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Abstract 
The responsibility to manage migration to Europe is becoming an increasingly 

important issue. The agreement of a Common European Asylum System (CEAS) is 

an ever ongoing debate. Today there is nearly 60 million refugees in the world, and 

many of these are children.  According to the UN Declaration of Human Rights 

everyone has the right to seek asylum in another country. Through the Dublin 

Regulation it is, however, regulated which country is responsible for the asylum 

application. Due to criticism the Dublin Regulation has been revised from Dublin II to 

current Dublin III. The UN Child Rights Committee has recommended Sweden to 

incorporate the UN Convention of the Rights of the Child with Swedish law to ensure 

the rights of the child. This essay examines whether the rights of the child are ensured 

when the Migration Court of Appeal and the Court of Justice of the European 

Communities are making decisions according to the Dublin Regulation. This essay 

also examines the effects of incorporation of the UN Convention of the Rights of the 

Child with Swedish law.  

 

Keywords: best interests of the child, respect for the views of the child, asylum 
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1. Inledning 
 

”Det kan noteras att Migrationsöverdomstolen i skrivande stund inte 
meddelat någon dom där huvudfrågan är tillämpningen av barnets bästa 
eller barnets rätt att komma till tals.”1  
Unicef Sverige & Raul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter 

Förmågan att hantera migration till Europa blir allt viktigare. Överenskommelsen för 

ett gemensamt europiskt asylsystem är under ständig debatt. Det sker en stadig ökning 

av antalet människor som flyr undan krig och konflikter. Närmare 60 miljoner 

människor befinner sig på flykt i världen, och många av dessa är barn. Trots det ökade 

antalet människor som tar sig till Europa så rör det sig fortfarande om en liten del av 

den totala flytkingpopulationen. De flesta av världens flyktingar befinner sig bland 

annat i Pakistan, Libanon och Turkiet.2  

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt att söka 

asyl i ett annat land. Dock är det reglerat vilket land som blir ansvarigt för 

asylansökan, genom Dublinförordningen. 3  I det gemensamma europeiska 

asylsystemet, CEAS (Common European Asylum System) är Dublinförordningen 

grundläggande för asylsystemets funktion.4 Sedan Dublinförordningen antogs har den 

reviderats vid två tillfällen, Dublin II och Dublin III, som började gälla för 

asylansökningar från den 1 januari 2014. Vid tillämpning av Dublinförordningen 

används EU:s digitala system, EURODAC och VIS. EURODAC fungerar som ett 

fingeravtryckssystem, och databasen VIS kontrollerar viseringar i EU. Fingeravtryck 

																																								 																					
1 ”Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar med Barnkonventionen som svensk 
lag”,http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/rapport-om-barnkonventionens-status.pdf 
Stern,Rebecca, Jörnrud ,Martin, 2011, hämtad 2016-01-16 
2	Oxfam,  
http://www.oxfam.se/blog/rekordmanga-flykt-
varlden?gclid=CjwKEAjwhdOwBRDFsYTfhvzX1hYSJAAfCUcL20rNTpM8ssimgxde5-
3UVEQ5Jl3kHi-SchpUTjj4WRoCBM7w_wcB hämtad 2016-01-10 

3	Hobohm Susanne, Barnets rätt, Liber, Stockholm, 2003, s. 159. 	
4	Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV-EN-ES/TXT/?qid=1459095685388&uri=CELEX:32013R0604&from=en hämtad 2016-03-
27.	
	



2		

registrerats i databasen när en person ansökt om asyl, eller har rest in utan tillstånd.5 

Enligt kapitel 3 artikel 13.1 i Dublin III ska asylansökan prövas i det land som den 

sökande först rest in till, om inresan skett utan tillstånd. 6 2013 beslutade EU-

domstolen att ändra Dublinförordningen (Dublin II) i ett vägledande beslut, så att det 

ska finnas större utrymme för ensamkommande flyktingbarn att få sin asylansökan 

prövad i det land där de senast ansökt om asyl (MA & other v UK7). Kritik från 

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) har riktats mot att detta beslut inte gäller barn i 

familj (med vårdnadshavare), och menar att principen om barnets bästa enligt 

Barnkonventionen inte upprätthålls. 8  Europarådets parlamentariska församling 

kritiserar att den omarbetade Dublinförordningen försätter asylsökande i en inhuman 

situation när de återsänds till länder som varken har en fungerande asylprocedur eller 

mottagningsvillkor.9  

Sveriges regering ratificerade Barnkonventionen 1990 utan några reservationer (Prop. 

1989/90:107). Dock gäller inte Barnkonventionen som svensk lag idag. 10  FN:s 

Barnrättskommitté har flera gånger rekommenderat att Sverige måste stärka 

Barnkonventionens rättsliga ställning och att barn ska få göra sin röst hörd är något 

som politiker och andra makthavare i Sverige måste tillgodose i större utsträckning. 

För att kunna genomföra dessa rekommendationer är en inkorporering av 

Barnkonventionen i svensk lag ett nödvändigt steg på vägen, enligt kommittén. Den 

19 februari 2015 beslutade regeringen om direktiv för att utreda och ta fram underlag 

för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. 11  Ett år senare har 

Barnrättighetsutredningen i betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag, (SOU 

2016:19) lagt fram ett lagförslag om inkorporering av Barnkonventionen i svensk 

																																								 																					
5 http://www.farr.se/sv/fakta/dublin/1063-introduktion-till-dublinforordningen hämtad 2016-03-28.  
6 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
7 MA & other v UK  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0648:SV:HTML hämtad 
2016-03-07.  
8FARR http://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/barn-i-asylprocessen hämtad 2016-02-09.  
9 Europarådets parlamentariska församling, http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=22016&Lang=EN hämtad 2016-03-28.	
10 ”Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar med Barnkonventionen som svensk 
lag”, Stern,Rebecca, Jörnrud ,Martin, 2011, s. 6 hämtad 2016-01-16 
11 Regeringen om Barnkonventionen,  
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/barnkonventionen-ska-bli-svensk-lag/ hämtad 2016-
01-07.  
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lag.12  

1.1 Tidigare forskning 
Det har tidigare forskats en del om barnets bästa gällande asylsökande barn. 

Utgångspunkten har exempelvis varit ensamkommande flyktingbarn såsom i: Till 

Sverige: asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser, Kampanjen 

barnets bästa främst 2010, och Ensamkommande barn och ungdomar ur ett 

longitudinellt perspektiv, skriven av Eva Nyberg m.fl., (2014). Den förstnämnda är en 

samling berättelser av ensamkommande flyktingbarn i den svenska asylprocessen, 

som omfattas av Dublinförordningen. Bland annat framkommer att 

mottagningsförhållandena för ensamkommande varierar i Europa, vilket lett till att 

barnen tvingats fly flera gånger inom Europa.13 Den andra är en forskningrapport från 

tre olika kommuner i Stockholm som redovisar mottagandet i kommunerna och den 

dagliga situationen för ensamkommande i Sverige.14 

Vidare har det forskats om barnets bästa gällande asylsökande barn i familj, såsom i: 

Lisa Ottosons avhandling Utan given hemvist - Barnperspektiv i den svenska 

asylprocessen, (2016). Ottosson bygger sin avhandling på deltagande observationer 

och intervjuer av barn med vårdnadshavare i asylprocessen. I slutsatsen konstaterar 

hon att barnens egna asylskäl sällan utreds, samt att begreppet barnets bästa inte 

tillämpas i praktiken vid bedömningen av deras asylskäl.15 Ett annat exempel är Barn i 

rättens gränsland, skriven av Eva Nilsson, (2007). Nilsson analyserar glappet mellan 

lagstiftarens intentioner och tillämpningen av lagen, genom att belysa problemet 

gällande barnets ställning vid prövning av uppehållstillstånd. Genom att dekonstruera 

rätten ges utrymme till nya tolkningar av gällande rätt och dess tillämpning, enligt 

Nilsson. Nilsson konstaterar att antingen reduceras barnperspektivet i Utlänningslagen 

till en fråga om risk för skada hos barnet (särskilt ömmande omständigheter 

5 kap. 6 § utlänningslagen), eller så behandlas barnets rättighet inte separat, utan som 

																																								 																					
12 SOU:2016:19,  
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-
svensk-lag-sou-2016_19.pdf hämtad 2016-03-10.  
13 Röda Korset,  http://www.redcross.se/Documents/TillSverige_asylsokandebarnvittnar.pdf hämtad 
2016-03-04.  
14	Nyberg, Eva, 
http://www.2012.nordiskabarnavardskongressen.org/sites/default/files/uploads/material/1.04_att_kom
ma_till_sverige_som_ensamkommande_flyktingbarn_eva_nyberg_m.fl_.pdf hämtad 2016-03-04.  
15 Ottoson. Lisa, http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:898728/FULLTEXT01.pdf hämtad 2016-03-
07.  
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en del av familjens.16 Anna Lundberg har publicerat avhandlingar som bidrar till den 

tidigare forskningen i: Principer om barnets bästa i asylprocessen, (2009), samt 

Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande 

undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning, (2011). I den 

förstnämnda drar Lundberg slutsatserna att det råder en diskrepans mellan principen 

om barnets bästa och dess tillämpning i praktiken, i likhet med Nilsson. Detta bland 

annat på grund av att barns asylskäl inte utreds tillräckligt, samt att deras asylskäl inte 

tas lika stor hänsyn till som föräldrarnas.17 I den sistnämnda konstaterar Lundberg att 

principen om barnets bästa är vagt utformad, trots att den ska vara en överordnad 

princip som ska genomsyra alla beslut som rör barn, enligt artikel 3 i 

Barnkonventionen.18  

Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur barnets bästa och rätt att komma till 

tals beaktas för både ensamkommande barn och barn i familj som omfattas av 

Dublinförordningen. Genom att kritiskt granska vägledande beslut i 

Migrationsöverdomstolen (MiÖD) och EU-domstolen, kan denna uppsats tillföra en 

annan infallsvinkel än i den tidigare forskningen om asylsökande barn i den svenska 

asylprocessen.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka om MiÖD och EU-domstolen upprätthåller 

Barnkonventionen, när beslut fattas enligt Dublinförordningen. Studien fokuserar på 

principen om barnets bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen och barns rätt att 

komma till tals enligt artikel 12 i Barnkonventionen. MiÖD har inte fattat något 

vägledande beslut angående ensamkommande barn utan hänvisar till EU-domstolens 

beslut, därför kommer detta vägledande beslut användas som underlag för studien.  

Som jag nämnde i inledningen har kritik riktats mot Dublinförordningen. Därför 

finner jag det intressant att undersöka huruvida Sverige följer sina åtaganden 

gentemot Barnkonventionen när beslut fattas enligt Dublinförordningen. Genom en 

rättsdogmatisk metod kommer den juridiska argumentationen i domstolarna tolkas 
																																								 																					
16Nillson, Eva,  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140158/FULLTEXT01.pdf hämtad 2016-
03-04.  
17Lundberg, Anna, 
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/9005/Principen%20om%20barnets...MUEP.pdf 
hämtad 2016-03-04.  
18 Lundberg, Anna, https://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Barnets-basta-i-nordiska-
asylprocesser/ hämtad 2016-03-04.  
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och analyseras. Studien kommer att göras genom ett kritiskt granskande av tre olika 

vägledande beslut i MiÖD som rör barn med vårdnadshavare, och ett vägledande 

beslut i EU-domstolen, som rör ensamkommande flyktingbarn, vilka omfattas av 

Dublinförordningens bestämmelser. Det kritiska granskandet av domskälen utgår 

ifrån fyra frågeställningar som tar upp rättssäkerhet och rättvisa vid tillämpningen av 

Dublinförordningen i MiÖD och EU-domstolen. Skälet till att analysera 

rättsäkerheten är att belysa huruvida barns bästa och rätt att komma till tals beaktas i 

domskälen när dessa beslut fattas i domstolarna. Anledningen till att använda 

rättssäkerhet som teoretiskt redskap är att kritiskt granska den utmaning som det 

innebär för Sverige att balansera sina åtaganden gentemot Barnkonventionen och 

Dublinförordningen på ett rättssäkert sätt. Eftersom Dublinförordningen är en EU-

förordning gäller den som svensk lag och är därmed direkt tillämplig i domstol. 

Barnkonventionen är ratificerad vilket innebär att konventionen inte är direkt 

tillämplig i domstol utan är en folkrättslig förpliktelse för Sverige. Därför anser jag 

det är intressant att undersöka huruvida Sverige följer sina åtaganden gentemot 

Barnkonventionen när beslut fattas enligt Dublinförordningen. Jag kommer även att 

analysera huruvida en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag kan öka 

rättssäkerheten avseende artikel 3 och 12, för ensamkommande flyktingbarn, samt 

barn med vårdnadshavare, som omfattas av Dublinförordningen.  

1.3 Frågeställningar  
- Vilket utrymme finns det för ensamkommande flyktingbarn samt barn med 

vårdnadshavare, som omfattas av Dublinförordningen att få sin asylansökan 

prövad i Sverige?  

- Följer Sverige sina åtaganden utifrån Barnkonventionen när beslut fattas enligt 

Dublinförordningen?  

- Kan inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag öka rättssäkerheten för 

ensamkommande flyktingbarn, samt barn med vårdnadshavare, som omfattas 

av Dublinförordningen?  

- Innebär rättssäkra beslut i Migrationsöverdomstolen och EU-domstolen, att de 

är rättvisa i det individuella fallet för ensamkommande flyktingbarn samt barn 

med vårdnadshavare?  
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1.4 Undersökningsmaterial 
Primärmaterialet kommer dels att bestå av tre olika vägledande beslut i MiÖD som 

rör barn med vårdnadshavare som omfattas av Dublinförordningen, samt ett 

vägledande beslut från EU-domstolen från 2013, MA & other v UK, mål C-648/11 

som rör ensamkommande barn. Följande ärenden i MiÖD som rör barn i familj som 

omfattas av Dublinförordningen kommer tas upp: MIG: 2015:17 och MIG:2013:23, 

MIG:2010:21. Viktigt att nämna här är att vid tidpunkten för avgörandet MIG: 

2015:17 var den nuvarande Dublinförordningen gällande, därmed är MiÖDs domskäl 

grundade på bestämmelserna enligt denna. Vid tidpunkten för avgörandena i 

MIG:2013:23 och MIG:2010:21 samt MA & other v UK var Dublinförordningen från 

2003 gällande, då nuvarande Dublinförordningen ännu inte var fastställd. Därför 

hänvisar MiÖD och EU-domstolen till bestämmelserna i Dublin II i domskälen. För 

tydlighetens skull ska det poängteras att den äldre Dublinförordningen, Rådets 

förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 200319, i denna studie kommer att 

benämnas som Dublin II, medan den omarbetade Dublinförordningen Rådets 

förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 201320 benämns som Dublin III. 

Vidare kommer primärmaterialet även utgöras av Dublin II och Dublin III samt 

Barnkonventionen, då tillämpningen av Dublinförordningen kommer att kritiskt 

granskas utifrån domskälen i MiÖD och EU-domstolen angående barnets bästa och 

rätt att komma till tals. Litteratur som kommer användas om Dublinförordningen och 

Barnkonventionen är bland annat Barnrättsperspektivet i asylprocessen av Håkan 

Sandesjö, Asylrätt, en praktisk introduktion av Madelaine Seidlitz, Mänskliga 

rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter av Thomas Hammarberg samt 

Barnkonventionen i svensk rätt, principer och regler i urval av Stefan Melin.  

Sekundärmaterial kommer utgöras av utvärderingsrapporter om Dublin III, samt 

rapporter om effekter av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag. 

Rapporterna är utgivna av bland annat av FN:s Barnrättskommitté, UNHCR, Rädda 

Barnen, UNICEF, FARR. I kapitlet om inkorporering av Barnkonventionen kommer 

även betänkande av Barnrättighetsutredningen (SOU:2016:19) att tas upp. 

Betänkandet behandlar frågan om inkorporering av Barnkonventionen varav barn i 
																																								 																					
19Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 (Dublin II)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:SV:PDFhämtad 
2016-02-28. 
20 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
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migrationsprocessen är en av utgångspunkterna, och är därmed relevant för denna 

studie.  

