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Rättsligt ställningstagande 
 
 
angående 
 
 
vilket ansvar som följer när Dublinförordningen  
inte längre är tillämplig 
 
 
 
1. Sammanfattning och bakgrund 
 
I detta rättsliga ställningstagande ges vägledning för vilket ansvar som följer 
för Sverige genom Migrationsverket när ansvaret för en annan medlemsstat 
att pröva asylansökan har upphört och övergått på Sverige genom att 
Sverige påtagit sig ansvaret för prövningen av en asylansökan eller att en 
överföring inte har skett inom den stipulerade tidsfristen.  
 
En utgångspunkt är att 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716), UtlL, endast 
är tillämplig inom EU i ärenden där personen beviljats flyktingstatus. Om 
personen beviljats flyktingstatus är inte Dublinförordningen tillämplig. Då 
punkterna två och tre i samma lagrum endast är tillämpliga för stater utanför 
EU är således 5 kap. 1 b § UtlL inte tillämplig och ansökan för en person för 
vilken Sverige påtagit sig ansvar eller blivit ansvarig enligt Dublin-
förordningen kan inte avvisas på denna grund. 
 
Även en person som har en (alternativ) skyddsstatus eller tillstånd beviljat 
på annan grund i ett annat EU-land, men där Sverige enligt Dublin-
förordningens bestämmelser blivit ansvarig stat, har således rätt att få sin 
asylansökan materiellt prövad i Sverige. En materiell prövning av asyl-
skälen mot hemlandet ska då göras.  
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2. Gällande rätt m.m. 
 
Dublinförordningen omfattar alla personer som ansökt om asyl i en 
medlemsstat och syftar till att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig 
för att pröva ansökan om asyl. Prövning av asylansökan omfattar enligt 
Dublinförordningen alla de prövningsåtgärder, beslut eller avgöranden som 
ankommer på de behöriga myndigheterna i ett asylärende enligt nationell 
lagstiftning (Dublinförordningen artikel 2 e).  
 
Ansvaret för en medlemsstat att pröva en asylansökan kan upphöra och 
övergå på annan medlemsstat om denna andra medlemsstat påtagit sig 
ansvaret för prövningen av ansökan (artikel 3.2), beviljat personen ett 
uppehållstillstånd (artikel 16.2) eller om tidsfristerna i förordningen inte  
har hållits (artikel 17.1 2 st, artikel 19.4 och artikel 20.1 d)).  
 
En ansökan får avvisas enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 b § UtlL. 
Bestämmelserna i första och andra punkten anger att en ansökan får  
avvisas om sökanden i en annan EU-stat har förklarats vara flykting, 
respektive i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting  
eller har motsvarande skydd (första asylland). Bestämmelsens tredje  
punkt motsvarar direktivets artiklar 25.c samt 27 (säkert tredje land) vilkas 
tillämpning enligt asylprocedurdirektivet uttryckligen inte avser annan  
EU-stat. Detta framgår även av prop. 2009/10:31, sid 217. 
 
 
3. Rättschefens bedömning 
 
När Sverige påtagit sig prövningen av en asylansökan enligt Dublin-
förordningen eller då överföring inte har skett inom ramen för i 
Dublinförordningen stipulerad tidsfrist, ska således Sverige vidta de 
prövningsåtgärder och fatta de beslut som ankommer Migrationsverket 
enligt nationell lagstiftning. 
 
Nationell lagstiftning medger att ansökan avvisas enligt bestämmelserna i  
5 kap. 1 b § UtL. Dessa är fakultativa till bestämmelsen att ansökan prövas 
materiellt, (se MiÖD:s dom den 11 juni 2012 i mål nr UM 9681-10). 5 kap. 
1 b § UtlL är endast tillämplig inom EU i ärenden där personen beviljats 
flyktingstatus. Om personen beviljats flyktingstatus är inte 
Dublinförordningen tillämplig. Då punkt två och tre endast är tillämplig  
för land utanför EU är således kap. 5 kap. 1 b § UtlL inte tillämplig och 
ansökan för en person för vilken Sverige påtagit sig ansvar eller blivit 
ansvarig enligt Dublinförordningen kan inte avvisas på denna grund. 
 
En person som har en (alternativ) skyddsstatus eller tillstånd beviljat på 
annan grund i ett annat EU-land, men där Sverige enligt Dublinförord-
ningens bestämmelser blivit ansvarig stat, har således rätt att få sin 
asylansökan materiellt prövad i Sverige. 
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Enligt 5 kap. 1 § UtlL har en person som är i behov av skydd och som 
befinner sig i Sverige, rätt till uppehållstillstånd såvida inte undantagen i 
bestämmelsens andra stycke är tillämpliga (eller det finns skäl att avvisa 
ansökan enligt 5 kap 1b-c §). Uppehållstillstånd får vägras endast om han 
eller hon genom synnerligen grovt brott visat att det skulle vara förenat  
med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller 
henne stanna i Sverige eller om han eller hon bedrivit verksamhet som 
inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han  
eller hon skulle fortsätta verksamheten här. Uppehållstillstånd kan således 
inte vägras på grund av att personen uppbär uppehållstillstånd i annan 
medlemsstat.  
 
Mot bakgrund av det ansvar som enligt Dublinförordningen övergår på 
Sverige när ansvaret påtagits jämlikt artikel 3.2 eller då tidsfrist inte  
hållits, måste således en materiell prövning av anförda asylskäl mot 
hemlandet prövas i sin helhet. Om det genom prövning av ansökan vid 
Migrationsverket kan konstateras att personen är flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller skyddsbehövande i övrigt har han eller hon rätt  
till ett uppehållstillstånd i Sverige. 
 
Om det efter en materiell prövning kan konstateras att skäl för uppe-
hållstillstånd saknas ska personen återvända till hemlandet eller annat  
land dit han eller hon lagligen kan bege sig.  
 
Slutligen kan det noteras att det är av vikt att utreda om en annan 
medlemsstat blivit ansvarig under tiden den asylsökandes vistelseort  
varit okänd eller om tidigare ansvarig medlemsstat alltjämt är ansvarig 
genom att en annan medlemsstat initierat ett förfarande och tidsfristen  
för överföring därför har förlängts (s.k. ”chain rule”). 
 
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef 
efter föredragning av verksjuristen och enhetschefen 

.  
 
 
 
Mikael Ribbenvik 
Rättschef 




