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Om det finns ett säkert tredjeland för sökanden att söka skydd i,
kan asylansökan avvisas enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3. UtlL.
För att kunna göra det krävs att den sökande ska ha möjlighet att
söka om skydd i landet och att han/hon är skyddad mot skyddsgrundande behandling i landet och mot att sändas till ett
annat land där det inte finns motsvarande skydd. Den sökande ska
ha en starkare anknytning till det tredje landet än till Sverige. Det
ska göras en individuell bedömning.
Avvisning med omedelbar verkställighet är inte möjlig då en
ansökan avvisas på grund av att det anses finnas ett säkert tredjeland.



Det är möjligt att avvisa en ansökan på grund av att det finns ett
säkert första asylland eller ett säkert tredjeland, även efter det att
Sverige enligt Dublinförordningen har återtagit en sökande och
accepterat ansvaret för prövningen av en asylansökan som inte har
prövats i sak



Eftersom det i ärenden som handläggs enligt 5 kap. 1 b § UtlL inte
ska ske någon prövning i sak saknas normalt behov av offentligt
biträde. Om ett barn utan vårdnadshavare ansöker om asyl ska dock
offentligt biträde alltid förordnas.



Om offentligt biträde inte förordnas måste kommunicering ske
direkt med den sökande. Denne ska ha möjlighet att komma med
invändningar mot presumtionen att ett första asylland eller ett
tredjeland är säkert.

2. Bakgrund
En asylansökan får enligt 5 kap. 1 b § UtlL under vissa förutsättningar
avvisas utan att den prövas i sak, bl.a. om det finns ett första asylland eller
ett säkert tredje land. Migrationsverket ska då besluta att avvisa eller utvisa
den aktuella personen. Under vissa förutsättningar kan personen avvisas
utan hinder av att beslutet har vunnit laga kraft (omedelbar verkställighet).
Frågan om omedelbar verkställighet är ett undantag från huvudregeln att
den sökande har rätt att stanna kvar i landet tills att ärendet slutligt har
avgjorts (8 kap. 19 § UtlL).
Detta rättsliga ställningstagande ska ge vägledning om hur prövningen av ett
säkert första asylland och ett säkert tredjeland ska göras, samt under vilka
förutsättningar Migrationsverket bör besluta om omedelbar verkställighet
enligt 5 kap. 1 b § UtlL då asylansökan avvisas.

3. Gällande rätt
Se bilaga.
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4. Rättslig bedömning
4.1 Allmänt

I 5 kap. 1 b § UtlL finns några situationer där en asylansökan inte behöver
prövas materiellt. Bestämmelsen är fakultativ, vilket innebär att man får
underlåta att pröva en ansökan i de uppräknade situationerna.
Det innebär att det inte ska göras någon materiell prövning av den sökandes
åberopade skäl mot sitt hemland. Det ska t.ex. inte först konstateras att den
sökande är flykting i förhållande till hemlandet. Det ska heller inte göras
någon materiell prövning av andra grunder för uppehållstillstånd, t.ex.
anknytning eller synnerligen ömmande omständigheter. Rättsföljden av att
ansökan inte prövas materiellt är att den avvisas.
Om en ansökan avvisas, ska Migrationsverket fatta beslut om att avvisa eller
utvisa den sökande. Beslut om avvisning av en person kan fattas fram till tre
månader efter att personen ansökt om uppehållstillstånd efter ankomsten till
landet. Efter tre månader måste det fattas beslut om utvisning (se 8 kap. 5 §
UtlL). I vissa fall är det möjligt att fatta beslut om avvisning med omedelbar
verkställighet, d.v.s. att verkställighet kan ske utan hinder av att
avvisningsbeslutet vunnit laga kraft.
I de fall det inte ska ske en materiell prövning enligt 5 kap. 1 b § UtlL, är
det ofta möjligt att fatta beslut med omedelbar verkställighet, se nedan om
de olika typsituationerna.
Asylansökningar från personer, som omfattas av Dublinförordningen ska
avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § UtlL och det ska fattas beslut om
överföring av personen med stöd av Dublinförordningen.

