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Sammanfattning 

Uppsatsen tar avstamp i den ökning av människor som vill söka asyl i Europa som 

skett under hösten 2015 och våren 2016 och medlemsstaterna i EU:s åtgärder för 

att hantera detta. Dessa åtgärder består bland annat av stängda gränser, resande av 

taggtrådsstängsel, upprättande av gränskontroller och transitzoner och 

genomföranden av snabba gränsförfaranden. Förfarandena har kritiserats för att 

strida mot det asylrättsliga regelverket, framför allt mot den inom asylrätten 

centrala principen om non-refoulement och för att förfarandena underminerar 

individens rätt att få sin asylansökan undersökt på ett rättvist sätt. Uppsatsen 

fokuserar på konflikten mellan ett rättighetsbaserat förhållningssätt till migration 

och staters önskan att kontrollera sina gränser. Uppsatsen syftar därför till att 

kartlägga vilka förpliktelser som finns för medlemsstater i EU, både på folkrättslig 

och EU-rättslig nivå, att ge en skyddssökande person i statens gränsområde 

tillgång till asylförfarandet och territoriet och utforskar även huruvida detta ansvar 

skiljer sig mellan EU:s inre och yttre gränser och huruvida åtgärder som vidtas 

med syfte att hindra människor att söka internationellt skydd är tillåtna enligt det 

asylrättsliga regelverket i Europa.   

 

I grunden ligger det folkrättsliga regelverket med flyktingkonventionen, EKMR 

och principen om non-refoulement som EU-rätten till stor del grundar sig på och 

hänvisar till. Folkrätten utgör också en nedre gräns för staters förpliktelser. Ur 

folkrätten finns stöd för existensen av en rätt att söka asyl och EU-rätten har i sin 

tur ett detaljerat system som reglerar staters långtgående förpliktelse att ge 

tillgång till ett asylförfarande. En uttalad rätt att få resa in på territoriet finns 

varken på folkrättslig eller EU-rättslig nivå men staters folkrättsliga förpliktelser 

kan medföra att stater trots allt är tvungna att bevilja inresa. Förpliktelserna skiljer 

sig i teorin inte mellan EU:s inre och yttre gränser. Dock leder regelverkens 

utformning, framför allt Dublinförordningen, till att staterna vid de yttre gränserna 

kan bli ansvariga för prövning av ansökningar i större utsträckning. Vidare 

uppstår också krockar mellan det folkrättsliga och EU-rättsliga regelverket då 

folkrätten bygger på ett fokus på individen medan det EU-rättsliga asylsystemet 

till stor stel grundar sig på generaliserade koncept bl.a. om säkra tredjeländer som 
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kan medföra att en ansökan avvisas utan att prövas materiellt, något som blivit 

starkt kritiserat med grund i principen om non-refoulement. I uppsatsen dras 

slutsatsen att EU-rättens regler kring tillgång till asylförfarandet och territoriet 

inte lever upp till förpliktelserna i det folkrättsliga asylregelverket. Vidare lyfts 

frågan om den sekundärrättsliga EU-rätten på asylområdet är förenlig med artikel 

18 i rättighetsstadgan. I uppsatsen dras slutsatsen att värdet av det asylrättsliga 

regelverket är lågt för en skyddssökande inom en medlemsstats gränsområde så 

länge stater inte följer sina förpliktelser och den praktiska möjligheten att 

överklaga är liten. 
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Summary 

This thesis starts of in the increase of people seeking protection in Europe in the 

autumn 2015 and spring 2016 and on EU member states actions to handle this. 

These measures consist, inter alia, of closed borders, erecting barbed wire fences, 

the establishment of border controls and transit zones and implementation of rapid 

border procedures. The procedures have been criticized as contrary to the asylum 

legal framework, particularly to the central principle of non-refoulement and 

because the procedures result in that the individual's right to have its asylum 

applications examined in a fair way is undermined. The essay focuses on the 

conflict between a rights-based approach to migration and the states interest to 

control its borders, and therefore seeks to identify the EU member states 

obligations, both in international law and in EU law, to provide a protection 

seeker in the state's border area access to the asylum procedure and territory and 

also explores whether this responsibility differs between EU:s internal and 

external borders and whether measures taken in order to prevent people seeking 

international protection are allowed under the legal framework of asylum law in 

Europe.  

 

The foundation is the international legal framework with the Refugee Convention, 

the ECHR and the principle of non-refoulement which EU law is largely based on 

and refer to. International law also constitutes a lower limit for the State 

requirements. International asylum law supports the existence of a right to seek 

asylum and EU law in turn contains a detailed system that regulates states far-

reaching obligation to provide access to an asylum procedure. An explicit right to 

accessing the territory does not exist, neither in international law nor in EU law, 

but the states obligation under international law may although result in an 

obligation to admit protection seekers. In theory the obligation does not differ 

between the internal and external borders. But the design of the regulatory 

framework, mainly the Dublin regulation, may result in that the states by the 

external borders will be responsible for trying applications to a larger extent. 

Further, clashes occur between the asylum framework in international law and the 

EU framework as international law is based on a focus on the individual, while 
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the EU legal asylum system is based on generalized concepts including safe third 

country concepts which could lead to dismissal of an application without a 

material assessment, which has been heavily criticized with the basis in the 

principle of non-refoulement. In the thesis it is concluded that EU law rules 

regarding access to the asylum procedure and territory may not live up to the 

obligations of the international legal framework for asylum. Furthermore, it raises 

the issue of whether secondary legislation in EU law is compatible with Article 18 

of the EU charter of fundamental rights. The thesis also concludes that the value 

of the asylum legal framework is low for a protection seeker in the border area of 

a member state as long as the states do not comply with their obligations and the 

practical possibility to appeal are limited. 
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Förord 

Tack Matthew för din tid och ditt engagemang. Thank you ”People at the RWI 

library” for company and fruitful discussions.  
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Förkortningar 

1967 års protokoll   1967 års protokoll angående  

    flyktingars rättsliga ställning
1
 

APD Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 

gemensamma förfarandet för att bevilja och 

återkalla internationellt skydd (omarbetning) 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets  

rättigheter
2
 

CAT FN:s konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning
3
 

CEAS   Common European Asylum    

    System 

Dublinförordningen   Europaparlamentets och rådets  

    förordning (EU) nr 604/2013 av  

    den 26 juni 2013 om kriterier och  

    mekanismer för att avgöra vilken  

    medlemsstat som är ansvarig för att  

    pröva en ansökan om internationellt  

    skydd som en  

    tredjelandsmedborgare eller en   

    statslös person har lämnat in i   

    någon medlemsstat. 

EKMR/Europakonventionen   Europeiska konventionen om skydd  

    för de mänskliga rättigheterna och  

    de grundläggande friheterna
4
 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de  

   mänskliga rättigheterna 

                                                 
1
 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Protocol Relating to the Status of 

Refugees, 25 augusti 1967, SÖ 1967:45.  
2
 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United 

Nations, Treaty Series, vol. 1577, p.3. 
3
 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment. 12 december 1985, SÖ 1986:1. 
4
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rom den 

4 november 1950, SÖ 1952:35. Lag 1994:1219 om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 



 7 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen
5
 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens  

    funktionssätt
6
 

Flyktingkonventionen   1951 års FN-konvention angående  

    flyktingars rättsliga ställning och  

1967 års protokoll angående  

flyktingars rättsliga ställning
7
 

FN   Förenta Nationerna  

Förordning 610/2013  Europaparlamentets och rådets  

    förordning (EU) nr 610/2013 av  

    den 26 juni 2013 om ändring av  

    Europaparlamentets och rådets  

    förordning (EG) nr 562/2006  

    om en gemenskapskodex om  

    gränspassage för personer (kodex  

    om Schengengränserna),  

    Schengenavtalets  

    tillämpningskonvention, rådets  

    förordningar (EG) nr 1683/95 och  

    (EG) nr 539/2001 och  

    Europaparlamentets och rådets  

    förordningar (EG) nr 767/2008 och  

    (EG) nr 810/2009. 

ICCPR   Konventionen om medborgerliga  

    och politiska rättigheter
8
 

Kodex om Schengengränserna   Europaparlamentets och   

    rådets förordning (EG)  

    nr 562/2006 av den 15 mars  

   2006 om en gemenskapskodex om  

    gränspassage för personer 

Konvention om tillämpning av    Konvention om tillämpning av  

Schengenavtalet   Schengenavtalet av den 14 juni  

    1985 mellan regeringarna i   

    Beneluxstaterna,  

                                                 
5
 Europeiska unionen, Fördraget om Europeiska unionen, Consolidated version of the Treaty on 

the Functioning of the European Union, 13 December 2007, 2008/C 115/01. 
6
 Europeiska unionen, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Consolidated version of 

the Treaty on the Functioning of the European Union, 13 December 2007, 2008/C 115/01. 
7
 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning, The 1951 Convention Relating 

to the Status of Refugees, 16 augusti 1954, SÖ 1954:55.  
8
 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and 

Political Rights. 26 november 1971, SÖ 1971:42. 
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    Förbundsrepubliken Tyskland och  

    Franska republiken om gradvis  

    avskaffande av kontroller vid de  

    gemensamma gränserna. 

Rättighetsstadgan  Europeiska unionens stadga  

     om de grundläggande rättigheterna.
9
 

Skyddsgrundsdirektivet  Europaparlamentets och rådets  

    direktiv 2011/95/EU av den  

    13 december 2011 om normer för  

    när tredjelandsmedborgare eller  

    statslösa personer ska anses  

    berättigade till internationellt  

    skydd, för en enhetlig status för  

    flyktingar eller personer som  

    uppfyller kraven för att betecknas  

    som subsidiärt skyddsbehövande,  

    och för innehållet i det beviljade  

    skyddet (omarbetning). 

Tillfällighetsdirektivet   Rådets direktiv 2001/55/EG av  

    den 20 juli 2001 om miniminormer  

    för att ge tillfälligt skydd vid  

    massiv tillströmning av fördrivna  

    personer och om åtgärder för att  

     främja en balans mellan  

    medlemsstaternas insatser för att ta  

    emot dessa personer och bära  

    följderna av detta. 

UDHR   FN:s allmänna förklaring om de 

    mänskliga rättigheterna
10

 

UNHCR:s handbok  UNHCR:s handbok om kriterierna  

    och förfarandet vid fastställande av  

    flyktingars rättsliga ställning enligt  

    1951 års konvention och 1967 års  

    protokoll angående flyktingars  

    rättsliga ställning. 

UNHCR    The Office of the United Nations  

    High Commissioner for Refugees 

                                                 
9
 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Charter of Fundamental Rights 

of the European Union, Lissabon den 13 december 2007, SÖ 2009:25. 
10

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, UN General Assembly, Universal 

Declaration of Human Rights, 10 december 1948, 217 A (III). 
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Wienkonventionen  Vienna Convention on the Law 

    of Treaties.
11

 

 

 

                                                 
11

 United Nations, Wienkonventionen om traktaträtt, Vienna Convention on the Law of Treaties, 

23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. 
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Centrala begrepp 

Ansökan/Ansökan om internationellt skydd 

En ansökan om asyl/internationellt skydd som lämnas in till en medlemsstat av en 

tredjelandsmedborgare eller statlös person. 

 

Asylförfarande/Ansökningsförfarande 

Det förfarande i vilket en stat avgör om en person är flykting eller subsidiärt 

skyddsbehövande och kan beviljas asyl/internationellt skydd. Begreppen används 

alltså i bemärkelsen att en sakprövning görs grundat på de skäl en sökande anger. 

 

Asylsökande 

En person som påstår att hen är flykting men vars anspråk på flyktingstatus ännu 

inte beslutats om.
12

  

 

Asylland 

Det land i vilket en person sökt asyl. 

 

EU-rätten/Unionsrätten 

Rättsordningen som gäller inom EU, även kallad unionsrätten bestående av både 

primärrätt och sekundärrätt.
13

  

 

Flykting 

En person som flytt från sitt eget land eftersom att hen har en välgrundad fruktan 

för förföljelse och inte vill eller kan få skydd från sitt eget land.
14

 

 

Gränsförfarande 

Ett förfarande där den person som ansöker om internationellt skydd inte beviljas 

inresa på territoriet under den tid myndigheterna prövar ansökan.
15

 

 

                                                 
12

 ”Asylum-Seekers”, UNHCR 
13

 Bernitz och Kjellgren (2014) s. 19. 
14

 Artikel 1.A(2) i Flyktingkonventionen; Fear and Fences – Europe´s approach to keeping 

refugees at bay, Amnesty, 2015 (Vidare Fear and Fences) s. 5. 
15

 Cornelisse (2016) s. 74. 
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Gränsövergång 

Konkret ställe där en person kan passera gränsen mellan två stater.
16

 

 

Irreguljära migranter 

Personer som migrerar utanför regelverket gällande migration. 

 

Medlemsstat/EU-stat 

Land som är medlem i Europeiska unionen.  

 

Ratificering 

En regerings godkännande av en tidigare framförhandlad internationell 

överenskommelse (traktat). Härigenom blir traktaten folkrättsligt bindande för den 

ratificerande staten från den tidpunkt då den enligt sin ordalydelse träder i kraft.
17

 

 

Sekundära förflyttningar 

Sekundära förflyttningar är förflyttningar som sker från områden som anses säkra 

till nyare destinationer med syfte att söka asyl.
18

  

 

Skyddssökande 

Detta begrepp använder jag som samlingsbegrepp för människor som vill ansöka 

om asyl, oavsett om de är flyktingar, asylsökande eller subsidiärt 

skyddsbehövande.  

 

Statslös person 

Den som inte av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom dess 

medborgare.
19

 

 

Subsidiärt skyddsbehövande 

EU-rättslig term som avser de personer som inte uppfyller kraven för att ses som 

flyktingar men som riskerar allvarlig skada genom att t.ex. utsättas för tortyr, 

                                                 
16

 ”Gränsövergång”, Nationalencyklopedin. 
17

 ”Ratifikation”, Nationalencyklopedin.  
18

 Zimmerman (2009) s. 74-75. 
19

 Artikel 1 i Konvention angående statlösa personers rättsliga ställning, Convention Relating to 

the Status of Stateless Persons. 28 september 1954. SÖ 1965:54. 
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dödsstraff eller riskerar att skadas på grund av urskiljningslöst våld vid en inre 

eller yttre väpnad konflikt vid ett återvändande till hemlandet. Dessa personer kan 

beviljas subsidiär skyddsstatus.
20

 

 

Sökande 

En tredjelandsmedborgare eller statslös person som ansökt om internationellt 

skydd vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut. Det kan alltså röra sig 

både om en flykting och en subsidiärt skyddsbehövande.
21

 

 

Transitzon 

Avser ett territorium innanför en stats gräns där en person ibland inte anses vara 

fullt ut innanför en stats territorium. Går ibland under namnet internationell zon 

och är en zon en sökande kan befinna sig i innan hen beviljas full tillgång till 

landets resterande territorium t.ex. på en flygplats eller precis innanför en gräns.
22

  

 

Tredjelandsmedborgare 

Personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES.
23

 

 

Unionsmedborgare/EU-medborgare. 

Personer som är medborgare i en medlemsstat i EU.
24

 

 

Visering 

Utfärdande av bevis i utländsk medborgares pass eller annan handling om rätt till 

inresa och viss kortare tids vistelse i det land vederbörande begärt visum till.
25

 

 

 

                                                 
20

 Artikel 2(f), 15 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den  

13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses 

berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som 

uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet (omarbetning) (Skyddsgrundsdirektivet). 
21

 Artikel 2(c) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 

gemensamma förfarandet för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) (APD). 
22

 SOU 2006:61 s. 53. 
23

 ”Schengen och fri rörlighet för personer”, EU-upplysningen. 
24

 Artikel 20 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
25

 “Visering”, Nationalencyklopedin.   
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1 Inledning  

1.1 Flyktingåret 2015/2016 

2015 har beskrivits som året då världen upplevde sin värsta flyktingkris sedan 

andra världskriget.
26

 FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattade att antalet 

människor på flykt i världen under året passerat 60 miljoner, en siffra som saknar 

motstycke i historien.
27

 Under 2015 sökte också nära 1,3 miljoner 

tredjelandsmedborgare asyl i EU, en fördubbling jämfört med 2014.
28

 Men att ta 

sig till Europa är ingen lätt uppgift och resan sker ofta med livet som insats. Under 

2015 kom över en miljon människor havsvägen till Grekland och Italien ofta i 

sjöodugliga båtar och drygt 3700 människor rapporterades saknade i Medelhavet, 

troligen drunknade.
29

 Majoriteten av de som tar sjövägen till Europa kommer från 

de tio länder som producerar flest skyddsbehövande i världen.
30

 Redan i maj 2015 

beslutade EU genom två rättsligt bindande beslut att 160 000 skyddssökande 

skulle vidarebosättas inom EU från Italien och Grekland på grund av det stora 

trycket av skyddssökande i dessa länder. I mars 2016 hade bara 937 personer 

vidarebosatts vilket bland annat ansågs bero på en politisk ovilja att implementera 

besluten.
31

  

  

Under 2015 rapporterades också om att allt fler länder i Europa vidtog åtgärder för 

att minska antalet skyddssökande, både för de som ville söka asyl och för de som 

enbart ville passera landets territorium för att resa vidare till andra medlemsstater. 

Ett land som i sammanhanget fick mycket uppmärksamhet var Ungern. Gränsen 

mellan Serbien och Ungern hade under 2015 varit en av tre huvudpassager för 

”irreguljära migranter” och asylsökande in i EU och i september reste Ungern ett 

                                                 
26

 Fear and Fences, s. 8. 
27

 UNHCR, Mid-Year Trends 201,  s. 3. 
28

 ”Asylum statistics”, Eurostat; The EU in 2015, Europeiska kommissionen, s. 66. 
29

 UNHCR, The sea route to Europe - The Mediterranean passage in the age of refugees, s. 2; 

UNHCR,  “Over one million sea arrivals reach Europe in 2015”; UNHCR, Refugees/Migrants 

Emergency response – Meditteranean. 
30

 Dessa länder är Syrien, Afghanistan, Somalia, Sydsudan, Sudan, Kongo, Centralafrika, 

Myanmar, Eritrea och Irak: Mid-Year Trends s. 6; The sea route to Europe, s. 2; UNHCR; “Over 

one million sea arrivals reach Europe in 2015”. 
31

 Communication from the Commission to the European parliament, the European council and 

the council - First report on relocation and resettlement, Brussels, 16.3.2016  COM(2016) 165 

final, s. 2. 
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stängsel mot Serbien vilket motiverades med att det förelåg en nödsituation 

grundat på det stora migrationstrycket.
32

 Stängslet sades ha som syfte att avleda 

strömmarna av flyktingar och migranter någon annanstans och att hindra illegala 

inresor till Ungern.
33

 I samband med detta kriminaliserades även illegal inresa till 

Ungern genom stängslet och vid gränsen etablerades transitzoner där 

asylprocedurer genomfördes. Innan en sökande tilläts vidare inresa på territoriet 

från denna transitzon avgjordes om ansökan kunde tillåtas eller om den skulle 

avvisas utan att prövas grundat på att sökanden kom från ett s.k. säkert tredjeland. 

