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av chefen för rättsavdelningen.

StyrD5 2020-06-02
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INSTRUKTION

1. Sammanfattning
 När en sökande överklagar ett överföringsbeslut och begär att detta ska
inhiberas så ska bestämmelsen i 12 kap. 9 a § utlänningslagen tillämpas.
Verkställigheten avbryts i så fall automatiskt fram tills att
migrationsdomstolen tar ställning till inhibitionsyrkandet. Även fast
inhibitionsyrkandet sett för sig innebär att verkställigheten avbryts så
uppstår suspensiv verkan1 bara om domstolen sedan beslutar att inhibera
överföringsbeslutet. Om suspensiv verkan uppstår så avbryts tidsfristerna i
artikel 28.3 och 29.1 DF och dessa ska i så fall istället räknas från
tidpunkten då den suspensiva verkan upphör.

 Migrationsverket kan också på eget initiativ inhibera ett överföringsbeslut
om den enskilde har överklagat beslutet men inte själv har begärt att
beslutet ska inhiberas. Vid ett sådant inhibitionsbeslut uppstår suspensiv
verkan istället omedelbart och tidsfristerna i artikel 28.3, tredje stycket och
29.1 DF ska även i dessa fall räknas från tidpunkten då den suspensiva
verkan upphör.



Rätt grund ska anges som orsak till att verkställighetsstopp uppstår i
samband med ett överklagande och Migrationsverket måste därför vara
noggrann i bedömningen av om den enskilde verkligen begär inhibition i
samband med sitt överklagande. Utgångspunkten vid en sådan bedömning
bör inte vara att inhibitionsyrkanden i princip alltid kan ”tolkas in” i ett
överklagande.

2. Bakgrund
Dublinförordningen, Rådets och Europaparlamentets förordning (EU) nr 604/2013
(DF) gäller från den 1 januari 2014 och ska tillämpas för personer som ansöker om
asyl i Sverige från och med det datumet.
I artikel 27 DF regleras att sökanden har rätt till ett effektivt rättsmedel.
Medlemsstaterna ska välja mellan tre förslag när det gäller överklagandeproceduren.

Med suspensiv verkan avses enligt reglerna i Dublinförordningen sökandens rätt att kvarstanna i
landet efter att ett överföringsbeslut har fattats med stöd av denna förordning.
1

3

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

Migrationsverket har i enlighet med tidigare gällande rättsligt styrning tillämpat
alternativ ”c”, vilket innebär att om en sökande inom tre veckor från beslutet
överklagar och begär att överföringen ska ställas in, ska verkställigheten avbrytas
automatiskt i avvaktan på att en domstol tar ställning till inhibitionsyrkandet. Om
ett yrkande om inhibition lämnas in efter den tidsperioden, har överföringsbeslutet
fått laga kraft och frågan om suspensiv verkan prövas då som en fråga om
verkställighetshinder.
Lagstiftaren har genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017
implementerat just alternativ ”c” i svensk rättsordning genom införandet av
bestämmelsen 12 kap. 9 a § i utlänningslagen (2005:716). Där stadgas kortfattat att
om en sökande överklagar ett överföringsbeslut och inom överklagandetiden begär
inhibition, så får överföringsbeslutet inte verkställas innan en migrationsdomstol
har prövat frågan om inhibition.2
Härutöver har EU-domstolen i mål C-60/16 uttalat sig särskilt om
överklagandebestämmelserna i Dublinförordningen och det finns därför
sammantaget skäl att uppdatera Migrationsverkets rättsliga styrning i dessa delar.

3. Gällande rätt
3.1 Dublinförordningen
I artikel 27 DF behandlas överklaganden av beslut om överföring:
1. En sökande eller annan person som avses i artikel 18.1 c eller d ska ha rätt till
ett effektivt rättsmedel, i form av överklagande eller omprövning i domstol av de
faktiska och rättsliga omständigheterna när det gäller det beslut om överföring.
2. Medlemsstaterna ska föreskriva en skälig tidsperiod inom vilken den berörda
personen får utöva sin rätt till ett effektivt rättsmedel enligt punkt 1.
3. Vad gäller överklagande av eller ansökan om omprövning av beslut om
överföring ska medlemsstaterna i sin nationella rätt föreskriva att
a) överklagandet eller omprövningen innebär att den berörda personen ska ha rätt
att stanna kvar i den berörda medlemsstaten i väntan på resultatet av överklagandet
eller omprövningen, (”or” i den engelska versionen)

2

I samma lagändring infördes också en ny bestämmelse i 7 kap. 5 a § utlänningsförordningen

