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Rättsavdelningen
2019-03-04

SR 06/2019

Rättslig kommentar
angående
överföringar till Ungern i enlighet
med Dublinförordningen
Sammanfattning
Migrationsverket anser att det finns välgrundade skäl att anta att det för
närvarande finns sådana systematiska brister i asylförfarandet och
mottagningsvillkoren i Ungern som avses i 3.2 i Dublinförordningen. Dessa
brister medför en risk för omänsklig eller förnedrande behandling i den
mening som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.
I de fall Ungern skulle konstateras vara ansvarig stat i enlighet med
Dublinförordningen är det inte möjligt att överföra sökanden dit. Det
innebär i sin tur att Migrationsverket i dessa fall ska fortsätta att undersöka
de kriterier som anges i Dublinförordningens tredje kapitel för att fastställa
om en annan medlemsstat kan utses som ansvarig. I det fall en sådan stat
inte kan fastställas är Sverige ansvarig stat för prövningen av ansökan.

1. Bakgrund
I SR 13/2017 angav Rättsavdelningen att Migrationsverket under då aktuella
förhållanden inte längre kunde presumera att asylsökande i Ungern gavs
tillgång till asylprocessen och att samtliga överföringar till Ungern i enlighet
med Dublinförordningen därför skulle inhiberas tills vidare.

Bfd22 141107

Beslutet motiverades i huvudsak av att Ungern i mars 2017 antagit en ny
asyllag inom ramen för det utlysta nationella kristillståndet. Lagen innebär i
korthet att i princip alla asylsökande i landet, undantaget barn under 14 år,
hålls instängda i transitzoner under den tid deras asylansökan behandlas.
Därtill fanns uppgifter om att endast ungefär fem personer om dagen
släpptes in i transitzonerna och tilläts lämna in en asylansökan.

2 (20)

Ungern hade vid tidpunkten för SR 13/2017 även fällts i Europadomstolen
för flera kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter
i ett mål avseende två asylsökande.1
Vidare hade Ungern gjort klart att landet inte accepterar några överföringar
enligt Dublinförordningen såvida den sökande inte tillhörde någon av de tre
kategorierna: innehavare av visering som utfärdats i Ungern, asylsökande
från västra Balkan eller barn utan vårdnadshavare där överföring till Ungern
bedöms ligga i barnets bästa intresse.
I SR 13/2017 angavs vidare att Migrationsverket närmare skulle utreda
frågan om tillgången till asylprocessen samt om det i övrigt finns sådana
systematiska brister i Ungern avseende asylförfarandet och
mottagningsvillkoren som avses i art 3.2 i Dublinförordningen för att
därefter kunna ta ställning till om överföringar ska tas upp på nytt eller om
beslut om överföringar inte ska fattas.
I september 2018 genomförde Migrationsverket ett besök i Ungern i syfte
att utreda den aktuella situationen i Ungern i detta avseende.2
2. Nya omständigheter

Efter att SR 13/2017 publicerades har parlamentsval hållits i Ungern och
president Viktor Orbán säkrade sin tredje mandatperiod vid makten. Efter
valsegern i april 2018 har ytterligare åtstramningar skett inom den ungerska
migrationspolitiken inom ramen för det s.k. Stoppa Soros-paketet.
Det nationella kristillståndet i Ungern har också förlängts var sjätte månad
sedan det först infördes i mars 2016 har. Det senaste beslutet om
förlängning togs i september 2018 och sträcker sig till den 15 mars 2019.
Asylförfarandet
Den senaste stora förändringen i det ungerska asylförfarandet är införandet
av en ny grund för att avvisa en asylansökan. Bestämmelsen avser
asylsökande som kommer via ett s.k. säkert transitland.
Kriterierna för att avvisa ansökan enligt bestämmelsen om säkert transitland
är att den asylsökande kom till Ungern via ett land där han eller hon inte
utsatts för förföljelse eller allvarlig skada, eller om det land han eller hon
kom via kan ge den sökande adekvat skydd.

