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Historisk og dagsaktuelt bakteppe 

• UNHCR 70-årene/Europarådet og EC 80-årene – 

• Maastricht (1992) og Amsterdam-traktaten (1997) 

• Dublin konvensjonen, (1990) Dublin I, Schengen –
samarbeid (1985) og Schengen-konvensjonen (1990) 

• Dublin forordningen, EC No. 343/2003, Dublin II 

• Amsterdam-traktaten (1999) 

• Kommisjonens forslag til Dublin III(COM(2008)820 
final, recast 

• Dublin-samarbeidet  er en del av CEAS 

 

 

 



Felles europeisk asylsystem (CEAS) 

Første fase CEAS (1999-2004): 

• Statusdirektiv 2004/83/EC 

• Prosedyredirektiv 2005/85/EC 

• Mottaksdirektiv 2003/9/EC 

• Dublin forordning EC No 343/2003 

Andre fase: - 2012 

Andre regelverk av betydning: Returdirektivet, 

Familiegjenforeningsdirektivet, TP 

 



Hvilke land er med i Dublin II 

• EU MS nye og gamle, inkl Storbritannia og 
Irland  

• Danmark (siden 2006) 

• Norge (siden 2003) 

• Island (siden 2003) 

• Sveits (siden 2008) 

• Liechtenstein (siden 2012) 



Formål med Dublin-samarbeidet 

 

• Fastslå hvilket land som er ansvarlig for en 
asylsøknad  

• Sikre at søknad behandles av et land,  kun ett  

• Unngå ”asyl shopping” 

• Unngå ”refugee in orbit” situasjoner 

• Sikre effektivitet i asylsaksbehandlingen 

 



Formål forts. 

 

• Fremme fri bevegelse i EU-området uten indre 
grenser 

• Sikre beskyttelse i tråd med internasjonale 
forpliktelser 

• Sikre overholdelse av prinsippet om familiens 
enhet 

• Fremme byrde- og ansvarsfordeling? 

 



Dublin innhold 
”MR basics” 

 

• 1951 konvensjonen 

• Non refoulement prinsippet 

• MR, inkl EUs MR Charter (art 18 rett 
til asyl, art 19 non-refoulement-
prinsippet) 

 



Forutsetninger for samarbeidet 

• Felles forståelse og anvendelse av øvrige  

 CEAS-regelverk 

• Eurodac (2003) 

• VIS (2004) 

• Gjensidig tillit. Automatikk? 

• Solidaritet? (TFEU) Ikke gjennom ikke-
bruk av Dublin, men solidaritetsfondene 



Dublin II Innhold 

• Artikkel 3(1): kravet om at en asylsøknad skal 
behandles 

• Artikkel 3(2): suverenitetsklausulen 

• Artikkel 4(1): effektivitet i saksbehandlingen 
(skal starte så fort som mulig) 

• Artiklene 5-14: om ansvarskriteriene og 
hierarki 

• Artikkel 15: humanitærklausulen 

 

 



Dublin II innhold forts. 
Overtakelse og Tilbaketakelse 

 Når samarbeidsland plikter å ta 
tilbake:  

• Artikkel 16 (1)(a)-(b): Overtakelse jf 
nærmere i artikkel 17, 18, 19 

• Artikkel 16 (1)(c)-(e): Tilbaketakelse jf 
nærmere i artikkel 20 

 



Suverenitetsklausulen art 3(2) 

 By way of derogation from para 1, each 
Member State may examine an 
application for asylum lodged with it by a 
third-country national, even if such 
examination is not its responsibility 
under the criteria laid down in this 
Regulation 



Humanitærklausulen art 15 

• Any Member State, even where it is not 
responsible under the criteria set out in this 
Regulation, may bring together family 
members, as well as other dependent 
relatives, on humanitarian grounds based in 
particular on family or cultural considerations 

 

• Avhengig av søkers samtykke 



Folkeretten, Norge og Dublin 

• Asylsøker må gis adgang til territorium og 
asylprosedyrer  (FK, implisitt +art 33 non-
refoulement prinsippet) 

• Rett til å søke asyl (MR erklæringen art 14)kan 
i norsk rett avledes av utl § 28 

• Rettslig utg.pkt. konvensjonsforpliktelser om 
beskyttelse innebærer ikke at asylsøker har 
rett til fritt valg av asylland 

 

  



utl/uf 
Hovedregel 

• Dublin-samarbeid pga Schengen-samarbeid  

• Utl § 32 b En søknad om oppholdstillatelse 
etter § 28 kan nektes realitetsbehandlet 
dersom søkeren 

 kan kreves mottatt av et annet land som 
deltar i Dublin-samarbeidet slik dette er 
nærmere angitt av Kongen i forskrift” 

• Uf §§ 7-3 og 7-4 

 

  

 



Norge og Dublin 
Unntak 

 

• Utl § 32, 2 ledd: søknad skal 
realitetsbehandles i Norge dersom 
utlendingen har en tilknytning som gjør at 
Norge er nærmest til å behandle søknaden 

• Ekko i uf § 7-4 om tilknytning til riket.  

• Særlige grunner (helsemessige forhold som 
hovedregel ikke) 

• Utl § 32, 3 ledd: non-refoulement prinsippet, 
jf. utl § 73 

 

 



Forts. unntak 

 

• Jf. D II artikkel 3(2). Hensikt: ivareta hensyn 
som ikke alltid lar seg innfortolke under 
ansvarskriteriene i artikkel 5-14, men 

• Ot.prp. nr. 75 (2006-2007): videreføring av 
praksis + innstramming i Dublin regler, blant 
annet anvendelse på barn 



Typetilfeller og kumulasjon 

• Opphold i Norge m/oppholds- eller 
arbeidstillatelse i ett år eller mer. Midlertidig 
arbeidstillatelse teller ikke. 

