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Easos verksamhet för domstolar och tribunaler

Easo koncentrerar, i egenskap av Eu:s centrum för expertis inom 
internationellt skydd, sina insatser på att bidra till att Eu:s asylregelverk 
genomförs i praktiken på ett effektivt, enhetligt och konsekvent sätt.

Easo stöder medlemsstaterna i att kontinuerligt förbättra 
kvalitetsstandarderna för asylsystemen, med det slutgiltiga målet att 
uppnå ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem.

Easo tar fram en fortbildningsserie för domstolsanställda 
tillsammans med representanter från domstolar och tribunaler 
från medlemsstaterna och associerade länder, med full respekt för 
rättsväsendets oberoende. resurserna omfattar rättsliga analyser, 
vägledande kommentarer till den som tillhandahåller juridisk 
utbildning och sammanställningar av rättspraxis för varje ämne som 
behandlas, förutom handboken om landinformation som innehåller en 
praktisk rättslig vägledning och sammanställd rättspraxis.

Detta utbildningsmaterial utvecklas av domare och för domare, och 
har som syfte att ge ledamöter av domstolar och tribunaler i alla 
medlemsstater och associerade länder en fullständig överblick över 
asylregelverket. Easo har genom sitt nätverk ett nära samarbete med 
nationella kontaktpersoner från medlemsstaterna och tredjeländer, 
institutioner som tillhandahåller juridisk utbildning, juridiska 
föreningar, Europeiska unionens domstol, Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna, uNHCr och andra relevanta aktörer.

De här fortbildningsresurserna används även vid Easos seminarier 
för yrkesmässig utveckling, vilka är skräddarsydda för ledamöter av 
domstolar och tribunaler i och utanför Eu.

För mer information, se https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals

https://easo.europa.eu/courts-and-tribunals 
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Befintliga utgåvor i fortbildningsserien  
(2020)

DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET

• Introduktion till det gemensamma europeiska asylsystemet för 
domstolar och tribunaler

FÖRVAR

• Förvar av personer som ansöker om internationellt skydd inom 
ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet

TILLGÅNG TILL ASYLFÖRFARANDEN

• Asylförfaranden och principen om non-refoulement

PRÖVNING AV ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT SKYDD

• rätt till internationellt skydd (direktiv 2011/95/Eu)
• Artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/Eu)
• undantag: Artiklarna 12 och 17 

i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/Eu)
• upphörande av internationellt skydd: Artiklarna 11, 14, 16 och 

19 i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/Eu)

BEVISVÄRDERING OCH TROVÄRDIGHETSBEDÖMNING

• Bevisvärdering och trovärdighetsbedömning inom ramen för det 
gemensamma europeiska asylsystemet

INFORMATION OM URSPRUNGSLÄNDER

• Praktisk rättslig vägledning avseende information om 
ursprungsländer
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Rättslig analys – Introduktion till det gemensamma europeiska 
asylsystemet

Denna rättsliga analys är en introduktion till 
det gemensamma europeiska asylsystemet, 
som hjälper domstolar och tribunaler 
att fullgöra sina respektive åtaganden 
i genomförandet av systemet.

Denna rättsliga analys innehåller följande:

• En överblick över den rättsliga grunden 
till det gemensamma europeiska 
asylsystemet, inbegripet en kort 
bakgrund till inrättandet.

• En inledande översikt över det 
gemensamma europeiska asylsystemets 
rättsliga instrument.

• En introduktion till det korrekta 
tillvägagångssättet enligt Eu-rätten för att tolka det gemensamma 
europeiska asylsystemets lagbestämmelser, inbegripet den viktiga 
frågan om när och hur en begäran om förhandsavgörande ska riktas 
till Eu-domstolen.

till analysen finns fogat en sammanställning av rättspraxis och bilagor, 
med särskilt fokus på det gemensamma europeiska asylsystemet. 
Här återfinns relevant primär- och sekundärrättslig Eu-lagstiftning 
och relevanta internationella konventioner med allmän eller regional 
räckvidd, samt viktig rättspraxis från Eu-domstolen, Europadomstolen 
och medlemsstaternas nationella domstolar och tribunaler. Denna 
analys är därför även en gemensam referenspunkt för alla de rättsliga 
analyserna i serien för yrkesmässig utveckling.