1

Europadomstolens dom den 14 mars 2017 i mål Ilias och Ahmed mot Ungern
(ansökan nr 47287/15).
2
Rapport från Migrationsverkets besök i Ungern den 26 – 28 september 2018.
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Med hänsyn till de kategorier av sökande som Ungern accepterar ansvar
för är det inte uteslutet att den nationella bestämmelsen om säkert
transitland skulle kunna tillämpas avseende personer som överförs till
Ungern i enlighet med Dublinförordningen. Enligt de ungerska
myndigheterna är det möjligt att både Turkiet och Serbien skulle kunna
vara att anse som säkra transitländer.3
Överklagandefristen för den som fått en ansökan avvisad på grund av
bestämmelsen om säkert transitland är tre dagar. Överklagandet har ingen
automatisk suspensiv verkan men domstolen har möjlighet att utfärda ett
omedelbart rättsligt skydd mot avlägsnande. Domstolen har åtta dagar på
sig att pröva själva överklagandet.
Den ungerska domstolen har inte möjlighet att ändra myndighetens beslut
och bevilja statusförklaring. För det fall domstolen anser att myndigheten
har fattat ett felaktigt beslut återförvisas ärendet till myndigheten med en
instruktion för den nya prövningen.
Frågan om den ungerska överklagandeprocessen är förenlig med
bestämmelserna om ett effektivt rättsmedel är för närvarande uppe
för prövning i EU-domstolen.4
Mottagningsförhållandena
I likhet med tidigare hålls i princip samtliga asylsökande i Ungern i
transitzoner under den tid deras asylansökan behandlas. Det finns tre
scenarion som föranleder att en asylsökande inte hålls i transitzonerna. Det
första är om sökanden har laglig rätt att vistas i Ungern. Det andra är om
sökanden hålls i förvar. Det tredje är om sökanden är ett ensamkommande
barn under 14 år.
Ungerns två transitzoner löper i linje med 3,5 meter höga taggtrådsförsedda
gränsstaket. Staketen är byggda på ungersk mark och tre meter från den
Serbiska gränsen. Transitzonerna i sig är även de inhängande med 3,5 meter
höga taggtrådsförsedda stängsel.
I likhet med övriga delar av transitzonerna består boendedelarna av
taggtrådsförsedda containrar och är inhägnade med stängsel och en låst
grind som övervakas av vakter. De som hålls i transitzonen har endast fri
rörlighet inom sin inhägnade avdelning. För att kunna röra sig i de övriga
delarna av transitzonen krävs eskort av vakter.
Beslutet att asylsökande måste stanna i transitzonen under prövningen av
asylansökan kan endast överklagas i samband med det slutliga beslutet.
Transitzonerna kan bara lämnas i riktning mot Serbien varpå ansökan om
asyl förfaller.

3
4

a.a. s. 13 f.
C-556/17, C-406/18 och C-564/18.
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En asylsökande som överförs till Ungern enligt Dublinförordningen skulle
bli placerad och få sin asylansökan behandlad i någon av transitzonerna
under förutsättning att ingen av undantagen är tillämpliga i det enskilda
fallet.
Pågående processer riktade mot Ungerns asyllagstiftning
I december 2015 inledde EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot
Ungern angående landets asyllagstiftning. Mot bakgrund av att
kommissionen ansåg att Ungern inte vidtagit tillräckliga åtgärder under
förfarandets gång har kommissionen tagit överträdelseförfarandet till EUdomstolen i juli 2018. Kommissionen anser att Ungerns asyllagstiftning i
flera delar inte är förenlig med EU-lagstiftningen.5
I juli 2018 inledde kommissionen första fasen av ytterligare ett
överträdelseförfarande. Denna gång gällande lagstiftningen inom ramen för
”Stoppa Soros-paketet”. Kommissionen anser att den nya ungerska
lagstiftningen ger upphov till oro när det gäller dess förenlighet med EUlagstiftningen. Den 24 januari 2019 inledde kommissionen andra fasen av
detta överträdelseförfarande.6
Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för att inleda ett s.k.
artikel 7 (1) förfarande mot Ungern. Detta är första gången som
Europaparlamentet rekommenderar EU-länders regeringar i rådet att agera
mot ett EU-land i syfte att förhindra ett systemhot mot unionens
grundläggande värderingar. Europaparlamentet menar att det finns en klar
risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. En av de
många punkter som parlamentets uttryckte oro för är migranter, flyktingars
och asylsökandes grundläggande rättigheter.
För närvarande pågår även ett stort antal mål i EU-domstolen och
Europadomstolen som är relaterade till asylprocessen och
mottagningsförhållandena i Ungern.
Dublinsamarbetet
Liksom tidigare accepterar Ungern fortsatt inga överföringar till landet
enligt Dublinförordningen såvida den sökande inte tillhör någon av de
personkategorier som de tidigare aviserat.
Enligt ungerska myndigheter har en eller två individer överförts till Ungern i
enlighet med Dublinförordningen sedan mars 2017. Inga överföringar har
skett under perioden januari – september 2018.
5