Detta beslut fick de sökande enbart tre dagar på sig att överklaga och bördan lades 

på sökanden att visa att det inte fanns effektivt skydd för hen i det anvisade 

tredjelandet. Det rapporterades att asylansökningar kunde avvisas eller avslås 

inom några timmar, bland annat grundat på koncept om säkra tredjeländer och 

säkra ursprungsländer, koncept jag återkommer till i kapitel 4. Samtidigt betonade 

den ungerska regeringen att åtgärderna var i harmoni med internationella 

normer.
34

 Stängslet är byggt några meter innanför Ungerns gräns men ligger enligt 

Ungern utanför Ungerns mark i ett ”ingenmansland”.
35

  

 

Stängsel uppfördes också bland annat mellan Ungern och Kroatien, Turkiet och 

Bulgarien och mellan Slovenien och Kroatien. Ungern stängde också gränsen för 

asylsökande mot Kroatien och inrättade två transitzoner där asylansökningarna 

skulle prövas.
36

 Ungern uttalade att de personer som tog sig illegalt in i Ungern 

                                                 
32

 ”Legal system changed in harmony with international laws”, Ungerska regeringen; No country 

for refugees, Hungaria Helsinki Committee, s. 1; Than och Sekularac, “Hungrary closes EU door 

to asylum seekers, rights groups alarmed” (15 sep 2015), Reuters.  
33

 No country for refugees, s. 1; Fear and Fences s. 75; “Refugee route in to the EU at risk as 

Hungary draws up lists of “safe” transit states, Amnesty; Amnesty International Report 2015/16, s. 

130; Myers, “Desperate refugees confronted by huge razor wire fence as Hungary secures it´s 

border with Serbia” (15 sep 2015), The Mirror. 
34

 “Legal system  changed in harmony with international laws”, Ungerska regeringen; ”Minister 

Trócsányi on the Management of Mass Immigration“, Ungerska regeringen; “Hungary is 

observing all international norms”, Ungerska regeringen; Crossing Boundaries: The new asylum 

procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, Ecre och Aida 

(Vidare Crossing boundries) s. 13 och 21; Country report: Hungary, Aida s. 30; Fear and Fences 

s. 76; The Hungarian Helsinki Committeés Opinion on the Government´s amendments to criminal 

law related to the sealed border, Hungarian Helsinki Committee; No country for refugees, s. 1; 

Kingsley och Traynor, “Crowd builds at border with Serbia as Hungary cracks down on refugees” 

(15 sep 2015), The Guardian; Than och Sekularac, “Hungrary closes EU door to asylum seekers, 

rights groups alarmed” (15 sep 2015), Reuters; Hungary: EU must formally warn Hungary over 

refugee crisis violations (2015), Amnesty. 
35

 Crossing Boundaries, s. 14; Fear and Fences, s. 78. 
36

 Country report: Hungary, Aida s. 15; AFP, ”Refugee crisis: Hungary completes fence with 

Croatia border to stem daily influx of migrants” (15 okt 2015); AP, ”Refugee crisis: Slovenia 
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inte hade för avsikt att söka asyl där utan söka sig vidare till Tyskland, trots att 

deras liv inte längre var i fara i de länder de rest igenom, bland annat Grekland 

och Serbien.
37

 Men detta är inte de första åtgärder europeiska länder vidtagit för 

att minska antalet asylsökande. Tidigare har Amnesty också rapporterat att 

skyddssökande som försökt ta sig in i EU-länderna Grekland, Spanien och 

Bulgarien avvisats vid gränsen utan tillgång till ett asylförfarande.
38

 

 

Åtgärder för att minska antalet asylsökande och få kontroll på 

migrationsströmmarna spred sig under 2015 mot fler av EU:s inre gränser. Mot 

bakgrund av att den allmänna säkerheten och inre ordningen var hotad och flera 

samhällsviktiga verksamheter rapporterades stå inför akuta utmaningar beslutade 

den svenska regeringen i mitten på november 2015 att införa tillfälliga 

gränskontroller vid de inre gräns.
39

 På grund av de stora påfrestningar på det 

svenska samhället som det höga antalet asylsökande ansågs ha infördes också id-

kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.
40

 Avsikten med 

åtgärderna var att fler skulle välja att söka asyl i andra EU-länder.
41

 Danmark 

införde i sin tur gränskontroller mot Tyskland.
42

  

 

I mars 2016 trappades åtgärderna upp ytterligare och länderna som utgjorde 

Västra Balkanrutten (Makedonien, Kroatien, Serbien och Slovenien
43

) stängde 

sina gränser. Personer som inte hade rätt att ta sig in i länderna, ville resa igenom 

till andra länder eller de som inte ville söka asyl på dessa länders territorium 

släpptes inte förbi.
44

 Innan stängningen hade samma länder även introducerat 

                                                                                                                                      
begins erecting razor-wire fence on Croatian border to keep out migrants” (11 nov 2015); Melén, 

“Nya flyktvägar när Ungern stänger gräns” (17 okt 2015), Sveriges Radio; TT-AFP-Reuters-DN, 
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37
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38

 Fear and Fences s. 13 ff. och s. 66 ff.; Amnesty International Report 2015/16 s. 337; 

Pressmeddelande, Amnesty. “Refugees endangered and dying due to EU reliance on fences and 

gatekeepers” (17 nov 2015). 
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40
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 Prop. 2015/16:67 s. 10. 
42

 Juhlin, ”Danska beskedet: Gränskontroller mot Tyskland” (17 mars 2015), SVT. 
43

 Frontex, “Western Balkan route”; Se Bilaga B för karta.  
44

 Kingsley,”Balkan countries shut borders as attention turn to new refugee routes” (17 mars 

2016), The Guardian; Haglund, ”EU: Balkanrutten stängd” (10 mars 2016), Europaportalen; 

”Migrant crisis: Slovenia moves to ´shut down´ Balkans route” (9 mars 2016), BBC; AFP, 



 16 

diskriminerande gränspolicys och bara släppt in vissa nationaliteter.
45

 Västra 

Balkanrutten har använts av flera hundratusen asylsökande under 2015 för att nå 

t.ex. Tyskland.
46

  En dominoeffekt av gränsrestriktionerna på Balkan har blivit att 

Grekland, där mottagningskapaciteten och mottagningsförhållandena enligt 

UNHCR uppvisade systematiska brister redan under 2015, blivit en flaskhals och 

vid gränsen mellan Grekland och Makedonien har många människor fastnat.
47

 Det 

bör i detta sammanhang noteras att Grekland, Ungern, Spanien, och Slovakien är 

en del av Schengenområdets yttre gräns
48

 och att dessa länder plus Kroatien, 

Bulgarien, Slovenien och Spanien alla är medlemmar i EU.
49

 

  

Europeiska rådets ordförande tackade efter stängningen av gränserna länderna på 

västra Balkan för att de genomfört delar av EU:s omfattande strategi för att 

hantera flyktingkrisen och uttalade att den irreguljära migrationen längst med 

Västra Balkanrutten avslutats genom EU-ländernas gemensamma 

ansträngningar.
50

 Innan detta, fram till i mars 2016 kunde EU:s migrationspolitik 

sammanfattas med meningen ”Vi skyddar dig, men bara om du lyckas ta dig hit”. 

I en slutsats från EU-toppmötet i februari 2016 kunde följande illustrativa mening 

läsas: 

 

     ”In response to the migration crisis facing the EU, the objective must be to  

   rapidly stem the flows, protect our external borders, reduce illegal migration 

    and safeguard the integrity of the Schengen area.”
51
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49

 ”Countries”, Europeiska Unionen; Kingsley,”Balkan countries shut borders as attention turn to 

new refugee routes” (9 mars 2016), The Guardian. 
50

 Haglund, ”EU: Balkanrutten stängd” (10 mars 2016), Europaportalen; Donald Tusk (9 mars 

2016), Twitter. 
51

 European Council conclusions (18-19 February 2016). 
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I samband med stängningen av västra Balkanrutten i mars ingicks även ett avtal 

mellan EU och Turkiet med syfte att stoppa den illegala invandringen från Turkiet 

till de grekiska öarna, en av sjövägarna till Europa. Avtalet innebar bland annat att 

alla illegala migranter som åkte från Turkiet till de grekiska öarna skulle 

återsändas till Turkiet.
52

 Således skulle människor som lyckats ta sig till EU 

skickas tillbaka till Turkiet. Läget har alltså förändrats ytterligare.  

 

Åtgärderna vid EU:s gränser som beskrivits ovan tillsammans med den bristande 

implementeringen av besluten om vidarebosättning visar på att det finns en 

utbredd ovilja att ta emot skyddssökande bland medlemsstaterna. 

 

1.2 Kritik mot barriärerna 

Kritiken mot de åtgärder som beskrivits ovan har varit omfattande. Ungern har 

bland annat kritiserats för att ha uppfört stängslen enbart för att hålla asylsökande 

borta.
53

 Förfarandet att avvisa ansökningar från personer som rest in i Ungern från 

Serbien har mött motstånd då betraktandet av Serbien som ett säkert tredjeland har 

kritiserats bland annat då det går emot både UNHCR:s och Ungerns högsta 

domstols rekommendationer.
54

 Serbien anses av UNCHR inte kunna ge tillgång 

till effektivt skydd och har enligt Amnesty ett ineffektivt asylsystem som 

misslyckas med att bevilja internationellt skydd till de som behöver det.
55

 Även 

kriminaliseringen av illegal inresa har utsatts för kritik då det ansetts strida mot 

flyktingkonventionen.
56

 Åtgärderna har även klandrats för att begränsa tillgången 

till Ungerns territorium, potentiellt bryta mot den grundläggande principen om 

non-refoulement, som vi återkommer till i kapitel 3, och att underminera rätten till 

ett rättvist asylförfarande och i praktiken omöjliggöra möjligheten till 

                                                 
52

 Pressmeddelande, Europeiska kommissionen, “EU-Turkey Agreement: Questions and 

Answers”. 
53
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2015), Open Society Foundations.  
54

 Crossing Boundaries s. 37. 
55

 Crossing Boundaries s. 37; Fear and Fences s. 78. 
56

 Crossing Boundaries s. 23-24. 
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internationellt skydd i Ungern.
57

 I december 2015 startade Europeiska 

kommissionen ett överträdelseförfarande
58

 mot Ungern då det ansågs att Ungern 

potentiellt brutit mot EU-rätten. Det grundades bland annat på att överklaganden i 

asylärenden inte hade suspensiv effekt vilket tvingade skyddssökande att lämna 

Ungerns territorium innan överklagandetiden gått ut.
59

 Även Spaniens avvisande 

av asylsökande har kritiserats för att vara summariska, inte föregås av någon 

riskbedömning och för att förhindra tillgången till ett asylförfarande. Åtgärderna 

har även klandrats för att stå i strid med både EU-rätt och internationella 

förpliktelser, bland annat flyktingkonventionen och rätten till asyl i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan).
60

  Även 

Bulgarien och Grekland fick kritik för att de kollektivt avvisande personer som 

sökte internationellt skydd vid sin gräns.
61

  

 

När Västra Balkanrutten sedan stängdes varnades även för att åtgärderna skulle 

stranda människor bland annat i Grekland och därmed ytterligare öka trycket på 

Grekland som inte hade resurser att ta hand om dem.
62

 Detta var också vad som 

hände.
63

 Även EU:s avtal med Turkiet har fått utstå hård kritik. Amnesty har 

uttryckt att konceptet om säkra tredjeländer, som avtalet delvis grundas på, 

underminerar individens rätt att få sin asylansökan undersökt på ett rättvist sätt 

och att Turkiet inte kan anses vara ett sådant säkert land som EU påstår. Amnesty 

har beskrivit att många flyktingar i Turkiet får kämpa för att överleva och att 

anspråk på asyl från människor som inte kommer från Syrien sällan behandlades. 
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Dessutom är Turkiet inte part till flyktingkonventionens protokoll, som vi 

återkommer till i kapitel 3, och därmed inte bunden att tillämpa konventionen på 

andra än flyktingar från Europa vilket givetvis exkluderar många länder från vilka 

många skyddssökande härstammar. Avtalet kritiserades också då det riskerade att 

strida mot principen om non-refoulement. I april rapporterade Amnesty att det 

fanns uppgifter om att Turkiet bussat tillbaka Syriska flyktingar till Syrien. 

Amnesty har sammanfattat sin kritik med att avtalet är en dödsstöt mot rätten att 

söka asyl.
64

 

 

I oktober 2015 publicerades med anledning av flyktingkrisen ett starkt öppet brev 

undertecknat av 900 internationella folkrättsjurister där de brott mot mänskliga 

rättigheter som begicks mot de som sökte tillflykt i Europa adresserades. EU och 

dess medlemsstater uppmanades uppfylla sina förpliktelser att dela på ansvaret 

och att överge de policys som förhindrar laglig tillgång för skyddssökande till 

Europas territorium. I brevet påmindes också om att principen om non-

refoulement förhindrar att människor sänds tillbaka till ett territorium där hens liv 

eller frihet är hotad samtidigt som det uttalades att EU underminerat denna princip 

såväl som flyktingkonventionen. Det uttalades också att EU:s gränspolicys tvingar 

ut människor på dödliga resor på medelhavet.
65

 

  

1.3 Syfte 

Bilden av ett Europa som bygger murar för människor som vill söka skydd skaver.  

Detta fick mig att vilja ta reda på vad som egentligen gäller i det skede en 

människa befinner sig en EU-stats gränsområde med en önskan att få komma in 

på territoriet och få tillgång till ett asylförfarande. Vad är en EU-stats förpliktelser 

i detta skede egentligen värda för en person som behöver skydd? Konflikten 

                                                 
64
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mellan ett rättighetsbaserat förhållningssätt till migration och asylpolicys och 

staters önskan att kontrollera sina gränser är välkänd
66

 och var något jag ville 

utforska vidare.  

 

Uppsatsen syftar till att kartlägga och beskriva det asylrättsliga regelverk som en 

EU-stat behöver ta hänsyn till när en skyddssökande befinner sig i statens 

gränsområde med en önskan om att söka asyl. Med gränsområde i uppsatsen 

mening avses det område vid en geografisk gräns där en stat reser ett stängsel, 

upprättar gränsposter och/eller transitzoner. Då placeringen av dessa kan se olika 

ut behandlar uppsatsen situationer som uppstår i området kring den geografiska 

gränsen, både utanför och innanför territoriet. Uppsatsen fokuserar på den 

inledande möjligheten att få tillgång till ett asylförfarande vid ett sådant område 

och syftar till att utreda vilka förpliktelser en EU-stat har att ge tillgång till detta. 

Tillgången till ett rättvist ansökningsförfarande förutsätter enligt flera författare en 

tillgång till en stats territorium
67

, därför undersöks även vilken skyldighet en EU-

stat har att ge tillgång till territoriet. Uppsatsen syftar även till att undersöka om 

sådana gränshinder som beskrivits ovan som har till syfte att hindra människor att 

söka internationellt skydd är tillåtna enligt det asylregelverk jag beskriver i 

uppsatsen. Med gränshinder avses de stängsel som rests i Europa med tillhörande 

gränsposter och personer som bevakar gränserna. I EU finns både inre och yttre 

gränser mellan vilka det sker sekundära förflyttningar, därför syftar uppsatsen 

även till att ta reda på om staters skyldigheter skiljer sig mellan dessa gränser. 

Tanken är att ta ett helhetsgrepp på vilka bestämmelser som aktiveras när en 

skyddssökande står i gränsområdet med en önskan om att söka asyl. Det är 

motsättningen mellan staters asylrättsliga förpliktelser och ansträngningarna att 

hålla skyddssökande utanför sitt territorium, i sina gränszoner och borta från 

asylförfarandet som utgör uppsatsens huvudproblematik. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka förpliktelser har en medlemsstat i EU enligt det asylrättsliga regelverket 

att ge tillgång till ett asylförfarande till en skyddssökande som befinner sig i 
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statens gränsområde?   

 

2. Vilken förpliktelse har en medlemsstat i EU enligt det asylrättsliga regelverket 

att ge en skyddssökande som befinner sig i statens gränsområde tillgång till 

statens territorium i syfte att ansöka om asyl?  

 

3. Skiljer sig förpliktelserna mellan EU:s inre och yttre gränser?  

 

4. I vilken utsträckning tillåter det asylrättsliga regelverket upprättande av 

gränshinder som har till syfte att hindra människor från att ansöka om 

internationellt skydd inom en medlemsstats territorium? 

  

1.5 Avgränsning 

Rättsområdet som är föremål för uppsatsen är omfattande och världen är i ständig 

förändring. De ökade flyktingströmmarna under hösten 2015 har medfört 

förändringar i såväl avtal och lagstiftningar i Europa som i staters åtgärder för att 

hantera strömmarna av skyddssökande. Av praktiska skäl har jag därför valt att 

sluta följa utvecklingen efter att EU i mars meddelade att de skulle ingå ett avtal 

med Turkiet. Arbetet tar avstamp i EU-staters åtgärder främst under hösten 2015 

och början på 2016. 

 

Eftersom att möjlighet till fördjupning på området finns kring varje hörn har det 

krävts en tydlig avgränsning. Då jag är intresserad av motsättningen mellan staters 

förpliktelser att ge tillgång ett ansökningsförfarande och dess ansträngningar att 

hålla asylsökande borta från detta har jag valt att fokusera på den initiala 

tillgången till ett asylförfarande. För att kunna fördjupa mig i detta har jag valt att 

inte fördjupa mig närmare i själva kvalitén på förfarandet även om de 

grundläggande kraven på detta behandlas. Uppsatsen berör också situationer när 

en sökande får avslag och skickas tillbaka till sitt eget land eller andra ”säkra” 

länder vilket ger upphov till frågor om överklagandemöjligheter och dess effekter 

vilket givetvis spelar en stor roll för den faktiska effekten av förpliktelserna. 

Fokus ligger dock på den initiala tillgången till förfarandet men frågor om 
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överklagandemöjligheter behandlas till viss del i syfte att ge en fördjupad bild av 

effekten av staters åtgärder och möjligheten att klaga på dessa. 

Överklagandemöjligheter är dock inte huvudfokus för uppsatsen och regelverket 

kring dessa behandlas därför översiktligt. 

 

Regelverket kopplat till asyl är omfattande och består av normer på olika nivåer 

som täcker olika geografiska områden som på många sätt är länkade till varandra. 

Eftersom att EU:s asylrättsliga regelverk är kopplat till äldre och parallellt 

gällande folkrättsliga instrument behandlas utöver EU-rätten även dessa då de, 

som vi kommer att se, fortsatt har stor betydelse för det EU-rättsliga regelverket. 