Målgrupp: Alla ledamöter av medlemsstaternas nationella 
domstolar och tribunaler som handlägger förfaranden eller mål på 
vilka det gemensamma europeiska asylsystemet är tillämpligt och 
den som tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_bg.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Introduction- to- CEAS JA_EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_it.pdf
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Rättslig analys – Rätt till internationellt skydd 
(direktiv 2011/95/EU)

Denna rättsliga analys innehåller följande:

• En allmän introduktion där analysens 
syfte och struktur anges, en 
överblick över tolkningsreglerna i det 
omarbetade skyddsgrundsdirektivet 
och en redogörelse för ansökningar om 
internationellt skydd och det begränsade 
utrymmet för mer förmånliga standarder.

• En detaljerad analys av villkoren 
för flyktingstatus och de kriterier 
som föreskrivs i det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet.

• En detaljerad analys av villkoren för 
subsidiärt skydd och de kriterier som 
föreskrivs i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Analysen kompletteras av en sammanställning av rättspraxis 
och bilagor.

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar 
och tribunaler som handlägger överklaganden eller genomför 
granskningar av beslut om internationellt skydd och den som 
tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT] [RU] (1).

(1) Översatt av uNHCr inom ramen för kvalitetsinitiativet i Östeuropa och södra Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_bg.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_de.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_el.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_es.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_fr.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP-Judicial-analysis-RU.pdf
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Rättslig analys – Artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU)

Den rättsliga analysen av artikel 15 c i det 
omarbetade skyddsgrundsdirektivet är 
ett användbart verktyg för domstolar 
och tribunaler som handlägger mål om 
internationellt skydd.

Denna analys rör endast en del av artikel 
15, vilken fokuserar på personer i behov av 
subsidiärt skydd på grund av ett allvarligt 
och personligt hot mot en civilpersons liv 
eller lem på grund av urskillningslöst våld 
i situationer av internationell eller intern 
väpnad konflikt.

Syftet är att hjälpa läsaren att förstå denna 
bestämmelse i skyddsgrundsdirektivet 
med hjälp av Eu-domstolens och Europadomstolens rättspraxis samt 
relevanta beslut av medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

Den rättsliga analysen är indelad i två delar:

• I del I analyseras rekvisiten i artikel 15 c.

• I del II undersöks hur bestämmelsen ska tillämpas i praktiken.

Bilaga A är ett beslutsschema med de frågor som domstolar och 
tribunaler behöver ställa när de tillämpar artikel 15 c.

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar 
och tribunaler som handlägger mål om internationellt skydd och den 
som tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c -Judicial -Analysis-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-IT.pdf
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Rättslig analys – Undantag: artiklarna 12 och 17 
i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU)

Denna rättsliga analys har till syfte att 
tillhandahålla en omfattande men inte 
uttömmande överblick över tillämpningen 
av grunderna för undantag i det 
omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Analysen illustrerar främst EU-domstolens 
rättspraxis och Europadomstolens 
domar samt relevanta avgöranden av 
medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

Denna rättsliga analys är i stora drag 
indelad i fyra delar:

• En inledande översikt över 
bestämmelserna om undantag.

• undantag från skydd som flykting.

• undantag från kraven för att betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande.

• relevanta processuella aspekter.

Dessutom tillhandahålls beslutsscheman i bilaga B, som innehåller 
en schematisk metod som kan användas av domstolar och tribunaler 
när de tillämpar antingen artikel 12 eller artikel 17 i det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet.

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar 
och tribunaler som handlägger överklaganden eller genomför 
granskningar av beslut om internationellt skydd och den som 
tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT] [RU] (2).

