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Rättslig kommentar
angående
Europadomstolens dom i målet Tarakhel
mot Schweiz, ansökan nr 29217/12
Bakgrund

Målet i Europadomstolen har anhängiggjorts av en afghansk man, hans
hustru och deras underåriga barn, som tillsammans rest in i Italien och
registrerats som asylsökande. Efter en kort vistelse i Italien reste familjen
vidare till Österrike och Schweiz. Schweiziska myndigheter beslutade att
överföra familjen till Italien med stöd av Dublinförordningen och anförde
att det saknades anledning att ifrågasätta att Italien levde upp till sina
förpliktelser enligt internationell och europeisk rätt. Familjen vände sig då
till Europadomstolen och åberopade att det förekom systematiska brister i
det italienska asylsystemet och att de därför skulle behandlas i strid med
artikel 3 i Europakonventionen. Vidare anförde de att familjen skulle
splittras i strid med artikel 8 i Europakonventionen om de tvingades
återvända till Italien.
Europadomstolens bedömning

Europadomstolen konstaterar först att den generella situationen i Italiens
asyl- och mottagningssystem vid domens avkunnande inte kan jämföras
med förhållandena i Grekland vid tidpunkten för M.S.S.-domen (se M.S.S.
mot Belgien och Grekland nr. 30696/09). Omständigheterna i sig motiverar
därför inte ett generellt stopp av överföringar av asylsökande till landet.
Däremot råder ingen tvekan om att Italiens kapacitet att ta emot asylsökande
personer är otillräcklig. En individuell bedömning måste därför göras i det
aktuella klagomålet.
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Vid Europadomstolen prövning av sökandenas sakförhållanden konstateras
först att Italiens handläggning av familjen Tarakhel inte går att jämföra med
Greklands handläggning av M.S.S. eftersom den sökande i det sistnämnda
avgörandet först hade tagits i förvar och därefter fått klara sig på egen hand
medan familjen Tarakhel omgående tagits omhand av de italienska
myndigheterna.
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Vid den framåtsyftande prövningen hänvisade Europadomstolen till
att den schweiziska staten hade inhämtat uppgift om att de sökande vid en
överföring skulle tas emot i en anläggning i Bologna. Europadomstolen
ansåg dock att informationen om anläggningen inte var tillräckligt detaljerad
och att tillförlitlig information om anläggningens fysiska förhållanden inte
inhämtats för att barnens bästa skulle kunna säkras. Vidare hade
schweiziska myndigheter inte inhämtat garantier för att familjen inte skulle
splittras varför även detta kunde vara en risk. Den schweiziska staten ansågs
därför inte ha försäkrat sig om att för det fall familjen skulle återvända till
Italien skulle de tas om hand på ett sätt som var anpassat till barnens ålder
och med beaktande av familjens enhet.
I och med att familjen fortfarande var kvar i Schweiz kom domstolen, med
14 röster mot 3, fram till att något brott av artikel 3 i Europakonventionen
inte hade skett, men om de sökande överfördes till Italien skulle detta kunna
vara en kränkning av bestämmelsen om den schweiziska staten inte
inhämtade garantier att familjen Tarakhel skulle tas om hand på ett korrekt
sätt.
Ny information

Som en följd av Europadomstolens dom har behöriga italienska
myndigheter försett samtliga medlemsstater med en garanti om att familjer
som överförs i enlighet med Dublinförordningen kommer att hållas samman
och placeras på boenden som är lämpliga för barnfamiljer. I april 2015
kommunicerade italienska myndigheter med EU-kommissionen och övriga
medlemsstater en lista med särskilda boenden som uppfyller de krav som
ställs i Europadomstolens dom och är särskilt avsedda för barnfamiljer som
överförs till Italien i enlighet med Dublinförordningen.
Bedömning

Migrationsverket konstaterar att Europadomstolens dom rör förhållandena i
Italien 2011 och att italienska myndigheter sedan dess har, med hjälp av det
europeiska asylkontoret (EASO), vidtagit en rad åtgärder för att öka
kapaciteten och förbättra förhållandena i mottagningssystemet. Därtill har
italienska myndigheter lämnat en garanti om att familjer hålls samman och
också upprättat boenden särskilt avsedda för barnfamiljer som ska överföras
i enlighet med Dublinförordningen. Det är därför Migrationsverkets
uppfattning att Italien idag uppfyller de krav som ställs av Europadomstolen
och att de garantier som nu lämnats är tillräckliga för att överföringar av
barnfamiljer till Italien kan genomföras utan ytterligare åtgärder.
Tidigare meddelad rättslig kommentar i denna fråga från den 21 november
2014 (Lifos nr. 33561) upphävs härmed.
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