1.4.1 Avgränsningar  
Urvalet av rättsfall är baserat på de senaste avgöranden (vägledande besluten) i 

MiÖD, som rör asylsökande barn med vårdnadshavare som omfattas av 

Dublinförordningen. Det bör redan här nämnas att de tre rättsfall i MiÖD som 

uppsatsen tar upp utifrån de ovan angivna urvalskriterierna, behandlar frågan om 

systembrister i mottagarlandet. Systembrister är alltså inte en del av urvalskriteriet, 

utan resultatet som kvarstår när ovan nämnda urval har gjorts. Regler kring avsteg vid 

systembrister enligt Dublinförordningen kommer att introduceras i avsnitt 4.4. 

Gällande ensamkommande barn finns det inget avgörande i MiÖD, utan EU-

domstolens beslut från 2013 är även bindande för Sverige, och därför har MiÖD inte 

fattat något annat beslut gällande ensamkommande barn. Vägledande ärenden där 

exempelvis ena föräldern omfattas av Dublinförordningen och anfört skäl att få söka 

asyl i Sverige på grund av att makan/maken och barnet har beviljats asylprövning i 

Sverige, är alltså inte relevant för studien. I sådana vägledande beslut var inte barnen 

omfattade av Dublinförordningen, utan ena föräldern, och därmed fattades vägledande 

beslut för att hålla samman familjer (MIG:2010:18). Detsamma gäller exempelvis ett 

ärende (UM-1640-14, 27 november 2014), där modern omfattades av 

Dublinförordningen men undantogs från reglerna på grund av familjesammanhållning 

till barnet som föddes i Sverige. Därför är urvalet baserat på de fall som rör barn i 

familj där barnet är omfattad av Dublinförordningen. Det är således barn som är fokus 

i denna studie. Eftersom utgångspunkten för studien är asylsökande barn är det inte 

relevant för studien att ta upp vägledande beslut gällande familjeåterförening eller 

anknytning. Vidare är urvalet inte baserat på de vägledande beslut som rör enbart 

regler vid avsteg från förordningen, eftersom barn inte varit föremål för frågan i 

beslutet (exempelvis MIG:2007:32).  

1.5 Teoretisk ansats  
Utgångspunkten för studien är Aleksander Peczeniks (1937-2005), teori om 

rättsäkerhet och rättvisa. Peczeniks rättsteori är relevant för studien eftersom att hans 

teori utgår ifrån en svensk kontext och har haft inflytande i den svenska rättsteoretiska 

debatten. Däremot har exempelvis Ronald Dworkins teori inte samma relevans för 

studien eftersom hans teori utgår ifrån en nordamerikansk kontext. Dock kommer 
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vissa exempel att tas upp om Dworkins synsätt på beslutfattares bedömning i svåra 

fall, för att ge ett annat perspektiv på Peczeniks ståndpunkt. Jag håller till stor del med 

om Peczeniks synsätt, men jag kommer även att diskutera mina synpunkter på hans 

rättsteori där mitt synsätt skiljer sig. Peczeniks rättsteori kommer användas för att 

analysera rättsäkerheten i MiÖD och EU-domstolens domskäl. Vidare kommer 

Peczeniks teori om rättvisa i individuella fall ge perspektiv till den fjärde 

frågeställningen (om rättssäkerhet och rättvisa i det individuella fallet). Litteraturen 

som kommer användas är Vad är rätt? om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, samt Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära. 

1.6 Metod 
MiÖD är sista och högsta instans i asylprocessen och är verksam vid Kammarrätten i 

Stockholm. För att ett ärende ska prövas i MiÖD krävs prövningstillstånd, vilket 

endast beviljas om ärendet är prejudikatfall (vägledande beslut), eller om det finns 

synnerliga skäl för prövningen. Domarna i MiÖD är prejudicerande (vägledande) och 

därmed bindande för Migrationsdomstolen samt Migrationsverket (MIV).21 Därför 

kommer uppsatsen ta upp ärenden från MiÖD eftersom den har den slutgiltiga och 

avgörande påverkan i asylprövningen, och är vägledande för tillämpningen i samtliga 

instanser i asylproceduren. EU-domstolens uppgift är att tolka EU:s lagstiftning och 

se till att den tillämpas på samma sätt i EU:s medlemsländer. De nationella 

domstolarna såsom MiÖD, ska se till att EU-lagarna tillämpas korrekt.22  

Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna kommer ske genom 

rättsdogmatisk metod för att tolka den gällande rätten i MiÖDs och EU-domstolens 

beslut. Rättdogmatikens huvudsakliga uppgift är att systematisera och tolka gällande 

rätt.23 Tillvägagångssättet för att undersöka huruvida Barnkonventionen upprätthålls i 

MiÖD och EU-domstolens beslut när beslut fattas enligt Dublinförordningen är en 

kritisk granskning av domskälen. Fokus för det kritiska granskandet är grundläggande 

principer i Barnkonventionen som ska vara vägledande när beslut fattas som rör barn: 

artikel 3 och 12. 24 Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska barnets bästa sättas i 

																																								 																					
21 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt, En praktisk introduktion, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 52.  
22 Seidlitz, a.a, s. 27-28. 	
23 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, Fritzes 
förlag, Göteborg, 1995, s. 34. 	
24 Barnombudsmannen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
hämtad 2016-03-25. 



9		

främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har 

varje barn rätt att uttrycka sin mening och åsikt i frågor som rör honom eller henne.25  

För att söka svar på första frågeställningen kommer rättsfallsanalysen att granska 

huruvida domskälen tar hänsyn till barnets bästa och rätt att komma till tals och vilket 

utrymme det finns för avsteg från överföring enligt Dublinförordningens 

bestämmelser. Den andra frågeställningen belyser den utmaning Sverige har att 

balansera internationella förpliktelser på ett rättssäkert sätt. Dublinförordningen gäller 

som svensk lag medan Barnkonventionen endast är ratificerad, vilket innebär en 

folkrättslig förpliktelse. Därmed är det relevant att ta upp Peczeniks synsätt på 

rättssäkerhet eftersom frågan avser just huruvida besluten är rättssäkra angående 

upprätthållandet av barns rättigheter. Sekundärmaterialet gällande 

utvärderingsrapporter om Dublin III kommer användas för att analysera om 

Dublinsystemet är förenligt med asylsökande barns rättigheter i enlighet med 

Barnkonventionen. Därmed ges ytterligare underlag till att besvara den andra 

frågeställningen om huruvida Sverige följer åtagandet gentemot Barnkonventionen 

när beslut enligt Dublinförordningen fattas.     

Den tredje frågeställningen diskuterar huruvida en inkorporering av 

Barnkonventionen kan öka rättsäkerheten för asylsökande barn som omfattas av 

Dublinförordningen. Sekundärmaterialet angående rapporter om effekter av en 

inkorporering av Barnkonventionen kommer att analyseras utifrån huruvida besluten i 

rättsfallen som studien tar upp hade varit mer rättssäkra om Barnkonventionen varit 

inkorporerad. Här kommer även Barnrättighetsutredningens betänkande 

Barnkonventionen blir lag (SOU:2016:19) att tas upp. Detta betänkande behandlar 

frågan om inkorporering inom flera områden, varav barn i migrationsprocessen är ett 

av dem. Utredningen som gjordes inför detta betänkande har fokuserat på 

Migrationsverkets (MIV) rättstillämpning av Barnkonventionen, bland annat artikel 3 

och 12. Utredningens syfte med detta var att kartlägga huruvida MIVs 

rättstillämpning stämmer överens med Barnkonventionen. Exempel från detta 

betänkande kommer att tillföras till analysen av den tredje frågeställningen, om 

inkorporation av Barnkonventionen kan öka rättssäkerheten för asylsökande barn som 

omfattas av Dublinförordningen. Den fjärde frågeställningen kommer att med 

																																								 																					
25 http://unicef.se/barnkonventionen  hämtad 2016-02-07 
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perspektiv från Peczeniks rättsteori analysera huruvida rättssäkra beslut i MiÖD och 

EU-domstolen är rättvisa i det individuella fallet för ensamkommande barn och barn i 

familj.  

1.7 Disposition  
 Uppsatsens första kapitel inleds med bakgrund samt redovisar tidigare forskning i 

ämnet. Därefter presenteras syfte, frågeställningar, undersökningsmaterial, och den 

teoretiska ansatsen introduceras i korthet. Kapitlet avslutas med ett metodavsnitt. Det 

andra kapitlet tar upp Aleksander Peczeniks rättsteori om rättssäkerhet och rättvisa. 

Kapitel tre tar upp barnets bästa och rätt att komma till tals enligt Barnkonventionen 

och Utlänningslagen och asylsökande barns rättigheter i svensk kontext. I kapitel fyra 

introduceras den äldre och den omarbetade Dublinförordningen och 

utvärderingsrapporter om Dublin III. Det femte kapitlet är en rättsfallsanalys av de 

vägledande besluten i MiÖD och EU-domstolen utifrån barnets bästa och rätt att 

komma till tals genom en kritisk granskning av Dublinförordningen, samt med 

perspektiv från teorin utifrån frågeställningarna. I kapitel sex förs en diskussion om 

rapporter om effekter av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag. I 

samband med detta behandlas betänkandet av Barnrättighetsutredningen. I kapitel sju 

presenteras slutsatserna där varje frågeställning besvaras. Kapitel åtta är en 

sammanfattning av studien. Till sist är kapitel nio med referenser.  
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2. Peczeniks teori om rättssäkerhet och rättvisa 
I detta kapitel avser jag att presentera en analys av Peczeniks rättsteori angående 

rättssäkerhet och rättvisa eftersom dessa begrepp är relevanta för uppsatsen, samt mitt 

perspektiv på Peczeniks synsätt. Som det tidigare nämnts i den teoretiska ansatsen så 

använder jag Peczeniks rättsteori till stor del som utgångspunkt i studien för att 

analysera rättssäkerhet och rättvisa. Jag håller alltså till stor del med om Peczeniks 

synsätt, men inte helt och hållet, vilket kommer att framgå i en diskussion i detta 

kapitel. I rättsfallsanalysen och i slutsatserna kommer jag återkoppla till denna 

teoretiska ansats. 

2.1 Formell rättssäkerhet 
Peczenik delar upp rättssäkerhet som formell och materiell. Den förstnämnda innebär 

att med stöd av lagen ska beslut vara förutsägbara, för att undvika godtycklighet i 

beslut 26 . Det formella rättssäkerhetsbegreppet omfattar ett förutsebarhetskrav. 

Peczenik menar att myndighetsutövning och rättsskipning måste vara förutsebar med 

stöd av rättsreglerna.27 Pezcenik tar upp olika faktorer som förbättrar den formella 

rättssäkerheten: 

        ”-    ju exaktare rättsreglerna är; 
- ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen; 
- ju långsammare reglernas förändringstakt är; 
- ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler; 
- ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för 

allmänhetens insyn; 
- ju större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter; 
- ju effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna; och till sist 
- ju bättre den juridiska argumentationen som stöder rättsreglernas 

tolkning och tillämpning är”. 28 
 
 

Peczenik menar att när det finns en förutsebarhet i beslut så skyddas den enskilde 

individen mot godtycklig maktutövning. Rätten fungerar alltså för att begränsa statens 

maktutövning.29 Rättsstatens ordning kräver att rättsskipning och myndighetsutövning 

verkar inom rättens ram. Generella rättsregler i en rättsstat medför en formell likhet 

inför lagen avseende myndigheters verksamhet. Utöver rättsregler kännetecknas en 
																																								 																					
26 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
Nordstedts Juridik, Göteborg 1995, s. 84-85.  
27	Peczenik, a.a. s. 89-90. 	
28	Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 11. 	
29	Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
51. 	
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rättsstat av rättssäker myndighetspraxis. Peczenik menar alltså att den formella 

rättsäkerheten utgörs av ett juridiskt ramverk som kräver förutsebarhet, stabilitet, 

offentlighet, tillförlitlighet och effektivitet för att den ska uppnås. 30  Dock är 

förutsebarhetsprincipen inte den enda faktorn utan rättsskipning och 

myndighetsutövning måste även följa etiska värden, enligt Peczenik.31 

2.2 Materiell rättssäkerhet 
Peczenik konstaterar enligt sin rättsteori att beslut som innebär myndighetsutövning 

eller rättsskipning bör vara förenliga med etiska värden och förutsebara med stöd av 

lagen. Pezcenik menar att den materiella rättsäkerheten är avvägningens resultat av 

rättsregler och etiska värden.32 För att beskriva den materiella rättsäkerheten närmare 

och därmed Peczeniks rättsteori framgår nedan synsättet på de klassiska lärorna 

rättspositivism och naturrätt.  

Rättspositivismen definierar rätten som ett system av rättsregler, som ska följas klart 

och tydligt enligt rättsnormerna. Enligt Peczenik är inte rättsystemet så fullständigt att 

varje enskilt fall kan avgöras med entydiga regler. Det finns ofta motsägelser och 

oklarheter. Det krävs både en stabilitet i lagstiftningen och en flexibilitet vid 

tillämpningen. Detta uttrycker Peczenik som förutsebarhet och rättvisa. 33 

Rättspositivister menar att rätten är gällande och bör följas, och att rättsreglernas 

giltighet inte påverkas av etik och normer. 34  Rättspositivismen ifrågasätts av 

naturrätten som menar att den gällande rätten inte kan skiljas från etiska normer. De 

etiska normerna inom naturrätten avgör vad som är rättvist.35 Peczenik menar att 

naturrätten utgår från att vissa normer är uppenbara och därmed giltiga. Peczenik 

menar att naturrätten förbiser vikten av att väga olika etiska hänsyn mot varandra för 

att komma fram till en slutgiltig bedömning. Vid avvägningen är de etiska hänsynen 

endast prima facie (provisoriska), och efter en noggrann avvägning kan en slutgiltig 

bedömning göras.36 Peczenik är kritisk till både rättspositivismen och naturrätten, och 

föreslår att den materiella rättssäkerheten bör främjas: 

																																								 																					
30 Peczenik, Aleksander, a.a. s. 52-53. 	
31 Peczenik, a.a. s. 92. 	
32	Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 12. 	
33 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
43-44. 	
34 Peczenik, a.a. s. 109-110. 	
35 Peczenik, Aleksander, a.a., s. 133-134. 	
36 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation s. 139. 	
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 ”…en rimlig avvägning mellan rättspositivismens och naturrättslärans 
olika insikter. En sådan teori måste undvika naturrättslärans vaghet och 
dess filosofiska svagheter. Samtidigt måste den medge rättens nödvändiga 
samband med etiken. Den bör m.a.o. främja den materiella 
rättsäkerheten.”37 
 

Peczenik beskriver juridisk avvägningslära som avvägning mellan etiska värden och 

gällande rätt, och därmed ett alternativt synsätt till rättspositivismen och naturrätten.38 

Peczenik menar att den juridiska argumentationen inte kan göra beslutsfattandet helt 

rättssäkert. Detta beror dels på att rättsordningen är dynamisk eftersom samhället 

ständigt förändras vilket medför att beslutsfattare gör (ny)tolkningar av den gällande 

rätten.39 Peczenik menar att ju mer föränderlig samhällsutvecklingen är, desto mer 

flexibilitet kräver rättssystemet. Lagstiftningsproceduren är inte tillräckligt snabb eller 

effektiv för att anpassas till det dynamiska samhället. Därför menar Peczenik att en 

viss tolkning krävs.40 Här kan utläsas att Peczenik menar att vad han kallar ett 

dynamiskt samhälle kräver ett rättsystem som är flexibelt genom rättstolkning med 

hänsyn till etiska värden, vilket innebär en öppenhet i den juridiska argumentationen. 

Peczenik menar att en rättsteori bör i så stor utsträckning som möjligt bidra till att 

myndighetsutövning och rättsskipning ska vara så förutsebara som möjligt med stöd 

av lagen och förenliga med hänsynstagande till etiska värden.41  På detta sätt menar 

Pezcenik att den materiella rättssäkerheten kan uppnå juridikens övergripande mål.42 

Pezcenik erkänner alltså att den juridiska argumentationen inte kan garantera att 

beslutsfattandet är helt rättssäkert på grund av ovan nämnda anledningar. Därför 

menar han att en relativ rättssäkerhet är tillräcklig, genom att bedriva det generella 

målet att upprätthålla den materiella rättssäkerheten så gott det går.43 

2.3 Flera rätta svar i individuella fall 
Peczenik menar att det finns flera rätta svar i individuella fall. I svåra fall stödjer sig 

den juridiska tolkningen på gällande rätt samt etiska normer. Med andra ord menar 

																																								 																					
37	Peczenik, a.a. s. 148. 	
38 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 28. 	
39 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
698-700. 	
40 Peczenik, a.a. s. 45-46. 	
41	Peczenik, a.a. s. 698-700. 	
42 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 14. 	
43 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
698-699.	
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han den materiella rättssäkerheten.44 Till skillnad från exempelvis, Ronald Dworkins 

rättsfilosofi som menar att det finns ett enda rätt svar på varje rättsfråga, men att det 

inte är möjligt att alltid finna det rätta svaret i svåra fall.45 Dworkin menar att antingen 

väger den ena partens skäl tyngre, eller i svåra fall så väger skälen lika tungt. 