(2) Översatt av uNHCr inom ramen för kvalitetsinitiativet i Östeuropa och södra Kaukasus.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Exclusion- JA-BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion_Judicial-analysis-IT.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-RU.pdf
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Rättslig analys – Upphörande av internationellt skydd: artiklarna 11, 
14, 16 och 19 i skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU)

Denna rättsliga analys omfattar 
bestämmelserna om upphörande av 
internationellt skydd i förhållande till 
flyktingstatus och subsidiärt skydd 
i artiklarna 11, 14, 16 och 19 i det 
omarbetade skyddsgrundsdirektivet.
Dess fokus ligger huvudsakligen på Eu-
domstolens rättspraxis med avseende på 
det gemensamma europeiska asylsystemet 
samt medlemsstaternas nationella 
lagstiftning.
Analysen är i stora drag indelad i sju delar:
• En allmän översikt över upphörande 

av skydd.
• Processuella aspekter och frågor som hänför sig till bevisbörda och 

beviskrav.
• upphörande av skydd som flykting under omständigheter när 

upphörandet orsakas av handlingar från den enskilde.
• ändrade omständigheter i flyktingens ursprungsland.
• upphörande av skydd som flykting på grund av undantag och 

felaktiga uppgifter.
• upphörande av skydd som flykting om vederbörande döms för ett 

allvarligt brott eller utgör en fara för statens säkerhet.
• upphörande av subsidiärt skydd.

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar 
och tribunaler som handlägger överklaganden eller genomför 
granskningar av beslut om upphörande av internationellt skydd och 
den som tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [BG] [DE] [EL] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO- Ending- International- Protection- JA-BG.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_de.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/End_Inter_protection_Judicial_Analysis_GR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_es.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/ending-international-protection_it.pdf
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Praktisk rättslig vägledning avseende information om 
ursprungsländer

Ledamöter av domstolar och tribunaler 
ställs för närvarande inför en nästan 
överväldigande mängd information. 
Den praktiska rättsliga vägledningen 
ger en introduktion till användningen 
av information om ursprungsländer vid 
beslutsfattande om internationellt skydd 
i medlemsstaterna.

Den praktiska rättsliga vägledningen 
om information om ursprungsländer 
hjälper domare och beslutsfattare att 
säkerställa att deras användning av 
informationen i beslutsfattandet uppfyller 
de gemensamma kriterierna för rätt till internationellt skydd i det 
omarbetade skyddsgrundsdirektivet, liksom kraven på rättvisa och 
ändamålsenlighet i det omarbetade direktivet om asylförfaranden.

Denna praktiska rättsliga vägledning ska läsas tillsammans med den 
medföljande sammanställningen av rättspraxis med relevant rättspraxis 
från Eu-domstolen och Europadomstolen.

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar 
och tribunaler som använder information om ursprungsländer 
i beslutsfattande om internationellt skydd och den som 
tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna praktiska rättsliga vägledning är tillgänglig online på [DE] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/judicial-practical-guide-coi_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-practical-guide-on-COI-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Judicial-Practical-Guide-on-COI-IT.pdf
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Rättslig analys – Asylförfaranden och principen om 
non-refoulement

Denna rättsliga analys innehåller följande:
• En allmän introduktion med den rättsliga 

ramen för analysen, en överblick 
över tolkningsbestämmelserna i det 
omarbetade direktivet om asylförfaranden, 
analysens syfte och struktur samt en 
redogörelse för begreppen förfaranden och 
non-refoulement.

• En granskning av de allmänna 
bestämmelserna om definitioner i det 
omarbetade direktivet om asylförfaranden, 
dess räckvidd och de bestämmelser som 
styr hur asylförfarandet inleds.

• En detaljerad analys av bestämmelserna 
som styr asylförfarandet och överklagandet 
av beslut om överföring inom ramen för fastställandet av vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt 
skydd enligt förordning (Eu) nr 604/2013 (Dublin III).

• En detaljerad analys av de grundläggande principerna, skyddsåtgärder 
och förfarandegarantier för personer som ansöker om internationellt 
skydd enligt det omarbetade direktivet om asylförfaranden, inbegripet 
rätten att stanna kvar (non-refoulement).

• En detaljerad analys av bestämmelserna i det omarbetade direktivet om 
asylförfaranden som styr prövningen av ansökningar om internationell 
skydd i första instans och rätten till ett effektivt rättsmedel.

