligt kontrollerad information om
ursprungslandet
c. sökanden har vilselett myndigheterna genom att lämna oriktiga uppgifter eller falska
handlingar, eller undanhållit relevanta uppgifter och handlingar
d. sökanden lämnar in en ansökan enbart för att försena eller hindra verkställigheten av
ett redan fattat eller förestående beslut som leder till att sökanden avlägsnas från en
medlemsstats territorium,
e. ett tredjeland kan betecknas som ett säkert ursprungsland för sökanden,
f. f)sökanden på allvarliga grunder kan betraktas som en fara för den inre säkerheten eller
den allmänna ordningen i medlemsstaterna,
g. sökanden inte uppfyller sina skyldigheter enligt Dublinförordningen artikel 4(1) och 20(3), om
inte han eller hon påvisar att hans eller hennes underlåtenhet berodde på omständigheter
som han eller hon inte rådde över,
h. ansökan är en efterföljande ansökan och ansökan så tydligt saknar grund eller är så oskälig
att den saknar rimliga utsikter till framgång.
Det påskyndande prövningsförfarandet ska avslutas inom två månader från det att ansökan
lämnades in. I det fall som anges i artikel 40(1)(d) ska förfarandet avslutas inom åtta arbetsdagar
(artikel 40(1)). Om prövningen involverar komplexa faktiska eller rättsliga omständigheter
får den fortsatta prövningen ske enligt artikel 34 och 37 (artikel 40(4)). Det påskyndade
prövningsförfarandet får bara i undantagsfall tillämpas på underåriga (artikel 40(5)).
Studier som EASO publicerade 20166 har visat att ansökningar som handläggs i någon
slags specialförfarande, såsom gränsförfaranden och påskyndande förfaranden, i mycket
högre utsträckning än den vanliga prövningsordningen resulterar i avslag. Detta bör enligt
Rådgivningsbyrån beaktas vid tillämpningen av påskyndade förfaranden och leda till försiktighet.
Den föreslagna artikel 40 reducerar å ena sidan det antal grunder som leder till påskyndad prövning
jämfört med det omarbetade asylprocedurdirektivet – vilket välkomnas – men kommissionens
förslag gör å andra sidan den påskyndade proceduren tvingande för medlemsstaterna i de
situationer som framgår av artikel 40(1)(a-h). Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att det
påskyndade förfaranden inte under några omständigheter borde vara tvingande.
Rådgivningsbyrån anser att flera av grunderna i artikel 40(1) är problematiska ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Exempelvis är det svårt att se hur grunden (g) (sökanden uppfyller inte
sina skyldigheter enligt Dublinförordningen) på något sätt kan relateras till sökandens risk för
förförföljelse i hemlandet. UNHCR rekommenderar i EXCOM Conclusion No. 30 att staterna enbart
6
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ska använda påskyndade prövningsförfaranden i uppenbart bedrägliga fall samt i situationer då
skälen som den sökande åberopar inte är hänförliga till asylrätten ( jmf artikel 40(1)(a-b)).
Tillämpning av grunden i artikel 40(1)(b) – att sökanden har lämnat uppenbart inkonsekventa
och motsägelsefulla uppgifter – riskerar enligt Rådgivningsbyråns mening att inte i tillbörlig
utsträckning beakta den forskning som finns kring minnespsykologi och tortyrskador, inklusive
effekterna av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att det i artikel 40(4) borde införas en uttrycklig
skyldighet för medlemsstaterna att övergå till den normala prövningsordningen om ärendets
komplexitet kräver det. Rådgivningsbyrån anser, mot bakgrund av gruppens särskilda utsatthet
i asylprocessen och behov av särskilda förfarandegarantier, att det aldrig kan anses motiverat
att handlägga ansökningar från ensamkommande barn i påskyndade förfaranden. Detta borde
enligt Rådgivningsbyråns mening tydligt framgå av artikel 40(5)).