4.2 Typsituationer
4.2.1 Personer med skyddsstatus i ett EU-land

Om Dublinförordningen inte är tillämplig men personen fått en status som
flykting eller subsidiärt (alternativt) skyddsbehövande i ett annat EU-land
kan ansökan avvisas enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 b § första stycket 1.
UtlL. I detta fall ska avvisning med omedelbar verkställighet normalt
tillämpas.
Giltighetstiden av det uppehållstillstånd som följer av skyddsstatusen saknar
betydelse. För det fall ett uppehållstillstånd har löpt ut men statusen som
flykting eller skyddsbehövande inte har återkallats slutligt i den utfärdande
EU-staten, har personen fortfarande skydd och ansökan kan då avvisas.
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Den utfärdande staten har då en skyldighet enligt skyddsgrundsdirektivets
regler1 att behandla en förlängning av uppehållstillståndet.
För det fall det åberopas skyddsskäl mot det aktuella EU-landet, råder
det en presumtion att samtliga EU-stater respekterar rättigheterna i
Genèvekonventionen och Europakonventionen samt principen om nonrefoulement2. Det finns också en generell presumtion om godtagbart
myndighetsskydd inom EU-staterna.
Om den sökande anför skäl mot EU-landet som kan falla in under 5 kap.
6 § UtlL, d.v.s. synnerligen ömmande omständigheter, har
Migrationsöverdomstolen i MIG 2013:8 uttalat att de principer som uttalas i
MIG 2007:32 om underlåtenhet att tillämpa Dublinkonventionen ska gälla.
Endast det förhållandet att en person skulle kunna beviljas uppehållstillstånd
på grund av anknytning eller synnerligen ömmande omständigheter, medför
inte att ansökan ska prövas i sak. Det måste framstå som stötande ur ett
humanitärt perspektiv att tillämpa 5 kap. 1 b § UtlL. Detta torde endast bli
aktuellt i undantagsfall.
Vid tillämpning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige gäller följande: Kravet för att bevilja
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL är enligt 11 § den
tidsbegränsade lagen att en avvisning/utvisning strider mot ett svenskt
konventionsåtagande. Om man avstår från att avvisa en asylansökan
enligt 5 kap. 1 b § UtlL, för att i stället pröva ansökan i sak och bevilja
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL måste det alltså göras en
bedömning av om en avvisning/utvisning strider mot bl.a. artikel 3 och
artikel 8 Europakonventionen. Den ovan angivna begränsningen att en
avvisning/utvisning inte får strida mot ett konventionsåtagande gäller
även barn, även om det alltjämt räcker med särskilt ömmande
omständigheter. För att bedöma om en utvisning strider mot artiklarna
3 eller 8 Europakonventionen hänvisas till de rättsliga
ställningstagandena 24/2016 och 08/2017.
4.2.1.1 Personer med skyddsstatus och giltigt uppehållstillstånd i ett EU-land

Om en person med skyddsstatus i ett annat EU-land dessutom har ett giltigt
uppehållstillstånd i detta land och asylansökan avvisas med stöd av 5 kap. 1
b § UtlL, är det möjligt att besluta att avvisa eller utvisa personen med stöd
av undantaget i 8 kap. 6 a § andra stycket 1 UtlL utan uppmaning till avresa.
Tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land kan
ofta vara viseringsfria under tre månader 3. En viseringsfri person får

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att
betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet.
2 Jfr EU-domstolens dom C-411/10 och 493/10, N.S. m.fl. samt Migrationsöverdomstolens
dom MIG 2013:8
3 Artikel 6 EU:s förordning 2016/399, kodex om Schengengränserna)
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avvisas om han/hon inte har för avsikt att lämna Sverige efter att den
viseringsfria tiden har löpt ut, 8 kap. 2 § 3. UtlL.
I förarbetena anges som exempel att en person under vistelsen ansöker om
asyl (prop. 2015/16:147 s. 10 f). För det fall att en person ansöker om
uppehållstillstånd för bosättning på annan grund än asyl får detta också ses
som en sådan åtgärd som visar att personen har för avsikt att stanna kvar i
Sverige efter den viseringsfria tiden/viseringstiden. I dessa fall är det alltså
möjligt att fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet för
viseringsfria personer. Detta gäller under förutsättning att personen inte har
uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt till vistelse i landet.
Även uppehållsrätt får anses vara en sådan omständighet som hindrar
avvisning.
För det fall en viseringsfri person ansöker om asyl men därefter återtar sin
asylansökan, ansöker inte längre personen om bosättning. Han/hon har då
rätt att vara kvar här under den viseringsfria tiden. Om personen saknar
medel kan han/hon avvisas med stöd av 8 kap. 3 § första stycket 1 UtlL.
Om personen däremot har medel för vistelsen torde det inte vara möjligt
att besluta om avvisning under viseringstiden.
4.2.2 Första asylland – 5 kap. 1 b § första stycket 2. UtlL