Peczenik menar att Dworkin förbiser möjligheten att parternas skäl inte är jämförbara. 

Detta innebär att det inte går att veta vilka skäl som väger tyngre. På detta sätt menar 

Peczenik att det juridiska argumentationssystemet är öppet, och menar att Dworkins 

synsätt framställer det som slutet. Peczenik menar att anledningen till att vissa skäl är 

ojämförbara beror dels på att det etiska och juridiska språket innehåller vaga och 

värdeöppna ord, samt att individers personliga preferenser påverkar avvägningen av 

dessa skäl. Peczenik menar att Dworkin förbiser denna vaghet och öppenhet i den 

juridiska argumentationen och förlitar sig på att rättskällorna och etiska hänsyn leder 

beslutsfattare till ett enda rätt svar.46 Vidare konstaterar Peczenik att i enskilda fall ska 

domstolen på ett sammanhängande och konsekvent vis redovisa de överväganden som 

grundat beslutet. En sammanhängande motivering gör den juridiska argumentationen 

riktig.47  

2.4 Rättvisa 
Peczenik menar att handla rättvist innebär att ta hänsyn till olika principer och göra en 

avvägning mellan dem, för att undvika orättvisa beslut där vissa hänsyn inte beaktas.48 

En slutgiltig rättvis bedömning måste vara en noga sammanvägning av alla hänsyn i 

det enskilda fallet. 49  

”Rättvisan kräver nämligen en avvägning av olika värden. Att tolka lagen 
rättvist innebär att man i det föreliggande fallet optimalt väger alla 
relevanta rättskällor och sakliga hänsyn mot varandra.”50 
 

Enligt Peczenik betyder begreppet princip en norm som anger ett visst ideal som kan 

uppfyllas mer eller mindre. Dessa principer kallar han för värdeprinciper. Peczenik 

förklarar vad en värdeprincip är med exempel från 1 kap. 2§ 1 st. regeringsformen, 

																																								 																					
44	Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 60. 	
45	Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
648-650. 	
46	Peczenik, Aleksander, a.a. s. 648-651. 	
47	Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 86-87. 	
48	Peczenik, a.a. s. 70. 	
49 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
429-430. 	
50	Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 59. 	
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om att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde, 

och för individuell frihet och värdighet. Värdeprinciperna definierar vad som bör 

göras medan etiska värden bestämmer vad som är det mest eftersträvansvärda, menar 

Peczenik. 51  Principerna uttrycker ett visst värde medan rättsregler utgör en 

sammanvägning av flera värden. 52  Ett slutgiltigt etiskt bedömande kräver en 

avvägning mellan flera olika etiska värden och principer, de kan inte enbart bedömas 

enskilt.53 Efter en bedömning mellan olika etiska värden och principer ska de skäl som 

väger tyngst vara det slutgiltiga och det som ska följas.54 Peczenik gör en skillnad 

mellan principer och rättsregler genom att konstatera att regler innebär endast två 

möjligheter, antingen följs reglerna eller så bestrids reglerna. När det gäller principer 

konstaterar han att dessa kan följas mer eller mindre i olika utsträckning.55 Peczenik 

menar att rättstillämpningen är riktig när viss juridisk tolkning har stöd av en 

sammanhängande motivering. Detta menar han också besvarar ett huvudsakligt 

problem hos den allmänna rättsläran, nämligen vad det innebär att rättstillämpning är 

riktig.56 Peczenik konstaterar därmed att rättvisa kräver att juridiska slutsatser baseras 

på ett så sammanhängande system som möjligt.57  

Den materiella rättssäkerheten är det generella målet enligt Peczenik. En restriktiv 

tillämpning enligt den formella rättssäkerheten riskerar att leda till orättvisa beslut när 

etiska hänsyn inte beaktas. Denna uppfattning delar jag med Peczenik. Däremot 

skiljer sig mitt synsätt, angående hans resonemang om att beslutsfattares olika 

bedömning av etiska hänsyn är så pass avgörande att det skulle kunna leda till olika 

svar. Min uppfattning är att ju mer sammanhängande och koherent motiveringen är i 

beslut, desto större möjlighet är det att beslutsfattare kan komma fram till liknande 

svar. Jag menar att den materiella rättssäkerheten snarare skulle leda till en 

sammanhängande rättspraxis ju mer principen om barnets bästa tillämpas. Detta 

synsätt sammanfaller med Peczeniks uppfattning att en sammanhängande motivering 

vid beslutsfattande är av vikt för att uppnå rättvisa beslut. En sammanhängande 

																																								 																					
51	Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
447. 	
52 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 82. 	
53 Peczenik,a.a. s. 77. 	
54 Peczenik a.a. s. 79. 	
55 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 450.	
56 Peczenik, Juridikens teori och metod, en introduktion till allmän rättslära, s. 94.  
57 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 694.	
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motivering borde även medföra att beslut leder till liknande svar, snarare än flera 

olika rätta svar.  

3. Barnets bästa och rätt att komma till tals 
Här kommer läsaren att introduceras till Barnkonventionen och därefter mer ingående 

om artikel 3 och 12 i konventionen. I detta kapitel kommer även asylsökande barns 

rättigheter i svensk kontext behandlas för att ge en bild av vilken betydelse 

Barnkonventionen har i praktiken i svensk rättstillämpning, med utgångspunkt i 

artikel 3 och 12 i konventionen.  Kapitlet avslutas med att behandla barnets bästa och 

rätt att komma till tals enligt Utlänningslagen. 

3.1 FN:s Barnkonvention & FN:s Barnrättskommitté 
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Barnkonventionens syfte är att ge alla barn (under 18 år), lika rättigheter, att 

behandlas med respekt, och att få komma till tals. Rättigheterna avser det enskilda 

barnet och lägger även vikt vid den närmaste familjens ansvar, samt statens ansvar att 

skydda barn mot kräkningar av deras rättigheter. Barnkonventionen innehåller fyra 

huvudprinciper, varav artikel 3 och 12 är två av dessa, som ska vara vägledande för 

tolkningen av övriga artiklar i konventionen. En betydelsefull aspekt angående 

Barnkonventionen är att den är utformad för att ge en universell definition av barns 

rättigheter som ska gälla för alla barn oavsett samhälle, religion, eller kultur. 

Barnkonventionen är den enda överenskommelsen som är folkrättsligt bindande 

internationellt och som avser särskilda rättigheter för barn.58 Rättigheterna gäller 

således även för asylsökande barn och dessutom ska särskild hänsyn tas till sårbara 

och utsatta grupper.59  Den folkrättsliga förpliktelsen gentemot Barnkonventionen 

gäller för de stater som ratificerat konventionen, vilket innebär att staten är skyldig att 

göra sitt yttersta för att upprätthålla konventionen. Dock är det inte möjligt att stämma 

en stat som brister i sina förpliktelser gentemot Barnkonventionen i någon 

internationell domstol. De enda sanktioner som finns att tillgå är kritik och 

påtryckningar.60 

																																								 																					
58	http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ hämtad 2016-03-25. 	
59 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2013, s 33-
34.  
60 http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ hämtad 2016-03-25.	
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FN:s Barnrättskommitté som har sitt säte i Genéve, övervakar att Barnkonventionen 

efterlevs av de länder som ratificerat och inkorporerat konventionen, genom en 

rapport som länderna ska skicka in vart femte år. Därefter lämnar Barnrättskommittén 

rekommendationer med synpunkter på eventuella förbättringar i genomförandet, och 

även positiva saker i genomförandets lyfts. 61  Barnrättskommittén lyfte fram 

huvudprinciperna i Barnkonventionen för att underlätta tolkningen av konventionen, 

vilka kommer att beskrivas närmare i avsnitt 3.2. Kommittén har även uttryckt vikten 

av att konventionen blir en del av politiska åtgärder. Rapporteringsprocessen till 

kommittén har inriktats mer på granskande av ländernas åtaganden gentemot 

konventionen för att åstadkomma förbättringar. Förutom Barnrättskommitténs 

övervakningsarbete av Barnkonventionen har även FN-organ och 

frivilligorganisationers arbete och rapportering varit viktiga i upprätthållandet av 

barns rättigheter.62 Vidare är det viktigt för en långsiktig effekt av Barnkonventionen 

att den blir utgångspunkten för länders ansvar gällande barns situation.63  

3.2 Artikel 3 och 12 Barnkonventionen 
Barnkonventionen innefattar fyra grundläggande principer, som ska vara vägledande. 

Artikel 3 och 12 är två av dessa principer.64 Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska 

hänsyn tas till barnets bästa vid alla beslut som rör barn. Enligt artikel 12 i 

Barnkonventionen har varje barn rätt att uttrycka sin mening och åsikt i frågor som 

rör honom eller henne.65  

Artikel 3.1 Barnkonventionen om barnets bästa: 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet”.66 
 
 

Artikel 3 fastlår att barnets bästa ska komma i främsta rummet (shall be a primary 

consideration) vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Vad som är det bästa för 

barnet ska avgöras i individuella fall. När andra intressen väger tyngre i ett beslut 
																																								 																					
61 http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ hämtad 2016-03-25.	
62 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, Edita 
Nordstedts Tryckeri, Stockholm, 2002, s. 8-10. 
63	Hammarberg, a.a. s. 26. 	
64 Hammarberg, a.a. s. 12.	
65 http://unicef.se/barnkonventionen hämtad 2016-03-27.  
66 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, s. 12. 	
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krävs det att beslutsfattare visar på en sammanvägning av relevanta intressen i det 

enskilda fallet där det ska framgå att barnets bästa har beaktats. Detta måste 

säkerställas enligt barnrättsperspektivet. I avsnitt 3.3 kommer detta beskrivas 

närmare. Principen om barnets bästa ska tillämpas av domstolar i alla beslut som 

påverkar barn.67  UNHCR menar att det är av stor vikt att principen om barnets bästa 

ska vara vägledande vid beslut som rör asylsökande barn. Barnrättskommittén anser 

att i ärenden som rör ensamkommande krävs en bedömning av flera aspekter såsom 

identitet och behov av skydd för att tillgodose barnets bästa. Principen om barnets 

bästa kan sammanfattas utifrån två grundläggande idéer enligt Barnrättskommittén: 

Att barn är särskilt utsatta och behöver skydd och stöd, samt att barns behov, situation 

och intressen alltid ska beaktas vid beslut som berör dem.68 

”Att se till barnets bästa innebär inte bara att tillgodose barnets behov som 
de identifieras i samhället och i det enskilda fallet. Det handlar också om 
att respektera barnet som individ med egna rättigheter och som rättsligt 
subjekt med samma grundläggande rättigheter som vuxna.”69 
 

När en domstol ska ta hänsyn till barnets bästa ska en helhetsbedömning av barnets 

situation göras för att uppnå åtagandet om barnets bästa.70 Barnets vilja utgör en del 

av barnets bästa vid beslut som rör barn. Barns intresse innebär hur barnet uppfattar 

sin situation. Barns behov konstateras utifrån vad vuxna anser barnet behöva. Vid 

beslut och åtgärder som bedöms ge konsekvenser för barn ska hänsyn tas till 

Barnkonventionen. För att bedöma barnets bästa måste barnet ges möjlighet att 

framföra sina åsikter, och blir en del av beslutet för att på så sätt sätta barnets i 

främsta rummet.71 Enligt artikel 12 framgår följande: 

Artikel 12.1 Barnkonventionen: 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad”72 
 

Artikel 12.2 Barnkonventionen: 
																																								 																					
67	Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 37-38. 	
68 Sandesjö, a.a. s. 76.  
69 ibid.s. 76.  
70	Melin, Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt, principer och regler i urval, Thomson Fakta, 
Stockholm, 2004 s. 20. 	
71 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 76- 77.   
72 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, s. 13.  
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”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 
antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett 
sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i 
alla domstols – och administrativa förfaranden som rör barnet.”73 
 

Artikel 12 syftar till att ge utrymme för barn till deltagande och inflytande i beslut 

som rör dem. Detta hänger ihop med att beslut ska kunna fattas utifrån barnets bästa 

och därmed är det rimligt att barnets egen åsikt är av väsentlig betydelse.74 Artikel 12 

innebär att barnets rätt att komma till tals gäller domstolsärenden vilket innebär att 

barnet ska höras direkt eller genom ombud eller vårdnadshavare. Att uppfylla artikel 

12 innebär inte att det är målet i sig, utan detta är ett medel för att kunna identifiera 

behovet och åsikter hos barnet.75 Enligt FN:s Barnrättskommitté är det viktigt i 

beslutsfattande gällande barnets bästa att ta hänsyn både till vedertagen kunskap och 

forskning om barn – och att låta barnen själv komma till tals.76  

3.3 Asylsökande barns rättigheter i svensk kontext 
Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk rätt vilket innebär att domstolarna 

inte är bundna att tillämpa artiklarna som svensk lag. Ratificeringen innebär att 

Sverige är folkrättsligt förpliktigat att följa konventionen.77 Efter en del kritik från 

FN:s Barnrättskommitté införde Sverige Barnombudsmannen som har till uppgift att 

bevaka hur Barnkonventionen upprätthålls i praktiken.78 Sedan den 1 juli 2002 är det 

lagstiftat att Barnombudsmannen ska arbeta med att se till att genomförandet av 

Barnkonventionen sker i myndigheter, kommuner och landsting.79 En återkommande 

rekommendation av FN:s Barnrättskommitté är att Sverige måste stärka 

konventionens rättsliga ställning. Att barn ska få göra sin röst hörd är något som 

politiker och andra makthavare i Sverige måste tillgodose i större utsträckning än för 

närvarande.80 

 Enligt Barnombudsmannen har inte portalparagrafer i svensk lagstiftning om barnets 

bästa visat sig tillräckliga för att principen om barnets bästa ska gälla i praktiken. 

Barnombudsmannen menar att barnets bästa ska ses som en moralisk och etisk grund 
																																								 																					
73 Hammarberg, a.a. s 39. 	
74 Hammarberg, a.a. s 13.  
75 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 39. 
76 Melin Stefan, Barnkonventionen I svensk rätt, principer och regler i urval, 2004 s. 25.  
77 Melin, a.a.s. 9-11.  
78 Melin,  a.a.s. 7-8. 
79 Hobohm, Susanne, Barnets rätt, Liber, Stockholm, 2003, s. 17.  
80 http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/02/barnkonventionen-ska-bli-svensk-lag/  hämtad 
2016-01-07.  



20		

för upprätthållande av Barnkonventionen. 81  2009 rekommenderade 

Barnrättskommittén att Sverige skulle säkerställa att utbildningar i barns rättigheter 

genomförs för alla som arbetar med och för barn i det offentliga. Barnrättskommittén 

framförde vikten av ett barnrättsperspektiv i bland annat rättsväsende för ett 

upprätthållande av Barnkonventionen, särskilt artiklarna 3 och 12. Även i prop. 

1996/97/:25 understryker regeringen att det är av vikt att myndigheter har tillräcklig 

kompetens för att utreda och höra barn. 82  Barnombudsmannen hänvisar till 

Barnrättskommittén och konstaterar att barnets bästa ska väga tungt men inte alltid få 

företräde framför andra intressen. I beslut där andra intressen kommer före barnets 

bästa ska beslutsfattare redogöra att och hur hänsyn tagits till barnets bästa i beslutet. 