European Commission Press Release: Migration and Asylum: Commission takes further
steps in infringement procedures against Hungary, 19 juli 2018. Nås via:
http://europa.eu/rapid/press-release IP-18-4522 en.htm.
6
European Commission Press Release: Asylum: Commission takes next step in
infringement procedure against Hungary for criminalising activities in support of asylum
applicants, 24 januari 2019. Nås via:
http://europa.eu/rapid/press-release IP-19-469 en htm
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Sedan den 10 april 2017 avråder UNHCR från överföringar till Ungern i
enlighet med Dublinförordningen med anledning av den förvärrade
situationen för asylsökande i Ungern.7
Tjeckien8, Danmark9, Finland10 och Luxemburg11 har suspenderat samtliga
överföringar till Ungern i enlighet med Dublinförordningen till följd av
nationella avgöranden där det konstaterats att det finns välgrundade skäl att
anta att det finns systematiska brister i asylförfarandet och
mottagningsvillkoren för sökande i Ungern så som de definieras i
Dublinförordningens artikel 3.2.

3. Rättslig bedömning
Tillämpliga bestämmelser
Syftet med Dublinförordningen är enligt artikel 1 i förordningen att
fastställa kriterier och mekanismer för att fastställa vilken medlemsstat som
är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som lämnats in
i en av medlemsstaterna av en tredjelandsmedborgare eller en statslös
person. Enligt artikel 3.1 i Dublinförordningen ska ansökan om
internationellt skydd prövas av en enda medlemsstat som fastställs enligt
vissa kriterier i kapitel III i förordningen.
Av art 3.2 i Dublinförordningen följer att om det inte är möjligt att överföra
en sökande till den medlemsstat som ursprungligen utsetts som ansvarig på
grund av att det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska
brister i asylförfarandet och i mottagningsvillkoren för sökande i den
medlemsstaten, vilket medför en risk för omänsklig eller förnedrande
behandling, ska den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa
ansvarig medlemsstat fortsätta att undersöka kriterierna i kapitel III. Detta
för att fastställa om en annan medlemsstat kan utses som ansvarig.