Om sökanden har förklarats vara flykting eller har motsvarande skydd
i ett land som inte är en EU-stat, är detta ett s.k. första asylland.
Asylansökan kan då avvisas utan att prövas i sak. Det finns flera rekvisit
som medför att prövningen måste ske i flera steg.
Ett första villkor är att landet inte är en medlemsstat i EU. Vidare måste
sökanden ha erkänts som flykting eller ha motsvarande skydd i det första
asyllandet. Statusen som flykting måste fortfarande vara giltig i tiden och
får inte ha upphört. Den sökande ska också ha möjlighet att kunna resa in
i landet.
Kravet på att sökanden i det första asyllandet ska vara skyddad mot att
sändas vidare till ett land där han/hon riskerar förföljelse (non-refoulement),
t.ex. hemlandet, gör att det kan vara svårt att bedöma om andra former av
skydd än flyktingstatus i ett land innebär att sökanden är skyddad mot att
sändas vidare.
Det åberopas ofta skyddsskäl mot det första asyllandet, eller att den sökande
riskerar att sändas vidare till t.ex. hemlandet. Här måste det göras en
bedömning av huruvida den sökande är skyddad i det aktuella landet. Först
ska det prövas om den sökande är skyddad mot förföljelse i det första
asyllandet. Om så är fallet, ska det prövas om personen är skyddad mot att
sändas vidare till ett annat land, t.ex. hemlandet. Om det är uppenbart att
den sökande är skyddad i båda dessa avseenden ska asylansökan avvisas och
den sökande avvisas med omedelbar verkställighet till det första asyllandet.
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I vissa fall måste man göra en ingående bedömning av huruvida sökanden är
skyddad mot förföljelse och/eller mot att sändas vidare. Det kan då inte
anses uppenbart att rekvisiten är uppfyllda och då kan avvisning med
omedelbar verkställighet inte ske.
I det fall den sökande anför skäl mot det första asyllandet som faller in
under 5 kap. 6 § UtlL om synnerligen ömmande omständigheter, bör MIG
2013:8 kunna tillämpas analogt, d.v.s. det ska framstå som stötande ur ett
humanitärt perspektiv att fullfölja en överföring. I så fall blir det normalt
aktuellt att avstå från att tillämpa 5 kap. 1 b § UtlL och att i stället göra en
sakprövning gentemot hemlandet, eftersom bestämmelsen är fakultativ.
Upplysning: Vid tillämpning av lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, se upplysning under
avsnitt 4.2.1.
Det är möjligt att avvisa en ansökan på grund av att det finns ett säkert
första asylland, även efter det att Sverige med stöd av Dublinförordningen
har återtagit en sökande och accepterat ansvaret för prövningen av en
asylansökan som inte har prövats i sak.4
4.2.3 Säkert tredje land – 5 kap. 1 b § första stycket 3. UtlL

Om det finns ett säkert tredje land för sökanden kan asylansökan avvisas5.
Även i detta fall måste prövningen ske i flera steg. Eftersom Sverige inte har
fastställt en lista över s.k. säkra länder, d v s länder som i allmänhet
betraktas som säkra, måste samtliga kriterier vara uppfyllda i det enskilda
fallet.
Om den sökande
– inte riskerar att utsättas för förföljelse,
– inte riskerar att utsättas för allvarlig skada enligt artikel 15 i EU:s
skyddsgrundsdirektiv
– inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
– är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har
motsvarande skydd,
– har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och
– har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom
eller henne att resa dit är landet ett säkert tredje land för individen.
Landinformationen är av central betydelse för att göra en bedömning av de
första fem kriterierna. Det får givetvis inte råda inre väpnad konflikt i
landet.

4

Analogt med EU-domstolens dom den 17 mars 2016 i mål C-695/15 (Mirza mot Ungern).

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:9 uttalat att prövningen enligt 5 kap. 1 b §
första stycket 3.är ett alternativ till en hemlandsprövning och någon prövning mot
hemlandet är då inte möjlig.
5
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Det måste också framgå av landinformationen att det aktuella landet iakttar
rättigheterna i konventionen i praktiken, i synnerhet principen om nonrefoulement. För det fall den sökande åberopar någon av flykting-grunderna
som risk för förföljelse, måste det framgå av landinformationen att det i
landet inte förekommer förföljelse av personer som omfattas av denna
flyktinggrund.
Vad gäller kraven på att sökanden ska vara skyddad mot att sändas till ett
annat land, t.ex. hemlandet, och att personen ska ha möjlighet att ansöka om
skydd som flykting krävs inte endast att det finns en sådan formell
möjlighet, utan det måste också iakttas i praktiken. För att Sverige inte ska
bryta mot internationella förpliktelser i t.ex. artikel 3 i Europakonventionen,
måste asylsystemet uppfylla krav på att göra en rättssäker prövning. Vidare
måste det i det tredje landet finnas en möjlighet att utnyttja ett effektivt
rättsmedel, d v s att kunna överklaga och att en verkställighet inhiberas, om
den sökande gör gällande att han/hon vid en verkställighet riskerar att
utsättas för behandling som strider mot artikel 36. Det måste alltså framgå av
landinformationen att det tredje landet uppfyller dessa krav på asylsystemet.
Slutligen måste det vara rimligt för den enskilde sökanden att resa till det
tredje landet. I 5 kap. 1 b § andra stycket anges särskilda krav på att den
sökande ska ha starkare anknytning till det tredje landet än till Sverige. Det
krävs inte att den sökande har uppehållit sig i det tredje landet, utan endast
att personen har en sådan anknytning dit att det rimligt för honom/henne att
resa dit. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2015:12 bedömt en
anknytning till ett säkert tredje land.
Om den sökande har en make, ett barn eller en förälder som är bosatt i
Sverige och sökanden inte har en lika stark familjeanknytning till det
aktuella tredjelandet, får ansökan inte avvisas. Ansökan får heller inte
avvisas om sökanden på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med
uppehållstillstånd eller uppehållsrätt fått särskild anknytning hit och saknar
motsvarande anknytning eller anknytning genom anhöriga i det aktuella
tredjelandet.
I det fall den sökande anför skäl mot det första asyllandet som faller in
under 5 kap. 6 § UtlL om synnerligen ömmande omständigheter, bör MIG
2013:8 kunna tillämpas analogt, d.v.s. det ska framstå som stötande ur ett
humanitärt perspektiv att fullfölja en överföring. Även i dessa fall blir det
aktuellt att avstå från att tillämpa bestämmelsen och att i stället göra en
sakprövning gentemot hemlandet.
Upplysning: Vid tillämpning av lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, se upplysning under
avsnitt 4.2.1.
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Jfr Europadomstolens dom M.S.S. mot Grekland, nr 30696/09
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Det är möjligt att avvisa en ansökan på grund av att det finns ett säkert
tredjeland, även efter det att Sverige med stöd av Dublinförordningen har
återtagit en sökande och accepterat ansvaret för prövningen av en
asylansökan som inte har prövats i sak7. Då Migrationsverket avvisar en
asylansökan för att det finns ett säkert tredjeland är det inte möjligt att fatta
beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Avvisningsbeslutet
måste alltså vinna laga kraft för att verkställighet ska kunna ske i detta fall.