De har även stor betydelse utanför det EU-rättsliga regelverket då 

medlemsstaterna är bundna av centrala konventioner på området parallellt med 

EU-rätten. Inom folkrätten behandlas de huvudsakliga instrumenten inom 

asylrättsområdet, främst flyktingkonventionen och EKMR. Inom EU-rätten 

behandlas främst de instrument som ingår i vad som kallas för Common European 

Asylum System (CEAS) vilket är EU:s asylrättsliga regelverk. För att ge så stor 

översikt över det europarättsliga asylregelverket som möjligt går jag inte in på vad 

som gäller för specifika grupper såsom ensamkommande barn eller personer som 

varit offer för tortyr.
68

 Inte heller människor som är undantagna från skydd, t.ex. 

krigsförbrytare, undersöks något närmare.
69

 Avsikten är inte heller att applicera 

regelverket kring asyl på en specifik EU-stat utan att ge en heltäckande bild av en 

medlemsstats förpliktelser i en viss situation även om avstampet för arbetet tas i 

verkliga händelser. Den legala basen för uppsatsen är alltså det regelverk kring 

asyl, både på EU-rättslig och folkrättslig nivå, som en medlemsstat i EU är 

bunden av. Även det s.k. Schengenregelverket har betydelse för staters 

förpliktelser att kontrollera inresa av tredjelandsmedborgare, dock spelar 

Schengenregelverket en marginell roll i uppsatsen då fokus ligger på staters 

förpliktelser enligt det asylrättsliga regelverket. Tanken är alltså inte att pröva 

staters åtgärders tillåtlighet i förhållande till Schengenregelverket. 

 

Det faktum att många människor uppges ”strandade” när de i själva verket 

befinner sig i en EU-stat där de kan söka asyl och att människor uppges vilja resa 

                                                 
68

 Se t.ex. skäl 29 och artikel 24 i APD. 
69

 Se t.ex. artikel 1(F) i Flyktingkonventionen. 



 23 

igenom ett land för att ta sig till ett annat väcker frågan om det finns en rätt att 

välja i vilket land man vill söka skydd i. En naturlig följdfråga är också om det 

finns en rätt att få asyl i EU. Det faktum att stater nekar skyddssökande inresa 

baserat på nationalitet väcker även frågor om diskriminering. Detta är dock frågor 

som jag av utrymmesskäl valt att inte gå djupare in på. Fokus i arbetet ligger i 

stället på en individs initiala möjlighet att få tillgång till ett asylförfarande och hur 

staters åtgärder förhåller sig till det asylrättsliga regelverket. 

 

1.6 Metod och material 

För att få svar på mina frågeställningar behövde jag kartlägga det asylrättsliga 

regelverket och fastställa gällande rätt. Sandgrens uppfattning är att 

rättsdogmatikens uppgift är att fastställa just gällande rätt
70

 varför rättsdogmatisk 

metod framstod som en bra metod för mitt arbete. Sandgren har angett att det 

finns olika delvis överlappande uppfattningar om vad som karaktäriserar den 

metod som brukar kallas för rättsdogmatik.
71

 Metoden karaktäriseras dock enligt 

Kleineman av sambandet mellan den abstrakta rättsregeln och den konkreta 

tillämpningssituationen.
72

 Gällande rätt behöver inte enligt Sandgren och Jareborg 

sätta gränsen för rättsdogmatiken även om den ofta tjänar som utgångspunkt.
73

 

Kleinemans uppfattning av rättsdogmatikens syfte är att rekonstruera en rättsregel 

eller lösningen på ett juridiskt problem genom att applicera en rättsregel på 

detta.
74

 På ett liknande sätt beskriver Jareborg rättsdogmatiken som en 

rekonstruktion av ett rättssystem, det normativa systemet.
75

 För att få svar på mina 

frågeställningar blev min uppgift också att applicera gällande rätt på en konkret 

tillämpningssituation för att lösa de rättsliga problem de utgjorde. Med bakgrund 

av detta ansåg jag att den rättsdogmatiska metoden var lämplig för att uppnå 

uppsatsens syfte.
76
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 Sandgren (2015) s. 43. 
71

 Sandgren TfR 2005 s. 649. 
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 Kleineman (2013), s. 26. 
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 Jareborg SvJT 2004 s. 4; Sandgren TfR (2005) s. 650. 
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Inom rättsdogmatiken används ett begränsat antal källor; lag, förarbeten, 

prejudikat och doktrin. Bland annat ingår även europarättsligt och unionsrättsligt 

material i lagar och prejudikat.
77

 Rättskälleläran anger vilka rättskällor som är 

relevanta för att fastställa gällande rätt, men läran skiljer sig mellan olika 

rättsområden.
78

 Då min uppsats handlar om asylrätt på internationell nivå har 

internationella och EU-rättsliga instrument och förarbeten till dessa, såväl som 

avgöranden från internationella domstolar använts.
79

 För att inte tappa kärnan i 

betydelsen har jag valt att inte översätta flyktingkonventionen när jag citerar den 

direkt.  

 

Jag har även använt kommentarer, riktlinjer och slutsatser från de institutioner 

som antagit instrumenten och som bevakar dess tillämpning. UNHCR:s 

ståndpunkter figurerar ofta i uppsatsen. UNHCR har bl.a. som uppgift att 

övervaka tillämpningen av flyktingkonventionen och andra instrument som 

skyddar flyktingar och att utforma konsensus gällande viktig policys och 

tillämpningsfrågor. Stater ska också samarbeta med UNCHR när UNCHR utför 

sina uppgifter. UNHCR:s Exekutiva kommitté ger råd och vägledning gällande 

internationellt skydd och tolkning av flyktingkonventionen bland annat genom 

slutsatser som refereras flitigt i doktrinen. Dessa slutsatser har ingen rättslig kraft 

och skapar inga bindande legala skyldigheter men har stark politisk auktoritet och 

kan bidra till utformningen av opinion juris, dvs. praxis som är godtagen som 

gällande rätt.
80

 Peers betonar också att UNHCR har bidragit till att skapa s.k. ”soft 

law”
81

 gällande tolkningen av flyktingkonventionen och tillhörande frågor.
82

 

Uppsatsen hänvisar även till uttalanden från UNHCR som inte utgör slutsatser 

från den exekutiva kommittén. Det är dock mindre klart om dessa ska tillmätas 

lika stor betydelse som slutsatserna från den exekutiva kommittén.
83

 Dessa 
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 Sandgren (2015) s. 40. 
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 Jareborg SvJT (2004). s. 8. 
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 Artikel 35 i flyktingkonventionen; Hathaway (2005) s. 112-117; Linderfalk (2012) s. 29; den 
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används dock till viss del i uppsatsen. Även uttalanden från Human Rights 

Committee (HRC) som övervakar implementeringen av Konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) används. Kommitténs syn på 

tolkningen av ICCPR är inte bindande för stater men är auktoritär för dess 

tolkning.
84

 

 

EU-rätten utgör en ny rättsordning inom folkrätten som kan beskrivas som ett 

tvåvåningssystem där den gemensamma europeiska nivån antar regler inom sina 

kompetensområden som medlemsstaterna genomför. Vi återkommer till det EU-

rättsliga regelverkets struktur och effekter i kapitel 4. Eftersom att jag har behövt 

hantera EU-rättsliga källor i detta system i enlighet med EU-rättens egna principer 

och egna metodik har jag även använt en EU-rättslig metod.
85

 När jag refererar till 

folkrätt under uppsatsen avser jag däremot internationella instrument utanför EU-

rätten. EU-rätten skiljer sig till viss del från den svenska juridiska metoden. T.ex. 

saknar förarbeten i huvudsak betydelse inom EU-rätten. Jag har dock använt mig 

av de inledande skälen i sekundärrättsliga rättsakter som har desto större betydelse 

för att få en ökad förståelse för det aktuella instrumentet. De är inte juridiskt 

bindande men är en del av rättsakten och kan ge tolkningshjälp eller konkreta 

besked om hur ett begrepp i rättsakten ska förstås. Vid tolkningen av 

primärrättsliga instrument fäster man i stället vikt vid de grundläggande 

fördragens målangivelser. Inom EU spelar också allmänna rättsprinciper en viktig 

roll, här kan speciellt nämnas lojalitetsprincipen som vi återkommer till. EU-rätten 

är vidare ett rättsystem som primärt utvecklas genom rättspraxis, precis som 

konventionsrätten varför praxisen har särskild betydelse. EU-domstolen och 

Europadomstolen använder sig av en dynamisk tolkningsmetod som ger utrymme 

för vidareutveckling genom rättspraxis som fyller i luckor och tar hänsyn till 

ändringar i samhälleliga uppfattningar och värderingar.
86

 

  

För att kunna beskriva och förstå rättsläget behövs även mindre fragmentariska 

källor, nämligen doktrin
87

, som fått stor betydelse i min uppsats. Doktrinen i detta 
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 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 21; Reichel (2013) s. 109 och 111. 
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arbete har bestått av både svensk och internationell litteratur delvis bestående av 

kommentarer
88

, standardverk
89

 och vetenskapliga artiklar. För att kunna beskriva 

utvecklingen i Europa, förhållanden för skyddssökande i länder runtom i världen 

och kritik mot dessa har jag även använt mig av artiklar från dags- och 

kvällstidningar, information från statliga hemsidor, FN-organ, EU-rättsliga organ 

och material från organisationer som arbetar med migrationsfrågor och mänskliga 

rättigheter, bland annat UNHCR, European Asylum Support Office (EASO) och 

Amnesty. 

 

Slutligen vill jag klargöra att arbetet syftar till att genom rättsdogmatisk och EU-

rättslig metod kartlägga det europeiska regelverket kring asyl genom att studera 

vilka relevanta bestämmelser som finns, hur innebörden i dessa brukar förstås och 

vad det får för konsekvenser i den situation uppsatsen behandlar. Tanken har inte 

varit att helt självständigt tolka regelverket i de delar det redan finns samstämmiga 

uppfattningar av innebörden som uppstått genom tolkningar som gjorts av 

sakkunniga på området. I dessa delar använder jag doktrinen för att beskriva 

regelverkets innebörd. Däremot gör jag även en egen utvärdering av regelverkets 

innebörd och innehåll efter att med hjälp av bland annat doktrin ha identifierat 

gängse mening, oklarheter och motsättningar i regelverken. Jag har även använt 

mig av inledande skäl till olika rättsakter och praxis vilket är källor till tolkning 

enligt Wienkonventionen.
90

 Anledningen till detta har främst varit att belysa syftet 

med rättsakten, hur den tillämpas och tankarna vid dess tillkomst för att ge en 

djupare bakgrund och förståelse för instrumentet i fråga och för att ge en kontrast 

till hur de situationer instrumentet behandlar hanteras idag. 

 

                                                 
88

 Gällande kommentaren till rättighetsstadgan används främst The EU Charter of Fundamental 

Rights – A commentary, Peers, Steve m.fl. (red.) (2014) i stället för kommentaren skriven av the 

EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights Commentary of the charter of 

fundamental rights of the European union. Den främsta anledningen till detta är att de flesta 

kommentarer till de artiklar jag skriver om i rättighetsstadgan är på franska, ett språk jag inte talar. 
89

 Se framför allt James C. Hathaways Rights of Refugees under International Law (2005) och Guy 

S. Goodwin-Gill och Jane McAdams The Refugee in International Law  (2007). 
90

 Artikel 31 i Wienkonventionen. 
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1.7 Forskningsläge 

På asylrättsområdet finns sedan tidigare omfattande forskning. Mycket utav 

forskningen rör sig om hinder för skyddssökande och staters åtgärder innan 

asylsökande når gränsen och när de sedan väl befinner sig på territoriet. Skedet 

däremellan när en asylsökande står vid gränsområdet, i kontexten av fysiska 

barriärer, är inte lika utforskad även om de separata tillämpliga principerna och 

instrumenten utforskats på ett omfattande sätt sedan innan. Till skillnad från de 

flesta andra framställningar på området är tanken med detta arbete att ge en 

helhetsbild av hur dessa instrument och principer samverkar i kontexten av 

fysiska hinder för skyddssökande vid gränserna i Europa. 

 

1.8 Dispostion 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som ger en bakgrund till staters suveränitet, 

regelverket kring gränser och rörlighet inom EU samt konceptet asyl. Kapitel 3 

går igenom de centrala instrumenten och principerna kring asyl på den 

folkrättsliga nivån samt hur rätten att söka asyl och få tillgång till en stats 

territorium ser ut i de relevanta folkrättsliga instrumenten. Kapitel 3 behandlar 

även den på asylrättsområdet grundläggande principen om non-refoulement ur 

olika för uppsatsen relevanta aspekter med fokus på tillämpningen kring en 

geografisk gräns och påverkan på asylförfarandet och frågan om tillgång till 

territoriet. Kapitel 4 motsvarar kapitel 3 på EU-rättslig nivå och redogör för de 

centrala instrumenten inom EU med fokus på de primärrättsliga bestämmelserna 

relaterade till asyl och EU:s asylsystem CEAS. I kapitel 5 avslutas uppsatsen med 

analys och besvarande av frågeställningarna samt avslutade kommentarer. 

 

 



 28 

2 Bakgrunden till problematiken 

2.1 Inledning 

För att ge en bakgrund och sätta ämnet för uppsatsen i en kontext presenterar detta 

kapitel EU:s gränser och kontrollerna vid dessa, inre och yttre gränser, den fria 

rörligheten inom EU, staters suveränitet och dess betydelse för migration och 

några av de sätt på vilket tillgång till EU:s territorium begränsas för 

skyddssökande. Även konceptet asyl presenteras för att få en bakgrund till vad en 

skyddssökande faktiskt söker.  

 

2.2 Gränser och rörlighet i EU 

Centralt när det gäller EU:s gränser är Schengensamarbetet som ledde fram till 

1990 års Schengenavtal, som nu återfinns i artikel 77 och framåt i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Schengensamarbetet upprättades med 

syfte att uppnå en fri rörlighet utan inre gränser och för att reglera 

asylmöjligheterna.
91

 För nuvarande består Schengenområdet av 26 europeiska 

länder varav 22 är medlemsstater i EU.
92

 Avskaffandet av inre gränskontroller är 

Schengensystemets huvudsakliga syfte och medför fri rörlighet utan kontroller 

mellan Schengenländerna för de som befinner sig lagligen på dess territorier.
93

  

I EU talar man om inre och yttre gränser för vilka definitionerna återfinns i kodex 

om Schengengränserna. När jag talar om EU:s yttre gräns syftar jag därmed på 

Schengenområdets yttre gräns som Schengenländerna gemensamt upprättat mot 

tredje land, dvs. länder som inte är med i Schengensamarbetet.
94

 Med inre gränser 

avses medlemsstaternas gemensamma landgränser.
95

 Med yttre gräns avses 
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medlemsstaterna i Schengensamarbetets landgränser, inklusive flod- och 

insjögränser, sjögränser, flygplatser och flod-, kust- och insjöhamnar, såvida de 

inte räknas som inre gränser.
96

 Det är mellan dessa inre och yttre gränser jag 

undersöker om det finns några skillnader i staternas förpliktelser gentemot 

skyddssökande. Det är också i områdena kring dessa gränser som jag undersöker 

vilka förpliktelser en stat har att ge tillgång till territoriet och asylförfarandet. De 

inre och yttre gränserna behandlas enbart gällande länder som är medlemmar i 

EU. Det finns också stater som är med i EU men inte i Schengensamarbetet.
97

 

Dock omfattas dessa länder av den fria rörligheten som råder i EU för EU-

medborgare. Varje unionsmedborgare har nämligen som huvudregel rätt att fritt 

röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Även 

tredjelandsmedborgare omfattas av denna fria rörlighet så länge de har en enhetlig 

visering och släppts lagligen över en yttre gräns.
98

 Det innebär att de 

tredjelandsmedborgare som åkt illegalt över den yttre gränsen inte omfattas av 

den fria rörligheten. Den fria rörligheten kan begränsas med hänsyn till allmän 

ordning.
99

 

  

2.3 Åtgärder som hindrar tillgång till 
territoriet 

Det finns många metoder som används av stater för att hindra att skyddssökande 

når dess territorium. Bland annat används visumkrav, transportörsansvar och 

kontroll av visum och giltiga pass innan avresan från ett tredjeland till ett tänkt 

asylland.
100

 Inom EU:s regelverk blir framför allt Schengenregelverket och 
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transportörsansvaret aktuellt. Det finns de som påstår att de id-kontroller Sverige 

införde på Kastrup som hindrar skyddssökande utan giltigt id att resa in i Sverige 

egentligen är ett transportörsansvar som inte är tillåtet enligt 

Schengenregelverket.
101

 

 

Vid Schengenområdets yttre gräns ska gränskontroller genomföras. Syftet är 

bland annat att effektivt övervaka de yttre gränserna, förhindra obehörigas 

gränspassage och att vidta åtgärder mot personer som korsat gränsen på olagligt 

sätt.
102

 Om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten får en medlemsstat i undantagsfall tillfälligt återinföra 

gränskontroller vid sina inre gränser. Detta ska föregås av ett bestämt förfarande 

förutom i brådskande fall.
103

 När Sverige beslutade att införa id-kontroller 

refererade regeringen till att det förelåg ett sådant allvarligt hot.
104

 Vid resa in i 

Schengenområdet krävs giltiga resehandlingar, uppvisande av resehandling för 

fastställande av identitet och visering för tredjelandsmedborgare. Längre vistelser 

än 90 dagar regleras av medlemsstaterna själva.
105

 Personer som inte uppfyller 

kraven för inresa eller omfattas av undantagen till dessa ska nekas inresa.
106

 Inresa 

kan dock beviljas av humanitära skäl, av nationellt intresse eller på grund av 

internationella förpliktelser.
107

  

 

Transportörsansvar är ett viktigt komplement till visumkraven i EU
108

 och är ett 

av de primära instrumenten för att kontrollera inresor på EU:s territorium, dvs. 

över de yttre gränserna. Grunden för staters skyldighet att införa regler om 
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transportörsansvar återfinns i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet.
109

 

Transportörsansvaret innebär att transportören, t.ex. ett flygbolag, måste försäkra 

sig om att personerna de transporterar har de dokument som krävs för inresa i 

Schengenområdet. Transportören kan annars utsättas för sanktioner och den 

transportör som ombesörjt inresan blir ansvarig för att ordna med återresa för en 

person som vägras inresa i  på en Schengensstats territorium. Detta gäller om inte 

annat följer av förpliktelser i flyktingkonventionen, något som enligt T. 

Gammeltoft-Hansen fått lite effekt i praktiken.
110

 De ogynnsamma effekterna av 

transportörsansvaret har länge uppmärksammats då de generellt utförs utan tanke 

på skyddsbehov och då asylsökande sannolikt inte tillåts transporteras då de inte 

har de dokument som behövs och förmodligen inte beviljats visum.
111

 Flera 

hävdar att transportörsansvaret har medfört att ansvaret för migrationskontroll och 

avgörande av skyddsbehov privatiserats och utförs av aktörer som saknar 

kompetens för detta och dessutom hellre vill undvika böter än att skydda 

individer.
112

 

 

Inom Schengen finns en förteckning över länder vars medborgare är skyldiga att 

ha visering när de korsar de yttre gränserna.
113

 Personer som vill söka asyl i EU är 

främst medborgare i länder där visum krävs för inresa i Schengenområdet och 

eftersom att de ofta inte uppfyller kraven för att få ett visum kan de behöva korsa 

den yttre gränsen på ett irreguljärt sätt.
114

 Costello har framhållit att EU:s 

visumpolicys, transportörsansvar och andra aspekter av EU:s kontrollsystem gör 
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 T. Gammeltoft-Hansen (2011) s. 169-170. 
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Gammeltoft-Hansen (2011) s. 169 ff. 
113
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detta krav. 
114

 Handbok om europeisk rätt, s. 35. 
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det praktiskt taget omöjligt att få laglig tillgång till en EU-stats territorium.
115

 Av 

kodexen om Schengengränserna framgår dock att bestämmelserna inte ska 

påverka tillämpningen av särskilda bestämmelser gällande asyl och internationellt 

skydd och rättigheter för flyktingar som ansöker om internationellt skydd. 