Det är viktigt i sådana fall att barns åsikter kommit fram.83  

Enligt 1 kap. 2§ RF (regeringsformen) som infördes 1 januari 2011 ska barns rätt tas 

tillvara enligt svensk grundlag. Detta innebär att Sverige ska säkerställa att barns 

rättigheter enligt Barnkonventionen upprätthålls.84 Kunskap om barns rättigheter och 

dess innebörd i praktiken är grundläggande för att leva upp till Barnkonventionen i 

beslut som rör barn.85 Enligt regeringen innebär artikel 3 i Barnkonventionen att 

kontinuerliga analyser krävs för att bedöma konsekvenserna för både individuella och 

generella beslut som rör barn. Barnrättskommittén menar att barnkonsekvensanalyser 

ska förutsäga följderna för barn av ett beslut, både negativa och positiva 

konsekvenser.86  

Angående vikten av ett barnrättsperspektiv i asylprocessen konstaterar Sandesjö 

följande: 

”För att kunna upprätthålla ett barnrättsperspektiv i asylprocessen krävs 
att beslutsfattare i myndigheter och domstolar och de som på olika sätt 
företräder barnen har kunskap och insikt om de specifika rättigheter som 
asylsökande barn har.”87 

 

																																								 																					
81	Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 76 -77.  	
82 Sandesjö, a.a. s. 82-83.	
83 Sandesjö, a.a. s. 88.	
84 Sandesjö, a.a. s. 70. 	
85 Sandesjö, a.a. s. 85. 	
86 Sandesjö, a.a. s. 87.	
87 Sandesjö Håkan, a.a. s. 14.  
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Ett barnrättsperspektiv i asylprocessen innebär att beslutsfattare och asylsökande 

barns ombud ska ha insikt och kunskaper om barnets rättigheter. Barnrättsperspektivet 

innebär även att dessa rättigheter tillgodoses och synliggörs i alla beslut som rör 

barn.88 I Barnkonventionen framgår att vid alla beslut som rör barn ska det finnas ett 

barnrättsperspektiv. Detta innebär att en respekt för barnets egna uppfattningar och 

åsikter, samt att barn ska ha inflytande i beslut som berör dem. Det innebär även att 

analysera följderna som besluten kan få barnet. Barnombudsmannen menar att 

Barnkonventionen är ett instrument för att tillämpa barnrättsperspektivet. 

Barnkonventionen består av barnets mänskliga rättigheter och därför är det av vikt att 

tala om ett barnrättsperspektiv, vilket innebär att beslutsfattare ska ha kunskaper om 

dessa rättigheter och säkerställa att de upprätthålls och synliggörs i alla beslut som rör 

barn. I regeringens strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige framgår att hänsyn 

ska tas till Barnkonventionen vid beslut som rör barn. Att säkerställa barns rättigheter 

i beslut innebär att ha ett barnrättsperspektiv.89  

3.4 Utlänningslagen 1 kap. 10§ och 11§ 
Sedan 1997 finns en portalparagraf i Utlänningslagen om barnets bästa.90 Barnets 

bästa framgår i Utlänningslagen 1 kap. 10 § andra stycket,  

”i fall som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 
och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”.91 
 

Artikel 12 i Barnkonventionen framgår i 11 kap. 1a§ UtlL där det fastställs att om det 

inte är olämpligt ska det kartläggas vad barn har att anföra i ett beslut. Äldre barn ska 

intervjuas med eller utan föräldrar, och små barn ska höras genom föräldrar.92  

“När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och 
ett barn berörs av ett beslut i ärendet skall, om det inte är 
olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas till det barnet  
har sagt som barnets ålder och mognad motiverar”.93 
 

Barnkonventionen har genom transformation getts en motsvarighet i svensk 

lagstiftning, istället för inkorporering i svensk lag. Detta har inneburit att artikel 3 om 

																																								 																					
88 Sandesjö, a.a. s.  9.  
89 Sandesjö, a.a. s. 13-14. 	
90 Sandesjö, a.a.s. 73. 	
91 Melin, Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt, principer och regler i urval, s. 19. 	
92	Hobohm, Susanne, Barnets rätt, s. 165. 	
93 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-
2005716_sfs-2005-716/#K1 hämtad 2016-04-20.  
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barnets bästa samt artikel 12 har transformerats genom att inkluderas i lagstiftning 

som omformulerats i utlänningslagen, 1 kap 10 § och 11 §. Barnkonventionens 

artiklar är därmed inte direkt tillämpliga i domstolar eller myndigheter. Forskning har 

visat på att Barnkonventionen trots transformationen haft ett begränsat inflytande i 

rättstillämpningen. Det konstateras även att lagstiftning inte är tillräckligt, det krävs 

även ett fungerande rättssystem som tillämpar lagarna.94 För att transformation ska 

fungera krävs en successiv och kontinuerlig anpassning av lagstiftning samt 

tillämpning i takt med att Barnkonventionen behöver tolkas med hänsyn till 

samhällsförändringar.95  

I Migrationsverkets rapport ”Barn i utlänningsärenden” från 2001, ska principen om 

barnets bästa vägleda tolkningarna av lagstiftningen och vara utgångspunkten vid 

bedömningen. Barnets bästa ska avgöra när och hur ett barn ska höras i ärenden. 

Myndigheters behov ska inte styra detta. 96  I regeringens proposition 1996 

konstaterades att särskild hänsyn ska tas till asylsökande barn. Regeringen 

konstaterade vidare att enligt Utlänningslagen måste barns intresse vägas mot andra 

samhällsintressen, såsom en reglerad invandring. En avvägning av intressen ska göras 

i det enskilda ärendet för det barn som beslutet berör.97 Detta framgår i förarbetena till 

UtlL 1 kap 10§, där det konstateras att en avvägning i individuella fall ska göras i 

varje ärende som rör barn, med motiveringen att innebörden av barnets bästa inte kan 

fastställas generellt.98  

 

 
	

	

	

																																								 																					
94 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 24-27. 	
95 Sandesjö, a.a. s. 35.	
96 Hobohm, Susanne, Barnets rätt, s. 160-161. 	
97 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, 2013, s. 73-74.  
98 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sarskilt-
ommande-omstandighete_H103216/?text=true hämtad 2016-04-20.  
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4. Dublinförordningen  
I det här kapitlet kommer Dublinförordningens bestämmelser att introduceras. 

Kapitlet inleds med bakgrund om förordningen och dess förändringar, således 

kommer den äldre och den omarbetade Dublinförordningen behandlas. För 

tydlighetens skull ska det återigen poängteras att den äldre Dublinförordningen, 

Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 200399, benämns i denna 

studie som Dublin II, medan den omarbetade Dublinförordningen Rådets förordning 

(EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013100 benämns som Dublin III. Vidare framgår i 

kapitlet vad som anges angående barnets bästa, samt vad som gäller i fråga om avsteg 

från överföring av en asylansökan till annan medlemsstat, enligt förordningens 

bestämmelser. Slutligen kommer sekundärmaterialet avseende utvärderingsrapporter 

om den nuvarande Dublinförordningen att presenteras. Detta kapitel kommer knyta an 

till i rättsfallsanalysen och slutsatserna, för att besvara vilket utrymme det finns för 

asylsökande barn, att få sin asylansökan prövad i Sverige när de omfattas av 

Dublinförordningens bestämmelser, samt huruvida Sverige följer sina åtaganden 

gentemot Barnkonventionen när beslut fattas enligt Dublinförordningen.  

4.1 Bakgrund 
Dublinförordningen är en EU-förordning som reglerar vilken medlemsstat i EU som 

ska pröva en asylansökan. Dublinförordningen benämns även som 

”Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 

internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 

lämnat in i någon medlemsstat”. 101  Dublinförordningen tillämpas inom EU:s 

medlemsstater, samt Norge, Lichtenstein, Island och Schweiz. Sveriges riksdag 

godkände Dublinkonventionen 1997. 102  2003 ersattes konventionen av en 

förordning.103 Eftersom Dublinförordningen är en EU-förordning gäller den direkt 

som nationell lag.104  Sedan Dublin II antogs har den reviderats och Dublin III trädde i 

kraft den 1 januari 2014. Vid tillämpning av Dublinförordningen används EU:s 

digitala system, EURODAC och VIS. EURODAC fungerar som ett 
																																								 																					
99Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 (Dublin II). 
100Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III.	
101 http://www.farr.se/sv/fakta/dublin/1063-introduktion-till-dublinforordningen hämtad 2016-03-27.  
102 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/199697/SfU161/ hämtad 2016-02-28.  
103 Seidlitz ,Madelaine, Asylrätt, En praktisk introduktion, s. 31.	
104 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 62-63.	
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fingeravtryckssystem, och databasen VIS kontrollerar viseringar i EU. Fingeravtryck 

registrerats i databasen när en person ansökt om asyl, eller har rest in utan tillstånd.105 

4.2 Dublin II 
I Dublin II framgår enligt artikel 5 att ansvarig medlemsstat är där den sökande först 

lämnade in sin ansökan. Om inresan i medlemsstaten skett med tillstånd ska 

prövningen ske i den medlemsstat som utfärdat tillståndet, enligt artikel 9. Om inresan 

skett utan tillstånd är det den medlemsstat där den otillåtna inresan skett som är 

ansvarig för prövningen enligt artikel 10.  Om den sökande är ett ensamkommande 

barn framgår enligt artikel 6 att prövningen ska ske i den medlemsstat där det 

ensamkommande barnets familjemedlemmar lagligen befinner sig. Om det 

ensamkommande barnet inte har en familjemedlem i en medlemsstat ska prövningen 

ske där ansökan inlämnats.106 En omarbetning av Dublin II var nödvändig för att 

förtydliga förordningens tillämpning och effektivisera fastställandet av ansvarig 

medlemsstat.107 Kritik riktades även mot att barnets bästa endast togs hänsyn till i 

ärenden där det ensamkommande barnet hade en familjemedlem inom 

medlemsstaternas territorium. UNHCR rekommenderade därför att barnets bästa ska 

sättas i främsta rummet i alla förfaranden enligt förordningen som rör barn.108  

4.3 Dublin III och barnets bästa 
I Dublin III stadgas det fortfarande att asylansökan ska prövas av en enda 

medlemsstat, som fastställs enligt kriterierna i kapitel 3. Enligt kapitel 2 artikel 3.2 

ska den medlemsstat där ansökan först lämnades in ansvara för prövningen, om 

ansvarig medlemsstat inte kan fastställas utifrån kriterierna i förordningen.  Enligt kap 

3 artikel 12, ska asylansökan prövas i det land som utfärdat visering eller 

uppehållstillstånd om inresan skett med tillstånd. Enligt kap 3 artikel 13 ska 

asylansökan prövas i det land som den sökande först rest in till, om inresan skett utan 

tillstånd.109 

Den omarbetade Dublinförordningen är uppdelad i nio kapitel och innehåller 49 olika 

artiklar samt 42 olika punkter om förändringar. Enligt artikel 1 är syftet med 

																																								 																					
105 http://www.farr.se/sv/fakta/dublin/1063-introduktion-till-dublinforordningen hämtad 2016-03-28.  
106 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 (Dublin II). 
107 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
108 ”The Dublin 11 Regulation Paper, a UNHCR discussion paper, 2006” 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4445fe344.pdf hämtad 2016-01-29.  
109Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
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Dublinförordningen att ange kriterier och mekanismer för att fastställa ansvarig 

medlemsstat för en asylansökan om internationellt skydd. Enligt punkt 7 konstateras 

det att Dublinsystemet är grundläggande för det gemensamma europeiska 

asylsystemet. Enligt punkt 9 framgår att det är nödvändigt att förbättringar sker för att 

effektivisera Dublinsystemet.110 I punkt 13 uttrycks att hänsyn ska tas till barnets 

bästa: 

”I enlighet med Förenta nationernas konvention av år 1989 om barnets 
rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna bör barnets bästa komma i främsta rummet vid tillämpningen 
av denna förordning. Vid bedömning av barnets bästa bör 
medlemsstaterna i synnerhet ta vederbörlig hänsyn till den underåriges 
välbefinnande och sociala utveckling, säkerhets- och trygghetshänsyn och 
den underåriges egna synpunkter beroende på hans eller hennes ålder och 
mognad, inklusive hans eller hennes bakgrund. Dessutom bör det införas 
särskilda rättssäkerhetsgarantier för ensamkommande barn på grund av 
deras särskilda sårbarhet.”111 
 

Enligt citatet ovan hänvisas till Barnkonventionen att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid tillämpning av Dublin III. När det gäller ensamkommande ska 

forskning efter familjemedlemmar ske så snart asylansökan lämnats in.112 Enligt 

artikel 8 i Dublin III ska asylansökan för ensamkommande ske i den medlemsstat där 

familj eller släkt legalt befinner sig. I annat fall ska ansökan ske i det land barnet 

befinner sig såvida det är för barnets bästa.113  

Enligt artikel 6.1 i Dublin III framgår att: 

 ”Barnets bästa ska vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid 
alla förfaranden som föreskrivs i denna förordning”.114  

Enligt artikel 6 i Dublin III framgår att barnets önskemål och synpunkter ska beaktas 

vid bedömningen om barnets bästa.115 Vid bedömningen av barnets bästa enligt 

artikel 6 i framgår även att hänsyn ska tas till säkerhet, familjeåterförening, ålder och 

																																								 																					
110 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
111 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt, En praktisk introduktion, s. 31-32.  
112 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.62-63. 	
113 Sandesjö, Håkan, a.a, s. 64. 	
114 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
115 Sandesjö Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s.148.	
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hälsotillstånd.116 I artikel 6 framgår även ensamkommande barns rätt till ombud som 

kan säkerställa att hänsyn tas till barnets bästa. 117  

4.4 Avsteg från överföring enligt Dublin III 
I Dublin III fastställs det att avsteg från överföring kan göras med hänsyn till respekt 

för familjelivet. Enligt punkt 16 framgår följande:118 

“För att säkerställa full respekt för principen om familjens enhet och 
hänsyn till barnets bästa, bör förekomsten av ett beroendeförhållande 
mellan en sökande och dennes barn, syskon eller förälder på grund av 
sökandens graviditet eller moderskap, hälsotillstånd eller höga ålder göras 
till ett bindande ansvarskriterium. Om sökanden är ett ensamkommande 
barn bör även närvaron av en familjemedlem eller en släkting som kan ta 
hand om honom eller henne, på en annan medlemsstats territorium, göras 
till ett bindande ansvarskriterium.”119 

 

Även enligt punkt 17 i Dublin III anges att medlemsstater bör frångå 

ansvarskriterierna när särskilt ömmande omständigheter föreligger, eller humanitära 

skäl, i syfte att sammanföra familjer.120  

Dublin III förutsätter att alla medlemsstater som tillämpar förordningen upprätthåller 

kraven som ställs i CEAS. Därmed finns ett grundläggande antagande om att 

rättssäkra regler angående asylprövningen och skyddsbedömningen samt 

minimiregler för att mottagande finns på plats och uppfylls. Dock ser 

mottagningsförhållandena väldigt olika ut vilket medför att många söker sig vidare till 

annat land för att söka asyl istället för i det land de först anländer till. Samtliga 

medlemsstater har en skyldighet att göra en enskild bedömning i varje ärende och 

avgöra om en tillämpning av förordningen skulle bryta mot medlemsstatens 

internationella åtaganden.121  

Enligt artikel 3.2 i Dublin III finns det möjlighet att göra avsteg från förordningens 

ansvarskriterier, när en överföring till annan medlemsstat inte kan ske på grund av 

systematiska brister i den mottagande medlemsstaten. Sedan den omarbetade 

förordningen trädde i kraft är det en skyldighet för den stat som ska fastställa ansvarig 

																																								 																					
116	Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
117 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt, En praktisk introduktion, s. 32.	
118 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 (Dublin III).	
119	ibid.	
120 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt, En praktisk introduktion, s. 32-33. 
121 ibid.	
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medlemsstat för asylprövningen att undersöka om annan någon annan medlemsstat är 

ansvarig enligt kriterierna i förordningen. För det fall då detta inte är möjligt, ska den 

medlemsstaten ansvara för prövningen.122  

Enligt artikel 3.2 Dublin III framgår det dock inte i vilka fall ett avsteg får göras från 

förordningens bestämmelser. Därmed ska en enskild bedömning göras i varje ärende. 

När det gäller avsteg från förordningen på grund av humanitära skäl ska en 

sammanvägd bedömning göras, och barnets bästa ska särskilt beaktas. MiÖD har 

dock i ett antal vägledande beslut kommit fram till att utrymmet är mycket begränsat 

för att kunna göra avsteg från Dublinförordningens bestämmelser.123 MiÖD har även 

konstaterat att omotiverade eller ofta förekommande avsteg inte bör ske, utan att det 

är angeläget att förordningen ska tillämpas i den utsträckning det är möjligt.124  

4.5 Rapporter om Dublin III 

4.5.1 Europarådets parlamentariska församling 
Enligt en rapport från Europarådets parlamentariska församling från september 2015 

konstateras det att Dublinsystemet är dysfunktionellt. Detta beror på att 

Dublinförordningen misslyckas med att uppfylla dess syfte, att vara en effektiv 

mekanism för att fastställa ansvarig medlemsstat för en asylansökan. Vidare 

konstateras att Dublinsystemet har resulterat i allvarliga kränkningar mot 

asylsökandes mänskliga rättigheter. Sedan Dublinsystemet först antogs 1997, har 

omfattningen och den geografiska fördelningen av asylsökande i EU förändrats 

enormt. Fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna är väldigt ojämn. 