• Familietilknytning, uf § 7-4 jf. DII art 2i 
definisjon av familiebegrepet (NB! DII art 15!) 

• Samboerforhold: konkret helhetsvurdering (RS 
2010-086) 

• Søsken? Mer usikkert.  

 

 



Tilknytning forts. og ”særlige 
grunner” 

• Stornemnd-sak okt 2009: retur til Italia. Tillagt 

 vekt  at mindreårig hadde fjern slektning i 
Norge. (NB! Kommisjonen forslag D III, søsken 
inntatt i definisjonen) 

• ”Særlige grunner”: Ifølge rundskriv skal 
terskelen være høy for anvendelse jf ordlyden 
i selve uf § 7-4 om helsemessige forhold 
(Mottaksdirektiv, forslag til Dublin III tar 
hensyn til sårbare asylsøkere) 

 



”Barnets beste” 

• BK art 3 jf utl § 3 

• BK art 22 pkt 2: barn som søker asyl skal sikres 
behøring beskyttelse og humanitær hjelp i 
utøvelse av rettigheter etter BK og andre 
konvensjoner. 

• F.o.m. april 2009: slutt med automatikk om 
ikke anvendelse av Dublin regler mht barn 

• Oktober  2009 3 saker i Stornemnd 



Non refoulement prinsippet og MR 
domstolen i Strasbourg 

 
 Spørsmål om direkte og indirekte 

refoulement/EMK art 3 

• Soering v. Storbritannia (1989) 

• T.I. v. Storbritannia (2000) 

• K.R.S. v. Storbritannia (2008) 

• M.S.S. v. Belgia og Hellas (2011) 

 



Norge i praksis 
Stornemnd-sak feb 2010 

 

• Retur til Hellas, irakisk asylsøker 

• Votering 6-1 i favør av retur til Hellas til tross 
for at stornemndas flertall anså 
asylprosedyren i Hellas som ”mangelfull”. 
Mindretallet la til grunn at klager ikke ville få 
tilgang til asylprosessen ved retur til Hellas og 
ikke sikret rettsikker realitetsbehandling. 

• Siden oktober 2010 frys av retur til Hellas fra 
Norge (MR domstolen, Rule 39)  



ECJ 

 Tre Dublin saker: 

• Sverige, Petrosian and Others 

 om frister mht 6 mnd. Dom 29 jan 2009 

• 21 desember 2011: avgjørelse i 2 Dublin saker 

 om Dublin & EUs MR acquis Storbritannia og 
Irland preliminary ruling, 

 N.S. og M.E. et al. 

  

 



Domstolsavgjørelse 

 Art 4 of the Charter of Fundamental Rights of 
the EU must be interpreted as meaning that 
the MS, including the national courts, may not 
transfer an asylum seeker to the ”MS 
responsible” within the meaning of DR II 
where they cannot be unaware that 
systematic deficiencies in the asylum 
procedure and in the reception conditions of 
the asylum seekers in that MS 



Forts.  

 amount to substantial grounds for believing 
that the asylum seeker would face a real risk 
of being subjected to inhuman or degrading 
treatment within the meaning of that 
provision. 



Evalueringrapporter fra 2006 til dd 

 UNHCR, ECRE, Europarådet m/fl 

• CEAS regelverkene tolkes og anvendes 
forskjellig i MS  

• Adgang til asylsprosedyrene ikke garantert 

• Barns sårbarhet (ref art 6) ikke vektlagt 

• Statistisk materiale gir ikke smlngrunnlag 

• Rush fra Dublin I til Dublin II (Dublin III?) 

 

 



Evalueringsresultater forts. 

• Asylsøkere lite samarbeidsvillige, 
integreringsbonus liten 

• Økt bruk av fengsling 

• Art 3(2) og 15 lite benyttet 

• Mangelfull effektivitet 

• Lite hensyn til sårbare asylsøkere 

 



EU Kommisjonen, 2007 rapport 

•   ”…overall, the mail objectives of the 

system, notably to establish a clear and 
workable mechanism for determining 
responsibility for asylum applications, have, to 
a large extent been achieved,…” 

• Mer nyansert i 2008. Reflektert i recast forslag 
til Dublin III og senere policy dokumenter, f.eks 
communication on enhanced intra-solidarity 
in the field of asylum COM(2011)835 final 

 
 



Viktige forslag i Dublin III 

• Recast art 4 styrket rett til informasjon 

• Recast art 5 rett til intervju 

• Recast art 26 rett til domstolsprøving, inkl tid 
til klageadgang (EP forslag: min 10 dg) 

• Automatisk oppsettende virkning under 
domstolsbehandling (7dg, EP 5 dg?) 

• Rett til juridisk assistanse 

• Freeze mekanisme (ikke retur til Dublin land 
m/problemer) 

 



Dublin III 

• Recast art 31: ny mekanisme som gir mulighet 
til å stanse overføringer til MS med 
systematisk  nedverdigende behandling eller 
hvor det er refoulement fare. Gjelder både i 
relasjon til manglende trygghet og i relasjon til 
overbelastning. Tidsfrist 12 mnd (6+6). 

• Positivt aspekt at forslaget overlater til 
Kommisjonen å foreta vurderinger av art 31 
tilfelle 
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