Artikel 41. Gränsförfarande
Artikel 41(1) ger medlemsstaterna en möjlighet (men ingen skyldighet) att vid medlemsstatens
gräns eller i transitzoner besluta om:
a. huruvida en ansökan kan tas upp till prövning enligt artikel 36, eller
b. grunderna för en ansökan i fall som omfattas av det påskyndande prövningsförfarandet.
Beslut enligt artikel 41(1) ska fattas så snart som möjligt men inte senare än fyra veckor från det att
ansökan lämnats in (artikel 41(2)). Om slutligt beslut inte har fattats inom 4 veckor ska sökanden
inte längre kvarhållas vid gränsen eller i transitzoner och ska beviljas inresa till medlemsstatens
territorium. Om medlemsstaten måste hantera ett oproportionerligt stort antal asylansökningar
finns en möjlighet för medlemsstaten att tillämpa gränsförfarandet även på platser i närheten av
gränsen eller i transitzonen (artikel 41(4)). Gränsförfarandet får tillämpas på ensamkommande
barn under vissa omständigheter (artikel 41(5)).
Rådgivningsbyrån ser mer stor oro på utvecklingen, och ifrågasätter nyttan, rimligheten och
rättssäkerheten i den föreslagna ordningen. Rådgivningsbyrån kan konstatera att flyktingar enligt
artikel 26 i FN:s flyktingkonvention har rätt att välja vistelseort och röra sig fritt inom statens
territorium. En begräsning av denna rättighet måste vara objektivt motiverad. Denna princip måste
mot bakgrund av flyktingsstatusförklaringens deklaratoriska natur gälla även för asylsökande.
Om den asylsökande inte har rätt att lämna den anvisade platsen kan det också anses kränka
rätten till frihet och säkerhet som garanteras av artikel 5 i Europakonventionen.
Det är enligt Rådgivningsbyråns mening av största vikt att barn och andra personer med särskilda
förfarandebehov inte hålls kvar vid gränsen eller i transitzoner. Denna möjlighet bör därför strykas
ur förslaget.

Artikel 44. Begreppet första asylland
Förhoppningen om att skapa en snabbare och mer effektiv asylprocess inom EU är en av de
bärande tankarna bakom kommissionens förslag om att utveckla och vidareutveckla de tre så
kallade säkra länder-koncepten: första asylland, säkert tredjeland och säkert ursprungsland.
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Tanken är att asylsökande som kan få skydd i något land utanför EU istället ska söka sig dit.
Kommissionens förslag innebär att medlemsstaterna åläggs en skyldighet att i större utsträckning
än enligt gällande rätt beakta säkra länder-koncepten innan de gör en materiell prövning av
asylansökan.