Under 2014 hanterades 72% av samtliga asylansökningar i enbart fem medlemsstater. 

Dublinsystemet syftar inte till att fungera som en mekanism för att fördela detta 

jämnt, dock kvarstår faktumet att överföringar enligt Dublinförordningen förvärrar 

den ojämna fördelningen.125 

 
 
 

																																								 																					
122 RCI 06/2014, Rättslig styrning, Migrationsverket, s 1-2. 
 http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=40511            hämtad 2016-05-02.         	
123 a.a.s 3-4.  
124	RCI 07/2013, Rättslig styrning, Migrationsverket, s 6. 
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=39625 hämtad 2016-05-02.	
125Europarådets parlamentariska församling,	http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=22016&Lang=EN hämtad 2016-03-28.	
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“The Dublin system has thus become a symbol of unfairness and lack of 
solidarity in European asylum policy…”.126 
 

Dublinsystemet försätter asylsökande i lång väntan och ovisshet innan ansvarigt land 

fastställs. Därtill kan väntetiden dröja ytterligare i landet som den asylsökande 

överförts till. Till stor orsakas problemen med Dublinförordningen av genomförandet 

av Eurodacsystemet, och att en del medlemsstater inte kan tillgodose 

mottagandevillkor och asylprocedurdirektivet (regler för hur en asylansökan ska 

prövas), vilket kan påverka överföringar enligt Dublinförordningen.  Vidare 

konstateras att det knappast är rimligt att Dublinförordningen kan fungera så som den 

avser med tanke på att den utgår ifrån antagandet att alla medlemsstater kan garantera 

en rättssäker process för asylsökande och skydd.  

En förändring av Dublinförordningen är nödvändig så snart som möjligt för att 

undvika total kollaps av CEAS, enligt rapporten.127 På grund av Dublinsystemet har 

störst antal asylansökningarna hänvisats till Grekland, Italien, Malta, Spanien och 

Cypern. Denna ojämna fördelning av asylansökningar visar att kriteriet att inresa i 

första medlemsstaten inte är en hållbar regel, enligt denna rapport. Denna regel 

grundades även på antagandet att alla medlemsstater kan erbjuda en rättssäker 

asylprocess, men det finns skillnader i en asylsökandes möjligheter till asyl beroende 

på vilken medlemsstat de söker asyl i, samt att mottagandet inte är säkert och 

uppfyller villkoren. En annan utmaning med det nuvarande Dublinsystemet är att det 

till stor del är upp till varje medlemsstat att garantera att reglerna enligt 

Dublinförordningen följs.128  

Förslagen som tas upp i rapporten är bland annat att barnets bästa ska sättas i främsta 

rummet i praktiken vid beslut som rör barn. Detta ska ske genom att förbättra 

sökandet efter familjemedlemmar och släktingar till ensamkommande, och 

åldersbedömningen ska vara till barnets fördel vid tveksamheter i bedömningen. 

Vidare tas det upp att irreguljär inresa i en medlemsstat som kriterium för ansvarigt 

land bör eventuellt tas bort för att uppnå ett effektivare Dublinsystem. Det tas även 

																																								 																					
126 ibid. hämtad 2016-04-05. 
127	ibid.	
128	ibid.	
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upp att mottagningsvillkoren och asylprocedurdirektivet måste implementeras bättre 

och effektivare.129  

4.5.2 United Nations High Commissioner for Refugees 
I en rapport från februari 2015 gav UNHCR rekommendationer och kommentarer till 

EU-kommissionens förslag angående regler vid fastställandet av ansvarig 

medlemsstat när ensamkommande barn omfattas av Dublinförordningen. EU-

kommissionens förslag tar bland annat upp att det saknas regler för situationer när det 

ensamkommande barnet inte vill söka asyl i det land de befinner sig i. I EU-

domstolens vägledande beslut MA & Others v UK fastställs att barnet ska kunna få 

sin asylansökan prövad i det land barnet befinner sig i, även om barnet enligt 

ansvarskriterierna ska söka asyl i den första medlemsstat barnet rest in i eller redan 

sökt asyl i, såvida det är i enlighet med barnets bästa. EU-kommissionens förslag är 

därför att i en sådan situation ska asylansökan ske i det land barnet senast sökte asyl i, 

såvida det är med hänsyn till barnets bästa, vilket även UNCHR anser är en lämplig 

lösning. UNCHR understryker faktumet att ensamkommande barn är särskilt utsatta. 

För att säkerställa att ensamkommande barn har rätt att komma till tals och få en 

rättssäker asylprocess ska medlemsstater säkerställa att de tillhandahåller information 

anpassad efter ålder och mognad. Angående åldersbedömning rekommenderar 

UNCHR att detta ska ske så tidigt och effektivt som möjligt, för att påskynda 

fastställandet av ansvarig medlemsstat.  

UNHCR rekommenderar även att vid bedömningen av barnets bästa enlig artikel 6 i 

Dublinförordningen III, bör tilläggas att fastställandet av barnets bästa bör göras av 

personer med expertis angående skydd och omsorg för barn. Vidare menar UNCHR 

att barnets bästa ska vara den primära faktorn som ska tas hänsyn till, framför 

fastställandet av ansvarig medlemsstat. Detta innebär alltså hänsyn till faktorer som 

framgår i artikel 6.3 Dublinförordningen, såsom barnets hälsa och utveckling, 

säkerhet, samt hänsyn till barnets ålder och mognad. Vidare rekommenderas att 

ärenden som rör barn bör prioriteras framför ärenden som rör vuxna, för att tillgodose 

barnets bästa.130  

																																								 																					
129Europarådets parlamentariska församling,	http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=22016&Lang=EN hämtad 2016-04-05.	
130 UNHCR, http://www.refworld.org/pdfid/54e1c2924.pdf hämtad 2016-03-28.  
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5. Rättsfallsanalys  
i det här kapitlet kommer jag att genomföra en rättsfallsanalys utifrån de vägledande 

besluten i MiÖD samt EU-domstolen som angivits i undersökningsmaterialet. 

Domskälen kommer att analyseras utifrån frågeställningarna för att undersöka om 

barnets bästa och rätt att komma till tals i Barnkonventionen upprätthålls när beslut 

fattas enligt Dublin II och Dublin III.  

5.1 MIG:2010:21 
I detta ärende anför en kvinna och hennes underåriga barn att de riskerar att 

återsändas till hemlandet vid en överföring till Grekland enligt Dublin II på grund av 

det gravt bristande asylförfarandet. Vidare anförs att mottagningsvillkoren är 

undermåliga.131  

“Asylförfarandet i en av EU:s medlemsstater har bedömts vara så 
bristfälligt att en överföring av en asylsökande dit i enlighet med 
Dublinförordningen inte är förenlig med vare sig 12 kap. 1 § eller 2 § 
utlänningslagen och riskerar att strida mot artikel 3 i Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter. Även mottagningsförhållandena för 
asylsökande i medlemsstaten har ansetts vara så undermåliga att 
verkställigheten av ett beslut att överföra en person dit med stöd av 
förordningen riskerar att vara oförenlig med både 12 kap 1 § 
utlänningslagen och artikel 3 i konventionen. Det har därför vid 
tidpunkten för avgörandet bedömts föreligga skäl att med stöd av artikel 
3.2 i Dublinförordningen göra undantag från förordningens 
ansvarighetskriterier och i stället pröva asylansökan i Sverige.”132 

I detta prejudicerande beslut från MiÖD, konstateras att förhållandena i Grekland är 

gravt undermåliga. En rapport från en delegation utsänd av MIV och Amnesty visade 

på att asylsystemet och mottagandet är totalt kollapsat, vilket har lett till att 

asylsökande frihetsberövas då de inte kan få något boende, arbete och framförallt inte 

ens kan få sin asylansökan prövad. Denna hemlöshet och utsatthet drabbar sårbara 

grupper som barnfamiljer. I bästa fall får de saken prövad efter ett år, och då av polis 

som vid tidpunkten för detta var handläggare för asylärenden, även Dublinärenden. 

Vidare framkom det till MiÖDs kännedom att personer överförda till Grekland enligt 

Dublinförordningen tas i förvar vanligtvis direkt innan de på egen hand uppmanas att 

ansöka om asyl.  

																																								 																					
131 MIG: 2010:21 https://lagen.nu/dom/mig/2010:21 hämtad 2016-04-02.  
132 ibid. 
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MiÖD gör bedömningen att asylproceduren i Grekland inte lever upp till den standard 

som kan förväntas av medlemsstaterna. MiÖD hänvisar till 12 kap. 1 § och 2 § 

Utlänningslagen, om förbud mot verkställighet av beslut som riskerar medföra bland 

annat omänsklig behandling eller risk för återsändande till hemlandet där den sökande 

kan löpa en sådan risk.  MiÖD hänvisar även till artikel 3 EKMR om förbud mot 

tortyr, och konstaterar att en överföring till Grekland riskerar att medföra en 

kränkning av dessa artiklar. Därför bedömer MiÖD att det föreligger skäl att tillämpa 

artikel 3.2 i Dublinförordningen och därmed göra ett avsteg från förordningens 

ansvarskriterier och istället pröva asylansökan i Sverige. MiÖD beslutar att 

återförvisa ärendet till Migrationsverket för prövning av asylansökningarna i Sverige.  

Det kan konstateras enligt min mening att i MiÖDs domskäl nämns inte artikel 3 eller 

i 12 Barnkonventionen. Det enda som tas upp är att barnfamiljer är en sårbar grupp. I 

övrigt görs inget hänsynstagande eller bedömning enligt barnets bästa, utan 

bedömningen sker med hänvisning till art 3 EKMR och 12 kap. 1 § och 2 § 

Utlänningslagen. Den undermåliga situationen i Grekland vid tidpunkten för 

avgörandet innebar att ett generellt stopp av överföringar var aktuellt att införa, inte 

endast med hänsyn till sårbara grupper som barnfamiljer. Det kan konstateras utifrån 

domskälen att utrymmet för barnfamiljer att få sin ansökan prövad i Sverige när de 

omfattas av Dublinförordningen är begränsat trots att avsteg görs från förordningen, 

men det görs inte med hänsyn till barnets bästa.  Enligt Peczeniks rättsteori kan det 

konstateras att det föreligger en formell rättssäkerhet i domskälen, eftersom att alla 

relevanta etiska hänsyn inte har tagits hänsyn till i bedömningen.  

På grund av att MiÖDs bedömning inte tar hänsyn till barnets bästa och rätt att 

komma till tals anser jag att i det här beslutet har åtagandet gentemot 

Barnkonventionen inte upprätthållits. Enligt min mening kan det antas att en 

inkorporering hade stärkt åtagandet gentemot Barnkonventionen, eftersom att 

konventionen blir direkt tillämplig i domstol.  
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5.2 MIG 2013:23 
Frågan i detta mål rör en kvinna från Syrien och hennes minderåriga barn som anför 

att de riskerar att återsändas till hemlandet vid en överföring enligt Dublin II till 

Italien:  

“Migrationsverket kan i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen 
inte åläggas ett utredningsansvar som innebär att verket måste försäkra sig 
om att asylsökande inte riskerar att sändas vidare till hemlandet från den 
stat som är ansvarig för asylprövningen enligt förordningen. En 
överföring av asylsökande till Italien har vidare inte ansetts strida mot 12 
kap. 1 § och 2 § utlänningslagen och artikel 3 i Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter med anledning av asylförfarandet och 
mottagningsförhållandena i det landet. Med hänsyn till att verkställighet 
av överföringsbesluten emellertid har bedömts strida mot skyddet för 
familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen, ska prövningen av 
asylansökningarna ske i Sverige”.133 

 

I detta ärende har MIV och Migrationsdomstolen gjort olika bedömningar. 

Migrationsdomstolen menar att MIV inte har försäkrat sig om att de sökande inte 

riskerar att återsändas till hemlandet vid en överföring till Italien. 

Migrationsdomstolen anför att det krävs ytterligare utredning från MIV för att 

försäkra sig om att Sverige följer sina förpliktelser enligt artikel 3 EKMR och 

principen om non-refoulment (att asylsökande inte får återsändas varken till 

hemlandet eller till länder där de riskerar sändas till hemlandet, där de löper risk att 

utsättas för bland annat omänsklig behandling). MIV anför att Migrationsdomstolens 

beslut är ett kraftigt avvikande från EU-domstolens princip om att utgångspunkten ska 

vara att alla medlemsstater presumeras leva upp till sina åtaganden. MIV menar att 

det är först när den överförande medlemsstaten inte kan befinna sig i ovisshet om 

mottagarlandets eventuella systembrister som det strider mot artikel 3 EKMR. MIV 

menar att Sverige inte får ignorera om det förekommer systematiska brister i 

mottagarlandet, men när ovisshet om detta råder på grund av avsaknad av rapporter 

som visar på systembrister, ska den överförande staten utgå ifrån principen om 

ömsesidigt förtroende om att mottagarlandet lever upp till sina åtaganden. 

Systematiska brister måste alltså bevisas. MIV menar att ålägga en utredningsbörda 

om att inhämta garantier i mottagarlandets asyl och mottagningssystem strider mot 
																																								 																					
133MIG: 2013:23 https://lagen.nu/dom/mig/2013:23 hämtad 2016-01-09.  
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Dublinförordningens grundläggande principer om att vara ett effektivt system, då 

detta kräver längre handläggningstider för MIV. 

MiÖD konstaterar bland annat att avsteg från Dublinförordningens regler inte ska 

förekomma alltför ofta då det kan medföra en minskad förutsebarhet i tillämpningen 

av förordningen. MiÖD anser även att Migrationsverket inte kan åläggas ett 

utredningsansvar som innebär att inhämta uppgifter och garantier om asyl och 

mottagningsförhållanden i medlemsstaten överföringen ska ske till. MiÖD menar att 

detta undergräver Dublinförordningens grundläggande syfte att på ett effektivt sätt 

fastställa ansvarig medlemsstat och sätta igång asylproceduren så snabbt som möjligt. 

Vidare menar MiÖD att som utgångspunkt måste antagandet om att alla 

medlemsstater lever upp till sina åtaganden om asyl och mottagningsförhållanden 

gälla. Att följa upp dessa eventuella brister i mottagarlandet är en sak för EU- 

institutionerna, inte myndigheterna som ska fastställa beslut om överföring, enligt 

MiÖD. Dock menar MiÖD att Sverige måste upprätthålla sina åtaganden gentemot 

EKMR. MiÖD anser att ”småbrister” i Italiens asyl och mottagningssystem inte visar 

på systembrister och därför lever upp till sina förpliktelser och har ett rättssäkert 

asylsystem. MiÖD fastställer att en överföring av familjen inte strider mot 12 kapitel 

1 § och 2§ om verkställighetshinder, samt artikel 3 EKMR om förbud mot tortyr. 

Däremot anser MiÖD att överföringen innebär ett intrång i sökandes rätt till respekt 

för familjeliv enligt artikel 8 EKMR. Detta på grund av att makens asylansökan sker i 

Sverige och att övriga familjen överförs till Italien. Omständigheten att MIV 

tillfrågade familjen om att alla familjemedlemmar skulle söka asyl i Italien istället 

skedde då samtliga redan befann sig i Sverige, vilket därför enligt MiÖD inte 

påverkar bedömningen av överföringen. MiÖD menar att hänsyn ska tas till rätten till 

familjeliv, och därför ska hela familjens asylansökningar prövas i Sverige. 

