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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 augusti 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd 

(omarbetning) COM (2016) 465 final.  

 

Allmänna synpunkter 
 

Advokatsamfundet anser att det är positivt att ytterligare harmonisera 

mottagandesystemen hos medlemsstaterna genom att förbättra mottagandeförhållandena 

samt beredskapen inom EU.  

 

Advokatsamfundet är vidare av uppfattningen att det är positivt att det införs flera 

bestämmelser som stärker sökandens rättigheter. Som exempel kan nämnas artikel 5 om 

sökandens rätt till information, artikel 15 om sökandens tillträde till arbetsmarknaden 

under asylprocessen, artikel 22 om krav på att personal som arbetar med underåriga, 

inbegripet med ensamkommande barn, inte får vara registrerade för brott eller 

överträdelser relaterade till barn, artikel 23 som berör ensamkommande barns förmyndare 

och kontroll av dessa samt artikel 28 om beredskapsplanering. 

 

Det finns dock förslag i det reviderade direktivet som enligt Advokatsamfundets mening 

försämrar situationen för asylsökande, vilket utvecklas nedan. Dessa förslag motsätter sig 

Advokatsamfundet.  

 

Advokatsamfundet noterar likväl att det i artikel 4 anges att medlemsstaterna får införa 

eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser om mottagningsvillkor för sökande och av 
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dem beroende nära anhöriga som befinner sig i samma medlemsstat eller av humanitära 

skäl, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med detta direktiv. 

 

Advokatsamfundet noterar vidare att flera lagändringar kommer att behöva göras för att 

anpassa svensk lagstiftning till vad som föreslås enligt direktivet. Advokatsamfundet ser 

fram emot att i det fortsatta lagstiftningsarbetet få tillfälle att yttra sig över dessa 

kommande förslag.  

 

Artikel 6 Resehandlingar 
 

Förslaget innebär att ett mer restriktivt förhållningssätt rörande utfärdande av 

resehandlingar införs till nackdel för den enskilde. Advokatsamfundet motsätter sig 

förslaget och anser, utifrån den enskildes perspektiv, att det är rimligt att medlemsstaterna 

alltjämt bör förse den sökande med ett resedokument i större omfattning än vad som 

föreslås i det aktuella direktivet.  

 

Artikel 7 Bosättning och rörelsefrihet 
 

Advokatsamfundet anser att artikel 7 har en alltför vidsträckt och generell innebörd, vilket 

medför att den sökandes rättigheter och rörelsefrihet begränsas på ett oproportionerligt 

sätt, som inte kan anses vara nödvändigt. Bestämmelsen bör i stället utformas så att 

medlemsstaternas möjligheter att begränsa den enskildes rörelsefrihet endast tillåts när 

vissa preciserade och synnerligen motiverade omständigheter föreligger.  

 

Artikel 8 Förvar 
 

Punkt 3.b: Bestämmelsen anger förutsättningarna för att ta en sökande i förvar. 

Advokatsamfundet anser att bestämmelsen är för oprecis, vilket medför en risk för att en 

person kan tas i förvar på grund av andra omständigheter än risk för att den sökande ska 

avvika. Bestämmelsen bör omarbetas för att säkerställa att ett beslut om förvar kan 

komma att fattas enbart vid risk för att en sökande avviker.  

 

Artikel 9 Garantier för sökande som tas i förvar 
 

Den aktuella bestämmelsen kan enligt Advokatsamfundets mening uppfattas som att det 

föreslås begränsningar för en sökande att få kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde. 

Advokatsamfundet vill därför framhålla att det utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv inte får 

råda några tvivel om att en person som är tagen i förvar har rätt till kostnadsfritt rättsligt 

bistånd och biträde i hela förvarsprocessen. 

 

Punkt 6: Bestämmelsen anger att rättsligt bistånd och biträde åtminstone ska innefatta 

förberedelse av de handlingar som krävs samt deltagande i förfarandet inför de rättsliga 

myndigheterna på den sökandes vägnar. Advokatsamfundet anser att rätten för biträdet att 

träffa och överlägga med sökanden måste ingå i minimikravet. Detta bör, för att undvika 

otydligheter, klargöras i texten. 
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Punkt 8: Bestämmelsen innehåller en rätt för medlemsstaterna att införa belopps och/eller 

tidsgränser för tillhandahållandet av rättsligt bistånd och biträde, förutsatt att dessa gränser 

inte godtyckligt begränsar tillgången till rättsligt bistånd och biträde. Advokatsamfundet 

anser formuleringen är alltför vag och oprecis. Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till 

denna begränsning av rätten till rättsligt bistånd och anser att det kan medföra allvarliga 

rättsförluster för den enskilde.  

