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Felles europeisk asylsystem (CEAS) 

• Dublin III forordningen  EU 604/2013 

• Eurodac forordningen EU 603/2013 

• Statusdirektivet 2011/95/EU 

• Mottaksdirektivet 2003/9/EC; Recast 
2013/33/EU 

• Prosedyredirektivet 2005/85/EC; Recast 
2013/32/EU 

• NB! Institusjonene: EASO, CJEU 

 



Norske ambisjoner 

• Formaliserte avtaler: EØS, Dublin, Schengen, EASO,  

• Indirekte innflytelse av CEAS 

• Meld.st.9 (2009-2010) Norsk flyktning – og 
migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv: Pga 
Dublinsamarbeidet er resten av CEAS av betydning 
for Norge 

• Regjeringens arbeidsprogram 2016: Bidra til felles 
europeiske løsninger – norske interesser  må ivaretas 



Folkerettslig utgangspunkt 

• Suverenitetsprinsippet tilsier at stater selv 
bestemmer hvem de gir adgang til og opphold på 
territoriet 

• Regelen suppleres av MR- og flyktningrettslige 
normer  

• Non-refoulement prinsippet og 
flyktningkonvensjonen uten verdi om ikke stater 
forpliktet til å gi adgang til asylprosedyrer  

• Ingen folkerettslig regel at asylsøkere selv kan velge 
asylland 



Utl § 32 

• Første ledd b: En søknad om oppholdstillatelse  

etter  § 28 kan nektes realitetsbehandlet dersom 
søkeren kan kreves mottatt av et annet land 
som deltar i Dublin-samarbeidet 

• Fjerde ledd: Viktig 
gjennomføringsbestemmelse: Dublin III 
forordningen gjelder som norsk lov 

• Første ledd d: tredjelandsregelen jf DR art 3(3) 

 



Ikrafttredelse og deltakelse 

• Dublin III tråde i kraft 1 januar 2014 for alle 
deltakere 

• I tillegg til EU MS, er Norge, Liechtenstein, 
Island og Sveits med 

• Og EU-landene som har reservert seg mht 
felles asylsystem, DK, Storbritannia og Irland 



Dublin III viderefører Dublin II, med 
med visse forbedringer 

• Dublin-systemet er prosessuelt 
Realitetsbehandlig settes på vent. Tar lang tid 
for søker. Effektivitetsproblem 

• Flere rettssikkerhetsgarantier: barn, sårbare 
personer, hensyn til familiens enhet, vilkår for 
fengsling/internering, prosessuelle regler om 
tidlig varsling («early warning») når svakheter 
ved nasjonale asylsystemer 

 



Personkrets art 2 

• Art 2 g def begrepet «familiemedlem»: 

• Forutsetter at familien eksisterte i hjemland 
og omfatter: ektefelle, samboer, mindreårige 
barn, eller, dersom asylsøker er mindreårige, 
barnets foreldre eller en annen voksen 
ansvarlig person,  

• Art 2 h def begrepet «slektning» som tante, 
onkel, besteforelder 

• BB! Søsken ikke nevnt, men se f.eks. art 8 

 



Dublin III generelle prinsipper 

• Art 1 fastsetter kriterier og mekanismer for å 
bestemme hvilket land som skal være 
ansvarlig for en asylsøknad (søknad om 
internasjonal beskyttelse) 

• Art 3 (1) ett land skal være ansvarlig, men kun 
ett, i samsvar med kriteriene nedfelt i kap III 

• Art 3 (2): Hvis kriteriene ikke er dekkende, 
gjelder første asyllandsprinsippet  

 



Rettssikkerhetsgarantier 

• Søker har rett til å få informasjon om hva 
Dublin-sak innebærer, om rett til klage art 4 

• Informasjonsutveksling mellom stater art 34 jf 
art 31 og 32 bl.a. om sårbarhet (jf 
mottaksdirektivet art 21) 

• Det skal holdes et personlig intervju art 5 

• Særlige garantier for mindreårige art 6 jf BK 
art 3 

• Klageadgang og utsatt iverksettelse art 27 



Kap III art 7-15 
Kriteriene for ansvarsfastetting og hierarki 

• Fastlagt kriteriehierarki art 7 

• Mindreårige art 8 (1): «Where the applicant is an 
unaccompanied minor, the MS responsible shall be 
that where a family member or a sibling of the 
unaccompanied minor  

• Forutsatt at familiemedlemmet er «legally present» 
og at det er til barnets beste 

• Art 8(2): tilsv om en slektning kan ta vare på barnet 

• Samme forutsetninger 



Kriterier forts. 