Gällande vilket utrymme det finns för asylsökande barn i familj att få sin asylansökan 

prövad i Sverige när de omfattas av Dublinförordningen kan det utifrån detta 

vägledande beslut konstateras att utrymmet är mycket begränsat. MiÖD fastslår att 

ofta förekommande avsteg från förordningen leder till minskad förutsebarhet och 

menar att detta kan skapa oreda i Dublinsystemet och understryker därför att det är 

viktigt att förordningen tillämpas i den utsträckning det är möjligt. Vidare poängterar 

MiÖD att det är av vikt att syftet med förordningen att effektivt fastställa ansvarig 

medlemsstat inte motverkas genom ökad utredningsbörda för MIV. MiÖD menar att 
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Sverige måste leva upp till sina förpliktelser gentemot Dublinförordningen och 

garantera att asylsökande får tillgång till asylproceduren så snabbt som möjligt genom 

att effektivt fastställa ansvarig medlemsstat, och undvika att göra avsteg från 

förordningens ansvarskriterier. Utifrån artikel 8 EKMR finns vissa möjligheter för 

barn i familj att få sin asylansökan prövad i Sverige. Dock kan det konstateras att 

detta utgår ifrån en samlad bedömning av familjens rättigheter som helhet. Därmed 

har hänsyn inte tagits till varken barnets bästa eller rätt att komma till tals, vilket även 

FN:s Barnrättskommitté påpekat som en brist att barns egna asylskäl sällan utreds.  

MiÖD talar om vikten av förutsebarhet som ett argument emot att inte göra avsteg 

från överföringar alltför ofta. Principen om ömsesidigt förtroende tycks prioriteras 

framför att säkerställa ett rättssäkert och lämpligt asyl- och mottagningssystem i 

mottagarlandet. Denna prioritering är inte förenlig med barnets bästa, då dessa behov 

inte sätts i främsta rummet enligt Barnkonventionen artikel 3, eller ens vägs in enligt 

1 kapitel 10§ UtlL. För det fall en sådan prioritering görs när det råder ovissa 

garantier om asyl- och mottagande ska det motiveras och framgå att beslutet är med 

hänsyn till barnets bästa. Det kan konstateras att åtaganden gentemot 

Barnkonventionen inte är uppfyllda då artikel 3 och 12 inte är nämnda i domskälen, 

och inte heller utifrån dess motsvarigheter i svensk Utlänningslag. MiÖD konstaterar 

att Sverige måste följa sina åtaganden gentemot EKMR. MiÖD konstaterar att 

överföringen strider mot artikel 8 EKMR, men uttrycker inte att det är med hänsyn till 

de minderåriga barnens bästa eller att de får komma till tals, utan hänvisar till 

Sveriges förpliktelser gentemot rätt till respekt för familjelivet.  

Med stöd av Peczeniks rättsteori kan det konstateras att den materiella rättssäkerheten 

inte upprätthålls eftersom en avvägning inte görs mellan rättsregler och etiska hänsyn. 

Därmed föreligger den formella rättssäkerheten. Därför förefaller det vara så att enligt 

domskälen väger förpliktelsen gentemot Dublinförordningen tyngre i beslutet än 

upprätthållandet av Barnkonventionen. Om Barnkonventionen varit direkt tillämplig i 

svensk lag som Dublinförordningen är skulle större möjligheter till en materiell 

rättssäker avvägning finnas. 
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5.3 MIG 2015:17 
Frågan i detta mål avser huruvida en kvinna och hennes tre underåriga barn kan 

överföras från Sverige till Italien enligt Dublin III på grund av brister i asyl och 

mottagningsvillkoren. MiÖDs avgörande sammanfattas enligt följande:  

”Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när 
en familj med underåriga barn ska överföras till Italien i enlighet med 
Dublinförordningen måste det finnas garantier om att familjen kommer att 
tas emot på ett lämpligt sätt. Den generella garanti som Italien utfärdat är 
inte tillräckligt preciserad för att uppfylla de krav som Europadomstolen 
uppställer. Ytterligare individuella garantier måste hämtas in innan 
överföringen av familjen kan verkställas. Migrationsverkets utfästelse i 
beslutet om överföring att detta ska ske på verkställighetsstadiet får 
godtas”.134 
 

Likt föregående ärende, MIG: 2013:23, anför MIV att det inte föreligger några 

systematiska brister i Italien som skulle innebära ett generellt underkännande av 

Italiens förmåga att ta emot asylsökande barnfamiljer på ett lämpligt sätt. MIV menar 

att den generella garanti Italien utfört om mottagandet är tillräckligt även för 

barnfamiljer. Vidare menar MIV att det saknas en möjlighet och anledning att 

inhämta garantier kring mottagandet i landet, innan beslutet fattats och fastställts. 

Därför anför MIV att aktuella garantier ska inhämtas kort tid före verkställigheten till 

landet. Det är den verkställande myndigheten som har ansvaret att se till att Sverige 

uppfyller åtaganden gentemot internationella regelverk. Europadomstolens dom 

Tarakhel mot Schweiz, har inte fastställt något om när de aktuella garantierna ska 

inhämtas. Vidare menar MIV att det inte är möjligt att garantierna är så detaljerade 

innan beslutet fastställs. MIV anser att det är praktiskt omöjligt för Italien att 

garantera exempelvis boende långt i förväg, samt att en sådan noggrann utredning blir 

en börda för MIV.135 

MiÖDs bedömning är att asyl- och mottagningsvillkoren i Italien inte visar på 

systematiska brister som medför att asylsökande inte kan överföras dit enligt artikel 

3.2 Dublinförordningen. Dock anser MiÖD att den generella garantin som Italien har 

utfäst inte är tillräckligt detaljerad för att säkerställa ett lämpligt mottagande för 

barnfamiljer. Trots det gör MiÖD bedömningen att det inte finns anledning att 
																																								 																					
134 MIG: 2015:17 https://lagen.nu/dom/mig/2015:17 hämtad 2016-01-09.  
135 ibid. 
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ifrågasätta MIVs bedömning att detaljerade garantier inhämtas i verkställighetsstadiet, 

efter beslut fattats om överföring. MiÖD menar att om garantierna inte är tillräckliga 

kan MIV i sådant fall pröva asylansökningarna i Sverige. Kravet som ställs är att 

Italien vill ha besked från MIV om överföringsbeslut 15 dagar innan en verkställighet 

ska ske.136 

Angående vilket utrymme det finns i dagsläget för barn med vårdnadshavare, som 

omfattas av Dublinförordningen att få sin asylansökan prövad i Sverige kan det 

konstateras att utrymmet är mycket begränsat. Trots att MiÖD bedömer att 

garantierna som Italien utfäst inte är tillräckliga med hänsyn till barnfamiljer anses det 

rimligt att fatta beslut om överföring. Enligt min uppfattning är det en brist i 

säkerställandet av barns rättigheter att fatta beslut om överföring när garantierna inte 

är helt fastställda och fortfarande ovissa. För att undvika utredningsbörda inhämtas 

garantier om asyl- och mottagningsförhållanden sent i verkställighetsstadiet, vilket 

enligt min mening leder till ovisshet och dröjsmål för den asylsökande. Barnets bästa 

ska enligt Dublin III vara av största vikt vid beslut och åtaganden som rör barn, och 

garantier om ett lämpligt mottagande anser jag är för barnets bästa om det görs så 

tidigt som möjligt, snarare än så sent som möjligt.  

Enligt Peczeniks synsätt på rättssäkra beslut ska avvägningen göras baserad på 

rättsregler samt alla relevanta etiska hänsyn. Dock har Barnkonventionen inte 

upprätthållits eftersom att hänsyn inte tagits till barnets bästa och rätt att komma tills 

tals i domskälen. Enligt 1 kap. 10§ Utlänningslagen ska barnets bästa vägas in i 

bedömningen, vilket inte heller framgår i MiÖDs domskäl. Detta är en brist på både 

hänsyn till barnets bästa utifrån Barnkonventionen, och Utlänningslagen, men även 

den reviderade Dublin III som inkluderat att barnets bästa ska genomsyra alla beslut 

enligt i förordningen. Därmed anser jag att det inte framgår i domskälen att Sverige 

upprätthåller sina åtaganden utifrån Barnkonventionen när beslut fattas enligt 

Dublinförordningen. Enligt Peczeniks teori kan det konstateras att det föreligger en 

formell rättssäkerhet i MiÖDs rättstillämpning. Det kan konstateras att rättvisa i det 

individuella fallet, inte är uppfyllt då hänsyn inte tagits till barnets bästa och rätt att 

komma till tals, eftersom att det inte framgår i beslutet. Som tidigare nämnts i kapitel 

tre förklarar FN:s Barnrättskommitté och Barnombudsmannen att det ska framgå 

																																								 																					
136MIG: 2015:17 https://lagen.nu/dom/mig/2015:17 hämtad 2016-01-09.	
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tydligt om barnets bästa inte kan sättas i främsta rummet. Vidare framgår det inte 

heller i detta beslut barnets egna asylskäl, oavsett om de är desamma som föräldern – 

i sådant fall ska det redogöras för.  

Vidare kan det enligt mig konstateras att domskälen i MiÖDs beslut återigen visar på 

att Dublinförordningen tycks väga tyngre när det prioriteras att upprätthålla ett 

effektivt Dublinsystem genom att inte ålägga MIV utredningsbörda istället för att 

säkerställa att Barnkonventionen upprätthålls. Även här kan det konstateras att 

inkorporering av Barnkonventionen hade kunnat stärka barnets rättigheter genom att 

konventionen blir direkt tillämplig i domstol, vilket Dublinförordningen är.  

 

5.4 MA & other v UK  
Detta förhandsavgörande från EU-domstolen avser att klargöra vad som gäller för 

ensamkommande barn som ingett asylansökningar i fler än en medlemsstat när de 

omfattas av Dublin II. Målet rör tre ensamkommande som anför att deras ansökan ska 

prövas i landet de befinner sig i. Beslutet sammanfattas enligt följande: 

“Artikel 6 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 
februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en 
medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat ska tolkas så, att 
när – under sådana förhållanden som de som råder i de nationella målen – 
en underårig utan medföljande vuxen och utan familjemedlemmar som 
lagligen befinner sig i en medlemsstat har ingett asylansökningar i fler än 
en medlemsstat, så är det den medlemsstat där den underårige befinner sig 
efter att där ha lämnat in en asylansökan som ska anses vara ”ansvarig”.137 
 

Detta mål rör tre ensamkommande barn som ansökt om asyl i Storbritannien och 

dessförinnan sökt asyl i andra medlemsstater. Ärendena har därför handlagts 

gemensamt som underårig utan medföljande vuxen.  

Det första ärendet handlar om ett ensamkommande barn från Eritrea (MA) som 

ansökte om asyl i Storbritannien juli 2008. Myndigheterna i Storbritannien 

konstaterade att asylansökan redan ingetts av den sökande i Italien. Med tillämpning 

av artikel 3.2 beslutade Sectretary of State (utrikesministern) att pröva hennes 

																																								 																					
137	MA & other v UK 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0648:SV:HTML hämtad 
2016-03-26.  
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asylansökan och hon beviljades flyktingstatus 2010. Det andra ensamkommande 

barnet i målet är en eritreansk medborgare (BT) som ansökt om asyl i Storbritannien 

augusti 2009. Likaså i detta fall konstaterades att hon redan sökt asyl i Italien. De 

italienska myndigheterna accepterade överföringen och hon överfördes Italien. 

Därefter överklagade BT och hon återvände till Storbritannien där hon beviljades 

flyktingstatus, efter en tillämpning av artikel 3.2 Dublinförordningen. Det tredje 

ärendet rör ett ensamkommande barn som är irakisk medborgare (DA), som sökte asyl 

i Storbritannien november 2009. DA medgav att han redan sökt asyl i Nederländerna 

men överklagade överföringen, och efter en tillämpning av artikel 3.2 

Dublinförordningen beslöt Storbritannien att pröva asylansökan.  

EU-domstolen konstaterar att det inte är möjligt att endast utifrån bestämmelsens 

innebörd i artikel 6.2 Dublinförordningen (som fastställer att den medlemsstat som 

den ensamkommande ingett sin ansökan i ska vara ansvarig), avgöra om det är den 

första eller senaste asylansökan som avgör vilken medlemsstat som är ansvarig för 

prövningen. Tolkningen av bestämmelsen ska även beakta sammanhanget, och de mål 

som Dublinförordningen har, att så snabbt som möjligt fastställa ett beslut om 

ansvarig medlemsstat och sätta igång asylproceduren. Vidare ska det beaktas enligt 

EU-domstolen att ensamkommande barn är särskilt utsatta. Därför menar domstolen 

att det är av vikt att inte förlänga fastställandet om ansvarig medlemsstat och därmed i 

princip inte överföra ensamkommande barn till annan medlemsstat.  

EU-domstolen konstaterar, att för att barnets bästa ska komma i främsta rummet, 

krävs det att artikel 6.2 Dublin II tolkas på så sätt att ansvarig medlemsstat är där det 

ensamkommande barnet befinner sig efter att ha inlämnat en asylansökan där. Detta 

innebär alltså att om ett ensamkommande barn utan familjemedlemmar som lagligen 

befinner sig i andra medlemsstater, har ingett flera asylansökningar i olika 

medlemsstater, så är det den medlemsstat där det ensamkommande barnet befinner sig 

efter att ha inlämnat en asylansökan där. EU-domstolen fastställer att denna tolkning 

av artikel 6.2 inte innebär att ett ensamkommande barn som fått avslag på 

asylansökan i en första medlemsstat därefter kan ansöka om asyl i en annan 

medlemsstat, utan detta gäller fastställandet av vilken stat som är ansvarig för 
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asylansökan första gången.138  

Utifrån detta beslut från EU-domstolen kan det konstateras att det finns utrymme för 

ensamkommande barn som omfattas av Dublinförordningen att få sin ansökan prövad 

i Sverige med hänsyn till barnets bästa. Hänsyn har tagits till barnets bästa genom att 

domstolen i sin bedömning uttryckligen har beaktat barnets bästa vid tolkningen av 

artikel 6 i Dublin II. Vidare har EU-domstolen gjort tillämpningen av Dublin II med 

hänsyn till barnets bästa eftersom det i bedömningen har varit av vikt att fastställandet 

av ansvarig medlemsstat ska göras så snabbt som möjligt och därmed göra avsteg från 

en överföring, istället för en restriktiv tillämpning av förordningen. Det är en tydlig 

skillnad i domskälen i detta beslut från EU-domstolen jämfört med domskälen i 

MiÖD. EU-domstolen prioriterar att fastställandet av ansvarig stat ska ske med 

hänsyn till barnets bästa, vilket innebär att en överföring av ensamkommande barn 

ska undvikas. MiÖD fastlår i sina avgöranden att det istället är av vikt att 

Dublinförordningens syfte att snabbt fastställa ansvarig stat inte får motverkas och 

därför är utrymmet för avsteg från överföring mycket begränsat. 

Angående huruvida detta beslut är rättvist i det individuella fallet, anser jag att både 

artikel 3 och 12 har beaktats då barnen i dessa tre mål har kommit till tals då de anfört 

sin sak, samt att det framgår att barnets bästa beaktats uttryckligen. Här kan det alltså 

konstateras att materiell rättssäkerhet föreligger eftersom att etiska hänsyn har vägts 

in i bedömningen med hänsyn till barnets bästa. Vidare har bedömningen gjorts 

sammanhängande och konsekvent då detta beslut gällde tre mål, och samtliga 

bedömdes med hänsyn till barnets bästa. Genom att Barnkonventionen skulle vara 

direkt tillämplig i domstol efter en inkorporering i svensk lag, skulle på sikt 

rättspraxis skapas som kan öka rättssäkerheten för asylsökande barn som omfattas av 

Dublinförordningen.  

 

																																								 																					
138	MA & other v UK 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0648:SV:HTML hämtad 
2016-03-26.	
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6. Effekter av en inkorporering av Barnkonventionen i 
svensk lag 
I detta kapitel tas olika rapporter upp angående effekter av inkorporering av 

Barnkonventionen i svensk lag för asylsökandes barns rättigheter. Avsnitt 6.1 tar upp 

en rapport utgiven av Unicef Sverige och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga 

rättigheter. 6.2 tar upp rekommendationer från FN:s Barnrättskommitté angående 

inkorporering. I avsnitt 6.3 framgår ett rättsutlåtande om inkorporering av docent 

Karin Åhman, vid Uppsala Universitet. Rädda Barnens synpunkter på inkorporering 

tas upp i 6.4. Slutligen i 6.5 behandlas betänkandet Barnkonventionen blir lag av 

Barnrättighetsutredningen utifrån de punkter som betänkandet tar upp angående 

asylsökande barn och inkorporering av Barnkonventionen.  