• En granskning av räckvidden för återvändandedirektivet 2008/115/Eg 
med relevans för asylförfaranden.

Målgrupp: Ledamöter av domstolar och tribunaler som behandlar 
frågor i samband med asylförfaranden och non-refoulement och den 
som tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna praktiska rättsliga vägledning är tillgänglig online på [DE] [EN] [ES] 
[FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum Procedures_JA_DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-IT.pdf
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Rättslig analys – Bevisvärdering och trovärdighetsbedömning 
inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet

Syftet med denna rättsliga analys är att 
granska hur ledamöter av domstolar 
och tribunaler, inom ramen för det 
gemensamma europeiska asylsystemet, 
antingen ska granska bevisvärderingar 
och trovärdighetsbedömningar från 
den beslutande myndigheten (eller 
domstol eller tribunal i lägre instans) eller 
själva genomföra bevisvärderingar och 
trovärdighetsbedömningar.
Denna rättsliga analys innehåller följande:
• En allmän introduktion till bevisvärdering 

och trovärdighetsbedömning i den 
asylrättsliga kontexten, inbegripet 
strukturen och räckvidden för denna analys 
och användningen av terminologi.

• En översikt över relevant Eu-regelverk.
• En översikt över det rättsliga sammanhanget, med ett fastställande av de 

olika uppgifter som ledamöter av domstolar och tribunaler har och en 
beskrivning av relevanta utmaningar.

• En analys av de särskilda principerna och standarderna om 
bevisvärdering och trovärdighetsbedömning mot bakgrund av Eu-
lagstiftningen och relevant rättspraxis.

• En analys av särskilda aspekter av bevisvärdering och 
trovärdighetsbedömning.

• En översiktlig redogörelse av de övergripande faktorer som ska beaktas 
vid bevisvärderingar och trovärdighetsbedömningar (del 6).

Målgrupp: Ledamöter av medlemsstaternas nationella domstolar och 
tribunaler som handlägger överklaganden eller genomför granskningar 
av beslut om ansökningar om internationellt skydd och den som 
tillhandahåller juridisk utbildning.

Denna praktiska rättsliga vägledning är tillgänglig online på [DE] [EN] 
[ES] [FR] [IT].

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-DE.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO Evidence and Credibility Assesment_JA_EN_0.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf
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Rättslig analys – Förvar av personer som ansöker om internationellt 
skydd inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet

Syftet med denna rättsliga analys är att den 
ska fungera som ett verktyg för domare 
som handlägger mål som rör förvar. Den 
ger stöd till den som är insatt i mål som rör 
förvar, och är en informativ, övergripande 
och användarvänlig analys för den som har 
liten eller ingen erfarenhet av att handlägga 
mål som rör förvar, när förvaret omfattas av 
en annan domstols behörighet.

Denna analys har utarbetats mot bakgrund 
av det faktum att lagbestämmelserna 
talar emot användning av administrativt 
förvar i första instans. I analysen anges 
de rättsliga grunderna för administrativt 
förvar inom det gemensamma europeiska 
asylsystemet och de olika formerna av förvar samt alternativen till 
förvar, varaktighet, villkor, förvarsanläggningar för personer som tillhör 
utsatta grupper och bevisbörda.

Analysen kompletteras med bilagor som omfattar relevant lagstiftning 
och ett beslutsschema. Den bifogade sammanställningen av rättspraxis 
lyfter fram relevanta mål från Eu-domstolen och Europadomstolen.

Målgrupp: Alla ledamöter av domstolar och tribunaler som 
handlägger mål om förvar.

Denna rättsliga analys är tillgänglig online på [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_FR.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_IT.pdf
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Kontakt
mer information om Easo och dess verksamhet:

www.easo.europa.eu

E-post: judicialsupport@easo.europa.eu

youtube.com/user/EASOChannel

linkedin.com/company/european-asylum-support-office

twitter.com/easo

facebook.com/easo.eu

http://www.easo.europa.eu
mailto:judicialsupport@easo.europa.eu
http://youtube.com/user/EASOChannel
http://linkedin.com/company/european-asylum-support-office
http://twitter.com/easo
http://facebook.com/easo.eu
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