Kommissionens förslag till asylprocedurförordning innebär stora
förändringar jämfört med det omarbetade asylprocedurdirektivet när det
gäller hur säkra länder-koncepten ska tillämpas.
Säkra länder-koncepten är dock mycket kontroversiella inom den internationella flyktingrätten
eftersom de inte har något tydligt stöd i flyktingkonventionen. Flyktingkonventionen innebär
visserligen inte någon ovillkorlig rätt för flyktingar att välja sin tillflyktsort, men det föreskrivs inte
heller någon skyldighet för flyktingar att söka skydd i det första säkra landet de reser in i. Enligt
UNHCR ligger det primära ansvaret på den stat där den asylsökande lämnade in sin ansökan,
och enligt UNHCR EXCOM Conclusion No. 15 bör staterna i görligaste mån ta hänsyn till den
asylsökandes önskemål av land att söka skydd i.
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att EU:s nuvarande praxis att i större och större utsträckning
överlämna ansvaret för människor på flykt till utvalda tredjeländer inte bara är djupt osolidariskt,
utan även i strid med såväl UNHCR:s vägledningar, New York-deklarationen 2016 och det pågående
arbetet med att ta fram en så kallad ”Global Compact”. Det är allmänt känt att de allra flesta
flyktingar och skyddsbehövande befinner sig i länder i konflikternas närområden.7 EU:s ambition
att i ännu större utsträckning än idag neka asylsökande en sakprövning på det gemensamma
territoriet går därför stick i stäv med de globala strävandena som görs för att på ett mer rättvist
sätt fördela ansvaret för människor på flykt.
Kommissionens förslag till asylprocedurförordning innebär stora förändringar jämfört med det
omarbetade asylprocedurdirektivet när det gäller hur säkra länder-koncepten ska tillämpas. Den
största förändringen är att medlemsstaterna måste använda sig av koncepten, vilket innebär
att de inte får ta upp en asylansökan till materiell prövning om det finns ett säkert tredjeland.
Vilka länder som ska betraktas som säkra ska under en övergångsperiod framgå av nationella
listor, och därefter av gemensamma listor som administreras av kommissionen och EU:s
asylbyrå. Om kommissionens förslag blir verklighet kommer det att innebära stora förändringar
i medlemsstaternas system eftersom vissa medlemsstater tillämpar koncepten ibland, medan
andra medlemsstaters nationella system är helt främmande för säkra länder-koncepten.
Den föreslagna artikel 44 definierar begreppet första asylland och dess tillämpning i asylprocessen.
Enligt artikel 44(1) kan ett tredjeland betraktas som ett första asylland för en enskild sökande,
förutsatt att:
a. sökanden har åtnjutit skydd i det landet i enlighet med Genèvekonventionen innan han
eller hon reste in till unionen och kan fortfarande erhålla detta skydd, eller
b. sökanden har på annat sätt åtnjutit tillräckligt skydd i landet innan han eller hon reste in i
unionen och kan fortfarande erhålla detta skydd.
Den föreslagna artikel 44(2) vidareutvecklar innebörden av begreppet tillräckligt skydd i punkt
(b). Den beslutande myndigheten måste bland annat ha övertygat sig om att den sökande
inte riskerar allvarlig skada, att principen om non-refoulement respekteras och att det finns en
7
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rätt till familjeåterförening. Innan den sökandes ansökan kan nekas prövning ska sökanden
ges möjlighet att överklaga tillämpningen av begreppet första asylland (artikel 45(3)). Om det
berörda tredjelandet inte tillåter att sökanden reser in eller reser in på nytt ska den beslutande
myndigheten återkalla beslutet om att neka en ansökan prövning och ge sökanden tillgång till
den ordinarie asylprocessen (artikel 44(6)). Medlemsstaten ska varje år meddela kommissionen
och EU:s asylbyrå vilka länder som begreppet första asylland tillämpas på (artikel 44(7)).
Rådgivningsbyrån är bekymrad över begreppet tillräckligt skydd. Av motiven till kommissionens
förslag (paragraf 36) anges uttryckligen att medlemsstaterna måste vara övertygade om att skydd
finns i enlighet med de materiella normerna i Genèvekonventionen, men artikel 44(2) är inte lika
tydlig. Rådgivningsbyrån anser att artikel 44(2) bör styrkas ur kommissionens förslag, och att
tillämpningen av första asyllands-principen enbart bör komma på fråga när det är klarlagt att
den sökande har erkänts som flykting i det berörda tredjelandet. Ett tredjeland där UNHCR utför
flyktingskapsbedömningar bör dock, enligt Rådgivningsbyråns mening, aldrig kunna betraktas
som ett första asylland, eftersom dessa länder inte har kapacitet att utreda skyddsbehov och
bereda tillräckligt skydd. Eftersom UNHCR:s erkännande i dessa länder inte berättigar till
uppehållstillstånd i värdlandet kan inte heller skydd mot non-refoulement presumeras.
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att fastställandet av ett första asylland i många fall kräver
en materiell prövning av grunderna för asylansökan. Tillämpningen av dessa koncept bör därför
inte vara av tvingande karaktär.
Om det anses finnas ett första asylland och asylansökan därför inte ska tas upp till prövning inom
EU, innebär det också att ansökan kommer att handläggas inom det påskyndade förfarandet.
Påskyndande förfaranden är som tidigare påpekats, enligt Rådgivningsbyråns mening, i
synnerhet inte lämpliga för ensamkommande barn och andra personer med behov av särskilda
förfarandegarantier. I sammanhanget kan också erinras om tortyrskadades rätt till rehabilitering,
vilket kräver en utredning om huruvida erforderlig behandling finns i tredjelandet. För att en
sökande ska återsändas till ett säkert tredje land eller första asylland bör enligt Rådgivningsbyråns
mening också krävas att den sökande har någon form av anknytning till det berörda landet och
att familjer på flykt hålls samman.

Artikel 45. Begreppet säkert tredjeland
Ett tredjeland ska enligt den föreslagna artikel 45(1) betraktas som ett säkert tredjeland, förutsatt
att:
a. sökandens liv och frihet inte är hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet
till viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse,
b. det inte föreligger någon risk för allvarlig skada,
c. principen om non-refoulement iakttas i enlighet med Genèvekonventionen,
d. förbudet mot varje återsändande som innebär åsidosättande av förbudet mot tortyr och
grym, omänsklig eller förnedrande behandling i enlighet med folkrätten iakttas,
e. det finns möjlighet att åtnjuta skydd i enlighet med de materiella normerna i
Genèvekonventionen eller, i tillämpliga fall, tillräckligt skydd enligt artikel 44(2).
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Om det finns ett säkert tredjeland ska den sökande nekas materiell prövning av sin ansökan i EU.
Istället ska ansökan hanteras inom det påskyndande prövningsförfarandet som regleras i artikel 40.