4.2.4 Nyfödda barn till föräldrar med skyddsstatus i annan EU-stat
I ärenden där barnets förälder beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat så
gäller enligt Artikel 9 i Dublinförordningen att en medlemsstat är skyldig att
pröva en ansökan om asyl om denna medlemsstat har beviljat internationellt
skydd till en familjemedlem och den sökande samtycker till att denna
medlemsstat prövar ansökan. Barnets vårdnadshavare bör därför tillfrågas
om han eller hon samtycker till att barnets ansökan istället handläggs i det
land som tidigare beviljat skydd åt barnets förälder. Om vårdnadshavaren
samtycker till detta skriftligen kan barnets ansökan handläggas i enlighet
med denna artikel.
I annat fall (såvida inga övriga kriterier i Dublinförordningen skulle kunna
ses som tillämpliga) ska barnets ansökan prövas i Sverige och den kan i så
fall inte avvisas med hänvisning till förälderns skyddsstatus i annan EU-stat.
Detta framgår av Migrationsöverdomstolens dom i MIG 2014:26 där en
ansökan om uppehållstillstånd från ett nyfött barn till en förälder som hade
flyktingstatusförklaring i ett annat EU-land, inte kunde avvisas enligt 5 kap.
1 b § första stycket 1 UtlL. Migrationsöverdomstolen anser att det bara är
möjligt att avvisa en asylansökan om sökanden har förklarats vara flykting
eller alternativt skyddsbehövande i en annan EU-stat. Det nyfödda barnet
kunde därför inte anses vara omfattad av bestämmelsen.
4.3 Handläggning
4.3.1 Utredning och kommunicering av landmaterial

Det finns ingen särskild reglering om handläggningen av ärenden där
omedelbar verkställighet övervägs. I det fall ett ärende prövas i sak, måste
kraven på en rättssäker handläggning uppfyllas och reglerna om förfarandet
i bl. a. förvaltningslagen och utlänningslagen följas. Migrationsverkets
utredningsansvar ökar också om den sökande saknar offentligt biträde.
När den sökande har flyktingstatus eller subsidiärt skydd i ett EU-land,
gäller presumtionen att samtliga EU-stater respekterar rättigheterna i
Genèvekonventionen och Europakonventionen samt principen om nonrefoulement.
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Se EU-domstolens dom den 17 mars 2016 i mål C-695/15 (Mirza mot Ungern).
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För det fall Migrationsverket anser att det finns ett första asylland eller ett
säkert tredjeland för den sökande, ska han eller hon ges tillfälle att
motbevisa att det första asyllandet eller tredjelandet inte är säkert på grund
av den sökandes individuella omständigheter i det aktuella ärendet.
Vid utredning och kommunicering bör samma principer gälla som vid
utredning och kommunicering i ärenden där omedelbar verkställighet till
hemlandet övervägs8.
4.3.2 Offentligt biträde
Enligt 18 kap. 1 § UtlL ska offentligt biträde förordnas, om det inte måste
antas att behov av biträde saknas. I de situationer som beskrivs i detta
rättsliga ställningstagande, Är utgångspunkten att offentligt biträde inte ska
förordnas.
Undantagsvis kan det finnas behov av offentligt biträde, t.ex. då ålder,
psykisk ohälsa eller andra skäl påverkar sökandens förmåga att ta tillvara
sina rättigheter vid prövningen.
Om man måste göra någon mer ingående bedömning av om det första
asyllandet eller det tredje landet är säkert bör offentligt biträde normalt
förordnas. Även om det förordnas ett offentligt biträde för att kunna utreda
ärendet, kan uppenbarhetskriteriet ändå vara uppfyllt vid beslutstillfället.
För barn utan vårdnadshavare gäller dock att offentligt biträde alltid ska
förordnas om barnet ansöker om asyl (18 kap. 1 § andra stycket UtlL).