Tillämpningen ska också ske i full överensstämmelse med bl.a. grundläggande 

rättigheter, relevant unionsrätt, folkrätt, däribland flyktingkonventionen, och 

framför allt principen om non-refoulement.
116

 Dessa bestämmelser får dock främst 

betydelse när en skyddssökande nått fram till en yttre gräns dit sökanden på grund 

av visumkraven måste ta sig irreguljärt. Detta uppnås ofta genom en resa över 

medelhavet.  

 

2.4 Staters suveränitet 

Grundläggande för problematiken som undersöks i arbetet är staters suveränitet. 

Till en stat tillkommer automatiskt suveräna rättigheter och skyldigheter vilket är 

en konsekvens av statens karaktärisering som suverän.
117

 Det är väl etablerat inom 

folkrätten att stater har en suverän rätt att kontrollera inresan av icke-medborgare 

på sitt territorium och att ge asyl på de grunder och de villkor de själva väljer.
118

  

Denna rätt begränsas dock av unionsrättsliga och folkrättsliga förpliktelser t.ex. 

genom EKMR, flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.
119

 I 

doktrinen har framhållits att när en asylsökande väl kommer fram till en stats 

gräns blir gränsen som ett instrument för migrationskontroll ineffektiv eftersom 

att makten att stänga människor som vill söka asyl ute är underordnad statens 

förpliktelser enligt internationella instrument.
120

 Stater får alltså kontrollera 
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 Costello (2016) s. 321-322. 
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 Linderfalk (2012) s. 16. 
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inresan av icke-medborgare så länge kontrollerna överensstämmer med staters 

unionsrättsliga och EU-rättsliga förpliktelser.
121

 Det är just dessa förpliktelser som 

uppsatsen kartlägger. 

 

2.5 Internationellt skydd 

För den fortsatta förståelsen är det viktigt att få en idé om vad begreppet asyl 

innebär och härstammar från samt vilka instrument som är centrala på det 

folkrättsliga asylrättsområdet. Begreppet asyl saknar en klar legal definition men 

kärnan i den traditionella betydelsen är skyddet en stat beviljar en utlänning mot 

en annan stats jurisdiktion.
122

 Betydelsen av asyl i internationell rätt kan beskrivas 

som ett skydd som en stat ger en person på sitt territorium, eller på en annan plats, 

mot en annan stat.
123

 Asyl betecknas idag också av skydd mot skada, framför allt 

kränkningar av mänskliga rättigheter.
124

 Inom EU-rätten används till mestadels 

inte ordet asyl utan i stället används termen ”internationellt skydd” med vilket 

status som flykting eller subsidiärt skyddsbehövande avses.
125

 den Heijer 

framhåller att rätten till asyl brukar förstås som innehållet av ett antal rättigheter 

som styr förhållandet mellan en person som söker asyl eller är i behov av 

internationellt skydd och den stat asylen söks hos. Detta börjar med frågan om att 

få komma in på en stats territorium för att sedan få tillgång till ett 

ansökningsförfarande och slutar med uppnåendet av en hållbar lösning.
126

 Asyl är 

alltså något som stater kan ge till en icke-medborgare som är i behov av skydd.   

Generellt finns inte rätten för en individ att beviljas asyl i något internationellt 
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 Goodwin-Gill och McAdam (2007) s. 356. 
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 den Heijer (2014) s. 522 not 18.06. 
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instrument, enbart i regionala.
127

 Stater har kontinuerligt vägrat att acceptera en 

internationell skyldighet att bevilja asyl om det skulle innebära en rättighet till 

inresa och bosättning.
128

 Stater har en diskretion att ge asyl, att bestämma vem 

asylen ges till och vad den innehåller. Efter flyktingkonventionens tillkomst har 

dock många stater använt flyktingkonventionen som ett kriterium för att beviljas 

asyl.
129

 Med de EU-rättsliga reglerna kring kriterier för beviljande av 

internationellt skydd har också denna diskretion inskränkts. Vi återkommer till 

dessa i kapitel 4. Ett begrepp som kommer att behandlas till stor del i uppsatsen är 

vidare flykting. Flyktingstatus kan dock inte likställas med asyl. Skillnaden ligger 

i att flyktingstatus är en kategori för en person medan asyl är ett skydd en person i 

den kategorin kan få.
130

  

 

Det är som sagt väl etablerat att stater har en suverän rätt att kontrollera inresan av 

icke-medborgare på sitt territorium och att ge asyl på de grunder och de villkor de 

själva väljer.
131

 Asyl ska också betraktas som en fredlig och humanitär 

handling.
132

 UNHCR:s exekutiva kommitté har uttryckt att hela institutionen av 

asyl härstammar direkt från artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (UDHR) som anger att alla ska ha rätt att söka och åtnjuta asyl från 

förföljelse i andra länder.
133

 Förklaringen om de mänskliga rättigheterna ska 

fungera som en gemensam norm för att främja respekten för de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och se till att de tillämpas på ett allmänt och effektivt 

sätt.
134

 Förklaringen är inte bindande i sig, däremot är de flesta rättigheterna som 

finns i förklaringen implementerade i flera konventioner som är bindande för 
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parterna. T.ex. i flyktingkonventionen, FN:s konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter (ICCPR), Konventionen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) och Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).
135

 På 

asylrättsområdet är flyktingkonventionen och EKMR centrala instrument och 

bestämmelserna och principerna i dessa behandlas närmare i kapitel 3. Att UDHR 

inte är bindande betyder inte att stadgan inte kan ha viss relevans för tolkningen 

av de uppräknade bindande instrumenten.
136

 Alla är berättigade till alla 

rättigheterna och friheterna i förklaringen utan någon åtskillnad.
137

 Rätten i artikel 

14 får dock inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundar sig på icke-

politiska brott eller på gärningar som strider mot FN:s ändamål och grundsatser. 

Mer om innebörden av artikel 14 när det gäller rätten att söka asyl redogörs för i 

kapitel 3. 

 

2.6 Sammanfattande kommentar 

Det finns alltså många hinder för att skyddssökande att lagligt ta sig till en 

medlemsstats territorium. Detta synliggör konflikten mellan staters suveräna 

rättigheter och mänskliga rättigheter.
138

  Det kvarvarande alternativet för 

skyddssökande blir att använda informella kanaler, t.ex. att låta sig smugglas.
139

 

Men Schengenregelverkets kontroller och staters suveräna rättighet att kontrollera 

icke-medborgares inresa på territoriet begränsas av medlemsstaternas folkrättsliga 

och EU-rättsliga förpliktelser på asylområdet och dessa kommer jag att redogöra 

för i följande kapitel genom att gå igenom de förpliktelser stater blir skyldiga att 

uppfylla om en skyddssökande trots allt får kontakt med en medlemsstats 

territorium.  
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3 Folkrättsliga regleringar och principer  

3.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för centrala regleringar och principer inom den 

folkrättsliga asylrätten. Centralt i kapitlet är flyktingkonventionen, EKMR och 

principen om non-refoulement som innebär ett förbud mot att sända tillbaka någon 

till ett område där hens liv eller frihet är hotad. Dessa instrument och principer är 

parallellt gällande med EU-rätten men spelar även stor roll inom den EU-rättsliga 

asylrätten som till stor del grundar sig på och hänvisar till folkrätten.  Kapitel 4 

beskriver detta närmare. En redogörelse för relevant folkrätt underlättar därför 

även förståelsen för det EU-rättsliga asylregelverket. I detta kapitel kommer vi se 

att principen om non-refoulement inte bara får betydelse för frågan om någon kan 

skickas tillbaka till ett område utan även för medlemsstaters förpliktelser när det 

gäller att ge tillgång till ett asylförfarande och till sitt territorium. Principen om 

non-refoulement har även varit en stor källa till kritik mot EU-rätt som medför att 

en sökande nekas ett asylförfarande i en medlemsstat, detta återkommer vi till i 

kapitel 4. En genomgång av de instrument EU-rätten hänvisar till ger även ett 

perspektiv på de olika förhållningssätt folkrätten och EU-rätten har där vi kommer 

att se att EU-rätten till viss del står för en mer generaliserad approach med 

kollektiva antaganden vilket är en kontrast mot den folkrättsliga asylrättens fokus 

på individuella omständigheter.
140

 Detta kapitel redogör även för frågan om det 

finns en rätt att söka asyl inom folkrätten med utgångspunkt i UDHR. För denna 

fråga spelar även flyktingkonventionen och principen om non-refoulement en viss 

roll. 
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 O´Nions (2014) s. 63. 
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3.2 Flyktingkonventionen 
 

3.2.1 Innehåll  

Flyktingkonventionen härstammar från artikel 14 i UDHR och är central på 

asylrättsområdet.
141

 Konventionen innehåller definitionen av begreppet flykting 

men behandlar inte asyl och skapar ingen rätt att få asyl. Konventionen anger 

dock vilka rättigheter och förmåner som en konventionsstat måste garantera 

flyktingar som vistas på statens territorium. Centralt i konventionen är 

flyktingbegreppet och principen om non-refoulement vilken redogörs för nedan.
142

 

Flyktingkonventionen innehåller även en bestämmelse som anger att flyktingar 

inte ska straffas för illegal inresa på en stats territorium förutsatt att de kommer 

direkt ifrån ett område där de var hotade i enlighet med artikel 1
143

, som definierar 

flyktingbegreppet, och att de presenterar goda skäl för sin illegala inresa för 

myndigheterna utan dröjsmål.
144

 Det är med grund i denna bestämmelse som 

Ungern fått kritik för bestraffande av just detta. De flesta rättigheterna i 

flyktingkonventionen gäller bara när en flykting befinner sig på en stats 

territorium. Det finns dock de rättigheter som inte är avhängiga något sådant krav, 

t.ex. artikel 33 som gäller principen om non-refoulement.
145

 

 

Från början gällde flyktingkonventionen enbart för händelser som ägt rum i 

Europa eller i Europa och på andra ställen innan 1 januari 1951.
146

 Genom 1967 

års protokoll togs denna geografiska och tidsmässiga begränsning bort.
147

  I april 

2015 var 142 stater parter både till flyktingkonventionen och 1967 års protokoll, 

Sverige är en av dessa liksom alla medlemsstater i EU.
148

 Det betyder att EU:s 

medlemsstater är bunden av flyktingkonventionen parallellt med EU-rätten. EU-
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rättens förhållande till folkrättsliga instrument redogör jag för närmare i kapitel 4. 

I flyktingkonventionens inledande skäl kan bland annat läsas att samarbete på 

flyktingområdet krävs för att lösa flyktingproblem då beviljande av asyl kan lägga 

oskäliga bördor på vissa stater. En önskan att alla stater ska göra allt i sin makt för 

att flyktingproblem inte ska bli en anledning till spänning mellan stater uttrycks 

också tillsammans med betoningen på vikten av internationellt samarbete och 

solidaritet avseende hanteringen och skyddet av flyktingar.
149

 Tanken var alltså att 

stater skulle hjälpas åt för att ta hand om flyktingar. 

  

3.2.2 Definitionen av flyktingskap 

Definitionen av begreppet “flykting” återfinns i artikel 1A(2) i 

flyktingkonventionen. En flykting är en person som  

 

 ”…owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion,  

  nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside  

  the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 

  avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and  

  being outside the country of his former habitual residence as a result of such events,  

  is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”
150

  

 

Flyktingdefinitionen kretsar alltså kring frågan om risk för förföljelse för särskilda 

grupper. Det finns ingen allmänt accepterad definition av förföljelse men hot mot 

liv eller frihet grundat på nationalitet eller någon annan av grunderna i artikel 

1A(2) utgör alltid förföljelse. Andra allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter av samma orsak skulle också utgöra förföljelse.
151

 Flyktingstatus kan 

dock inte likställas med asyl. Flyktingstatus är som framhållits ovan en kategori 

för en person medan asyl är ett skydd en person i den kategorin kan få.
152

 

  

En flyktings rättigheter måste respekteras av konventionsstaterna om eller fram 
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till det visar sig att personen i fråga inte är i behov av skydd.
153

 En viktig aspekt 

gällande definitionen av en flykting är att det inte är erkännandet av flyktingskap 

som gör en person till flykting. En person blir erkänd som flykting på grund av att 

hen redan är det. En person är alltså flykting redan när hen uppfyller kriterierna i 

flyktingkonventionen och detta är inte beroende av ett erkännande.
154

 Detta 

framgår av UNHCR:s handbok.
155

 Handboken används för att tolka 

flyktingkonventionen
156

 och är främst avsedd som en handledning för 

fastställande av flyktingskap.
157

 Handboken är inte bindande för stater men har 

erkänts av många stater som en auktoritativ källa till tolkning och många 

domstolar förlitar sig på den.
158

 Flyktingkonventionen reglerar inte förfarandet 

kring hur flyktingsstatusen ska fastställas utan detta har lämnats upp till varje 

konventionsstat.
159

 Här är EU-rätten som vi kommer att se i kapitel 4 desto mer 

detaljerad. Av handboken framgår dock att fastställande av flyktingskap bör 

uppfylla vissa grundläggande krav  den sökande bör bland annat ges tillräcklig tid 

för att presentera sitt fall.
160

  

 

Betydelsen av att en person är flykting redan när hen uppfyller kriterierna i 

flyktingkonventionen är att denna person har rättigheter som flykting redan när 

hen befinner sig en stats gränsområde vilket beskrivs närmare nedan. Det betyder 

också att även personer som inte är flyktingar men som anser och påstår att de är 

det omfattas av flyktingkonventionen, inklusive principen om non-refoulement i 

artikel 33, fram till att påståendet motbevisas.
161

 Detta har betydelse för vilka 

förpliktelser stater har gentemot personer i dess gränsområde som står vid gränsen 

då det medför att dessa ska behandlas som flyktingar fram till motsatsen bevisas. 
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3.3 Rätten att inte bli skickad tillbaka - 
principen om non-refoulement 
 

3.3.1 Inledning 

Principen om non-refoulement brukar beskrivas som grundbulten inom 

flyktingrätten och handlar förenklat om rätten för en flykting eller asylsökande att 

inte bli skickad tillbaka till ett område där hens liv eller frihet skulle vara hotad. 

Eftersom att människor inte får skickas tillbaka från stater bundna av principen 

om de uppfyller kraven för att omfattas av non-refoulement är förbudet en 

förklaring till varför människor tar sådana risker för att ta sig till Europa.
162

 Stort 

stöd finns för att non-refoulement betraktas som internationell sedvanerätt och 

principen finns i flera instrument som behandlar flyktingar och asylsökande, bl.a. i 

flyktingkonventionen och i rättighetsstadgan.
163

 Till grund för att principen har 

status som sedvanerätt har E. Lauterpacht och Bethlehem bland annat angett att 

principen är nära nog globalt accepterad av stater världen över.
164

  Som vi 

kommer att se begränsar denna grundläggande princip staters suveräna rätt att 

kontrollera inresa och återsändande av skyddssökande från sitt territorium och får 

enligt flera författare även konsekvenser för vilken skyldighet en stat har att ge 

tillgång till åtminstone en del av ett asylförfarande och en stats territorium.
165

  

Detta får betydelse för vilka förpliktelser en stat har gentemot de som befinner sig 

i statens gränsområde och som vill ha tillgång till asylförfarandet och territoriet. 

Som anförts i inledningen är principen ofta grund till kritik mot staters agerande 

när det gäller hanteringen av skyddssökande. Denna kritik får vi anledning att 

återkomma till i redogörelsen för koncepten om säkra länder inom EU-rätten i 
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kapitel 4. Principen är även kodifierad i EU:s rättighetsstadga som tillhör EU:s 

primärrätt.
166

 

 

Den sedvanerättsliga principen om non-refoulement i en flyktingkontext 

motsvarar i stort artikel 33 i flyktingkonventionen. Även förbud mot tortyr, grym, 

inhuman eller förnedrande behandling finns inom sedvanerätten.
167

 Eftersom att 

alla EU-stater är parter till både flyktingkonventionen och EKMR
168

 är 

sedvanerätten inget jag går närmare in på. 

 

3.3.2 Non-refoulement i flyktingkonventionen 

I artikel 33 i flyktingkonventionen hittar vi principen om non-refoulement som 

lyder: 

 

  ”No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner  

  whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be 

   threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular  

  social group or political opinion.”
169

 

 

Principen i flyktingkonventionen omfattar flyktingar och förbjuder en stat att 

utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot ett område där hens liv eller frihet 

skulle hotas.
170

 Med ”mot gränsen” menas främst gränsen till eller territoriet till 

ett ursprungsland eller det land där personen i fråga senast hade sin hemvist. Men 

här avses också vilket territorium som helst där flyktingen skulle vara utsatt för 

risk för sådana åtgärder principen skyddar mot.
171

 Undantagna från artikel 33 är 

personer som kan betraktas som en fara för asyllandets samhälle och säkerhet 

vilket regleras i flyktingkonventionens artikel 33(2).
172

 Viktigt att ha i åtanke 
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framöver är att flyktingkonventionen omfattar flyktingar och inte s.k. subsidiärt 

skyddsbehövande som är ett EU-rättsligt begrepp. Subsidiärt skyddsbehövande är 

de personer som inte uppfyller kraven för att ses som flyktingar men som riskerar 

allvarlig skada genom att t.ex. utsättas för tortyr, dödsstraff eller att skadas på 

grund av urskiljningslöst våld vid en inre eller yttre väpnad konflikt vid ett 

återvändande till hemlandet.
173

 Dessa omfattas däremot av det komplementära 

skydd som beskrivs nedan. Principen om non-refoulement både i 

flyktingkonventionen och i det komplementära skyddet gäller i ytterligare ett steg, 

nämligen om en person från det land en stat skickar tillbaka en person till, riskerar 

att skickas tillbaka till ett land där personen riskerar att utsättas för sådan 

behandling som principen om non-refoulement skyddar mot, så kallad indirekt 

refoulement.
174

 Goodwin-Gill och McAdam har även framhållit att stängning av 

gränser kan utgöra refoulement liksom summariska avlägsnanden och avsaknad 

av effektiva förfaranden för att undersöka anspråk på asyl.
175

 

 

Det är viktigt att skilja på non-refoulement och asyl. Asyl kan inte enbart 

begränsas till principen om non-refoulement utan sträcker sig längre. Worster har 

beskrivit det som att asyl är beviljandet av en status under nationell rätt medan 

non-refoulement är en förpliktelse under internationell rätt.
176

 Att handla i enlighet 

med non-refoulement kan inte likställas med en plikt att bevilja asyl och att låta en 

flykting stanna på territoriet när risken för behandling som strider mot 

refoulement har upphört.
177

 När det gäller principen om non-refoulement i artikel 

33 är det viktigt att komma ihåg att en flykting har rättigheter enligt 

flyktingkonventionen bara genom att uppfylla statusen som flykting. Det betyder 

att artikel 33 inte bara omfattar personer som deklarerats som flyktingar utan även 

asylsökande som ännu inte fått flyktingstatus. En flykting skyddas alltså av artikel 

33 om eller fram till det visas att personen i fråga inte är en flykting och skyddet 
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är inte avhängigt av ett erkännande som flykting.
178

 Detta får som sagt betydelse 

för staters skyldighet gentemot skyddssökande som befinner sig vid en stats 

gränsområde och som ännu inte fått flyktingstatus då det medför att dessa ska 

behandlas som flyktingar fram till en motsats eventuellt bevisats. Att notera är 

också att alla som påstår sig vara en flykting kan åberopa principen om non-

refoulement i flyktingkonventionen och stater kan inte utvisa sådana personer utan 

att ha undersökt anspråket på flyktingstatus.
179

 Det betyder att människor som 

påstår att de är flyktingar men som inte är det, t.ex. subsidiärt skyddsbehövande, 

omfattas av principen fram till att det visas att de inte är flyktingar.  