Om förslaget antas kommer det på ett markant sätt att utvidga
tillämpningen av säkert tredjeland-konceptet.
Den föreslagna artikel 45 innebär stora förändringar jämfört med det omarbetade
asylprocedurdirektivet. Om förslaget antas kommer det på ett markant sätt att utvidga
tillämpningen av säkert tredjeland-konceptet eftersom det inte bara inför en skyldighet för
medlemsstaterna att neka materiell prövning, utan även sänker standarden för skyddsnivån i
tredjelandet samt förmodligen även kraven på den sökandes anknytning till landet. Eftersom
tillämpning av säkert tredjelandkonceptet för närvarade inte är speciellt vanligt förekommande
bland medlemsstaterna så kommer det följaktligen att leda till en nedåtgående harmonisering.
I kommissionens förslag krävs inte, som i det omarbetade asylprocedurdirektivet, att sökanden
kan begära och beviljas flyktingstatus i enlighet med flyktingkonventionen, utan det är tillräckligt
att den sökande kan få tillräckligt skydd (artikel 45(1)(e)). Rådgivningsbyrån anser att rekvisitet
tillräckligt skydd är otydligt, och befarar att den skyddsnivå som krävs inte motsvarar det faktiska
individuella skyddsbehovet. Skrivningen är inte heller förenlig med artikel 78 i Lissabonfördraget
som säger att CEAS ska vara i överensstämmelse med flyktingkonventionen, andra internationella
åtaganden och rätten till asyl i artikel 18 i EU:s rättighetsstadga. Rådgivningsbyrån anser att
tillräckligt skydd är en oacceptabelt diffus standard som bör strykas ur artikel 45(1). Om säkert
tredjeland-konceptet över huvud taget ska tillämpas, bör det enligt Rådgivningsbyråns mening
krävas att tredjelandet har ratificerat flyktingkonventionen utan förbehåll och att skyddet är
effektivt.
För att den sökande ska kunna hänvisas till ett säkert tredjeland krävs enligt kommissionens
förslag till artikel 45(3) att sökanden har en anknytning till landet som gör att det skulle vara
rimligt för denne att resa till det landet, bland annat därför att sökanden har transiterat genom
detta tredjeland, som ligger geografiskt nära sökandens ursprungsland.
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Tanken att enbart transitering genom ett tredjeland ska anses utgöra en anknytning (eller
meaningful link/meningsfull länk som det ofta heter i debatten) är främmande för svensk rätt.
I svensk praxis ställs mycket högre krav gällande anknytningen, ofta krävs att sökanden har
uppehållstillstånd eller sin kärnfamilj i tredjelandet.8
Frågan om vilken anknytning som ska krävas är en av de frågor som rådet har svårast att komma
överens om. Uppfattningarna skiftar från en position liknande den svenska till krav på transitering
till inget krav alls. Rådet har också haft svårt att enas om vad som ska anses utgöra ”tillräckligt
skydd” och huruvida tillämpningen av säkert tredjeland-konceptet ska vara tvingande för staterna.
Även inom Europaparlamentet finns många olika uppfattningar representerade. Frågan om säkert
tredjeland tycks i skrivandets stund vara en av de stora och svåra frågor som står i vägen för att
medlagstiftarna inom överskådlig tid ska kunna finna en lösning som kan godtas av alla parter.

Artikel 47. Begreppet säkert ursprungsland
Enligt den föreslagna artikel 47(1) får ett tredjeland
betecknas som ett säkert ursprungsland i enlighet
med asylprocedurförordningen om det på grundval
av den rättsliga situationen, tillämpningen av
lagstiftningen inom ett demokratiskt system och
de allmänna politiska förhållandena framgår att det
allmänt inte förekommer någon förföljelse enligt
artikel 9 i skyddsgrundsförordningen, samt ingen
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning och inget hot på grund av
urskillningslöst våld i situationer av internationell
eller intern väpnad konflikt.

Rådgivningsbyrån är av
uppfattningen att konceptet
säkra ursprungsländer
är oförenligt med
diskrimineringsförbudet
i artikel 3 i
flyktingkonventionen, som
innebär att flyktingar inte ska
behandlas olika på grund av
vilket land de kommer ifrån.