4.3.3 Migrationsdomstol ska pröva frågan om inhibition (att
avbryta verkställigheten) vid överklagande av beslut med
omedelbar verkställighet och under denna prövning får
verkställighet inte ske.
Då ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet överklagas, har
Migrationsverket hittills fattat beslut i frågan om inhibition med stöd av 12
kap. 10 § första stycket UtlL. Asylprocedurdirektivet kräver dock att denna
prövning görs av domstol. Den nya ordningen är alltså att om ett beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet överklagas, ska den
migrationsdomstol som prövar överklagandet, ex officio (på eget initiativ)
fatta beslut i frågan om inhibition, se 12 kap. 8 a § andra stycket UtlL.
Under den tid som domstolen prövar frågan om inhibition får verkställighet
inte ske. Det förväntas att prövningen sker skyndsamt.9 Verkställighet kan
ske utan att hela överklagandefristen har löpt ut. Verkställigheten stoppas
först när ett överklagande kommer in. Ett beslut att avvisa ett
ensamkommande barn med omedelbar verkställighet får inte verkställas
förrän tidigast en vecka efter den dag då barnet fick del av
avvisningsbeslutet, se 12 kap. 8 § andra stycket UtlL.
Se Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet
till hemlandet, SR 16/2017.
9 Prop. 2016/17:17 s. 84.
8
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För det fall någon annan myndighet än Migrationsverket ansvarar för
verkställigheten, till exempel polismyndigheten, ska verket omedelbart
underrätta den myndigheten när ett överklagande kommer in. När domstolen
har avgjort inhibitionsfrågan ska den underrätta den verkställande
myndigheten om detta.10
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av verksjuristen
Ställningstagandet
ersätter SR 27/2016 som härmed upphävs.

Rättschef

10

Ibid.
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Bilaga till SR 18/2017

3. Gällande rätt
3. Avvisning av en ansökan om asyl
3.1 Personer med skyddsstatus i ett EU-land
Internationell rätt - asylprocedurdirektivet
Enligt artikel 33.2 a) i det omarbetade asylprocedurdirektivet från år 201311,
(APD) behöver EU:s medlemsstater inte pröva en asylansökan i sak om en
annan medlemsstat har beviljat internationellt skydd, d v s flyktingstatus
eller subsidiärt skydd.
Nationell rätt
Om en person har varit bosatt i en EU-stat med uppehållstillstånd med status
som flykting eller som subsidiärt (alternativt) skyddsbehövande, kan
ansökan avvisas enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 b § första stycket 1. UtlL.
Bestämmelsen innebär att artikel 33.2.a) i det omarbetade
asylprocedurdirektivet är genomförd i svensk rätt.12 Ett beslut att avvisa en
asylansökan enligt denna bestämmelse kan förenas med ett beslut om
avvisning med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 19 § första stycket
UtlL.
Personer som har giltigt uppehållstillstånd i en annan EU-stat
Den 1 mars 2017 trädde en ny bestämmelse i 8 kap. 6 a § UtlL i kraft (SFS
2017:22). Huvudregeln i bestämmelsens första stycke innebär att när det
uppkommer en fråga om avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 2, 3 eller 6 §
av en tredjelandsmedborgare som har ett giltigt uppehållstillstånd eller
någon annan form av tillstånd som ger rätt till vistelse i en annan EU-stat,
ska personen uppmanas att inom skälig tid resa tillbaka till den
medlemsstaten. Först om personen inte efterkommer denna uppmaning, kan
Migrationsverket (eller Polismyndigheten) besluta om avvisning eller
utvisning. Från denna huvudregel finns undantag i andra stycket. I första
punkten anges att huvudregeln inte gäller om Migrationsverket avvisar eller
avslår en ansökan om uppehållstillstånd som enligt bl.a. bestämmelser i
utlänningslagen får bifallas efter inresan till Sverige. Exempel på sådana
bestämmelser finns i 5 kap. 18 – 19 §§ UtlL och i 19 § den tillfälliga lagen
(2016:752), se prop. 2016/61 s. 36. Ett fall när man har rätt att ansöka om
uppehållstillstånd efter inresa är 5 kap. 18 § andra stycket 1 UtlL, d.v.s att
man har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. En
ansökan om asyl (skydd) från en person som skyddsstatus i annan EU-stat
får avvisas enligt 5 kap. 1 b § UtlL.

Rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och
återkalla internationellt skydd (omarbetning).
12 Om Dublinförordningen i stället är tillämplig avvisas asylansökan med stöd
av 5 kap. 1 c § UtlL.
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En person som har skyddsstatus i en annan EU-stat och som dessutom har
giltigt uppehållstillstånd där faller alltså in under undantaget i 8 kap. 6 a §
UtlL andra stycket 1 UtlL. I det fall asylansökan avvisas, är det alltså
möjligt att besluta om avvisning av personen som vanligt utan lämna en
uppmaning att resa ut.
Praxis
I MIG 2013:8 har Migrationsöverdomstolen (MiÖD) uttalat sig om hur
prövningen ska göras när personer med flyktingstatus i ett EU-land anför
skyddsbehov och andra skäl mot den aktuella EU-staten. MiÖD fann att 5
kap. 1 b § första stycket 1. UtlL även är tillämplig i detta fall. En
asylansökan får anses omfatta en ansökan om uppehållstillstånd och får
avvisas om det anförs skyddsskäl och andra skäl mot EU-landet. Om det
åberopas skyddsskäl mot det aktuella EU-landet ska en prövning ske enligt
principerna i EU-domstolens dom C-411/10 och 493/10, N.S. m.fl.
Dessa principer innebär att en medlemsstat i EU kan utgå från att samtliga
EU-stater respekterar rättigheterna i Genèvekonventionen och
Europakonventionen samt principen om non-refoulement, om det inte finns
anledning att hysa allvarliga farhågor för att förhållandena i mottagarlandet
är sådana att en asylsökande (eller person med status som
flykting/skyddsbehövande) riskerar omänsklig eller förnedrande behandling.
Om det mot EU-landet anförs skäl som kan aktualisera en tillämpning av 5
kap. 6 § UtlL fann MiÖD att synsättet i MIG 2007:32 om underlåtenhet att
tillämpa Dublinkonventionen skulle råda även vid tolkningen av 5 kap. 1 b §
första stycket 1 UtlL. Det räcker inte att en person skulle kunna beviljas
uppehållstillstånd enligt nationella regler om t.ex. anknytning eller
synnerligen ömmande omständigheter. Det krävs att det framstår som
stötande ur ett humanitärt perspektiv att fullfölja en överföring.
Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande den MIG 2014:26 funnit att
en ansökan om uppehållstillstånd från ett nyfött barn vars förälder har
flyktingstatusförklaring i ett EU-land, kan inte avvisas enligt 5 kap. 1 b §
första stycket 1 UtlL, utan ansökan måste prövas i sak.
3.2 Första asylland

Internationell rätt - asylprocedurdirektivet
Enligt artikel 33.2 b) i det omarbetade asylprocedurdirektivet behöver EU:s
medlemsstater inte heller pröva en asylansökan i sak om det finns ett första
asylland enligt artikel 35 i direktivet. Enligt denna artikel definieras ett land
som första asylland för en enskild sökande om han/hon har erkänts som
flykting i landet och fortfarande kan erhålla detta skydd eller erhåller annat
tillräckligt skydd i landet, inklusive principen om non-refoulement. Ett
ytterligare villkor är att personen kommer att tillåtas resa in på nytt i landet.
13

I EU-kommissionens förslag till ny asylprocedurförordning (COM (2016) 467 den 13 juli
2016) föreslås ytterligare krav på ett land för att det ska kunna anses vara ett första
asylland: den sökande ska ha åtnjutit skydd i landet i enlighet med Genèvekonventionen
eller tillräckligt skydd innan inresan till unionen och personen kan fortfarande erhålla detta
skydd. Vidare får sökandens liv och frihet inte vara hotat på grund av ras, religion,
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Nationell rätt
Bestämmelsen är genomförd i 5 kap. 1 b § första stycket 2. UtlL. En
asylansökan får avvisas om sökanden i ett land som inte är en EU-stat har
förklarats vara flykting eller har motsvarande skydd, om sökanden kommer
att släppas in i det landet och där är skyddad mot förföljelse och mot att
sändas vidare till ett annat land där han eller hon riskerar förföljelse.
3.3 Säkert tredje land

Internationell rätt - asylprocedurdirektivet
Om den sökande kommer från ett land som inte är en medlemsstat och som
betraktas som ett säkert tredjeland för sökanden, behöver asylansökan inte
tas upp till prövning enligt art. 33.2 c i direktivet.
Ett säkert tredjeland definieras i artikel 38 som ett land där
- sökandens liv och frihet inte är hotade på grund av ras, religion,
medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk
övertygelse
- det föreligger ingen risk för allvarlig skada enligt skyddsgrundsdirektivet
(2011/95/EU) 14
- principen om non-refoulement iakttas enligt Genèvekonventionen
- tredjelandet iakttar förbudet mot varje återsändande som innebär
åsidosättande av förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande
behandling
- asylsökande har möjlighet att ansöka om flyktingstatus och erhålla skydd
enligt Genèvekonventionen om de befinns vara flyktingar.
Enligt asylprocedurdirektivet måste det också finnas bestämmelser i
nationell rätt om att den sökande måste ha en anknytning till det berörda
tredjelandet som gör att det är rimligt för personen att resa dit.
Vid tillämpningen av principerna om första asylland eller säkert tredjeland
ska den sökande alltid ges möjlighet att bestrida att landet är ett första
asylland eller säkert tredjeland på grund av individuella omständigheter.