 

3.3.3 Komplementärt skydd i mänskliga rättigheter  

Non-refoulement i flyktingkonventionen kompletteras av förbud mot refoulement i 

instrument som reglerar mänskliga rättigheter. Stater får enligt dessa förbud inte 

överföra någon till ett land där personen skulle riskera att allvarligt få sina 

mänskliga rättigheter kränkta. Detta gäller särskilt om personen riskerar att 

godtyckligt berövas sitt liv, torteras eller utsättas för annan omänsklig eller 

förnedrande behandling.
180

 Förbud mot refoulement kan utöver 

flyktingkonventionen utläsas ur artikel 3 i EKMR
181

, artikel 7 ICCPR som 

förbjuder tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och 

artikel 3 i CAT som förbjuder stater att skicka tillbaka människor till länder där de 

riskerar tortyr. I protokoll 4 artikel 4 EKMR
182

 finns också förbud mot kollektiv 

utvisning av utlänningar. Bestämmelserna är dock inte begränsade till flyktingar 

utan omfattar alla människor, inklusive subsidiärt skyddsbehövande.
183

 I den 
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vidare framställningen fokuserar jag på förbudet mot kollektiva utvisningar och 

non-refoulement som tolkats ur Artikel 3 EKMR eftersom att dessa förbud finns 

kodifierade i EU:s rättighetsstadga och lämnar således ICCPR och CAT utanför 

framställningen för att kunna fördjupa mig i EKMR.
184

 

 

Ur det klassiska rättsfallet Soering v. United Kingdom från Europadomstolen 

framgår att en stat som är part till EKMR inte får utlämna, utvisa eller återsända 

en person till ett land där det finns grundad anledning att tro att hen löper en 

verklig risk för behandling som strider mot artikel 3.
185

 I denna behandling 

inkluderas enligt Europadomstolens praxis även dödsstraff.
186

 Det räcker inte att 

det land som en person skickas tillbaka till har lagar och har anslutit till 

internationella fördrag som respekterar mänskliga rättigheter som försäkran för att 

personen som sänds tillbaka ska få adekvat skydd när tillförlitliga källor 

rapporterat att staten i fråga tillgriper eller tolererar handlingar som strider mot 

EKMR. En försäkran från den mottagande staten ifråga befriar inte heller den 

utlämnande staten från ansvaret att undersöka om en sådan försäkran utgör en 

tillräcklig garanti mot att personen i fråga inte ska utsättas för behandling i strid 

mot artikel 3.
187

 Stater måste alltså göra en riskbedömning innan ett 

återsändande.
188

  

 

Till förbuden mot refoulement i instrument kring mänskliga rättigheter finns till 

skillnad från flyktingkonventionen inte några undantag, bestämmelserna är 

absoluta.
189

 En individ kan klaga på en stats tillämpning av EKMR internationellt, 

nämligen hos Europadomstolen.
190

 Europadomstolen har också en möjlighet att 

interimistiskt besluta om att en stat ska vidta vissa åtgärder i väntan på att 

domstolen prövar målet. T.ex. kan domstolen besluta att en stat ska avvakta med 
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ett återsändande fram till att målet avgjorts
191

 vilket är ett viktigt verktyg för att 

förhindra kränkningar av artikel 3. Till skillnad från EKMR har 

flyktingkonventionen ingen domstol som övervakar tillämpningen och det finns 

ingen möjlighet till individuella klagomål.
192

 Non-refoulement i instrument kring 

mänskliga rättigheter får stor betydelse för de som inte uppfyller kraven för 

flyktingstatus eftersom att non-refoulement i det komplementära skyddet omfattar 

alla och är absolut. 

  

3.3.4 Från var gäller non-refoulement? 

Frågan om från var en person inte får sändas tillbaka har stor betydelse för staters 

förpliktelser vid gränserna. Uppsatsen fokuserar på vilka skyldigheter en stat har 

vid ett gränsområde men inom ett gränsområde kan olika förpliktelser gälla 

beroende på om sökanden befinner sig på territoriet eller utanför och beroende på 

vilket instrument som tillämpas.  

 

3.3.4.1 Inom territoriet 

 

Utgångspunkten är att non-refoulement i artikel 33 i flyktingkonventionen 

omfattar människor som befinner sig på en stats territorium. Som Kälin, Caroni 

och Heim framhåller delar de flesta också åsikten att artikel 33 gäller för en stat 

när den utövar jurisdiktion inkluderat vid gränsen eller på en annan stats 

territorium.
193

 Huvudregeln enligt EKMR är att staters ansvar omfattar alla inom 

deras territoriella jurisdiktion
194

 men även EKMR kan ha extraterritoriell 

jurisdiktion.
195

 Gränskontroller är dock ofta placerade innanför en stats gräns på 

det egna territoriet och Europadomstolen har varit tydlig med att stater är bundna 
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av EKMR på sitt eget territorium även om staten hävdar att det är en 

”internationell zon” en ”transitzon” eller att personen i fråga inte var närvarande 

på territoriet när hen faktiskt var det geografiskt.
196

 Detta för tankarna till ett av 

Ungerns stängsel som är byggt några meter innanför Ungerns gräns. Området 

utanför stängslet fram till gränsen med Serbien ligger dock enligt Ungern utanför 

Ungerns mark i ett ”ingenmansland”.
197

 Klart är dock att non-refoulement i både 

flyktingkonventionen och EKMR gäller vid återsändande från en stats territorium 

oavsett vad staten väljer att kalla det. Flera författare har även framhållit att en 

person som presenterar sig och får sin ansökan prövad vid en gräns befinner sig på 

statens territorium där staten utövar full jurisdiktion över sökanden. Därför är 

gränsförfaranden och andra förfaranden stater hittar på för att legalt hävda att 

fysiskt närvarande människor inte släppts in på territoriet en fiktion.
198

 Ungerns 

påstående att området ska ses som ett ingenmansland kan därför inte anses ha 

någon påverkan på statens ansvar under principen om non-refoulement inom 

territoriet. 

 

3.3.4.2 Vid gränsen och utanför territoriet 

 

De flesta auktoriteter på migrationsområdet anser att principen om non-

refoulement i flyktingkonventionen även gäller vid avvisning vid gränsen, detta 

stöds bland annat av artikel 33 ordalydelse och humanitära syfte. Detta betyder att 

artikel 33 utöver återsändande från en stats territorium skyddar flyktingar och 

asylsökande från att avvisas vid en stats gräns om det skulle resultera i att den 

personen behöver stanna i eller återvända till sitt ursprungsland eller något annat 

land där hen riskerar förföljelse.
199

 Detta är även något som framhållits av 
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UNHCR:s exekutiva kommitté.
200

 Detta får givetvis stor betydelse för de som 

lyckas nå en medlemsstats gräns då de inte får avvisas om de riskerar behandling 

som strider mot refoulement. Det avgörande för huruvida artikel 33 är tillämplig 

vid gränsen är om en sökande är inom statens jurisdiktion, inte huruvida sökanden 

befinner sig på statens territorium eller ej. Jurisdiktion utövas när en sökande är 

inom en stats effektiva kontroll eller direkt påverkas av åtgärderna som genomförs 

av de som handlar för staten i fråga.
201

 E. Lauterpacht och Bethlehem har 

framhållit att principen om refoulement i mänskliga rättigheter omfattar alla 

människor inom en stats territorium och jurisdiktion och att avvisning vid gränsen 

normalt faller inom en stats jurisdiktion. Avvisning vid gränsen medför av samma 

anledning enligt E. Lauterpacht och Bethlehem av allt att döma ansvar enligt 

flyktingkonventionen. Detta grundas på att flyktingkonventionen inte har någon 

territoriell begränsning, att människor hamnar under en stats jurisdiktion när de är 

under statens effektiva kontroll genom statstjänstemän eller statliga agenter och 

att avvisning vid gränsen får effekten att en skyddssökande riskerar behandling 

som strider mot non-refoulement.
202

 Även Kälin, Caroni och Heim har framhållit 

att en skyddssökande är under en stats effektiva kontroll från det att hen 

presenterar sig för en gränsvakt.
203

 EKMR är tillämplig där en stat utövar 

jurisdiktion. Jurisdiktion i EKMR:s mening kan inte likställas med en geografisk 

gräns utan jurisdiktion kan även uppstå utanför territoriet.
204

 Noll har framhållit 

att varje handling eller underlåtande av en stat som relaterar till en sökandens 

anspråk på inresa kan resultera i ansvar för en stat under EKMR och har kommit 
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fram till att detta antyder att artikel 3 EKMR omfattar ett förbud mot avvisning 

vid gränsen.
205

  I doktrinen finns alltså stöd för att principen om non-refoulement i 

flyktingkonventionen omfattar avvisning vid en stats gräns och visst stöd för att 

non-refoulement inom EKMR omfattar avvisning vid gränsen. Jurisdiktionen 

hänger på om staten kan anses utöva effektiv kontroll.  

  

Om resonemangen ovan som ger att en sökande som presenterar sig vid en 

gränsvakt befinner sig inom stats effektiva kontroll godtas blir frågan om 

jurisdiktion utanför en geografisk gräns och vad som avses med vid gränsen 

överflödig. Jag avser här situationer nära den geografiska gränsen när t.ex. en 

gränsvakt står utanför det egna territoriet. Men frågan om tillämplighet vid en 

stats gräns och vad som avses med vid en stats gräns kan problematiseras 

ytterligare. T. Gammeltoft-Hansen har framhållit att traditionellt sett befinner sig 

en person antingen innanför eller utanför en stats territorium och det antas ofta att 

en person som presenterar sig vid en gränspost redan befinner sig på en stats 

territorium.
206

 Men jurisdiktionen kan hänga på om staten utövar extraterritoriell 

jurisdiktion på en annan stats territorium.
207

 Costello har gått djupare in på frågan 

om extraterritoriell kontroll för EKMR vid gränskontroller utomlands.
208

 Hennes 

resonemang grundas främst på situationen när en stat har kontroll över en liten del 

av territoriet på t.ex. en annan stats flygplats, det är dock möjligt att resonemanget 

kan appliceras även på en gränskontroll som sker på en annan stats territorium, 

dvs. när en gränsvakt befinner sig precis utanför territoriet då situationerna inte 

skiljer sig nämnvärt, det rör sig fortfarande om frågan om extraterritoriell 

jurisdiktion på en liten del av en annan stats territorium, dessutom närmare det 

egna territoriet än i flygplatsfallen.  

 

Enligt Europadomstolens praxis kan jurisdiktion uppstå genom kontroll av 

territorium, personer eller en kombination av dessa om åtgärden kan tillskrivas 

den aktuella staten.
209

 Det är detta som kallas effektiv kontroll.
210

 En stat som 
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utövar kontroll och auktoritet över en individ utövar jurisdiktion och är då bunden 

av sina förpliktelser enligt EKMR. I praxis har det uttryckts att det avgörande för 

kontroll över personer är om staten har fysiskt makt och kontroll över personen i 

fråga.
211

 Stater kan vid gränskontroller mellan två stater utöva kontroll över små 

delar av en annan stats territorium med den statens tillåtelse. I dessa fall skulle 

man enligt Costello kunna argumentera för att en stat har jurisdiktion grundat på 

kontroll över personer. Gripanden och kvarhållanden vid gränser kan ses som 

kontroll över personer men det blir svårare att etablera territoriell kontroll så länge 

det rör sig om rutinartade gränskontroller.
212

 Dock är skyddssökande ofta 

frihetsberövade vid ett gränsförfarande.
213

 I övrigt är sökande också under statens 

kontroll när de befinner sig i en transitzon.
214

 Detta kan alltså medföra tillämpning 

av EKMR grundat på kontroll över en person. Även om gränskontroller är 

rutinartade och inte medför frihetsberövande så kan de medföra avvisning av en 

skyddssökande person, i dessa fall kan som Noll framhållit ovan en stat bli 

ansvarig under EKMR. Kontroll kan också uppstå genom sedvänja eller avtal 

mellan stater där en stats myndigheter utför verkställande eller rättsliga funktioner 

på en annan stats territorium.
215

 På dessa grunder skulle enligt Costello flera 

formella gränskontroller på en annan stats territorium kunna falla inom en stats 

jurisdiktion enligt EKMR.
216

 En bredare tolkning av upprättande av jurisdiktion 

enbart grundat på handlingar som kan tillskrivas en stat har ännu inte fått stöd i 

Europadomstolens praxis men kan vara på väg.
217

 Eftersom en avvisning vid en 

gräns, även om gränsvakten vid gränsområdet geografiskt befinner sig utanför 

territoriet, i dessa fall kan medföra att en skyddssökande kommer att utsättas för 

behandling som strider mot refoulement anser jag att en sökande vid en gräns 

måste anses befinna sig under en stats jurisdiktion. Detta grundar jag på att jag 

anser att staten här har en kontroll över personen. Jag återkommer till ett 

utförligare resonemang om detta i analysen. 
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Principen om non-refoulement finns alltså både i flyktingkonventionen och i 

mänskliga rättigheter som kompletterar med skydd för de som inte kan 

kategoriseras som flyktingar. Principen medför ett förbud mot återsändande från 

en stats territorium till ett område där sökandens liv och frihet är hotat eller till ett 

område där sökanden i sin tur riskerar att återsändas till ett området där hens liv 

och frihet är hotat. Principen omfattar av allt att döma även avvisning vid en stats 

gräns förutsatt att staten har jurisdiktion vilket grundas på om staten utövar 

effektiv kontroll. Principen får även betydelse för frågan om tillgång till 

ansökningsförfaranden och en stats territorium vilket redogörs för i nästa avsnitt. 

 

3.4 Tillgång till ansökningsförfarandet 

3.4.1 Inledning  

För frågan om vilken förpliktelse en medlemsstat har att ge tillgång till ett 

ansökningsförfarande är en kort genomgång av rätten att söka asyl relevant. Det 

minimiskydd folkrätten erbjuder asylsökande förutsätter vidare att en 

skyddssökande kommer i kontakt med en stats territorium eller åtminstone deras 

jurisdiktionsutövning.
218

 Beviljad inresa kan också vara en förutsättning för att få 

tillgång till ett rättvist ansökningsförfarande. Även gällande tillgången till 

förfarandet och territoriet får principen om non-refoulement betydelse då den kan 

medföra att en del av ett asylförfarande måste genomföras och att en sökande 

behöver beviljas inresa. Huruvida tillgång till territoriet måste beviljas hänger på 

om en rättvist och effektivt förfarande för att bedöma risk för refoulement och 

skyddsbehov kan ske även utan beviljande av inresa.  

 

3.4.2 En rätt att söka asyl? 

Artikel 14 UDHR brukar enligt den Heijer förstås som att varje suverän stat har 

rätt att bevilja asyl till flyktingar på sitt territorium medan andra stater har en plikt 

att respektera detta samt att varje individ har rätt att fly från förföljelse och söka 
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tillflykt någon annanstans.
219

 Noll har dock dragit slutsatsen att artikel 14 i UDHR 

som juridiskt argument för att påvisa en rättighet är värdelös.
220

 Och detta kan han 

ha rätt i, även om flera andra konventioner på asylrättens område härstammar från 

UDHR så är deklarationen i sig inte rättsligt bindande. Det har dock 

argumenterats för att UDHR och därmed artikel 14 har status som internationell 

sedvanerätt vilket skulle ge artikel 14 UDHR mer tyngd.
221

 T. Gammeltoft-

Hansen och H. Gammeltoft-Hansen har uttryckt att UDHR är ett uttryck för de 

fundamentala värden som en del av världen följer. De har också argumenterat för 

att artikel 14 innehåller en rätt till ett asylförfarande vilket innebär en korrelerande 

skyldighet för en stat att respektera detta och att ge tillgång till en 

flyktingstatusbedömning. Detta baseras främst på förhandlingarna vid UDHR:s 

tillkomst.
222

 Det skulle innebära att det finns en rätt för skyddssökande att söka 

asyl som många stater i världen måste leva upp till. 

 

3.4.3 Tillgång till ansökningsförfarandet och 
territoriet 

Varje människa har rätt att lämna ett land, inklusive sitt eget.
223

 En svaghet i den 

folkrättsliga flyktingrätten är dock avsaknaden av en legal förpliktelse för stater 

att släppa in asylsökande på territoriet vilket leder till en motsättning mellan 

suveräna rättigheter och mänskliga rättigheter.
224 

UNHCR menar dock att 

asylprocessen i internationell rätt och även i EU-rätten startar med tillträde till ett 

säkert territorium och att asyl innefattar tillgången till en rättvis och effektiv 

process för att bestämma status och avgöra skyddsbehov.
225

 UNHCR har 
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framhållit att stater behöver ge tillgång till territoriet och till ett rättvist och 

effektivt förfarande för att kunna uppfylla sina förpliktelser i 

flyktingkonventionen.
226

 Att tillgången till asylförfarandet ses som en huvudsaklig 

princip i UNHCR:s skyddspolicy har framhållits av UNHCR:s exekutiva 

kommitté och FN:s generalförsamling.
227

 Edwards framhåller vidare att rätten att 

lämna ett land och att söka asyl är ”två sidor av samma mynt”. Även om artikel 

13.2 UDHR, som reglerar rätten att lämna ett land, inte nämner en rätt att resa in i 

ett land skulle det enligt Edwards ”göra flyktingkonventionen till nonsens” om 

detta inte var tanken. Åtminstone med tanke på möjligheten att fastställa 

flyktingstatus.
228

 Det finns alltså en idé om att tillgång till territoriet krävs för att 

få tillgång till en asylprocess. Detta är något som överensstämmer med flera av de 

argument som framförts om non-refoulements betydelse för tillgången till 

territoriet och asylförfarandet som redogörs för närmre nedan. 