Om det fastställs att ett tredjeland är ett säkert
ursprungsland kan landet, enligt artikel 47(4), efter en enskild prövning av ansökan, betraktas
som ett säkert ursprungsland för en enskild sökande endast om han eller hon:
a. är medborgare i det landet, eller
b. är en statslös person som tidigare varit stadigvarande bosatt i det landet, och
c. inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert
ursprungsland med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter.
Om det finns ett säkert ursprungsland ska sökandens ansökan hanteras inom det påskyndande
prövningsförfarandet som regleras i artikel 40.
Rådgivningsbyrån anser det oroande att begreppet säkert ursprungsland inte är tydligt definierat,
utan innehåller rekvisit som ”allmänt inte förekommer någon förföljelse”, vilket ger ett extensivt
tolkningsutrymme för medlemsstaterna.
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att konceptet säkra ursprungsländer är oförenligt med
diskrimineringsförbudet i artikel 3 i flyktingkonventionen, som innebär att flyktingar inte ska
behandlas olika på grund av vilket land de kommer ifrån. Användandet av listor över säkra länder
bidrar vidare till förutfattade meningar om ansökningar från personer från vissa länder och kan
8
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distrahera beslutande myndigheter för att göra en fullständig och individuell prövning av den
sökandes skyddsbehov. Presumtionen om att ursprungslandet är säkert är visserligen motbevisbar,
men lägger i praktiken en väldigt stor bevisbörda på den sökande. Den sökandes underläge i denna
del förstärks ofta ytterligare genom att personer från så kallande säkra ursprungsländer sällan
har rätt till kostnadsfritt juridiskt bistånd. Rådgivningsbyrån förordar därför att konceptet säkert
ursprungsland – och därmed artikel 47 i sin helhet – bör strykas ur asylprocedurförordningen.

Artikel 46 och 48-50. Fastställande av säkra länder
Fastställande av säkra länder på unionsnivå, fastställande av säkra ursprungsländer på
unionsnivå, tillfälligt avförande och avförande av ett tredjeland från den förteckning
över tredjeländer på unionsnivå eller från EU:s gemensamma förteckning över säkra
ursprungsländer, fastställande av tredjeländer som säkra ursprungsländer på nationell nivå
Enligt den föreslagna artikel 46 ska det finnas en lista över tredjeländer som på unionsnivå
betecknas som säkra i enlighet med artikel 45. Kommissionen ska, med bistånd av EU:s asylbyrå,
regelbundet granska situationen i de länder som har betecknats som säkra. Den föreslagna
artikel 48 hänvisar till bilaga 1 till asylprocedurförordningen, som innehåller EU:s gemensamma
förteckning över säkra ursprungsländer som avses i artikel 48. Följande länder finns med på
listan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo,
Montenegro, Serbien, och Turkiet.9 Artikel 49 reglerar hur kommissionen ska agera om det
sker förändringar i de länder som betecknas som säkra tredjeländer på unionsnivå eller som
har upptagits på EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer. Artikel 50 ger
medlemsstaterna en möjlighet att i fem år efter förordningens ikraftträdande behålla eller införa
egna listor över säkra tredjeländer och säkra ursprungsländer. Det finns för närvarande inget
förslag till en EU-gemensam förteckning över säkra ursprungsländer.
Rådgivningsbyrån är kritisk till införandet av statiska listor över säkra länder och ifrågasätter dess
nytta ur ett harmoniseringsperspektiv, eftersom nationella och EU-gemensamma listor under en
period kommer att tillämpas samtidigt. När det gäller säkra tredjeländer kan de harmoniserande
effekterna bli i stort sett obetydliga eftersom medlemsländerna kan använda sig av konceptet
även i ”enskilda fall med avseende på en särskild sökande” (artikel 45(2)(c)).
Mot bakgrund av de negativa konsekvenser som kan drabba en enskild eller enskilda som kommer
från ett land som tagits upp på de gemensamma listorna, den berördas mycket begränsade
möjlighet att bemöta grunderna för att landet uppförts på listan, situationen med olika listor som
cirkulerar samtidigt, samt den inneboende trögheten i systemet som det innebär att förteckningen
enbart kan ändras genom komplicerade förfaranden, anser Rådgivningsbyrån att artikel 46, 48,
49 och 50 helt bör strykas ur asylprocedurförordningen.

Artikel 53. Rätten till ett effektivt rättsmedel
Den föreslagna artikeln inleds med en lista över överklagbara beslut (artikel 53(1)). De beslut som
går att överklaga är följande:
1.

Ett beslut som fattats om en ansökan om internationellt skydd, inbegripet ett beslut
9
Det är enligt Rådgivningsbyråns mening uppenbart att Turkiet inte bör anses vara ett säkert ursprungsland,
särskilt inte med beaktande av händelseutvecklingen i samband med, och efter, den misslyckade statskuppen 2016..
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d. om att neka en ansökan prövning,
e. om att avslå en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på
flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande,
f. om att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller avstådd,
g. som fattats efter ett gränsförfarande
2.