Nationell rätt
Asylprocedurdirektivets reglering är genomförd i svensk rätt i 5 kap. 1 b §
första stycket 3. UtlL. Bestämmelsen säger att en asylansökan får avvisas
om sökanden
kan sändas till ett land där han eller hon
– inte riskerar att utsättas för förföljelse,
medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse, det får inte
finnas någon risk för allvarlig skada enligt definitionen i skyddsgrundsdirektivet och
principen om non-refoulement ska iakttas. Slutligen ska det finnas rätt till laglig bosättning,
tillräcklig tillgång till arbetsmarknaden, mottagningsanläggningar, hälso- och sjukvård,
utbildning samt rätt till familjeåterförening.
Rådets direktiv 2011/95/EU om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för
flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning).
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– inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
– är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har
motsvarande skydd,
– har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och
– har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom
eller henne att resa dit.
Dessa kriterier måste vara uppfyllda i det enskilda fallet. Sverige har valt att
inte ha en lista med s.k. säkra tredjeländer, d v s att fastställa länder som i
allmänhet betraktas som säkra (prop. 2009/10:31 217 ff.).
I 5 kap. 1 b § andra stycket UtlL finns de svenska nationella
bestämmelserna om den sökandes anknytning till det tredje landet. Den
sökande ska ha starkare anknytning till Sverige än det tredje landet,
antingen på grund av familjeanknytning eller tidigare uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt i Sverige.
Ansökan får inte avvisas om den sökande har en make, ett barn eller en
förälder som är bosatt i Sverige och sökanden inte har en lika stark
familjeanknytning till det aktuella tredjelandet, dit han/hon ska avvisas eller
utvisas.
Ansökan får heller inte avvisas om sökanden på grund av tidigare långvarig
vistelse i Sverige med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt fått särskild
anknytning hit och saknar sådan anknytning eller anknytning genom
anhöriga i det aktuella tredjelandet dit han/hon ska avvisas eller utvisas.
Praxis
Europadomstolens dom den 21 januari 2011 i målet M.S.S. mot Belgien
och Grekland, nr 30696/09
Målet rörde egentligen överföring enligt Dublinförordningen från Belgien
till Grekland. Det fanns omfattande tillförlitliga rapporter m.m. som beskrev
brister i den grekiska asylprocessen och förekomsten av direkt eller indirekt
refoulement. Med hänsyn till denna rapportering ansåg Europadomstolen att
de belgiska myndigheterna visste eller i vart fall borde ha insett att MSS
saknade garantier för en noggrann prövning i Grekland. De belgiska
myndigheterna kunde därför inte utgå ifrån att MSS skulle få en adekvat
prövning i Grekland. Tvärtom borde de ha förvissat sig om att grekiska
myndigheter tillämpade sin lagstiftning i praktiken. I så fall hade belgiska
myndigheter sett att den risk som MSS löpte var tillräckligt verklig och
individuell för att falla inom artikel 3 i Europakonventionen. Mot denna
bakgrund fann Europadomstolen att överföringen från Belgien till Grekland
utgjorde ett brott mot artikel 3.
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I målet Mohammad mot Österrike den 6 juni 2013, nr 2283/12 var det
fråga om överföring enligt Dublinkonventionen från Österrike till Ungern.
Europadomstolen uttalade att om det fanns grundad anledning för risk att
utsättas för sådan behandling som strider mot artikel 3 i
Europakonventionen, måste det finnas ett rättsmedel med automatisk
suspensiv effekt (inhibition).
EU-domstolen har i målnr C-695/15 (Mirza mot Ungern) funnit att det
enligt Dublinförordningen är möjligt för en medlemsstat att avvisa en
ansökan på grund av att det finns ett säkert tredjeland, även efter det att
staten har återtagit en sökande och accepterat ansvaret för prövningen av en
asylansökan som inte har prövats i sak. Målet gällde om Ungern, som anser
Serbien vara ett säkert tredjeland, kunde avvisa en person dit efter
återtagande.
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:9 uttalat att prövningen enligt 5
kap. 1 b § första stycket 3. UtlL är ett alternativ till en hemlandsprövning
enligt 5 kap. 1 § samma lag. Det ska göras en materiell prövning av
sökandens skyddsbehov och anknytning till ett tredjeland. Om villkoren är
uppfyllda får man underlåta att göra en materiell prövning och asylansökan
ska i stället avvisas. Har man dock redan konstaterat att sökanden är flykting
gentemot sitt hemland går det inte att avslå ansökan med stöd av 5 kap. 1 b
§ första stycket 3 UtlL. I MIG 2013:21 förtydligade
Migrationsöverdomstolen att när det saknas förutsättningar för att avvisa en
asylansökan med stöd av 5 kap. 1 b § UtlL, ska det ske en materiell
prövning av asylansökan i förhållande till hemlandet.
I MIG 2015:12 fann Migrationsöverdomstolen att Armenien var ett säkert
tredjeland på så sätt att det inte fanns risk för förföljelse eller annan
skyddsgrundande behandling, att principen om non-refoulement iakttogs
samt att det fanns möjlighet att ansöka om skydd som flykting. Den aktuella
personens mor kom från Armenien, han talade armeniska på modermålsnivå
och han hade i vuxen ålder bott och studerat där i flera år.
Migrationsöverdomstolen ansåg att han hade sådan anknytning till
Armenien att det var rimligt för honom att resa dit.
3.4 Avvisning med omedelbar verkställighet