 

Flera författare menar att bestämmelsen om non-refoulement i 

flyktingkonventionen är en starkare grund för rätten att söka asyl än artikel 14.
229

  

Det har framhållits att flyktingkonventionen bygger på premissen att människor 

har rätt att söka asyl och att konventionen grundas på artikel 14 samt att 

flyktingkonventionen kräver rättvisa och tillgängliga asylförfaranden.
230

 Och 

faktiskt, vilken betydelse skulle skyddet för flyktingar i flyktingkonventionen ha 

om det inte fanns en rätt att söka asyl? För att få tillgång till skyddet krävs ju att 

en stat erkänner att en person är eller potentiellt är flykting vilket oftast kräver att 

en person ansöker om skydd. Edwards menar också att artikel 1 och 33 i 

flyktingkonventionen, som definierar en flykting och förbjuder refoulement, vid 

samläsning förpliktigar stater att ge tillgång till asylförfarandet för att kunna 

avgöra om en asylsökande ska beviljas flyktingstatus.
231

 Detta leder oss in på non-
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refoulements betydelse för staters förpliktelser att ge tillgång till territoriet och 

asylförfarandet. 

 

En person omfattas av principen om non-refoulement i flyktingkonventionen om 

hen är flykting eller påstår sig vara det fram till att detta eventuellt motbevisas. 

Det betyder att en stat inte kan utvisa eller avvisa sådana personer utan att 

undersöka deras anspråk på asyl.
232

 Goodwin-Gill och McAdam har också 

framhållit att åtgärder som strider mot non-refoulement kan hindra människor från 

att söka asyl.
233

  Principen är förenad med en skyldighet att avgöra om en person 

löper en risk att utsättas för behandling som strider mot non-refoulement.
234

 För 

att vara säker på att inte bryta mot principen om non-refoulement, vid 

återsändande av en asylsökande från sin gräns eller sitt territorium, måste en stat 

individuellt undersöka om detta skulle medföra en risk för förföljelse för den 

person det gäller.
235

 Detta gäller även non-refoulement i EKMR, påståenden om 

skyddsbehov och att en sökande kan utsättas för behandling som strider mot non-

refoulement måste noggrant granskas.
236

 Bara på detta sätt kan en stat avgöra om 

de kan avslå en ansökan.
237

 Utan tillgång till lämpiga asylförfaranden där ansökan 

undersöks individuellt kan därför inskränka skyddet mot refoulement.
238

 

Avvisning vid en stats gränser utan att tillgång getts till rättvisa och effektiva 

förfaranden riskerar därför att strida mot non-refoulement. Därför har T. 

Gammeltoft-Hansen och H. Gammeltoft-Hansen argumenterat för att förbudet 

mot non-refoulement i flyktingkonventionen i praktiken innebär att åtminstone en 

del av ett asylförfarande måste genomföras för att undvika att återsända sökande 
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till förföljelse.
239

 Detta håller jag med om. För en bedömning av risk för 

refoulement enligt t.ex. flyktingkonventionen krävs en bedömning av om 

sökanden riskerar förföljelse vid ett återvändande, detta liknar alltså en 

flyktingstatusbedömning vilket är en bedömning som görs i en asylprocess. Båda 

bedömningarna behöver vara individuella. 

 

Frågan om förpliktelsen att ge tillgång till ett asylförfarande är även kopplat till 

frågan om stater har en förpliktelse att ge tillgång till territoriet. Stoyanova har 

dragit slutsatsen att det finns en klar koppling mellan förbudet mot refoulement 

och tillgången till en stats territorium. Hon menar att stater riskerar att bryta mot 

non-refoulement om de inte tillhandahåller tillgång till asylförfarandet och att 

förnekande av tillgång till territoriet medför förnekandet av ett rättvist förfarande 

för att bedöma flyktingstatus. Ett rättvist och effektivt förfarande innefattar rätten 

till att överklaga ett negativt beslut, rätten till tolk och juridisk assistans och 

möjlighet att lägga fram omständigheterna i sitt fall, något om inte alltid ges vid 

staters gränser och gränszoner. Tillgång till territoriet medför en tillgång till ett 

rättvist förfarande utan vilket det inte går att ta reda på vilka asylsökande som 

riskerar att utsättas för behandling som strider mot non-refoulement. Non-

refoulement kan således inte garanteras utan att bevilja asylsökande tillgång till 

territoriet och att blockera detta strider därför enligt Stoyanova mot förbudet mot 

refoulement.
240

 Goodwin-Gill och McAdam har dock framhållit att det inte 

nödvändigtvis finns en koppling mellan non-refoulement och tillträde till en stats 

territorium och att principen handlar mer om att inte skicka tillbaka människor än 

det handlar om tillträde till en stats territorium. Diskretionen att bevilja asyl skiljer 

sig också fortfarande från förpliktelsen om non-refoulement.
241

 T. Gammeltoft-

Hansen har också belyst att åsikten vid flyktingkonventionens tillkomst var att 

non-refoulement inte nödvändigtvis medförde att flyktingar måste ges tillgång till 

territoriet.
242

 E. Lauterpacht och Bethlehem har betonat att idén i stället var att 

även om stater inte vill bevilja asyl till flyktingar behöver handla på ett sätt som 

inte utgör refoulement, antingen genom avlägsnande till ett säkert tredjeland eller 
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genom någon annan lösning såsom tillfälligt skydd.
243

 Detta innebär inte att 

tillgång till territoriet måste beviljas. Hathaway framhåller i sin tur att en stat kan 

neka en flykting att komma in på dess territorium så länge det inte medför en risk 

för att flyktingen blir förföljd. Finns däremot en sådan risk är det en stats plikt att 

släppa in flyktingen eftersom att det är enda sättet att undvika att utsätta personen 

för risk. Detta gäller oavsett om flyktingen erkänts som flykting.
244

 Principen om 

non-refoulement kan alltså medföra en viss inskränkning av staters suveränitet att 

kontrollera inresan av utlänningar.
245

 Stoyanova hävdar alltså att tillgång till 

territoriet för en skyddssökande är nödvändigt för att uppfylla principen om non-

refoulement medan Hatahway menar att stater kan neka tillgång så länge det inte 

medför en risk för non-refoulement. Den uppenbara frågan är då hur en stat vet att 

en sådan risk inte föreligger? För en sådan bedömning är konsensusen att en 

individuell granskning krävs. Jag drar därför slutsatsen att svaret på om det finns 

en förpliktelse att ge tillgång till territoriet hänger på om rättvisa förfaranden för 

att göra en individuell bedömning av risken för refoulement och rättvisa 

asylförfaranden för att avgöra skyddsbehovet kan genomföras utan en sådan 

tillgång till territoriet. Jag utvecklar mina synpunkter på detta i analysen. 

 

Ytterligare en aspekt i staters suveräna rätt att reglera migrationen är frågan om 

god tro. Även om stater har denna rätt måste fördragsbestämmelser implementeras 

i god tro. Det kan dock uppstå problem med den goda tron om en stat återsänder 

en sökande till en stat där möjligheterna att söka asyl är begränsade eller icke-

existerande. Stater är folkrättsligt förpliktigade att inte hindra människor från att 

söka asyl och åtgärder som medför att tillgången till förfaranden blockeras, utöver 

brott mot uttryckliga fördragsbestämmelser, kan bryta mot staters ansvar att 

implementera sina fördragsförpliktelser i god tro. Detta medför att legaliteten av 

staters åtgärder att neka tillträde till asylförfarandet, t.ex. genom koncept om säkra 

länder som vi återkommer till i kapitel 4, kan ifrågasättas.
246

 Att stater direkt eller 

systematiskt hindrar asylsökande att utnyttja sin rätt att söka asyl kan också strida 

mot staters förpliktelser att skydda rätten till en asylprocess.
247
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I doktrinen har diskuterats hur principen om non-refoulement är tillämplig i så 

kallade ”mass influx situations”, dvs. situationer med massiv tillströmning av 

flyktingar. Vid dessa situationer beslutar stater ibland att stänga sina gränser vilket 

rättfärdigas med säkerhetsskäl och oförmåga att hantera alla människor som söker 

skydd. I doktrinen har dock slagits fast att non-refoulement i art 33(1) i 

flyktingkonventionen är tillämplig även vid massiv tillströmning, detta gäller även 

förbudet mot avvisning vid gränsen.
248

 Även om tillämpligheten inte beror på 

assistans från andra stater
249

 har Kälin, Caroni och Heim framhållit att om en stats 

resurser inte räcker för att hantera en sådan situation måste staten ta hjälp av andra 

stater. Andra stater kan rimligen förväntas hjälpa staten i fråga, efter förmåga, att 

uppfylla sina förpliktelser enligt non-refoulement. Detta grundas i att principen 

om non-refoulement är en förpliktelse erga omnes, dvs. en förpliktelse en stat är 

skyldig gentemot den internationella gemenskapen, dvs. gentemot alla stater.
250

 

UNHCR har framhållit att även vid situationer av storskalig tillströmning av 

asylsökande behöver det finnas procedurer för att bedöma status vilket kräver 

internationellt samarbete.
251

 Detta ger en intressant aspekt på staters argument att 

de är överväldigade och inte kan ta emot fler skyddssökande. Om de skulle få 

hjälp, en hjälp andra stater enligt Kälin, Caroni och Heim är skyldiga att ge, skulle 

de kanske kunna uppfylla sina förpliktelser. Tanken att samarbete krävs på 

området återkommer alltså.  

 

                                                 
248

 E.  Lauterpacht och Bethlehem (2003) s. 119 not 103 ff; Kälin, Caroni och Heim (2011) s. 

1377-1380  not.132 -138; För kriterier för “mass influx” se UNHCR, Executive Committee 

Conclusion. No. 100 (LV) - Conclusion on International Cooperation and Burden and 

Responsibility Sharing in Mass Influx Situations (a); Se bland annat E.  Lauterpacht och 

Bethlehem (2003) s. 119 not 103 ff. och Hathaway (2005) s. 355 ff. för diskussion om ”mass 

influx”; Inom EU-rätten regleras denna situation närmare i Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 

juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna 

personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot 

dessa personer och bära följderna av detta (Tillfällighetsdirektivet). 
249

 Kälin, Caroni och Heim (2011) s. 1379 not  136. 
250

 Aust (2010) s. 10; Kälin, Caroni och Heim (2011) s. 1380 not. 137-138. 
251

 UNHCR, Note on international protection, UN doc A/AC.96/1008, 4 juli 2005; Goodwin-Gill 

och McAdam (2007) s. 232. 
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3.5 Sammanfattande kommentar 

På den folkrättsliga nivån är alltså flyktingkonventionen central med sin definition 

av begreppet flykting och bestämmelsen om non-refoulement. Flyktingstatus kan 

inte likställas med asyl utan asyl är något en person med flyktingstatus kan få.   

Det är inte erkännandet av flyktingskap som gör en person till flykting utan en 

person blir erkänd som detta för att hen redan är det och har redan innan detta 

erkännande rätt att ta del av de rättigheter som tillkommer en flykting enligt 

flyktingkonventionen. Det betyder att en person som är eller påstår att hen är 

flykting redan då omfattas av rättigheterna i flyktingkonventionen, inklusive 

skyddet mot refoulement. Non-refoulement förbjuder stater att skicka tillbaka 

människor till ett område där de riskerar att fara illa. Principen kompletteras av 

källor i mänskliga rättigheter. Det står klart att en stat är bunden av både 

flyktingkonventionen och EKMR innanför sitt territorium vilket också är 

huvudregeln. Likaså är stater förpliktade att följa non-refoulement i 

flyktingkonventionen även utanför en stats territorium vid en gräns förutsatt att en 

stat utövar jurisdiktion vilket grundas på effektiv kontroll och i doktrinen har 

framhållits att sådan kontroll finns så fort en sökande presenterar sig vid för en 

gränsvakt. Jurisdiktion kan uppstå genom kontroll över personer, territorium eller 

en kombination av dessa. Jag återkommer till en utförligare diskussion om detta i 

analysen. Diskussionen gällande EKMR:s tillämplighet kan få mindre relevans 

när också EU-rätt är tillämplig eftersom att principen om non-refoulement är 

kodifierad i EU:s primärrätt vilken ska följas närhelst en medlemsstat tillämpar 

sekundärrätten, mer om detta i kapitel 4. 

 

Det har argumenterats för att det finns en rätt att söka asyl inom sedvanerätten, 

dessutom har stater en skyldighet att inte hindra människor från att söka asyl och 

att implementera fördragsbestämmelser i god tro. Att det finns en rätt att söka asyl 

är logiskt eftersom att det skydd som finns i flyktingkonventionen skulle få lite 

betydelse om det inte fanns en rätt att söka det. Inom det asylrättsliga regelverket 

finns ingen förpliktelse att ge en skyddssökande tillgång till territoriet. Det finns 

dock en idé om att tillgång till territoriet krävs för att få tillgång till en asylprocess 

och att individuella bedömningar måste göras för att bedöma om det finns en risk 

för non-refoulement. Detta medför enligt vissa författare att en del av förfarandet 
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måste genomföras. Jag har dragit slutsatsen att frågan om det finns en förpliktelse 

att ge tillgång till territoriet hänger på huruvida det krävs för att genomföra en 

tillräcklig bedömning dels av om det finns risk för refoulement, dels för att 

bedöma frågan om skyddsbehov. Här måste det dock framhållas att non-

refoulement bara är en del av institutionen asyl och att asyl inte kan begränsas till 

detta utan sträcker sig längre än så. Att inte få sändas tillbaka kan inte likställas 

med att få tillgång till ett fullt asylförfarande som slutar med en hållbar lösning.  
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4 Det EU-rättsliga asylregelverket 

4.1 Inledning 

Efter genomgången av de centrala instrumenten på folkrättslig nivå går vi nu över 

till att beskriva asylregelverket inom EU-rätten. Kapitlet kommer att gå igenom 

vilken rätt det finns att söka asyl inom EU, vilken medlemsstat som är ansvarig 

för att pröva ansökan och vilka förpliktelser en stat har att ge tillgång till ett 

asylförfarande samt när dessa aktualiseras. Dels redogörs för övergripande 

bestämmelser inom EU:s primärrätt och dels redogörs för det detaljerade 

regelverket inom EU:s gemensamma asylsystem som kallas CEAS (Common 

European Asylum System). Kapitlet redogör även för de mycket kritiserade 

koncepten om säkra länder som medför att medlemsstater kan avvisa ansökningar, 

koncept som utmanar det folkrättsliga asylregelverket. För att få en förståelse av 

staternas förpliktelser inleds kapitlet med en kortfattad redogörelse av EU-rättens 

struktur, dess förhållande till den folkrätt som beskrivits i kapitel 3 och betydelsen 

av EU-rätten för den nationella rätten. Som vi kommer att se spelar folkrätten 

fortsatt en stor roll inom EU-rätten vilket bland annat tar sig i uttryck genom att 

principen om non-refoulement finns kodifierad i EU:s rättighetsstadga och att 

EU:s asylrättsliga politik ska överensstämma med flyktingkonventionen och 

EKMR. 

 

4.2 EU-rättens struktur 

EU-rätten är i stor utsträckning omedelbart gällande i medlemsstaterna. Skulle 

nationell rätt och EU-rätt kollidera ges EU-rätten generellt sett företräde.
252

 Högst 

upp i EU:s normhierarki ligger primärrätten som bland annat består av Fördraget 

om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt 

(FEUF) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) 

som alla har samma rättsliga värde och juridiska status.
253

 FEU innehåller 

bestämmelser om unionens värden, mål och institutionella struktur samt centrala 

                                                 
252
”Förklaring om företräde”, Förklaring 17 till Lissabonfördraget; Se även Mål 6/64 Flaminio 

Costa mot E.N.E.L; Bernitz och Kjellgren (2014) s. 19 och 99 ff. 
253

 Berntiz och Kjellgren (2014) s. 47-48. 
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rättsprinciper och bestämmelser om EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik. FEUF är mer omfattande och innehåller bl.a. bestämmelser om 

EU:s befogenheter, utförliga regler om verksamheten inom EU och EU:s 

lagstiftningsförfaranden.
254

 Rättighetsstadgan innehåller i sin tur en katalog över 

grundläggande rättigheter.
255

  

 

I den europarättsliga asylpolicyn ingår förordningar, direktiv och andra åtgärder 

som hanterar tredjelandsmedborgare som vill söka asyl i EU.
256

 Direktiv och 

förordningar utgör sekundärrätt
257

 som ska tolkas och tillämpas i ljuset av 

primärrätten, dvs. FEU, FEUF, rättighetsstadgan och de allmänna rättsprinciperna 

inom EU, t.ex. lojalitetsprincipen.
258

 Unionsrättens sekundärrätt och primärrätt 

reglerar uttömmande de rättigheter och förmåner som gäller för 

tredjelandsmedborgare som söker skydd i en medlemsstat och artikel 18 i 

rättighetsstadgan, som jag återkommer till nedan, reglerar tolkningen och 

tillämpningen av dessa.
259

  Förordningar är direkt tillämpliga i varje medlemsstat 

och är således direkt gällande rätt som kan grunda rättigheter och skyldigheter 

som kan åberopas av enskilda.
260

 Direktiv å andra sidan ålägger ett visst resultat 

som varje medlemsstat ska uppnå genom överföring till nationell lagstiftning 

vilket ska ske inom en föreskriven tid.  Direktiv ska alltså medföra att en stat inför 

nationella bestämmelser i enlighet med direktivet som i sin tur kan åberopas av 

enskilda.
261

 Direktiv har vertikal direkt effekt i de fall där en korrekt 

implementering av en medlemsstat inte skett. Vertikal direkt effekt betyder att 

bestämmelserna i direktiven ger enskilda personer rättigheter som kan åberopas 

gentemot staten.
262

 Detta betyder alltså att direktiv kan åberopas gentemot en stat 

även om det inte införlivats i nationell rätt. Samtliga typer av instrument som 
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 Berntiz och Kjellgren (2014) s. 48. 
255

 Berntiz och Kjellgren (2014) s. 49.  
256

 den Heijer (2014) s. 520  not. 18.01. 
257

 Berntiz och Kjellgren (2014) s. 55-56.  
258

 Berntiz och Kjellgren (2014) s. 180. 
259

 den Heijer (2014) s. 521 not 18.04. 
260

 288.2 FEUF; Bernitz och Kjellgren (2014) s. 55. 
261

 288.3 FEUF; Berntiz och Kjellgren (2014) s. 56. 
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 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office para.12-14; Mål 148/78, Publico Ministero mot Ratti 

para.18-24; Mål C-91/92, Faccini Dori mot Recreb Srl para.19-30; Bernitz och Kjellgren (2014) s. 