Ett beslut att återkalla internationellt skydd

Personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande tillförsäkras
rätt till ett effektivt rättsmedel mot beslut som innebär att ansökan betraktas som ogrundad
med avseende på flyktingstatus (artikel 53(2)). Ett effektivt rättsmedel medför full omprövning
och prövning av det aktuella behovet av såväl de faktiska som de rättsliga omständigheterna.
Sökanden får lägga fram endast nya uppgifter som är relevanta för prövningen av hans eller
hennes ansökan, och som han eller hon inte kunde ha känt till i ett tidigare skede, eller som hänför
sig till förändringar av hans eller hennes situation (artikel 53(3)). Handlingar som är relevanta för
prövningen ska översättas (artikel 53(5)).

Rätten till ett effektivt rättsmedel är en fundamental
rättssäkerhetsgaranti. Överklagandemöjligheten möjliggör en rättvis
och effektiv asylprocess och innebär ett starkt skydd mot refoulement.
Artikel 53(6) reglerar de tidsfrister inom vilka den sökande måste lämna in sitt överklagande. Den
sökande ska lämna in sitt överklagande:
a. inom en vecka, mot ett beslut om att neka en efterföljande ansökan prövning, eller mot ett
beslut om att avslå ansökan som ogrundad,
b. inom två veckor, mot ett beslut om att neka en ansökan prövning, eller mot ett beslut om
att avslå en ansökan som uttryckligen återkallad eller som avstådd, eller mot ett beslut som
avslår en ansökan som ogrundad eller uppenbart ogrundad med avseende på flyktingstatus
eller status som subsidiärt skyddsbehövande, till följd av ett påskyndat prövningsförfarande
eller ett gränsförfarande eller medan sökanden hålls i förvar,
c. inom en månad, mot ett beslut om att avslå en ansökan som ogrundad med avseende på
flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, om prövningen inte påskyndats,
eller mot ett beslut om att återkalla internationellt skydd (det ordinarie prövningsförfarandet).
Tidsfristerna ska löpa från den dag då den beslutande myndighetens beslut delges sökanden,
eller från den tidpunkt då den juridiske rådgivaren eller annan rådgivare utnämns, om sökanden
har lämnat in en begäran om kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde.
Rätten till ett effektivt rättsmedel är en fundamental rättssäkerhetsgaranti.
Överklagandemöjligheten möjliggör en rättvis och effektiv asylprocess och innebär ett starkt
skydd mot refoulement. Kommissionens förslag innehåller vissa förbättringar jämfört med
nuvarande standard, såsom en skyldighet för domstolar och tribunaler att låta översätta alla
relevanta handlingar. Förslaget till asylprocedurförordning upprätthåller också den höga standard
som gäller enligt den omarbetade asylprocedurdirektivet gällande att överklagandeprocessen
ska medföra en full omprövning av såväl faktiska som rättsliga omständigheter (artikel 53(3)).
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, april 2018
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Enligt kommissionens förslag får dock endast nya omständigheter som är relevanta för prövningen
och som sökanden inte kände till sedan tidigare, eller som hänför sig till förändringar av hans eller
hennes situation, läggas fram i samband med överklagandet. Detta är problematiskt eftersom
det motverkar en sammantagen och fullständig prövning i två instanser. Det är inte ovanligt att
vissa asylskäl inte kommer fram i första instans; det kan exempelvis röra sig om hedersrelaterade
skäl, sexuell läggning eller andra asylskäl som kan vara svåra eller stigmatiserande att tala om.
Sökande som har utsatts för tortyr eller har tidigare dåliga erfarenheter av myndighetskontakter
kan, av naturliga skäl, ha svårt att lita på myndigheter och känna sig obekväma med att berätta
hela sin historia vid första intervjutillfället.
Det måste 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-stadgan samt artikel
19 (non-refoulement) och artikel 47 (rätten till ett effektivt rättsmedel). EU-domstolen har i
Orfanopoulos och Olivieri (2004)10 och Byankov (2012)11 funnit att nationella regler som begränsar
möjligheten att presentera nya fakta och omständigheter som framkommit efter det första beslutet
kan underminera effektiviteten av de rättigheter som garanteras av EU-rätten. Europadomstolen
har uttalat att bevisning som inlämnats på ett sent stadium inte får ignoreras enbart därför att
bevisningen presenteras i ett sent skede av processen.12 I Singh m.fl. mot Belgien (2012) fann
Europadomstolen en kränkning av artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel) sammantaget med
artikel 3 (förbud mot tortyr) då en belgisk motsvarighet till den svenska migrationsdomstolen
vägrade att beakta nya omständigheter som den sökande lade fram efter beslut i första instans
(motsvarande Migrationsverket). Rådgivningsbyrån är därför av uppfattningen att artikel 53(3)
bör strykas ur asylprocedurförordningen.