 

Punkt 9: Bestämmelsen innebär att medlemsstaterna har rätt att återkräva ersättning helt 

eller delvis från sökanden för dennes kostnader för rättsligt bistånd och biträde under vissa 

förutsättningar. Advokatsamfundet anser att detta kan innebära att sökanden ytterst 

begränsas i sin rätt till rättsligt bistånd och biträde. Formuleringen är dessutom inte 

tillräckligt transparent och det går inte att förutse konsekvenserna av detta. Rätten för 

medlemsstaten att i efterhand kräva ersättning för redan ersatta kostnader gör att det för 

den enskilde kan bli svårt att förutse kostnaden och även att bedöma behovet av rättsligt 

bistånd i förhållande till vad det kan komma att kosta den enskilde. Detta kan innebära att 

sökanden avstår från sin rätt till rättsligt bistånd och biträde, vilket kan innebära 

rättsförluster för den enskilde och även kan försvåra arbetet för de myndigheter som 

hanterar asylansökningar och överklaganden.  

 

Artikel 10 Förhållanden för förvar 
 
Punkt 4: Bestämmelsen ger medlemsstaterna möjlighet att under vissa omständigheter 

begränsa personers tillträde till förvarsanläggningar. Detta kan i sig innebära 

begränsningar för en sökande att kommunicera med sitt rättsliga biträde. 

Advokatsamfundet anser att medlemsstaten ska kunna begränsa tillträdet till 

förvarsanläggningen av hänsyn till den administrativa driften endast om särskilt 

starka skäl motiverar detta. 

 

Artikel 23 Ensamkommande barn 
 

Punkt 2 stycke 2: Bestämmelsen ger medlemsstaterna möjlighet att placera barn från 16 år 

i förläggningar för vuxna sökande, förutsatt att detta är till barnets bästa enligt artikel 

22.2. Advokatsamfundet vill i detta avseende framhålla att barn ska ges särskild omsorg 

och bo i särskilt lämpade boenden. Advokatsamfundet finner det oroande att 

medlemsstaterna bereds möjligheten att placera ensamkommande barn i förläggningar för 

vuxna, vilket kan innebära försämrade mottagandevillkor för barn från 16 år. Det kan 

även innebära att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med 

Barnkonventionens regler.  

 

Artikel 25 Överklagandeförfarande 
 

Punkt 3: Bestämmelsen innebär en rätt för medlemsstater att föreskriva att kostnadsfritt 

rättsligt bistånd och biträde endast ska ges till dem som saknar tillräckliga tillgångar 

och/eller endast genom de tjänster som tillhandahålls av juridiska rådgivare eller andra 

rådgivare som genom nationell rätt särskilt har utsetts för att bistå och företräda sökande. 
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Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till innehållet i bestämmelsen med hänvisning till att 

det kan begränsa den sökandes rätt till rättsligt bistånd på ett oproportionerligt ingripande 

sätt. 

 

Punkt 4.a: Bestämmelsen innehåller en rätt för medlemsstaterna att införa belopps- 

och/eller tidsgränser för tillhandahållandet av kostnadsfritt rättsligt bistånd och biträde, 

förutsatt att dessa gränser inte godtyckligt begränsar tillgången till rättsligt bistånd och 

biträde. Detta kan enligt Advokatsamfundets mening innebära allvarliga rättsförluster för 

den sökande. Advokatsamfundet ser allvarligt på denna begränsning av rätten till rättsligt 

bistånd och hänvisar till vad som anförts ovan avseende artikel 9 punkt 8. 

 

Punkt 5: Bestämmelsen innebär att medlemsstaterna har rätt att återkräva ersättning helt 

eller delvis från sökanden för dennes kostnader för rättsligt bistånd och biträde under vissa 

förutsättningar. Advokatsamfundet anser att detta kan innebära att sökanden ytterst 

begränsas i sin rätt till rättsligt bistånd och biträde. Formuleringen är dessutom inte 

tillräckligt transparent och det går inte att förutse konsekvenserna. Rätten för 

medlemsstaten att i efterhand kräva ersättning för redan ersatta kostnader gör att det för 

den enskilde kan bli svårt att förutse kostnaden och även att bedöma behovet av rättsligt 

bistånd i förhållande till vad det kan komma att kosta den enskilde. Detta kan innebära att 

sökanden avstår från sin rätt till rättsligt bistånd och biträde, vilket kan innebära 

rättsförluster för den enskilde och även kan försvåra arbetet för de myndigheter som 

hanterar asylansökningar och överklaganden. 
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