6.1 ”Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar 
med Barnkonventionen som svensk lag”.  
I denna rapport som är ett samarbete mellan Unicef Sverige och Raoul 

Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitärrätt presenteras olika 

argument både för och emot inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag. Både 

FN:s Barnrättskommitté och Unicef Sverige förespråkar en inkorporering av 

Barnkonventionen för att säkerställa upprätthållandet av konventionen. Norge är ett 

exempel på att inkorporering av Barnkonventionen har varit framgångsrik, och även 

Danmark där Barnkonventionen är direkt tillämplig i domstol och räknas som 

rättskälla.139 Barnets bästa och rätt att komma till tals har transformerats i svensk 

lagstiftning, och återfinns omformulerade i utlänningslagen. Inkorporering skulle 

däremot innebära att konventionen är direkt tillämplig, och omformuleras inte, även 

om den översätts till svenska. Att en konvention inte är inkorporerad i svensk rätt 

innebär inte att Sveriges åtaganden gentemot internationella konventioner är utan 

betydelse. Dock kan det i vissa fall när internationell rätt framstår som oförenlig med 

svensk rätt leda till att domstolar i varje enskilt fall bedömer vilken regel som ska 

tillämpas. En konvention som inte inkorporerats i svensk rätt är inte juridiskt 

bindande i svenska domstolar.  

 

																																								 																					
139	”Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar med Barnkonventionen som svensk 
lag”, Stern, Rebecca, Jörnrud, Martin, s 5-6.	
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I rapporten konstateras att Barnkonventionen får begränsat inflytande i den faktiska 

rättstillämpningen eftersom folkrätten har störst betydelse i lagstiftning, inte i 

bedömningen av enskilda fall. 140  I rapporten tas det även upp att FN:s 

Barnrättskommitté konstaterar att vid konflikt mellan nationell lag och 

Barnkonventionen, ska företräde ges åt konventionens bestämmelser. 

Barnrättskommittén påpekar att målet i sig inte är inkorporering av 

Barnkonventionen, utan att konventionsstaterna uppfyller kravet på att nationella 

lagar överensstämmer med konventionens bestämmelser.141  

 

I rapporten framgår argument emot en inkorporering av Barnkonventionen som 

framförts av Barnkommittén (som tillsattes av regeringen 1996). I Barnkommitténs 

huvudbetänkande från 1997 Barnets bästa i främsta rummet konstateras att det finns 

övervägande nackdelar med inkorporering av Barnkonventionen i svensk rätt. Bland 

annat på grund av att konventionen innehåller bestämmelser av generell karaktär 

vilket medför att formuleringarna är vaga, och att en del bestämmelser är formulerade 

som ett medel, inte ett mål i sig. Exempelvis är artikel 12 ett medel för att barn ska 

uttrycka sina åsikter, inte ett mål, utan ett verktyg för att uppnå målet att ta tillvara 

deras åsikter. Vidare konstaterade Barnkommittén att det förelåg en risk för att 

domstolarna skulle tolka Barnkonventionen för restriktivt vilket skulle leda till ett 

försvagande av barns rättigheter. Enligt författarna i denna rapport konstateras dock 

att migrationsrätten flyttades från regering till förvaltningsdomstolar 2006, därmed 

ligger redan tolkningsansvaret sedan dess på domstolarna. Barnkommittén påpekade 

att Europakonventionen (som är inkorporerad i svensk lag) tolkas av 

Europadomstolen som beslutar om betydelsefull rättspraxis vilket underlättar 

nationell rättstillämpning. Barnkommittén menar att det inte finns någon sådan 

domstol som tolkar Barnkonventionen, vilket försvårar tillämpningen av 

konventionen 142  Författarna i rapporten menar att FN:s Barnrättskommittés 

kommentarer och uttalanden ger omfattande ledning och riktlinjer för hur 

Barnkonventionen ska tillämpas och tolkas.143  

																																								 																					
140 ”Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar med Barnkonventionen som svensk 
lag”, Stern, Rebecca, Jörnrud, Martin, s.11. 	
141	a.a. s. 7-9.	
142 a.a.	s. 12-13. Här återges delar av Barnkommitténs huvudbetänkande, Barnets bästa i främsta 
rummet (SOU: 1997:116). 	
143 a.a. s. 26. 	
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Det konstateras i rapporten att MiÖD har hittills inte i något vägledande avgöranden 

tagit upp artikel 3 och 12 i sina resonemang, trots transformeringen av dessa artiklar i 

svensk Utlänningslag. Möjligheten finns att MiÖD har gjort avväganden som 

inkluderar artikel 3 och 12, men att det inte har framgått i domskälen. Dock strider 

”tysta” resonemang mot FN:s Barnrättskommittés krav på att synliggöra och 

dokumentera Barnkonventionen i domskälen. Rapporten konstaterar att inkorporering 

av Barnkonventionen är ett effektivt sätt att uppnå målen med konventionen, då 

domstolar och myndigheter i större utsträckning blir tvungna att direkt tillämpa 

konventionen, och ställs till svars om så inte sker. 144 

 

6.2 Rekommendationer av FN:s Barnrättskommitté  
I rekommendationen från 2015 av FN:s Barnrättskommitté framgår brister i Sveriges 

upprätthållande av Barnkonventionen. Bland annat tas det upp att artikel 3 om barnets 

bästa inte tillgodoses på ett adekvat sätt i asylärenden. Det råder en brist både i 

förverkligandet av barnets bästa i praktiken, i tillämpningen av denna rättighet särskilt 

i asylärenden. Det råder även en brist i utbildning och kunskap om barnets bästa hos 

handläggare och beslutsfattare. Barnrättskommittén rekommendationer är att Sverige 

måste vidta konsekvensutredningar angående barns rättigheter för att fastställa 

innebörden av beslut som rör barn. Vidare rekommenderas att barnets bästa ska vara 

vägledande i alla beslut som rör barn, särskilt i asylärenden. För att genomföra detta 

rekommenderas utbildning för bland annat handläggare på Migrationsverket i att 

upprätthålla barnets bästa.145  

 

Angående artikel 12 i Barnkonventionen framgår att det även där råder en brist i 

implementeringen av denna rättighet i praktiken, bland annat i asylärenden. Vidare 

påpekades även en brist i att i 11 kap. 1a§ UtlL endast gäller barnets rätt att komma 

till tals när det inte anses vara olämpligt. Barnrättskommitténs rekommendationer är 

att artikel 12 i Barnkonventionen måste stärkas i praktiken, dels i rättsprocesser men 

även att system inrättas för att förverkliga barns rätt att komma till tals i praktiken, 

bland annat i domstolar. Vidare rekommenderas att bestämmelsen om att barn har rätt 
																																								 																					
144 Barnkonventionens status, en utvärdering av för och nackdelar med Barnkonventionen som svensk 
lag”, Stern, Rebecca, Jörnrud, Martin, 2011, s. 19.	
145FN:s Barnrättskommitté,	http://www.allmannabarnhuset.se/wp-
content/uploads/2014/06/Barnrättskommitténs-rekommendationer-2015.pdf s. 4, hämtad 2016-04-14.	
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att komma till tals såvida detta inte är olämpligt enligt 11 kap. 1a§ UtlL, ska 

upphävas. Istället ska det säkerställas att barn har rätt att komma till tals i alla beslut 

som berör dem, enligt Barnrättskommittén.146 

 

6.3 Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen 
 

Karin Åhman, docent i institutionell rätt vid Uppsala Universitet påpekar i detta 

rättsutlåtande att FN:s Barnrättskommitté flertalet gånger har visat på brister i 

upprätthållandet av Barnkonventionen, och rekommenderat att konventionen 

inkorporeras i svensk lag. Dessa rekommendationer är förvisso inte folkrättsligt 

bindande, men Barnrättskommittén har särskild kunskap och är den mest sakkunniga i 

att tolka konventionen. Därmed bör rekommendationerna särskilt beaktas. Åhman tar 

även upp att argumenten emot inkorporering som Barnkommittén konstaterade i 

huvudbetänkandet från 1997, inte kan ses som aktuella i dagsläget. Genom EU-rätten 

har tolkning av olika förordningar och rättsprinciper, i svensk rätt pågått under lång 

tid. Ett annat argument emot inkorporering är att Barnkonventionen till skillnad från 

Europakonventionen inte har en domstol som fattar bindande beslut. Däremot finns en 

praxis från Barnrättskommittén till stöd för konventionsstaterna i tillämpningen av 

Barnkonventionen, vilket även motverkar en eventuell restriktiv tillämpning i 

domstolarna.  

 

Slutligen konstateras att en inkorporering av Barnkonventionen i svensk rätt inte 

garanterar att barnets rättigheter stärks, däremot är chansen större att rättigheterna 

åberopas oftare och att en nationell praxis skapas. Vidare skulle kunskaperna om 

barnets rättigheter öka, och Barnkonventionen skulle kunna användas som instrument 

vid rättsliga tvister, istället för att enbart anpassas till utformning av lagar och regler. 

Vidare konstaterar Åhman att de individuella rättigheterna skulle stärkas i takt med att 

enskilda individer skulle åberopa konventionen i större utsträckning i domstol och 

inför myndighet.147 

 
																																								 																					
146FN:s Barnrättskommitté,	 http://www.allmannabarnhuset.se/wp-
content/uploads/2014/06/Barnrättskommitténs-rekommendationer-2015.pdf s. 5, hämtad 2016-04-14. 
147 Åhman, Karin, “Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen” 
http://www.jur.uu.se/LinkClick.aspx?fileticket=gsq7gxbrAE8%3D&tabid=5502&language=sv-SE s. 
20-24 hämtad 2016-04-15.  
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6.4 Rädda Barnen 
Enligt Rädda Barnen är det viktigt på vilket sätt Barnkonventionen blir lag i Sverige 

vid en inkorporering. I dagsläget är endast Europakonventionen för mänskliga 

rättigheter införd i svensk lag, därför menar Rädda Barnen att Barnkonventionen ska 

föras in i svensk lag på samma sätt. På så sätt blir Barnkonventionen en egen lag som 

också har företräde om det uppstår konflikt med en annan lag. För att säkerställa ett 

hållbart genomförande av inkorporeringen av Barnkonventionen är det av vikt att 

beslutsfattare använder sig av FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer och 

rekommendationer, vid tolkning av Barnkonventionen. Det är även viktigt att 

beslutsfattare och ombud utbildas i Barnkonventionens innebörd i praktiken. 

Utbildning skulle kunna ske tack vare inkorporering, vilket Norge är ett exempel på 

sedan Barnkonventionen inkorporerades i norsk lag.  

Vidare menar Rädda Barnen att inkorporering är ett långsiktigt arbete, men en 

nödvändig åtgärd för att genomföra förbättringar för barns rättigheter. Inkorporering 

skulle kunna resultera i att hänvisning till Barnkonventionen sker oftare i 

rättsprocesser, särskilt i domstolar. Med stöd av Barnrättskommitténs rättspraxis 

skulle Barnkonventionen kunna åberopas i domskälen. Angående barnets bästa och 

rätt att komma till tals skulle dessa artiklar väga tyngre om tolkningen skedde utifrån 

Barnkonventionen, istället för utifrån hur dessa artiklar har tolkats i svensk 

Utlänningslag. Rädda Barnen menar även att barnets rätt att komma till tals kan 

stärkas vad gäller asylsökande barnfamiljer.  Barnets egna asylskäl utreds sällan, 

vilket är en brist i upprätthållandet av artikel 12 i Barnkonventionen.148  

6.5 Betänkande av Barnrättighetsutredningen (SOU:2016:19) 
Den 19 februari 2015 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att kartlägga 

hur rättstillämpningen av lagar stämmer överens med barnets rättigheter enligt 

Barnkonventionen. Utredningen skulle även ta reda på för och nackdelar med en 

inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag och även lägga fram ett lagförslag 

om inkorporering av Barnkonventionen. Utredningen som antog namnet 

Barnrättighetsutredningen, lade fram betänkandet Barnkonventionen blir lag 

																																								 																					
148	Rädda Barnen, http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/barns-rattigheter-
samhallets-ansvar/barnkonventionen-som-lag/fragor-och-svar-om-barnkonventionen-som-lag-i-
sverige/ hämtad 2016-04-15. 	
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(SOU:2016:19), den 28 februari i år.149 Kartläggningen som utredningen låtit göra, 

omfattar endast barn som har ansökt om asyl. Fokus för kartläggningen är 

huvudsakligen MIVs slutgiltiga beslut i asylärenden. I särskilt fokus är huruvida 

rättstillämpningen överensstämmer med de grundläggande principerna i 

Barnkonventionen.150  

”Kartläggningen visar på̊ en rad brister när det gäller genomslaget för 
barns rättigheter enligt barnkonventionen. Tydligast är bristerna i fråga 
om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina 
åsikter.”151  

Av kartläggningen framgår att bedömningen av barnets bästa inte sker utifrån det 

enskilda barnets situation. Bedömningen visar sig ske utifrån generella uttalanden i 

policydokument och förarbeten. Det framgår inte heller vilka avvägningar och 

bedömningar som gjorts i fall när barnets intresse ska vägas mot andra intressen. 

Kartläggningen visar även att barns rätt att komma till tals inte uppfylls många 

gånger, och det motiveras inte varför detta inte har uppfyllts. 

Barnrättighetsutredningen konstaterar att en inkorporering av Barnkonventionen kan 

ge större utrymme för barns rättigheter i den offentliga debatten. Inkorporering kan 

även bidra till att brister i svensk lagstiftning kan identifieras och åtgärdas. Vidare kan 

konventionen, när den får status som lag, stärka barnets rättigheter vid en eventuell 

konflikt med annan lag. Barnets rättigheter stärks i praktiken genom en inkorporering, 

och på så sätt kan barnets rättigheter upprätthållas i större utsträckning än vad de görs 

idag. Det konstateras även att inkorporering är ett sätt att synliggöra barns rättigheter 

och även underlätta tillämpningen av Barnkonventionen då rättigheterna kommer 

finnas samlade i en lag där det framgår hur artiklarna hänger ihop. Det poängteras 

även att FN:s Barnrättskommittés rekommendationer är av stor vikt för att underlätta 

tolkningen av Barnkonventionen, då artiklarna är generellt formulerade.152  

Angående bestämmelserna om barnets bästa och rätt att komma till tals enligt 

Utlänningslagen, föreslår Barnrättighetsutredningen att dessa artiklar ska 

																																								 																					
149 SOU:2016:19, 
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-
svensk-lag-sou-2016_19.pdf s 2-3, hämtad 2016-03-10.   
150 a.a s 149-150. 
151 a.a. s. 21. 	
152 SOU:2016:19 
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-
svensk-lag-sou-2016_19.pdf s. 21-24.	
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omformuleras för att bättre stämma överens med artikel 3 och 12 i Barnkonventionen.  

Bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § Utlänningslagen föreslås få en tydligare 

koppling till artikel 3 i Barnkonventionen genom att det uttryckligen ska anges att 

barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i fall som rör barn.   Det föreslås även 

att det ska framgå i denna bestämmelse i Utlänningslagen, att vid bedömningen av 

barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. Angående artikel 12 i 

Barnkonventionen föreslås att 1 kap. 11 § Utlänningslagen ska omformuleras så att 

det tydligt framgår att barnet ska få relevant information om barnets rättigheter, hur 

handläggningen går till, och eventuella konsekvenser som beslutet kan medföra. Det 

föreslås även att denna bestämmelse i Utlänningslagen ska utvidgas till att gälla alla 

frågor som rör barnet, inte bara frågor gällande uppehållstillstånd. Det föreslås även 

att tillägget om att barn bara ska höras såvida det inte är olämpligt, ska tas bort för att 

säkerställa att barn ges möjlighet att komma till tals.153 Barnrättighetsutredningen 

konstaterar att det ska framgå att barnet getts möjlighet att komma till tals i de fall 

barn valt att inte framföra sin åsikt eller mening.154  

Det kan konstateras att det råder en samstämmighet bland dessa rapporter, 

rekommendationer och betänkandet från Barnrättighetsutredningen som tagits upp i 

detta kapitel. Nämligen att vad gäller barnets bästa och rätt att komma till tals enligt 

Barnkonventionen inte upprätthålls för asylsökande barn. Det råder även en 

samstämmighet om att inkorporering kan stärka barnets rättigheter. Utifrån 

rättsfallsanalysen i denna studie kan jag konstatera att det även finns brister i att 

upprätthålla barnets bästa och rätt att komma tills tals i MiÖDs domskäl.  