Rimliga tidsfrister är nödvändigt för att garantera rätten till en rättvis
rättegång och ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 47 i EU:s
rättighetsstadga.
Rätten till ett effektivt rättsmedel inom den gemensamma asylproceduren måste nå upp till den
standard som garanteras av artikel 47 i EU:s rättighetsstadga (rätt till ett effektivt rättsmedel och
till en opartisk domstol) och måste tolkas i ljuset av Europadomstolens praxis gällande EKMR
artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel) och artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång). Rätten till
en rättvis och offentlig förhandling har av Europadomstolen tolkats som innefattande en rätt till
muntlig förhandling i domstolen. Av Europadomstolens praxis framgår att det som huvudregel är
nödvändigt med muntlig förhandling om det på överklagandestadiet finns frågor om trovärdighet/
tillförlitlighet och fakta. Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att den starka presumtionen för
muntlighet i överklagandeprocessen bör komma till uttryck i artikel 53.
De föreslagna överklagandefristerna är i vissa fall mycket korta och skiljer sig därmed markant från
det omarbetade asylprocedurdirektivet (artikel 46(4)) som kräver att medlemsstaterna fastställer
skäliga tidsfrister som inte gör det omöjligt eller orimligt svårt för den sökande att utöva sin
rätt till ett effektivt rättsmedel. Rimliga tidsfrister är nödvändigt för att garantera rätten till en
rättvis rättegång och ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 47 i EU:s rättighetsstadga.
Rådgivningsbyrån menar att de korta tidsfrister som föreslås för bland annat beslut om att neka
10
11
12
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en efterföljande ansökan prövning och beslut om att neka en ansökan prövning i sak (artikel 53(6)
(a-b)) är oskäligt korta och därför kan anses vara i strid med rätten till ett effektivt rättsmedel.
EU-domstolen har i Samba Diouf (2011)13 uttalat att tidsfristen för att överklaga ett negativt
asylbeslut måste vara tillräckligt lång för att sökanden 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 omständigheter.
Korta tidsfrister kan vara särskilt problematiskt för personer som är förvarstagna eller vars ansökan
handläggs i ett gränsförfarande och därför inte har en effektiv tillgång till juridiskt bistånd och
andra medel för att kunna föra sin talan på ett effektivt sätt. Men även andra personer – som
exempelvis är sjuka, gravida/nyförlösta eller traumatiserade – kan ha mycket svårt att förbereda
sin talan inom så korta frister.
Rådgivningsbyrån anser mot bakgrund av ovanstående att den sökande bör få åtminstone några
veckor på sig för att förbereda sitt överklagande, och att medlemsstaternas myndigheter och
domstolar i vart fall bör ha möjlighet att förlänga tidsfristerna med beaktande av individuella
omständigheter.
Rådgivningsbyrån anser att skrivningen i artikel 53(6) om när tidsfristen ska börja löpa är otydlig
och kan underminera rättssäkerheten för den sökande, eftersom det framstår som oklart om
den sökande alls behöver bli delgiven för att fristen ska börja löpa. Rådgivningsbyrån anser att
det följer av rätten till god administration och Europadomstolens praxis gällande artikel 6 (rätten
till en rättvis rättegång) att den sökande formellt och personligen ska underrättas om beslutet i
första instans.14

Artikel 54. Överklagandets suspensiva verkan
Den föreslagna artikel 54(1) gör klart att huvudregeln är att ett överklagande har automatisk
suspensiv effekt, det vill säga att den sökande har rätt att stanna på medlemsstatens territorium
till dess att tidsfristen för utövande av rätten till ett effektivt rättsmedel har löpt ut och, om han
eller hon har utövat denna rätt inom utsatt tid, i avvaktan på resultatet av omprövningen.

Att ge asylsökande en automatisk kvarstannanderätt under
överklagandeprocessen är det bästa sättet att garantera deras rätt till
ett effektivt rättsmedel och för att tillse att principen om non-refoulement
respekteras i praktiken.
Det föreskrivs dock flera undantag i artikel 54(2) där en domstol, antingen ex officio eller
på begäran av sökanden, har rätt att avgöra om den sökande har rätt att stanna kvar under
överklagandeprocessen. Följande kategorier av beslut är undantagna:

13
C-69/10
14
Se exempelvis Europadomstolens uttalanden i Deweer mot Belgien (1980) som inte rör ett asylmål, men som
bör kunna tillämpas ex analogia med anledning av att rätten till ett rättvist rättsmedel ska läsas i ljuset av artikel 47
i EU:s rättighetsstadga som innefattar rättssäkerhetsgarantierna som följer av EKMR artikel 6
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a. Ett beslut enligt vilket en ansökan anses uppenbart ogrundad eller avslår en ansökan som
ogrundad med avseende på flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande i
fall som omfattas av ett påskyndat prövningsförfarande eller gränsförfarande.
b. Ett beslut som nekar en ansökan prövning i enlighet med artikel 46(1)(a och c).
c. Ett beslut som avslår en ansökan som uttryckligen återkallad eller avstådd i enlighet med
artikel 38 respektive artikel 39.
Medlemsstaterna ska enligt artikel 54(4) tillåta sökanden att stanna kvar på territoriet i avvaktan
på resultatet av förfarandet för att avgöra om sökanden får stanna kvar på territoriet. Beslutet ska
fattas inom en månad från inlämnandet av överklagandet. En sökande som lämnar in ett ytterligare
överklagande mot ett första eller efterföljande överklagandebeslut ska enligt artikel 54(5) inte
ha rätt att stanna kvar på medlemsstaternas territorium om inte en domstol eller tribunal fattar
något annat beslut på begäran av sökanden eller ex officio. Beslutet ska fattas inom en månad
från inlämnandet av det ytterligare överklagandet.15
Trots att kommissionens förslag uttryckligen anger att överklagandets suspensiva effekt utgör
huvudregel föreslås många undantag; bland annat vad gäller ansökningar som nekats prövning i
sak, exempelvis för att det anses finnas ett säkert tredjeland eller ett säkert ursprungsland.
Enligt EU-domstolens praxis gällande rätten till ett effektivt rättsmedel i asylprocedurdirektivet
måste denna rättighet tolkas i enlighet med artikel 47 i EU:s rättighetsstadga, som har sin grund
i EKMR artikel 13. EU-domstolen har uttalat att ett överklagande måste ha suspensiv effekt om
utvisningsbeslutet som överklagas vid en verkställighet skulle kunna utsätta personen för en
allvarlig risk för förföljelse.16
Rådgivningsbyrån är av uppfattningen att överklagandets suspensiva verkan är en
omistlig rättssäkerhetsgaranti. Att ge asylsökande en automatisk kvarstannanderätt under
överklagandeprocessen är det bästa sättet att garantera deras rätt till ett effektivt rättsmedel och
för att tillse att principen om non-refoulement respekteras i praktiken. Om denna rättighet ändå
ska begränsas på något sätt bör det enligt Rådgivningsbyråns mening enbart komma på fråga
om det rör sig om överklagande av en andra eller ytterligare efterföljande ansökan.

15
Jämför med den nuvarande nationella regleringen av överklagandets suspensiva verkan vid överklagande om
beslut att ej bevilja uppehållstillstånd eller ny prövning i enlighet med 12 kap. 18–19 §§ utlänningslagen.
16
EU-domstolens dom Abdoulaye Amadou Tall (2015), C-239/14.
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EU-kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra
en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden
var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på
ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal
asylsökande som har tagit sin tillflykt till Europa under de senaste åren.
Mottagningsvillkoren och asylsystemen skiljer sig - trots den stora mängden
harmoniserande lagstiftning - mycket åt mellan medlemsstaterna. Vidare
har Dublinförordningen inte fungerat som avsett. Kommissionen vill genom
de föreslagna åtgärderna främja solidaritet och ansvarstagande mellan EU:s
medlemsstater.
Det är i huvudsak fem befintliga rättsakter som berörs: skyddsgrundsdirektivet,
asylprocedurdirektivet, mottagandedirektivet, Dublinförordningen och
Eurodac-förordningen. Därtill föreslår kommissionen en ny förordning
om Europeiska unionens asylbyrå och en vidarebosättningsförordning.
Det föreslås även förordningar som ska ersätta nu gällande reglering av
Schengens informationssystem.
Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt och relevant att analysera sambandet
och samspelet mellan EU:s asylpaket och den tillfälliga utlänningslagen
(2016-2019) som stiftades med målsättningen att anpassa den svenska
asylrätten till EU:s miniminivå.
Denna rapport är en del i en serie om fem publikationer. Genom rapporterna
vill Rådgivningsbyrån bidra till en ökad kännedom om kommissionens
föreslagna reform. I rapportserien analyserar vi förslagen ur ett folkrättsligt
och nationellt perspektiv, samt lyfter möjligheter och risker ur ett
rättssäkerhetsperspektiv.
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