114-117; Se artikel 51 i APD och artikel 39 i Skyddsgrundsdirektivet; En förutsättning för att ett 

direktiv ska få direkt effekt är att den utsatta tiden för direktivets genomförande har gått ut vilket 

är fallet för de för uppsatsen aktuella instrumenten i EU:s gemensamma asylsystem CEAS, som vi 

snart återkommer till: Bernitz och Kjellgren (2014) s. 114-117. 
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innehåller en rättsligt bindande förpliktelse kan komma i fråga för direkt effekt 

förutsatt att den aktuella bestämmelsen uppfyller kriterierna tydlighet, precision 

och ovillkorlighet.
263

 Det är dock viktigt att ha i åtanke att enskilda kan åberopa 

EU-rätten inför nationell domstol men inte överklaga nationella domstolars 

avgöranden till EU-domstolen. Talan om överträdelser av EU-rätten kan bara 

föras av EU-kommissionen och medlemsstater.
264

 Detta skiljer sig från enskildas 

möjlighet att klaga på att en stat brustit i sina förpliktelser enligt EKMR hos 

Europadomstolen.
265

 

 

4.3 EU-rättens förhållande till internationella 
instrument 

Det EU-rättsliga regelverket bygger till stor del på bestämmelser och principer i 

de instrument vi gått igenom i kapitel 3. Den allmänna folkrätten och UDHR 

ligger i princip ovanför primärrätten i EU.
266

 I EU:s primärrätt finns tydliga 

hänvisningar och kopplingar både till flyktingkonventionen, EKMR och principen 

om non-refoulement.
267

 Av skälen till de sekundärrättsliga instrumenten inom 

CEAS betonas t.ex. att CEAS bygger på en full tillämpning av 

flyktingkonventionen och att principen om non-refoulement genom detta 

bekräftas.
268

 Av de inledande skälen till aktuella sekundärrättsliga instrument 

inom CEAS framgår också att medlemsstaterna är bundna vid sina förpliktelser 

enligt internationella instrument vid behandling av människor inom det aktuella 

instrumentets tillämpningsområde.
269

  

 

Alla EU-stater är parter till EKMR som också gäller inom unionsrätten som 

allmänna principer och som till viss del är kodifierad i EU:s rättighetsstadga.
270

 

Som tidigare framhållits är även alla EU-stater parter till flyktingkonventionen. 

Flyktingkonventionen och mänskliga rättigheter, främst CAT, ICCPR och EKMR 
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 Bernitz och Kjellgren (2014) s. 112. 
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 Artikel 258 FEUF; Berntiz och Kjellgren (2014) s. 198-199. 
265

 Artikel 34 i EKMR; Berntiz och Kjellgren (2014) s. 149. 
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 Bernitz och Kjellgren (2014) s. 112. 
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är också huvudkällorna till EU:s asylsystem.
271

 Inom EU-rätten har därför den 

folkrättsliga asylrätten och mänskliga rättigheter fortsatt stor betydelse. Det är 

dock viktigt att betona att flyktingkonventionen och EKMR är just källor till EU-

rätten och att EU inte är bunden av instrumenten i sig även om dess medlemsstater 

är det.
272

 Som framhållits ovan innebär detta att medlemsstaterna är bundna av 

EU-rätten parallellt med de folkrättsliga instrumenten. Enligt praxis från 

Europadomstolen kan EU-stater inte förlita sig på sina sekundärrättsliga 

förpliktelser för att kringgå sina förpliktelser enligt EKMR.
273

 EKMR är den 

huvudsakliga källan och utgör en lägstanivå för EU:s rättighetsstadga. Frågan är 

därför inte om EU-rätten uppfyller EKMR:s standarder utan om EU-rätten ger 

ytterligare skydd än EKMR.
274

 Reneman har framhållit att även om EU-

domstolen aldrig uttryckligen sagt att den är bunden av Europadomstolens praxis 

säkerställer domstolen generellt åtminstone den lägstanivå som sätts av 

Europadomstolen.
275

  

 

Alla åtgärder inom EU måste vidare tolkas i konformitet med non-refoulement 

och andra EU-rättsliga normer och principer om mänskliga rättigheter.
276

 EU-

domstolen har även framhållit att medlemsstaterna måste ta hänsyn till 

flyktingkonventionen och andra internationella instrument, som EU:s primärrätt 

hänvisar till, vid tolkning av EU-rätten.
277

 Av EU:s fördrag och av EU-domstolens 

praxis framgår att alla politiska och rättsliga åtgärder på asylrättsområdet ska vara 

i enlighet med flyktingkonventionen.
278

 EU-domstolen är dock inte behöriga att 

direkt tolka flyktingkonventionens bestämmelser, behörigheten omfattar vid 

förhandsavgöranden i EU-domstolen enbart unionsrättsliga bestämmelser.
279
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78(1) FEUF stadgar att: 

 

    ”Unionen ska utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och  

   tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare  

   som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen om 

    ”non-refoulement”. Denna politik ska överensstämma med  Genèvekonventionen  

   av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars  

    rättsliga ställning och med andra tillämpliga fördrag.”  

 

Den uttryckliga hänvisningen visar vikten av non-refoulement och 

flyktingkonventionen inom EU-rätten som EU är skyldig att respektera.
280

 Ett 

utav syftena med EU:s asylpolitik är också att säkerställa principen om non-

refoulement. Med andra tillämpliga fördrag avses bl.a. EKMR, ICCPR och 

CAT.
281

 Peers har också framhållit att dessa fördrag är en del av det EU-regelverk 

som skyddar flyktingar.
282

 Politiken, innefattat den sekundärrätt som genomförs 

med bakgrund av artikel 78(1), ska alltså överensstämma med dessa fördrag.
283

 

EU-staternas folkrättsliga förpliktelser är därför i högsta grad aktuella även vid 

tillämpningen av EU-rätten. Inom EU:s finns även lojalitetsprincipen som innebär 

att medlemsstaterna är skyldiga att lojalt respektera sina skyldigheter och 

säkerställa att unionsrätten efterlevs, genomförs och tillämpas fullt ut på det 

nationella planet och att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa detta.
284

 

 

Inom EU-rätten används till mestadels inte ordet asyl utan i stället används som 

tidigare nämnts termen ”internationellt skydd” med vilket status som flykting eller 

subsidiärt skyddsbehövande avses.
285

 

 

Artikel 351 FEUF reglerar förhållandet mellan EU-rätten och staters andra 

internationella förpliktelser. Där stadgas att medlemsstaterna får avvika från 

primärrätten om det krävs för att kunna uppfylla förpliktelser från avtal som 
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 Reneman (2014) s. 54; Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, s. 
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 Peers m.fl. (red.) (2015) s. 161; Reneman (2014) s. 53. 
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 Gil-Bazo (2006) s. 4. 
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ingåtts innan 1958 eller innan staten gick med i EU. För många EU-stater blir 

detta aktuellt för EKMR och flyktingkonventionen och dess protokoll.
286

   

 

4.4 Rätten att söka asyl och skyddet mot 
non-refoulement inom EU-rätten 
 

4.4.1 Rätten att söka asyl 

Under detta avsnitt presenteras relevanta bestämmelser i EU:s rättighetsstadga. 

Rättighetsstadgan är bindande för EU:s institutioner och medlemsstater vid 

tillämpningen av unionsrätten och när en situation faller inom EU-rättens 

tillämpningsområde.
287

 Medlemsstaterna ska respektera rättigheterna i stadgan, 

iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina respektive 

befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens befogenheter enligt 

fördragen. Stadgan omfattar huvudsakligen alla människor, oavsett om de är EU-

medborgare eller ej.
288

 Stadgan är direkt gällande i medlemsstaterna och kan 

åberopas inför nationella domstolar.
289

 I artikel 18 i EU:s rättighetsstadga 

återkommer flyktingkonventionen. Artikeln har rubriken ”Rätt till asyl” och lyder 

 

     ”Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genève-   

    konventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om  

    flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen  

    och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt…”
290

 

 

Artikel 18 avser en rätt för individer
291

 och inkorporerar FEU och FEUF och 

grundar sig på artikel 78 FEUF. Artikel 18 understryker även asyl som en 
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 Artikel 351 FEUF; Eckes (2012) s. 239. 
287

 Artikel 51 i rättighetsstadgan; Gil-Bazo (2008) s. 36; Bernitz och Kjellgren (2014) s. 49 och 

142; Se också Boeles m.fl. (2014) s. 43 gällande Mål C-617/10 Åkerberg Fransson. 
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 Artikel 51 i rättighetsstadgan; Peers m.fl. (red.) (2015) s. 36-37. 
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 Gil-Bazo (2008) s. 51. 
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 Artikel 18 i rättighetsstadgan. 
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 Se Gil-Bazo (2008) s. 37 och 41; Att artikel 18 avser en rätt för individer stöds även av den 

Heijer som anser att det inte finns något tvivel om att artikel 18 avser en individuell rättighet vilket 

framgår av rättighetsstadgans karaktär av instrument för mänskliga rättigheter och historien bakom 

dess tillkomst: den Heijer (2014) s. 531 not 18.28. 
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fundamental rättighet.
292

 UNHCR har även betonat att artikel 18 uttryckligen 

inkorporerar flyktingkonventionens principer.
293

 Hänvisningen till FEU innebär 

också att rätten till asyl ska garanteras i enlighet med lojalitetsprincipen som finns 

i FEU.
294

 Rubriken ”Rätt till asyl” vilket antyder att tanken varit att etablera en ny 

rättighet för asylsökande. Av ingressen till rättighetsstadgan framgår dock att 

rättighetsstadgan enbart bekräftar de rättigheter som har sin grund i 

medlemsstaternas internationella förpliktelser, medlemsstaternas 

författningstraditioner, EKMR, EU-domstolens och Europadomstolens praxis. 

Den gängse meningen är därför att det rör sig om att bekräfta redan existerande 

rättigheter
295

 och att konsolidera den redan existerande gemensamma asylpolicyn 

och knyta ihop rätten till asyl med det redan existerande unionsrättsliga 

regelverket kring asyl.
296

 Rättigheter i stadgan som motsvarar rättigheter som 

finns i EKMR ska ha samma innebörd och räckvidd som dessa men stadgan 

hindrar dock inte medlemsstaterna från att ge ett mer långtgående skydd.
297

 

 

Definitionen av asyl i artikel 18 behöver inte begränsas till flyktingar trots 

hänvisningen till flyktingkonventionen. Flyktingkonventionen likställer inte 

flyktingstatus med asyl och hindrar inte att asyl ges på andra grunder än 

flyktingskap t.ex. olika humanitära grunder. Att även EU-rätten skiljer på asyl och 

non-refoulement framgår av att rättighetsstadgan reglerar dessa koncept i två 

skiljda artiklar. I Europa har även fördrag om mänskliga rättigheter och 

Europadomstolens praxis till stor del påverkat flyktingregimen. Tolkningen av 

asyl i artikel 18 kan därför inte bara härledas från flyktingkonventionen utan även 

från fördrag om mänskliga rättigheter och hur begreppet tolkats i medlemsstaterna 

även om artikel 18 inte är tillämplig på alla former av asyl som en medlemsstat 
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 UNHCR, Statement on the right to asylum (2012), s. 6. 
294

 Artikel 4.3 FEU. 
295
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(2007) s. 367; Gil-Bazo (2008) s. 46; den Heijer (2014), s. 530 not 18.26 och s. 540 not 18.51; Se 

även artikel 6(1) i FEU där det framgår att bestämmelserna i rättighetsstadgan inte ska utöka 
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 Goodwin-Gill och McAdam (2007) s. 367; den Heijer (2014) s. 520 not. 18.01 och 540-541 

not. 18.51-52. 
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 Artikel 51.3 i Rättighetsstadgan.  



 66 

väljer att bevilja.
298

 Betydelsen av asyl i internationell rätt kan därför beskrivas 

som ett skydd som en stat ger en person på sitt territorium, eller på en annan plats, 

mot en annan stat.
299

 Gil-Bazo menar att asyl i artikel 18 mening ska förstås som  

 

   ”…the protection to which all individuals with an international protection need  

  are entitled, provided that their protection  grounds are established by international  

  law, irrespective of whether they are found in the Refugee Convention or in any  

  other international human rights instrument.”
300

 

 

Det har påpekats att rätten till asyl i artikel 18 innehåller mer än bara en 

processuell rätt att söka asyl, detta grundas framför allt på tillkomsthistoriken där 

förslag att begränsa lydelsen till ”en rätt att söka asyl” röstades ner.
301

 Detta 

betyder dock att artikel 18 åtminstone innehåller en rätt att söka asyl. Detta 

behöver vi ha i åtanke då rättighetsstadgan är bindande för medlemsstaterna när 

de tillämpar sekundärrätten. Av samtliga sekundärrättsliga instrument inom CEAS 

framgår också att deras syfte är att ge effekt till och främja tillämpningen av art 

18.
302

 UNHCR har även uttalat att artikel 18 i rättighetsstadgan i kombination 

med Dublinförordningen och Skyddsgrundsdirektivet skapar en förpliktelse för 

medlemsstater i EU att se till att en asylsökande har tillgång till och kan åtnjuta en 

rättvis och effektiv undersökning av hens anspråk på internationellt skydd. Detta 

grundar UNHCR bland annat på att artikel 18 hänvisar till flyktingkonventionen 

där tillgången till effektiva och rättvisa förfaranden är en viktig del för att kunna 

tillämpa den fullt ut. UNHCR menar också på att rätten till asyl i artikel 18 

inkluderar skydd mot refoulement inklusive avvisning vid gränsen och en tillgång 

till territoriet för att få tillgång till ett förfarande där ansökan om internationellt 

skydd bedöms rättvist och effektivt med tillgång till tolkar och juridisk 

                                                 
298
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 Gil-Bazo (2008) s. 50. 
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 Skyddsgrundsdirektivet skäl 16; Dublinförordningen skäl 39; APD skäl 60: 

Mottagandedirektivet skäl 35. 
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representation.
303

 Detta stämmer ju onekligen överens med den gängse meningen 

att artikel 18 bekräftar redan existerande rättigheter vilket innefattar t.ex. 

principen om non-refoulement.  

 

4.4.2 Principen om non-refoulement 

I rättighetsstadgan finns också principen om non-refoulement kodifierad. Samtliga 

bestämmelser i stadgan är tillämpliga när medlemsstaterna implementerar och 

tillämpar EU-rätt.
304

 Artikel 4 i rättighetsstadgan har samma mening och 

omfattning som artikel 3 EKMR som bl.a. innehåller ett förbud mot tortyr och 

omänsklig behandling. Artikel 19.2 i rättighetsstadgan inkorporerar relevant 

praxis gällande artikel 3 från Europadomstolen då den anger att ingen får 

avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där hen löper en allvarlig risk att 

utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande 

bestraffning eller behandling.
305

 Artikel 19.1 i rättighetsstadgan har i sin tur 

samma mening som förbudet mot kollektiv utvisning i EKMR:s fjärde protokoll. 

Syftet med artikel 19.1 är att varje beslut ska föregås av separata utredningar och 

inte ska ske baserat på att personer tillhör en viss nationalitet.
306

 Bestämmelserna i 

rättighetsstadgan som motsvarar EKMR ska som sagt ha minst samma innebörd 

och räckvidd som i EKMR, de får alltså ge mer långtgående skydd, och får inte 

tolkas som att inskränka rättigheterna i EKMR.
307

 Detta innebär att refoulement i 

stadgan precis som i EKMR är absolut
308

. T. Gammeltoft-Hansen har även 

framhållit att non-refoulement är tillämplig för medlemsstater vid gränssituationer 

inom EU vilket han av allt att döma grundar på att både Dublinförordningen och 

Asylprocedursdirektivet är tillämpliga på ansökningar som görs vid en stats 
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 UNHCR, Statement on the right to asylum (2012), s. 8-9; Artikel 13 och 18 i 
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 Artikel 51 rättighetsstadgan;  
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(2014) s. 61. 
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 Artikel 52.3 och 53 i rättighetsstadgan. 
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 Detta framgår av artikel 52.3 i rättighetsstadgan; Se även Guild (2014) s. 559 para. 19.54; EU 
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fundamental rights of the European union  s. 44; Nowak och Charbord (2014) s. 92 not. 04.66. 
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gräns.
309

 Costello har också framhållit att det inte finns någon territoriell 

komponent för EU:s grundläggande rättigheter utan att de är tillämpliga när 

medlemsstater tillämpar EU-rätten.
310

 Det är detta som kan göra diskussionen om 

non-refoulements tillämplighet vid gränser överflödig när det gäller EU-stater 

eftersom att staterna är bundna av principen vid gränssituationer genom 

sekundärrättens tillämpningsområde (ansökningar som lämnats vid gränserna) då 

sekundärrätten måste tillämpas i enlighet med primärrätten som kodifierat non-

refoulement. Jag återkommer till detta i analysen. Begränsning av bestämmelserna 

i rättighetsstadgan kan enligt artikel 52.1 rättighetsstadgan göras endast om det är 

nödvändigt och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns 

av unionen eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och 

friheter.”
311 

 Artikeln stadgar enbart vad som gäller om en artikel begränsas, inte 

att alla artiklar kan begränsas.
312

 T.ex. är bestämmelserna om förbud mot 

refoulement i rättighetsstadgan absoluta. 

 

Rättighetsstadgan har alltså flera bestämmelser som relaterar till asylförfarandet. 

Det som är viktigt att ta med sig när vi nu går över från primärrätten till EU:s 

sekundärrättsliga bestämmelser är att primärrätten hänvisar till och kodifierar 

folkrättsliga instrument, bl.a. flyktingkonventionen och EKMR och att 

primärrätten är bindande för medlemsstaterna när de tillämpar sekundärrätten. 