(2006:97), varav framgår att om sökande framställer ett inhibitionsyrkande som medför att en överföring
inte får verkställas i enlighet med 12 kap. 9 a § utlänningslagen så ska Migrationsverket underrätta den
verkställande myndigheten om det (förutsatt att detta är en annan myndighet än Migrationsverket).
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b) överföringen avbryts automatiskt och avbrytandet upphör efter en viss skälig
tidsperiod, under vilken en domstol efter noggrann och minutiös kontroll av
begäran ska ha beslutat huruvida suspensiv verkan med anledning av ett
överklagande eller en begäran om omprövning ska

beviljas, eller
c) den berörda personen har möjlighet att inom en skälig tidsperiod begära att en
domstol avbryter verkställigheten av överföringsbeslutet i väntan på resultatet av
överklagandet eller omprövningen. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns ett
effektivt rättsmedel genom att avbryta verkställigheten av överföringen till dess att
ett beslut har fattats om den första begäran om uppskov. Ett beslut om huruvida
verkställandet av överföringsbeslutet ska avbrytas ska fattas inom en skälig
tidsperiod, och samtidigt medge en noggrann och minutiös kontroll av begäran om
uppskov. Ett beslut om att inte avbryta verkställigheten av överföringsbeslutet ska
vara motiverat.
4. Medlemsstaterna får föreskriva att de behöriga myndigheterna på eget initiativ
får besluta att avbryta verkställighet av överföringsbeslutet i väntan på utfallet av
överklagandet eller omprövningen.

3.2 Nationell rätt
I 1 kap. 9 § utlänningslagen framgår att beslut om överföring enligt
Dublinförordningen är att jämställa med beslut om utvisning och avvisning.
I 12 kap. 9 a § utlänningslagen anges att om en utlänning har överklagat ett beslut
som Migrationsverket eller Polismyndigheten har fattat om överföring enligt
Dublinförordningen, och inom överklagandetiden har yrkat inhibition av beslutet,
får beslutet inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om
inhibition. Detta gäller endast första gången utlänningen yrkar inhibition. Ett beslut
att avslå ett sådant yrkande om inhibition ska vara motiverat.
I 12 kap. 13 § utlänningslagen föreskrivs att Migrationsverket får besluta om
inhibition om det finns särskilda skäl till det.

4. Praxis
I artikel 28.3, tredje stycket och 29.1 DF anges att tidsfristerna i dessa
bestämmelser kan beräknas med hänvisning till sådan suspensiv verkan som har
uppstått i enlighet med artikel 27.3 DF och tidpunkten för när denna verkan
upphör. Under fråga 4 i mål C-60/16 uttalar dock EU-domstolen att dessa
tidsfrister ska beräknas på samma sätt, från tidpunkten när den suspensiva verkan
upphör, trots att den berörda personen inte själv har begärt att överföringsbeslutet
ska inhiberas.
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När den enskilde inte själv har begärt inhibition så kan inhibition inte beslutats med
stöd av artikel 27.3 utan bara med stöd av artikel 27.4 DF. Trots detta så anger
alltså EU-domstolen att fristerna i artikel 28.3, tredje stycket och 29.1 DF i sådana
fall ändå ska beräknas från tidpunkten för när den suspensiva verkan upphör.
I samma mål uttalade EU-domstolen också att tillämpningen av alternativ ”c” i
artikel 27.3 DF (som Sverige implementerat genom 12 kap. 9 a § utlänningslagen)
innebär att suspensiv verkan förutsätter ett domstolsavgörande som meddelas efter
ansökan från den berörda personen.

5 Rättslig bedömning
Utgångspunkten är liksom tidigare att överföringsbeslut som fattas i enlighet med
Dublinförordningen är verkställbara från och med samma dag som de fattas
(förutsatt att de inte inhiberas). Med hänsyn till att lagstiftaren nu har
implementerat alternativ ”c” i artikel 27.3 DF i svensk rätt genom införandet av
bestämmelsen i 12 kap. 9 a § utlänningslagen så är det detta lagrum som ska
tillämpas då en sökande överklagar ett överföringsbeslut och begär inhibition. Det
medför att om en sökande överklagar ett överföringsbeslut och begär att detta ska
inhiberas så avbryts verkställigheten automatiskt i enlighet med denna
bestämmelse fram tills att Migrationsdomstolen tar ställning till yrkandet.
Migrationsverket behöver således inte fatta något separat beslut om att avbryta
verkställigheten eftersom detta följer av lag.
Medlemsstaterna får i enlighet med artikel 27.4 DF lagstifta om att ge de behöriga
myndigheterna möjlighet att på eget initiativ besluta att avbryta verkställigheten av
ett överföringsbeslut i väntan på utfallet av överklagandet eller omprövningen.
Eftersom lagstiftaren i 12 kap. 13 § utlänningslagen har gett Migrationsverket
möjlighet att på egen hand besluta om inhibition om det finns särskilda skäl för det,
så kan Migrationsverket inom ramen för artikel 27.4 DF på eget initiativ inhibera
ett överföringsbeslut förutsatt att den enskilde har överklagat beslutet men inte
själv har begärt att beslutet ska inhiberas.
Om den enskilde inte begär inhibition så är dock överföringsbeslutet fortsatt
verkställbart och Migrationsverket bör därför bara inhibera överföringsbeslutet
självmant enligt 12 kap. 13 § utlänningslagen i en sådan situation om det
uppkommit någon annan anledning3 till att beslutet ändå inte bör verkställas. Av
EU-domstolens dom i mål C-60/16 följer att ett sådant inhibitionsbeslut också ger
upphov till suspensiv verkan.