7

UNHCR urges suspension of transfers of asylum-seekers to Hungary under Dublin, 10
april 2017. Nås via: https://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58eb7e454/unhcr-urgessuspension-transfers-asylum-seekers-hungary-under-dublin.html.
8
Česká Republika, Rozsudek Jmén Republiky, (mål nr. 5 Azs 195/2016 – 22) nås via
http://www nssoud.cz/files/SOUDNI VYKON/2016/0195 5Azs 1600022 201609131308
24 prevedeno.pdf.
9
Skälen för avgörandet nås via
http://fln.dk/~/media/FLN/Nyheder/Flygtningenaevnets%20praemisser%20til%20hjemmesi
den%2003052017.ashx.
10
Sammanfattning av avgörandet nås via
https://www refworld.org/cases,FIN SAC,571a17a54 html.
11
Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg 3e chambre, N° 37149 du rôle
Inscrit le 9 novembre 2015, nås via http://www.ja.etat.lu/35001-40000/37149.pdf.
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Asylförfarandet och mottagningsvillkoren för asylsökande i Ungern
De omständigheter som låg till grund för den tidigare bedömningen i SR
13/2017 att det inte längre kan presumeras att asylsökande ges tillgång till
asylprocessen i Ungern kvarstår. I vissa avseenden har situationen för
asylsökande i Ungern även förvärrats. Detta gäller framförallt förfarandet i
transitzonerna och de lagstiftningsåtgärder som kontinuerligt ytterligare
begränsar tillgången till asylprocessen.
Det finns i nuläget inget som talar för att Ungern avser att ta till sig av den
kritik som riktats mot landets asylprocess. Det nationella kristillståndet, som
möjliggör åtstramningarna inom asylprocessen, har också sedan införandet
kontinuerligt förlängts.
Enligt asylprocedurdirektivet ska medlemsstaterna som huvudregel pröva
asylsökningar i sak, det vill säga bedöma om den sökanden i fråga har rätt
till internationellt skydd. Undantag från detta får bara ske i enlighet med
snävt angivna kriterier. I art 33.2 finns en uttömmande uppräkning på
situationer då medlemsstaterna får anse att en ansökan inte kan tas upp till
prövning. Direktivet tillåter till exempel möjligheten att avvisa en ansökan
inom ramen för principerna om ”säkert tredje land” och ”första asylland”.
Genom införandet av den nationella bestämmelsen om säkert transitland har
Ungerns infört en ny ”non-admissibility” grund. Bestämmelsen ryms inte
inom de angiva undantagen i asylprocedurdirektivet12. Bestämmelsen ställer
till exempel inte upp något krav på att det säkra transitlandet iakttar
principen om ”non-refoulment” i enlighet med Genèvekonventionen.
Bestämmelsen står i strid med asylprocedurdirektivet och får anses begränsa
asylrätten på ett sätt som är oförenlig med EU-lagstiftningen. Det är därtill
tveksamt om en sökande som fått sin ansökan avvisad enligt den nya
grunden verkligen har tillgång till ett effektivt rättsmedel i och med att
överklagandefristen endast är tre dagar.
När det kommer till mottagningsförhållandena för asylsökande i Ungern ger
EU-lagstiftningen medlemsstaterna möjlighet att etablera transitzoner vid de
yttre gränserna. Den ungerska lagstiftningen uppfyller dock inte kraven i
asylprocedurdirektivet. Detta eftersom den ungerska lagstiftningen endast
tillåter asylansökningar inom transitzonerna till vilka tillträdet är begränsat
och väntetiden för att få tillträde är eller har varit mycket lång. Den
maximala tidsgränsen på fyra veckor under vilken någon kan hållas i en
transitzon respekteras inte heller. Den ungerska lagstiftningen saknar också
särskilda förfarandegarantier för särskilt utsatta sökande.

12

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning).
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Europadomstolen har i målet Ilias och Ahmed mot Ungern bedömt att de
ungerska transitzonerna utgör ett de-facto förvar. Enligt
mottagandedirektivet13 får en asylsökande endast hållas i förvar under klart
definierade omständigheter och med beaktande av principen om
nödvändighet och proportionalitet. En person får till exempel inte tas i
förvar endast av det skälet att han eller hon är en asylsökande.
Förvarstagandet av asylsökande i de ungerska transitzonerna på obestämd
tid är i strid med EU-lagstiftningen eftersom förvarstagandet inte är i
enlighet med förfarandereglerna i mottagandedirektivet.
Slutsats
Migrationsverket anser att asylförfarandet och mottagningsvillkoren i
Ungern i flera delar inte är i överrensstämmelse med EU-lagstiftningen.
Därtill finns det delar där överrensstämmelsen kan ifrågasättas.
Migrationsverket anser därför att det finns välgrundade skäl att anta att det
för närvarande finns sådana systematiska brister i asylförfarandet och
mottagningsvillkoren i Ungern som avses i 3.2 i Dublinförordningen. Dessa
brister medför en risk för omänsklig eller förnedrande behandling i den
mening som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.
Detta innebär att i de fall Ungern skulle konstateras vara ansvarig stat i
enlighet med Dublinförordningen är det inte möjligt att överföra sökande
dit. Det innebär i sin tur att Migrationsverket i dessa fall ska fortsätta att
undersöka de kriterier som anges i Dublinförordningens tredje kapitel för att
fastställa om en annan medlemsstat kan utses som ansvarig. I det fall en
sådan stat inte kan fastställas är Sverige ansvarig stat för prövningen av
ansökan. Detta förhållningssätt ska även gälla för de ärenden där beslut om
överföring till Ungern i enlighet med Dublinförordningen inhiberats i
enlighet med SR 13/2017.
Kommentaren ersätter tidigare meddelat SR 13/2017 som härmed upphävs.

Rättschef

13

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer
för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd.