Direktivets reglering
I asylprocedurdirektivet anges att verkställighet av ett avvisnings- eller
utvisningsbeslut ska kunna ske när tidsfristen för överklagande (utövande av
rätten till ett effektivt rättsmedel) har löpt ut och i avvaktan på resultatet av
överprövningen (art. 46.5). Direktivet tillåter medlemsstaterna att ha
nationella regler som gör undantag från denna huvudregel i vissa
uppräknade situationer i art. 46.6. Det gäller bl.a. då en ansökan avvisas på
grund av att en annan medlemsstat har beviljat internationellt skydd eller att
det finns ett första asylland (art. 46.6 b).
I dessa fall ska en domstol på begäran av den sökande eller på eget initiativ
(ex officio) ha rätt att avgöra om den sökande får stanna kvar i
medlemsstaten i avvaktan på domstolens prövning.
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Under denna prövning ska den sökande ha rätt att stanna kvar (art. 46.8).
Däremot tillåter direktivet inte undantag från huvudregeln då en
asylansökan avvisas på grund av att det anses finnas ett säkert tredjeland.
Reglering i nationell rätt
Enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (UtlL) får ett beslut om avvisning förenas
med ett förordnande om att det får verkställas även om det inte har vunnit
laga kraft (omedelbar verkställighet). Förutom de fall då en ansökan har
prövas i sak och bedöms som uppenbart ogrundad, kan omedelbar
verkställighet tillämpas i vissa fall då Migrationsverket avvisar en
asylansökan med stöd av 5 kap. 1 b § UtlL.
Det omarbetade asylprocedurdirektivet tillåter undantag från huvudregeln
om rätten att stanna kvar i medlemsstaten tills ett överklagande har prövats i
första instans då en asylansökan avvisas på grund av att en annan
medlemsstat har beviljat internationellt skydd eller att det finns ett första
asylland. Däremot tillåter inte direktivet att ha undantag då en asylansökan
avvisas på grund av att det finns ett säkert tredjeland. För att anpassa
utlänningslagen har 8 kap. 19 § UtlL fått en ny lydelse.15
Beslut med omedelbar verkställighet får fattas (förutom vid uppenbart
ogrundade ansökningar) då Migrationsverket avvisar en asylansökan enligt
5 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 UtlL, d.v.s. då en annan medlemsstat har
beviljat internationellt skydd eller det finns ett första asylland.
3.2 Domstolsprövning av frågan om inhibition vid beslut om avvisning med
omedelbar verkställighet.
Enligt 12 kap. 10 § UtlL har Migrationsverket hittills prövat frågan om
inhibition då ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet
överklagas. Direktivet kräver dock att denna fråga ska avgöras av domstol.
Därför införs en bestämmelse med denna innebörd. En ny mening har förts
in i 12 kap. 8 a § andra stycket UtlL som anger att om beslut om omedelbar
verkställighet överklagas, ska den migrationsdomstol som ska pröva
överklagandet pröva frågan om inhibition. Beslutet om avvisning får inte
verkställas innan denna prövning har skett. Då det gäller ensamkommande
barn får ett avvisningsbeslut med omedelbar verkställighet inte ske förrän
tidigast en vecka från den dag då barnet fick del av beslutet.
Direktivet kräver inte att domstol prövar frågan om inhibition ex officio (på
eget initiativ) utan ger möjligheten att detta även kan ske på begäran av den
enskilde. Regeringen anser dock att en reglering för tydlighetens skull ska
utformas så att domstolen ska pröva inhibitionsfrågan vid ett överklagande
oavsett om det finns något yrkande om inhibition (prop. 2016/17:17 s. 84).
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Övervägandena finns i prop. 2016/17:17 s. 82 och 91 f.