Med annan anledning avses endast något annat skäl för inhibition än att överföringsbeslutet har
överklagats. För att inhibition enligt detta lagrum ska vara möjligt måste en sådan anledning också
uppfylla rekvisitet särskilda skäl i 12 kap. 13 § utlänningslagen.
3
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Såsom rättschefen tolkar EU-domstolens avgörande i mål C-60/16 och det som
anges om artikel 27.4 DF i denna dom så innebär det sammantaget följande.
Om Migrationsverket fattar beslut om inhibition enligt 12 kap. 13 §
utlänningslagen i samband med ett överklagande som saknar ett inhibitionsyrkande
så ska fristerna i artikel 28.3, tredje stycket och 29.1 DF ändå räknas från
tidpunkten då den suspensiva verkan upphör, trots att den suspensiva effekten i
sådana fall inte följer av artikel 27.3 DF.
Suspensiv effekt som har uppstått genom ett inhibitionsbeslut i
migrationsdomstolen upphör normalt att gälla då inhibitionsbeslutet upphävs,
vilket oftast sker i samband med att domstolen slutligen4 prövar överklagandet i
sak. När suspensiv effekt istället har uppstått genom ett inhibitionsbeslut från
Migrationsverket (enligt 12 kap. 13 § utlänningslagen) så upphör denna att gälla
senast vid tidpunkten för då domstolen prövar överklagandet i sak (domsdagen).
Det finns dock inga hinder mot att Migrationsverket före denna tidpunkt själv fattar
beslut om att häva sitt tidigare inhibitionsbeslut, förutsatt att det finns skäl för det.
Om så sker upphör den suspensiva effekten vid tidpunkten för det beslutet.
Oavsett om den suspensiva effekten uppstår genom ett beslut i domstol enligt 12
kap. 9 a § eller genom ett beslut enligt 12 kap. 13 § utlänningslagen så avbryts
verkställigheten i båda fallen. Av EU-domstolens dom i mål C-60/16 så följer dock
att vid tillämpningen av alternativ ”c” i artikel 27.3 DF (12 kap. 9 a §
utlänningslagen) så uppstår den suspensiva verkan först i samband med domstolens
beslut om inhibition, trots att verkställigheten avbryts vid ett tidigare tillfälle. Vid
inhibition enligt tillämpningen av artikel 27.4 DF (12 kap. 13 § utlänningslagen) å
andra sidan, så uppstår suspensiv verkan omedelbart i samband med beslutet. Det
är därför mycket viktigt att Migrationsverket använder rätt grund som orsak till
verkställighetsstoppet, eftersom det påverkar om och när suspensiv verkan uppstår.
Migrationsverket måste därför fortsatt göra en noggrann bedömning av om den
enskilde verkligen begär inhibition eller inte i samband med sitt överklagande.
Denna bedömning ska liksom tidigare vara generös men det innebär inte att
utgångspunkten bör vara att inhibitionsyrkanden i princip alltid kan ”tolkas in”
i överklagandet. Istället måste det göras en individuell bedömning av om den
enskilde uttryckt något konkret i överklagandet som kan uppfattas just som en
begäran om inhibition.
I sådana fall där en person yrkar inhibition efter att tre veckor passerat, så har
överföringsbeslutet fått laga kraft och frågan om inhibition prövas istället som
en fråga om verkställighetshinder.

Detta ställningstagande avser inte att behandla frågan om begreppet ”slutligen”, eller ” det slutliga
beslutet” som anges i artikel 29.1 DF, innebär att beslutet måste ha vunnit laga kraft för att den
suspensiva effekten härigenom ska kunna upphöra.
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