• Hvis søker har familiemedlemmer som har fått 
beskyttelse (uavhengig av om familien 
eksisterte i hjemlandet), blir dette landet 
ansvarlig art 9 

• Flere familiemedlemmer er søkere samtidig, 
men i forskjellige land. Land blir ansvarlig for 
begge dersom familiemedlem har søknad  
under behandling art 10 



Kriterier forts. 

• Ad art 8-11 og art 16 («dependent persons»): 
hensynet til familiens enhet skal være et 
grunnleggende hensyn (jf forarbeider Prop 
26L) 

• UDI rundskriv 2014-001: søker må 
sannsynliggjøre påberopt slektskap 

• Praksis: streng fortolkning for å hindre 
utvanning av andre regler om 
familiegjenforening 

 



Kriterier forts. 

• Stat som har utstedt visum eller 
oppholdstillatelse, ansvarlig art 12 

• Ulovlig grensepassering eller opphold i minst 5 
mnd, stat som ikke har kontrollert godt nok 
blir ansvarlig art 13  

• Dersom søknad fremmes i internasjonalt 
transittområde, denne staten ansvarlig art 15 



Gjennomføringsbestemmelser  
kap V og VI art 18 flg 

• Stat som mottar søknad om beskyttelse, skal 
undersøke hvilken stat som er ansvarlig art 20(4) 

• Mekanismer for gjennomføring: 

• Tilbaketakelse: Stat må ta tilbake søker som tidligere 
har søkt beskyttelse der, men som har reist videre og 
søkt i nytt land (eller ikke søkt) 

• NB! Eurodac-treff  forenkler . Fortsatt art 3(2) som 
brukes mest 

• Overtakelse: stat blir ansvarlig etter kriteriene i kap 
III f.eks. ved hjelp av VIS: biometri bidrar til 
identifisering selv om reisedok kastet 



Frister 

• Dublinprosedyre skal starte med en gang 
søknad fremmes art 20 og anmodninger om 
hhv tilbaketakelse/overtakelse «as quickly as 
possible» art 23(2) og art 21(1) 

• Anmodning om overtakelse må sendes senest 
innen 3 mnd art 21, svar innen 2 mnd art 22 

• Anmodning om tilbaketakelse senest innen 2 
mnd art 23(2), (hvis ikke Eurodac-basert, 3 
mnd), svar innen 1 mnd art 25 

 



Klagemulighet art 27 

• Søker har rett til effektivt rettsmiddel art 27 

• Klagebehandling ved domstol eller domstolliknende 
organ  

• Kan settes rimelig frist art 27(2) 

• Juridisk bistand, språklig bistand art 27(5) 

• Utsatt iverksettelse art 27(3) jf utl § 90 annet ledd: 
Dersom utlending har fått vedtak om overføring til 
annet land, kan ikke iverksettes før UNE har tatt 
stilling til begjæring om utsatt iverksettelse eller 
behandlet klagen på vedtaket 



Internering/fengsling 

• Søker kan ikke holdes fengslet utelukkende 
med begrunnelse i Dublinprosedyre art 28(1) 

• Hvis «significant risk of absconding» (vesentlig 
unndragelsesfare jf utl §§ 106 og 106a) art 
28(2) kan fengsling benyttes for å sikre 
gjennomføring av Dublin-prosedyren 

• Fengsling så kort tid som mulig art 28(3) 

• Forhold i fengsel jf Mottaksdirektivet art 9-11 
art 28(4) 



Unntak  
Utl og uf 

• Saksbehandling i Norge dersom «tilknytning til riket» og 
Norge «nærmest til å realitetsbehandle», (utl § 32 annet ledd 
jf uf § 7-4  ellers «særlige grunner» (uf § 7-4 annet ledd).  

• NB! Minner om utl § 32 fjerde ledd og DR 

• Forarbeidene (ot.prp. 75 (2006-2007) om utl og UDIs 
rundskriv (RS 2014-001): forvaltningen skal behandle flest 
mulig saker i henhold til ansvarsfastsettelse i 
Dublinforordningen - strenge vurderinger i forbindelse med 
bruk av unntaksbestemmelsene 

• Konkret vurdering av § 32 annet ledd. Spesiell situasjon kan 
foreligge som gjør Norge nærmest til å saksbehandle f.eks. 
tolker fra Afghanistan 

 



Nærmere om unntak etter utl/uf  

Noen eksempler: 

• Familierelasjoner 

• Søskenrelasjon jf uf § 7-4 henvisning til DIII art 
2g 

• Helsemessige forhold 

• Sårbarhet/barn 

• Lang oppholdstid til Norge, særlige oppdrag 

• NB! Utl § 32, 3 ledd jf § 73 non refoulement 
prinsippet 



Unntak etter Dublin III 
 

Fortalen pkt 17 som utgangspunkt: 