 

 
	

	

																																								 																					
153	a.a. s 28.	
154 a.a. s. 490.	
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7. Slutsatser 
I denna uppsats har jag haft för avsikt att undersöka huruvida barnets bästa och rätt att 

komma till tals i Barnkonventionen upprätthålls när beslut i MiÖD och EU-domstolen 

fattas enligt Dublinförordningen. Här kommer jag ge svar på frågeställningarna 

utifrån rättsfallsanalysen, den teoretiska ansatsen samt sekundärmaterialet.  

7.1 Vilket utrymme finns det för ensamkommande flyktingbarn samt 
barn med vårdnadshavare, som omfattas av Dublinförordningen att 
få sin asylansökan prövad i Sverige?  
 

I rättsfallsanalysen samt kapitlet om Dublinförordningen framgår det att utrymmet är 

mycket begränsat enligt avstegsreglerna i Dublinförordningen, i synnerhet för barn i 

familj. Denna studie har visat en brist i MiÖDs domskäl eftersom att hänsyn inte tas 

till barnets bästa och rätt att komma till tals. Hänvisning görs till artikel 3 i EKMR om 

rätt till skydd mot tortyr och omänsklig behandling, artikel 8 EKMR om rätt till 

familjeliv och artikel 12.1 UtlL om verkställighetshinder. Rätten till respekt för 

familjelivet säkerställer inte barnets bästa eftersom en helhetsbedömning görs, istället 

för barnets rättigheter som huvudfråga. Unicef Sverige och Raoul Wallenbergs 

Institutet för mänskliga rättigheter har i sin rapport dessutom påpekat att barnets bästa 

och rätt att komma till tals inte tagits upp som huvudfråga av MiÖD. Jag anser att 

MiÖD borde fatta vägledande beslut likt EU-domstolen som inkluderar principen om 

barnets bästa. MiÖD bör fatta vägledande beslut både för ensamkommande barn och 

barn i familj. Särskilt med tanke på att asylskälen sällan utreds gällande barn i familj, 

då familjens talan oftast förs av föräldrar. Det kan alltså konstateras utifrån 

rättsfallsanalysen att utrymmet även är mindre för barn i familj, eftersom det inte 

finns något vägledande beslut varken i MiÖD eller i EU-domstolen, som tar upp 

barnets bästa och rätt att komma till tals angående barn i familj.  

7.2 Följer Sverige sina åtaganden utifrån Barnkonventionen när 
beslut fattas enligt Dublinförordningen? 
	

Det kan konstateras att i de vägledande besluten från MiöD som uppsatsen tar upp, 

har Sverige inte upprätthållit sina åtaganden enligt Barnkonventionen, och därmed 

brutit mot sina folkrättsliga förpliktelser. Artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om 
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barnets rätt att komma till tals framgår inte i något av MiÖDs vägledande beslut som 

tas upp i studien. Som tidigare nämnt har bland annat FN:s Barnrättskommitté 

fastslagit att barnets bästa och rätt att komma till tals hänger ihop. För att bedöma 

barnets bästa är det av vikt att barnet ges möjlighet att komma till tals. Med stöd av 

Peczeniks rättsteori kan det konstateras att det föreligger formell, men inte materiell, 

rättssäkerhet i MiÖDs tillämpning av Dublinförordningen. Eftersom att hänsyn inte 

tagits till alla relevanta etiska hänsyn, det vill säga barnets bästa och rätt att komma 

till tals. Därmed är besluten inte rättvisa i det individuella fallet eftersom det inte 

föreligger en materiell rättssäkerhet. Beslut om överföring fattas trots att det råder 

ovisshet om ett adekvat asyl- och mottagningsförfarande. Därför anser jag att det inte 

är med hänsyn till barnets bästa, utan istället prioriteras en formell rättssäkerhet. 

Dessutom anser jag att det inte heller är det mest effektiva sättet att fastställa ansvarig 

medlemsstat, eftersom risken finns att ett nytt beslut behöver fattas vid 

verkställighetsstadiet. För det fall ett nytt beslut behöver fattas åläggs MIV ytterligare 

handläggning, men framförallt lämnar de sökande i förlängd ovisshet. 

Dublinförordningen är tillämplig trots att det inte finns garantier om ett rättssäkert 

asylförfarande och lämpligt mottagande. Det faktum att medlemsstater inte håller 

samma standard och kan upprätthålla dessa grundläggande garantier, vittnar enligt 

mig om att tillämpningen av Dublinförordningen inte säkerställer barnets bästa i 

flertalet medlemsstater. Vidare anser jag att, enligt artikel 13 Dublin III, som anger att 

illegal inresa i en medlemsstat medför att den sökande omfattas av 

Dublinförordningen och ska därför överföras till första inreseland, inte bör gälla 

barnfamiljer eller ensamkommande barn eftersom det i dagsläget inte finns några 

lagliga vägar in i Europa.155 Detta har även Europarådets församling rekommenderat. 

Presumtionen om att samtliga medlemsstater upprätthåller en grundläggande standard 

för asyl och mottagande är inte rimligt. Vidare har EU-domstolen redan konstaterat att 

ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp och ska i största mån undantas från 

Dublinförordningen regler, såvida det är för barnets bästa. Med detta sagt är det enligt 

min mening rimligt att barn i familj ska undantas, då beslut gällande dessa barn även 

ska utgå från barnets bästa.  

																																								 																					
155 Riksdagen,  https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sakra-lagliga-vagar-
att-soka-a_H302871/?text=true hämtad 2016-04-20.  
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Gällande EU-domstolens beslut kan det däremot konstateras att hänsyn har tagits till 

barnets bästa och rätt att komma till tals i domskälen. Artikel 6 i Dublin III har 

uttryckligen tolkats av EU-domstolen så att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet. Förvisso är EU-domstolens beslut bindande för Sverige, dock avser beslutet 

endast ensamkommande barn. Det är en rättssäkerhetsbrist för asylsökande barn, i 

synnerhet barn i familj, som omfattas av Dublinförordningen att domskälen i MiÖDs 

beslut inte tar hänsyn till barnets bästa och rätt att komma till tals. Särskilt med tanke 

på att MiÖDs beslut är vägledande och bindande för MIV och Migrationsdomstolen.   

7.3 Kan inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag öka 
rättssäkerheten för ensamkommande flyktingbarn, samt barn med 
vårdnadshavare, som omfattas av Dublinförordningen?  

  
Rättsfallsanalysen har visat på en brist i rättstillämpningen av Barnkonventionen, och 

därmed att konventionens rättsliga ställning behöver stärkas. Domskälen i MiÖDs 

vägledande beslut upprätthåller inte Barnkonventionen vid tillämpningen av 

Dublinförordningen. Det är av stor vikt att MiÖD som är sista och slutgiltigt 

avgörande instans i asylproceduren fattar vägledande beslut som uttryckligen tar 

hänsyn till barnets bästa och rätt att komma till tals. Även Unicef Sverige och Raoul 

Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter har i sin rapport om inkorporering av 

Barnkonventionen, uttryckligen påpekat denna brist i MiÖDs domskäl.  

En inkorporering av Barnkonventionen hindrar inte svensk lagstiftning från att göra 

ytterligare säkerställande av barnets bästa. Argumentet att barnets bästa i 

Barnkonventionen är vagt formulerad (som togs upp av Barnkommittén) är alltså inte 

ett hinder för att göra tillämpningen tydligare, genom rättspraxis. En annan fördel som 

kan konstateras är att en inkorporering kan bidra till uppmärksamhet hos domstolar 

om Barnkonventionen och på så vis främja att den efterlevs i större utsträckning. En 

inkorporering kan förhoppningsvis även sätta press på MiÖD att tillämpa barnets 

bästa och rätt att komma till tals på sådant sätt att dessa rättigheter tydligt framgår i 

domskälen. Detta kan i sin tur påverka bedömningen i Migrationsdomstolen och MIV 

då de är bundna av MiÖDs vägledande beslut. Som en del av CEAS kan 

inkorporering och tydligare tillämpning av Barnkonventionen även ge Sverige 
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möjlighet att föregå med gott exempel. Detta är nödvändigt då rättsfall och rapporter 

visat på väldigt ojämna asyl- och mottagningsförhållanden i medlemsstaterna.  

Barnrättighetsutredningens betänkande visar även att största bristen i upprätthållandet 

av Barnkonventionen handlar om barnets bästa och rätt att komma till tals. 

Utredningen konstaterar även att vid sidan av inkorporering av Barnkonventionen ska 

även transformering av Utlänningslagen ske. Utredningen föreslår som tidigare nämnt 

att motsvarigheterna till Barnkonventionens artikel 3 och 12 i Utlänningslagen 

behöver stärka barnets rättigheter ytterligare. Detta ska göras genom att bedömningen 

av barnets bästa sker genom att ge barnet möjlighet att komma till tals. Utredningen 

föreslår även att denna rättighet ska säkerställas ytterligare genom att exempelvis 

förtydliga rätt till information. Dock kan jag tycka att översättningen av 

Barnkonventionen i Utlänningslagen kan förtydligas ännu mer. I artikel 3 i 

Barnkonventionen anges det att barnets bästa ska komma i främsta rummet (primary 

consideration), medan i 1 kap 10 § UtlL har det översatts till att barnets bästa särskilt 

ska beaktas. Genom att översätta det i Utlänninglagen till att barnets bästa ska komma 

i främsta rummet, kan det förtydligas att barnets bästa är ett intresse som ska tas 

hänsyn. Det kan i sin tur medföra att domstolar måste motivera att och hur när andra 

intressen väger tyngre.  

Min slutsats är alltså att en inkorporering skulle öka rättssäkerheten för asylsökande 

barn då Barnkonventionen skulle vara direkt tillämplig i domstol, vilket 

Dublinförordningen är. Inkorporering skulle kunna ge incitament för MiÖD att fatta 

vägledande beslut som uttryckligen inkluderar Barnkonventionen. Detta är av vikt för 

att barnets bästa ska genomsyra alla beslut som rör dem i de instanser som påverkar 

deras beslut. Detta skulle även skapa rättspraxis i ärenden som rör barn som omfattas 

av Dublinförordningen. Enligt min mening kan beslutsfattandet effektiviseras ju 

tydligare barnets bästa uttrycks. Detta skulle även skapa stärkta enskilda rättigheter 

för barn att kunna pröva sin sak i domstol. Vidare skulle en överföring till bristfälliga 

mottagningsförhållanden anses mindre rättfärdigt eftersom individen bedöms med 

större hänsyn och beaktande i takt med att barns rättigheter stärks.  

Rättsfallsanalysen, rapporter om inkorporering, rekommendationer från FN:s 

Barnrättskommitté samt betänkandet av Barnrättighetsutredningen har visat på ett 
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behov av att barnets rättigheter behöver stärkas och därför är en inkorporering av 

Barnkonventionen ett nödvändigt steg på vägen.  

 

7.4 Innebär rättssäkra beslut i Migrationsöverdomstolen och EU-
domstolen, att de är rättvisa i det individuella fallet för 
ensamkommande flyktingbarn samt barn med vårdnadshavare? 
	

För att rättssäkra beslut ska vara rättvisa krävs det enligt Peczeniks rättsteori att alla 

relevanta etiska hänsyn i ärendet ska vägas in i bedömningen. En sammanvägning ska 

göras mellan dessa etiska hänsyn och rättsreglerna. Ju mer förutsebar, och koherent 

den juridiska argumentationen är desto bättre upprätthålls rättssäkerhet, och kan 

medföra rättvisa beslut i enskilda fall. Angående hänsyn till barnets bästa och rätt att 

komma till tals kan konstateras enligt Peczeniks synsätt att dessa hänsyn måste vägas 

in och därefter fattas beslut om vad som väger tyngst i det enskilda fallet. Den 

materiella rättssäkerheten bidrar till rättvisa i individuella fall genom att ta hänsyn till 

etiska hänsyn.  

Slutsatsen kan dras att MiÖD brister i att upprätthålla den materiella rättsäkerheten då 

en avvägning och hänsyn till etiska värden, såsom principen om barnets bästa inte 

görs. Därmed tillämpar MiÖD en formell rättssäkerhet. Dessutom tycks förutsebarhet 

och effektivitet prioriteras vid tillämpning av Dublinförordningen, framför att göra 

avsteg från förordningen för asylsökande barn, i synnerhet barn i familj. I EU-

domstolens beslut är det däremot materiell rättssäkerhet som föreligger enligt 

Peczeniks teori, då barnets bästa och rätt att komma till tals uttryckligen har tagits 

hänsyn till.  

Min slutsats med stöd av Peczeniks rättsteori är att domskälen i MiÖD visar att 

besluten inte är rättvisa i det indivudella fallet. Eftersom etiska hänsyn som barnets 

bästa och rätt att komma till tals inte vägts in i bedömningen, vilket den materiella 

rättssäkerheten kräver - och är det generella målet för att åstadkomma en rättvis 

rättstillämpning. 
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om MiÖD och EU-domstolen upprätthåller 

barnets bästa och rätt att komma till tals enligt Barnkonventionen, när beslut fattas 

enligt Dublinförordningen. Uppsatsens undersökning har visat brister i åtagandet 

gentemot barnets rättigheter vid rättstillämpningen. Barnets bästa och rätt att komma 

till tals framgår inte i MiÖDs domskäl. EU-domstolen har fastställt att med hänsyn till 

barnets bästa ska asylprövningen ske i det land där det ensamkommande barnet 

befinner sig. Dock avser detta beslut inte barn i familj. 

Mina slutsatser är att det fortfarande kvarstår mycket att göra för att Dublin III ska 

vara ett hållbart system för asylsökande barn, i synnerhet för barn i familj. Avsikten 

var att skapa ett enkelt och effektivt system för att fastställa ansvarig medlemsstat, 

men i praktiken sker det motsatta när asylsökande försätts i lång väntan och ovisshet. 

Det är dessutom kontraproduktivt att bygga en regel kring att irreguljära migranter 

ska överföras till första medlemsstat de rest in i, samtidigt som det inte finns lagliga 

vägar att ta sig in i Europa. Ett annat uppenbart problem med Dublin III är att alla 

medlemsstater inte kan garantera ett lämpligt asyl- och mottagningssystem.  

Skillnaderna är stora mellan medlemsstaterna. Detta går emot de kraven på asyl-och 

mottagningssystem som förutsätts av CEAS.  Alltså är presumtionen om att alla 

medlemsstater kan upprätthålla minimikraven för asylprocedurer och mottagande inte 

rimlig.  

En annan brist i den nuvarande Dublinförordningen är att det inte finns ett system för 

att generellt ställa in överföringar till vissa stater. Detta innebär att varje fall måste 

bedömas individuellt och att medlemsstaterna är tvungna att bedöma huruvida andra 

medlemsländer lever upp till sina internationella åtaganden. Dock enligt MiÖDs 

vägledande beslut (MIG:2015:17) kan detta utredningsansvar inte åläggas 

Migrationsverket. Det innebär att garantierna inte behöver säkerställas vid beslut om 

överföring. Detta sker först i verkställighetsstadiet. Det är en rättssäkerhetsbrist för 

den enskilda individen att konsekvensen av systematiska brister är oviss. 

Konsekvensen blir att det krävs starka skäl för att göra avsteg från 

Dublinförordningen, eftersom utrymme för avsteg är mycket begränsat även i 

verkställighetsstadiet.  
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Uppsatsen har även visat på att en inkorporering av Barnkonventionen är nödvändig 

för att stärka barnets rättigheter vid tillämpningen i MiÖD. Åtagandet gentemot 

Dublinförordningen tycks väga tyngre än Barnkonventionen i MiÖDs domskäl 

eftersom att utrymmet för avsteg är mycket begränsat. MiÖD poängterar även att 

MIV inte kan åläggas ett utredningsansvar för att säkerställa garantier om adekvata 

asylprocedurer och mottagande. I MiÖDs domskäl framgår inte att hänsyn tas till 

Barnkonventionen. Därför anser jag att en inkorporering är nödvändig för att öka 

rättsäkerheten för asylsökande barn.  

På grund av att barnets bästa och rätt att komma till tals inte upprätthålls i MiÖD, och 

att Dublinsystemet fortfarande innehåller brister, anser jag att asylsökande barn, i 

synnerhet barn i familj, i större utsträckning ska undantas från Dublinförordningens 

regler. Detta anser jag ska gälla åtminstone tills CEAS upprättat ett bättre fungerande 

asylsystem bland medlemsstaterna. Framförallt tills att Barnkonventionen fått större 

genomslagskraft i MiÖDs domskäl.  
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