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Europaudvalget har den 7. november 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 45 (Alm. 

del) efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF) til udlændinge- og integrati-

onsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 45: 

 

Vil en person, der har frafaldet sit asylkrav i eksempelvis Danmark, have mulighed 

for at indgive en ny asylanmodning i et andet EU-land, og i bekræftende fald hvil-

ke forudsætninger skal være opfyldt, for at en ny asylanmodning kan indledes? 

 

Svar: 

 

Jeg har forstået spørgsmålet sådan, at der spørges til, hvorvidt en tredjelands-

statsborger, der har frafaldet sin ansøgning om asyl i eksempelvis Danmark, har 

mulighed for at indgive en ansøgning om asyl i en anden EU-medlemsstat.  

 

Enhver udlænding, der opholder sig i en medlemsstat, kan indgive en ansøgning 

om asyl.  

 

Dublinforordningen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

604/2013 af 26. juni 2013, regulerer, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at 

behandle en asylansøgning indgivet af en tredjelandsstatsborger. Danmark delta-

ger i Dublin-forordningen i kraft af en parallelaftale. 

 

Det fremgår således af Dublinforordningens artikel 3, stk. 1, at medlemsstaterne 

behandler enhver ansøgning om international beskyttelse fra en tredjelandsstats-

borger eller en statsløs, der indgiver en ansøgning på en af medlemsstaternes 

område. En ansøgning behandles kun af den medlemsstat, der er ansvarlig efter 

kriterierne i Dublinforordningens kapitel 3.   

 

Det fremgår endvidere af Dublinforordningens artikel 18, stk. 1, litra c, bl.a., at en 

ansvarlig medlemsstat er forpligtet til at tilbagetage en tredjelandsstatsborger 

eller statsløs, der har trukket sin ansøgning om asyl tilbage under behandlingen, 

og som har indgivet en ansøgning i en anden medlemsstat, eller som opholder sig 

på en anden medlemsstats område uden opholdstilladelse.  
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Såfremt en asylansøger frafalder sin ansøgning om asyl i Danmark og efterfølgen-

de rejser til en anden medlemsstat og indgiver en ansøgning om asyl dér, er Dan-

mark således som udgangspunkt forpligtet til at tilbagetage den pågældende asyl-

ansøger efter Dublinforordningen.   

 

Det fremgår desuden af Dublinforordningens artikel 19, stk. 2, bl.a., at en med-

lemsstats forpligtelse efter Dublinforordningens artikel 18, stk. 1, litra c, som ud-

gangspunkt bortfalder, hvis den ansvarlige medlemsstat kan fastslå, at den på-

gældende asylansøger har forladt medlemsstaternes område i mindst tre måne-

der.  En ansøgning om asyl, som indgives efter en sådan fraværsperiode, betragtes 

som udgangspunkt som en ny ansøgning, der medfører en ny procedure til fast-

læggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig.   

 

Det fremgår endelig af Dublinforordningens artikel 19, stk. 3, bl.a., at en med-

lemsstats forpligtelse efter Dublinforordningens artikel 18, stk. 1, litra c, som ud-

gangspunkt bortfalder, hvis denne medlemsstat kan fastslå, at den pågældende 

asylansøger har forladt medlemsstaternes område i overensstemmelse med en 

afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, som er udstedt efter tilbagetræk-

ningen af eller afslag på ansøgningen om asyl. En asylansøgning, som indgives 

efter en faktisk udsendelse har fundet sted, betragtes som en ny ansøgning, der 

medfører en ny procedure til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvar-

lig.   

 

Såfremt det kan fastslås, at en asylansøger har forladt medlemsstaternes område i 

mindst 3 måneder, eller at den pågældende har forladt medlemsstaternes områ-

de i overensstemmelse med en afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, vil 

en ansøgning om asyl i en anden medlemsstat således blive betragtet som en ny 

ansøgning.   
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