Enhver medlemsstat bør kunne fravike 
ansvarskriteriene, særlig av humanitære og 
menneskelige hensyn, for å føre sammen 
familiemedlemmer, slektninger eller andre 
nærstående og behandle en søknad om int. 
beskyttelse selv om det ikke er dens ansvar etter 
kriteriene i kap III 



Art 3(2) para 2 

«Where it is impossible to transfer an applicant to the 
MS primarily designated as responsible because there 
are substantial grounds for believing that there are 
systemic flaws in the asylum procedure and in the 
reception conditions for applicants in that Member 
State, resulting in a risk of inhuman or degrading 
treatment within the meaning of art 4 of the Charter of 
Fundamental Rights…the determining MS shall 
continue to examine the criteria set out in ch III in 
order to establish whether another MS can be 
designated as responsible» 



«Dependency clause» og «humanitærklausul» 

• Art 16: Ved sårbarhet og avhengighet av søker pga 
graviditet, nyfødt barn, alder eller alvorlig 
funksjonshemming, skal MS sørge for at disse føres 
sammen under forutsetning av at familiebånd 
eksisterte i hjemlandet og samtykke fra  berørte 
personer – en obligatorisk skal-regel 

• Art 17(2): Inntil avgjørelse første instans er tatt, kan 
en stat anmode en annen om å ta over saken for å 
føre familiemedlemmer sammen av humanitære 
grunner (kulturhensyn). Samtykke en forutsetning – 
brukes sjelden/aldri 



Suverenitetsklausul Art 17 (1) 

«By way of derogation from article 3(1), 
each Member State may decide to examine 
an application for international protection 
lodged with it by a third-country national 
or a stateless person, even if such 
examination is not its responsiblitly under 
the criteria laid down in this Regulation» 



Systemsvikt/individuelle forhold 

• Systemsvikt jf art 3(2) 

• Neppe ment å utelukke individuelle forhold 
som brudd på EMK art 3 dersom det foreligger 
en reell fare («real risk») for 
menneskerettsbrudd (jf. 
«Soeringtesten»,1989) 

• Generell unntaksbestemmelse 
(suverenitstsklausulen) art 17(1) 



Eksempler på viktige Dublin 
avgjørelser EMD 

• Soering, 1989  - intro “real risk test”  

• M.S.S. v Belgium and Greece (30696/09). 
Storkammer dom 21 januar 2011 afghansk 
søker sendt fra Belgia til Hellas  

• Tarakhel v Sveits (29217/12). Dom 4 
november 2014 om retur av afghansk familie 
med små barn tilbake til Italia fra Sveits 

 



Dublin & CJEU 

• Sak C-411/10 N.S. og C-493/10 M.E. et al  

• Dom av  21 des 2011 fastslår at presumpsjonen om at MS 
respekterer EUs grunnleggende rettigheter er i strid med EU 
retten 

• Sak C-394/12 Shamso Abdullahi, 10 des 2013 

«-the only way in which the applicant for asylum can call into 
question the choice of that criterion is by pleading systemic 
deficiencies in the asylum procedure and in the conditins for the 
reception of applicants for asylum in that MS, which provide real 
risk…Problematisk avgjørelse. Neppe folkerettslig holdbar. 



Dublin & CJEU cont. 

• Sak C-648/11, MA et al, 6 juni 2013 om ansvar for 
påstand om beskyttelsesbehov fra enslig mindreårig 
asylsøker som har søkt asyl I mer enn én Dublin stat, 
Dublin II art 6, (tilsv Recast art 8) 

• EU Komm fulgt opp med forslag  

• Pågående forhandlinger mlm rådet og parlamentet 

• Ulike oppfatninger dersom sak ferdigbehandlet i et 
annet MS. Norge og DK returnerer 

 

 



«Early warning» 

• Hvis Kommisjonen, på bakgrunn av rapporter 
fra EASO anser det er «substantial risk» for at 
Dublin III ikke vil fungere pga problemer i et 
MS, f.eks.  grunnet alvorlig press på 
asylsystemet, skal Kommisjonen sammen med 
EASO gi anbefalinger og anmode om at det 
lages en handlingsplan 

• EASO samarbeider med/bistår pt flere MS 

• Opprinnelig forslag fra Komm «Freeze 
mechanism» 



Hva nå? 

• Dublin IV forslag var ventet i mars. Utsatt 

• Kommisjonen skal nå, etter planen legge frem 
en «Communication» 6. april 

• Diskusjon med MS etc. 

• Lovforslag ventet til rådsmøte 21. april 

• Innhold: mange rykter, ingen konkret 
kunnskap offentliggjort 

• Norge skal være med i forhandlingene 
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