Sekundärrätten ska också tolkas i ljuset av dessa bestämmelser och i enlighet med 

principen om non-refoulement.
313

  

 

4.5 EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) 
 

4.5.1 Bakgrund 

Instrumenten inom EU:s gemensamma asylsystem CEAS reglerar vilket land som 

är ansvarigt för en ansökan om internationellt skydd och vilken skyldighet en 
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 Artikel 51 i rättighetsstadgan; Berntiz och Kjellgren (2014) s. 49, 142 och 180; Costello (2016) 
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medlemsstat har att ge tillgång till ett asylförfarande. För en ökad förståelse av 

EU:s asylsystem CEAS är en bakgrund på sin plats. CEAS etablerades som en del 

av Europeiska rådets mål att utveckla ett EU som ett område av frihet, säkerhet 

och rättvisa vilket vilar på Tammerforsprogrammet
314

 (1999-2004), 

Haagprogrammet
315

 (2004-2009) och Stockholmsprogrammet
316

 (2010-2014)
317

 

Tanken med CEAS var att skapa ett gemensamt Europeiskt asylsystem som 

innefattade ett tydligt och praktiskt genomförbart sätt att fastställa vilken stat som 

är ansvarig för prövning av en asylansökan och i längden ett gemensamt 

asylförfarande som skulle vara rättvist och effektivt. Utvecklingen av det 

gemensamma asylsystemet skulle baseras på en ”fullständig och genomgående 

tillämpning” av flyktingkonventionen och andra relevanta internationella 

fördrag.
318

 Europeiska rådets slutsatser i Tammerfors betonade den vikt EU fäste 

vid den absoluta respekten för rätten att söka asyl och principen om non-

refoulement. Det gemensamma asylsystemet skulle bland annat omfatta regler för 

att genomföra ett rättvist och effektivt asylförfarande.
319

 CEAS genomfördes i två 

faser där målet för den första fasen var att sätta minimistandarder medan andra 

fasen syftade till att uppnå en högre nivå av harmonisering av skydds- och 

mottagningsstandarder mellan medlemsstaterna då det fanns betydande skillnader 

mellan nationella bestämmelser och dess tillämpning.
320

 Harmoniseringen syftade 

även till att minska sekundära förflyttningar inom unionen och öka det ömsesidiga 

förtroendet mellan medlemsstaterna. Dublinförordningen skulle bli CEAS 

hörnsten eftersom att den tydligt fördelade ansvaret för prövningen av 

asylansökningarna.
321

 Den andra fasen av CEAS syftade också till att etablera en 

enhetlig status för de som beviljas asyl eller subsidiärt skydd.
322

 I 
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Stockholmsprogrammet betonas att effektiv solidaritet med medlemsstater som 

står under särskilt högt tryck bör främjas.
323

 Av 80 FEUF framgår också att 

politiken i artikel 78 FEUF och dess genomförande ska styras av solidaritet och 

rättvis ansvarsfördelning. CEAS består främst av Asylprocedursdirektivet (APD) 

tillsammans med Skyddsgrundsdirektivet, Dublinförordningen och 

Mottagandedirektivet och har sin grund i artikel 78 FEUF.
324

 För denna 

framställning har dock inte Mottagandedirektivet någon större relevans och 

lämnas därför utanför redogörelsen. I stället fokuserar jag på relevanta aspekter av 

APD, Skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen.  

 

CEAS är baserat på en respekt för flyktingkonventionen och är en konsekvens av 

unionens stadgande i artikel 78 FEUF som uttrycker att den asylpolicy som ska 

utvecklas måste vara i enlighet med flyktingkonventionen och andra relevanta 

fördrag. Av skälen till APD, Skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen 

bekräftas också principen om non-refoulement.
325

 Av både APD, 

Skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen framgår också att 

medlemsstaterna är bundna vid sina förpliktelser enligt internationella instrument 

vid behandling av människor inom deras tillämpningsområde.
326

 Av 

Skyddsgrundsdirektivet framgår som framhållits ovan uttryckligen att 

medlemsstaterna ska respektera principen om non-refoulement i enlighet med sina 

internationella åtaganden.
327

 Folkrätten är alltså fortsatt relevant. I EU-domstolens 

praxis finns också flera fall som fastställt att Skyddsgrundsdirektivet ska tolkas 

med beaktande av de fördrag som nämns i artikel 78.
328

 Instrumenten inom CEAS 

är enbart tillämpliga på tredjelandsmedborgare och statslösa personer.
329

 Samtliga 

instruments skäl framhåller att instrumentet respekterar de grundläggande 

rättigheterna och iaktta de principer som erkänns i rättighetsstadgan.  Framför allt 

framhålls artikel 18 och 19 i rättighetsstadgan och att instrumenten syftar till att 
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ge effekt till, främja tillämpningen av och trygga full respekt för rätten till asyl.
330

 

De olika aspekterna av asyl som styrs av dessa instrument inom CEAS ska 

tillsammans främja individens rätt till asyl.
331

 

  

4.5.2 Kriterier för internationellt skydd 

I Skyddsgrundsdirektivet definieras innehållet i de rättigheter en sökande söker, 

rätten till asyl och förbudet mot refoulement. Syftet med Skyddsgrundsdirektivet 

är främst att garantera att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att 

fastställa vilka tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som behöver 

internationellt skydd. Ett syfte är också att i längden förebygga asylsökandes 

sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna.
332

 Direktivet betonar i de 

inledande skälen flyktingkonventionens roll som grundsten i det folkrättsliga 

systemet för skydd av flyktingar och EU-domstolen har i flera domar bekräftat att 

direktivet ska tolkas i enlighet med flyktingkonventionen och respektera de andra 

fördragen som nämns i artikel 78 FEUF.
333

 Av artikel 4.1 framgår att det är 

medlemsstaternas skyldighet att tillsammans med den sökande bedöma de 

relevanta faktorerna i ansökan om internationellt skydd. Enligt direktivet ska en 

tredjelandsmedborgare eller statslös person beviljas flyktingstatus om hen kan 

betraktas som flykting i enlighet med direktivet. Direktivets definition av flykting 

överensstämmer med flyktingkonventionens.
334

 Skyddsgrundsdirektivet innehåller 

ytterligare en grund för internationellt skydd som inte finns i 

flyktingkonventionen, nämligen subsidiärt skyddsbehövande.
335

 Subsidiärt 

skyddsbehövande är de som inte uppfyller kraven för att ses som flyktingar men 

som riskerar allvarlig skada genom att t.ex. utsättas för tortyr, dödsstraff eller 

riskerar att skadas på grund av urskiljningslöst våld vid en inre eller yttre väpnad 

konflikt vid ett återvändande till hemlandet. Dessa personer kan beviljas subsidiär 
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skyddsstatus.
336

  Så snart som möjligt efter att en person beviljats internationellt 

skydd ska personer som beviljats flyktingsstatus eller klassats som subsidiärt 

skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd, som huvudregel i minst tre 

respektive ett år.
337

 

 

4.5.3 Vilket land ansvarar för prövningen?  

Dublinförordningen reglerar vilket EU-land som ansvarar för att pröva en ansökan 

om internationellt skydd som lämnats in till en medlemsstat från en 

tredjelandsmedborgare eller en statlös person på en medlemsstats territorium, 

gräns eller transitzon. Detta har givetvis betydelse för vilken förpliktelse en stat 

har att pröva en ansökan om internationellt skydd. Tanken är enligt 

Dublinförordningen att ett land är ansvarigt.
338

 Vedsted-Hansen har framhållit att 

mekanismen i Dublin, tillammans med Schengenkonventionen, kanske är det 

instrument som mest inskränkt staters suveränitet eftersom att det ger stater en 

skyldighet att under vissa omständigheter släppa in icke-medborgare på sitt 

territorium för att undersöka deras ansökan om asyl.
339

 Fördelningskriterierna
340

 i 

Dublinförordningen speglar principen att den stat som spelat störst roll för 

sökandens inresa på EU:s territorium blir ansvarig för prövning av ansökan. Även 

om humanitära överväganden och asylsökandes egna preferenser spelar en roll i 

ordningen av kriterierna i Dublinförordningen så ville medlemsstaterna så långt 

som möjligt förhindra att asylsökande reste genom Europa för att söka asyl i ett 

land de själva valt.
341

 Som vi kommer att se längre fram grundar sig CEAS på ett 

flertal generaliserade antaganden. Det märks även i Dublinförordningen genom att 

en av premisserna för instrumentet är att alla medlemsstater betraktas som säkra 

länder som respekterar non-refoulement.
342

 

 

I Dublinförordningen finns ett antal kriterier som avgör vilken stat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan. Av artikel 3.1 framgår att medlemsstaterna ska 
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pröva varje ansökan om internationellt skydd som lämnas in av en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person på någon av medlemsstaternas 

territorium, inklusive vid gränsen eller i transitområden. Begreppet ”vid gränsen” 

definieras inte närmare. Enligt kriterierna i kapitel III i Dublinförordningen 

framgår något förenklat att en ansökan om internationellt skydd i fallande ordning 

ska prövas av den medlemsstat: 

  

    1. där den sökande har en familjemedlem som fått internationellt skydd eller en 

   familjemedlem som ansökt om skydd men ännu inte fått ett beslut i sak.
343

 

     2. som utfärdat giltigt uppehållstillstånd eller visering till den sökande
344

  

     3. som den sökande först kom till när hen reste in i EU över EU:s yttre gräns.
345

  

   4. där sökanden reser in utan att behöva visering.
346

 

 

I fall 3 är det land som ”släppte in” sökanden på EU:s territorium ansvarigt för 

prövningen av ansökan. För bestämmelsen finns undantag, t.ex. om sökande bott 

en längre tid i en annan medlemsstat.
347

 Detta kriterium har medfört att ansvaret 

för att pröva ansökningar ofta tillkommit länder vid de södra och östra yttre 

gränserna, t.ex. Italien, Spanien, Ungern och Grekland, som ofta är det land en 

sökande först kommer till i EU.
348

 Alla medlemsstater har i övrigt rätt att sända 

tillbaka en sökande till ett säkert tredjeland i enlighet med APD som vi 

återkommer till nedan.
349

 För ensamkommande barn gäller speciella regler i 

Dublinförordningen.
350

 

 

Kan ansvarigt land inte fastställas enligt kriterierna i kapitel III är den stat i vilken 

ansökan om internationellt skydd först lämnades in ansvarig för prövningen.
351

 

Förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat ska inledas när en ansökan om 

internationellt skydd för första gången lämnas in till en medlemsstat, dvs. när en 

formell ansökan från den sökande eller en rapport från myndigheterna inkom till 
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de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Ansökan behöver inte 

vara skriftlig. För att göra det lättare att fastställa ansvarig medlemsstat ska en 

personlig intervju genomföras.
352

 Medlemsstaterna är skyldiga att granska 

ansökningar från tredjelandsmedborgare som ansöker om asyl vid gränserna men 

detta betyder inte att den staten som ansökan lämnas till är ansvarig för att pröva 

om sökanden uppfyller kriterierna för internationellt skydd. Det är fortfarande 

kriterierna i Dublinförordningen som avgör vilket land som är ansvarigt för att 

pröva ansökan men ansökan måste tillåtas för att avgöra ansvarigt land.
353

 Varje 

medlemsstat får dock besluta att pröva en ansökan även om staten inte är ansvarig 

enligt Dublinförordningens kriterier.
354

 Kriterierna i Dublinförordningen behöver 

läsas tillsammans med reglerna om säkra tredjeländer som kan medföra att en stat 

kan avvisa en ansökan. Mer om detta nedan.
355

 

 

Till Dublinförordningens hjälp finns även Eurodacsystemet som ska underlätta 

fastställandet av vilken medlemsstat som är ansvarig för ansökan.
356

 

Eurodacförordningen stadgar att alla medlemsstater ska ta fingeravtryck av 

personer som ansöker om internationellt skydd.
357

 Fingeravtrycken registreras och 

kan användas av en annan medlemsstat för att se om den sökande tidigare lämnat 

in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat.
358

 Europeiska 

kommissionen har betonat vikten av att kontrollera alla som korsar den yttre 

gränsen, dock uppfylls skyldigheten att registrera fingeravtryck inte alltid.
359

 I 

september 2015 registrerades bara fingeravtryck på 8% respektive 36% av de 
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skyddssökande som ankom till Grekland respektive Italien, siffror som nu 

markant ökat.
360

 De flesta migranter som kommer till södra Europa har för avsikt 

att resa vidare, framför allt är Sverige och Tyskland tänkta slutdestinationer då de 

ses som länder som erbjuder effektivare skydd och en mer välkomnande miljö.
361

 

O´Nions har i detta sammanhang pekat på det problem som fortsätter att 

försummas, nämligen att anledningen till de sekundära förflyttningarna i EU är 

svagheten i systemet på grund av högt tryck i de länder, t.ex. Grekland, 

asylsökanden först kommer till.
362

 Om asylsökanden trots allt registreras i dessa 

länder och sedan skickas tillbaka enligt Dublin fortsätter trycket och systemet 

fortsätter att försvagas. Dublinsystemet förutsätter en viss grad av likhet i 

skyddsstandarder, procedurer och utfall av dessa bland EU-länderna, en likhet 

som enligt Costello inte existerar.
363

  

 

Den stat som är ansvarig enligt kriterierna är skyldig att överta eller återta en 

sökande som lämnat in sin ansökan till en annan medlemsstat.
364

 En sökande ska 

ha rätt att överklaga eller ompröva beslut om överföring.
365

 I förordningen finns 

också vissa säkerhetsmekanismer. I Dublinförordningen finns ett undantag till att 

överföra en sökande till en annan medlemsstat i det fall det finns välgrundade skäl 

att anta att det finns systematiska brister i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren för sökanden i det land till vilket överföringen ska ske vilka 

medför risk för inhuman eller förnedrande behandling enligt artikel 4 i 

rättighetsstadgan, motsvarigheten till artikel 3 i EKMR.
366

 I dessa bestämmelser 

finns, tillsammans med artikel 19.2 i rättighetsstadgan, som bekant skyddet mot 

non-refoulement vilket betyder att principen sätter en nedre gräns för när en 

person kan överföras till en annan medlemsstat. Något motsägelsefullt är dock det 

faktum att en av premisserna för Dublinförordningen är att alla medlemsstater 

betraktas som säkra länder vilka bedöms kunna ge skydd enligt internationella 
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standarder.
367

 Av Europadomstolens praxis framgår att EU-stater inte kan förlita 

sig på sina sekundärrättsliga förpliktelser för att kringgå sina förpliktelser enligt 

EKMR.
368

 En medlemsstat får inte återsända en asylsökande till en ansvarig stat 

enligt Dublinförordningen om den överförande staten inte kan vara omedveten om 

att systematiska brister finns i den mottagande statens asylförfaranden och 

mottagningsförhållanden som ger grundad anledning att tro att det finns en risk 

för behandling som strider mot artikel 4 i rättighetsstadgan.
369

 Finns sådan risk 

betyder det dock inte att den överförande staten blir ansvarig för prövningen. 

Hittar denna stat ingen annan ansvarig stat enligt kriterierna i Dublinförordningen 

ansvarar den stat där ansökan först lämnades in för prövningen. Kan överföringen 

inte göras heller till dessa länder blir dock den överförande staten ansvarig för att 

pröva ansökan.
370

  

 

En stat ska alltså se till att ett återförande enligt Dublinförordningen inte strider 

mot non-refoulement vilket ska baseras på ett noggrann och individualiserad 

bedömning.
371

 Detta är givetvis viktigt för skyddet för individers mänskliga 

rättigheter. Presumtionen att en mottagande stat vid Dublinöverföringar handlar i 

enlighet med artikel 3 EKMR kan motbevisas om starka grunder visas för att en 

verklig risk föreligger för att den person som ska överföras kan utsättas för 

behandling i strid mot artikel 3.
372

 Rättigheter i rättighetsstadgan som motsvarar 

EKMR ska som tidigare angetts ha samma innebörd och räckvidd som i 

EKMR.
373

 Costello har därför påpekat att EU-domstolen så snart som möjligt bör 

se till att deras praxis överensstämmer med Europadomstolens eftersom att 

Europadomstolen till skillnad från EU-domstolen inte kräver att behandlingen 
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som åberopas strida mot artikel 3 EKMR härstammar från ”systematiska 

brister”.
374

 

 

4.5.4 Tillgången till förfarandet  

Dublinförordningen reglerar vilken medlemsstat som ansvarar för prövningen av 

en ansökan medan APD har som syfte att fastställa gemensamma förfaranden för 

beviljande och återkallande av internationellt skydd enligt 

Skyddsgrundsdirektivet.
375

 APD är precis som Dublinförordningen tillämplig på 

alla ansökningar om internationellt skydd som lämnas på medlemsstaternas 

territorium, inklusive ansökningar som lämnas vid gränsen eller i en medlemsstats 

transitzoner.
376

  

 

Med syftet att de personer som behöver skydd enligt flyktingkonventionens artikel 

1 ska erkännas som flyktingar eller subsidiärt skyddsbehövande på riktiga 

grunder, framgår av skälen till APD att alla sökande bör få faktisk tillgång till 

ansökningsförfarandet.
377

 I APD:s andra kapitel finns grundläggande principer 

reglerade och artikel 31 stadgar att medlemsstaterna ska handlägga ansökningar 

om internationellt skydd i ett prövningsförfarande som överensstämmer med 

dessa principer. Ansökningarna ska prövas individuellt och den sökande ska bland 

annat ges tillfälle att höras om sin ansökan i en personlig intervju. Dessutom ska 

exakt och aktuell information erhållas från olika källor, t.ex. UNHCR och 

relevanta människorättsorganisationer.
378

 Av andra kapitlet framgår att om det 

finns indikationer på att tredjelandsmedborgare eller statslösa vid 

gränsövergångsställen eller transitzoner vid EU:s yttre gränser kan vilja ansöka 

om internationellt skydd ska medlemsstaterna ge dessa personer information om 

möjligheten att göra detta.
379

 Myndigheter och tjänstemän som först kan förväntas 

komma i kontakt med och ta emot ansökningar om internationellt skydd, t.ex. 

gränsbevakningen, ska upplysa om var och hur ansökningar om internationellt 
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skydd kan lämnas in.
380

 Av skälen framgår även att tjänstemän som först kommer 

i kontakt med personer som söker om skydd, i synnerhet tjänstemän som 

övervakar landgränser eller utför gränskontroller, ska få utbildning i hur 

ansökningar hanteras.
381

 Dessa bör kunna förse människor som ansöker om skydd 

som befinner sig på territoriet, även i gränszoner och transitzoner, relevanta 

upplysningar om hur ansökningar kan lämnas in. Medlemsstaterna bör snarast 

registrera att personer som uttryckt en önskan att ansöka om internationellt skydd 

som personer som ansöker om detta, som huvudregel senast tre dagar efter att 

ansökan gjorts.
382

 Medlemsstaterna ska se till att en person som ansökt om 

internationellt skydd har en faktisk möjlighet att lämna in sin ansökan så snart 

som möjligt.
383

 I direktivets mening görs alltså en skillnad på att göra en ansökan, 

dvs. uttrycka en önskan om att ansöka om internationellt skydd, att registrera en 

ansökan och att lämna in en ansökan vilket sker när sökanden ger information för 

att komplettera den fil som skapas vid registrering av ansökan. Att lämna in sin 

ansökan startar prövningen av ansökan i första instans
384

 och det är när en 

ansökan lämnas in första gången som en prövning om ansvarigt land enligt 

Dublinförordningen ska inledas.
385

 I en gränssituation innebär alltså detta att 

medlemsstaterna ska registrera att en person som befinner sig vid gränsen, 

transitzonen eller territoriet vill ansöka om skydd senast tre dagar efter att hen 

uttryckt detta. Den sökande ska sedan få möjlighet att lämna in en ansökan. 

 

I artikel 33 APD regleras i vilka fall, utöver de fall då en ansökan inte prövas för 

att ett annat land är ansvarigt enligt Dublinförordningen, medlemsstaterna inte 

behöver pröva om en ansökan uppfyller kraven för internationellt skydd. Vi 

återkommer till i vilka fall detta får ske i nästa avsnitt.
386

 Ansökningar får i dessa 
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fall prövas i så kallade gränsförfaranden.
387

 Även dessa förfaranden ska vara i 

enlighet med direktivets grundläggande principer. Europadomstolen har även 

framhållit att stater även i accelererade gränsförfaranden måste granska anspråk 

på asyl ”självständigt och rigoröst” då för korta förfaranden utan skyddsåtgärder 

riskerar refoulement.
388

 Innan en medlemsstat beslutar om att en ansökan ska 

avvisas ska sökanden få möjlighet att lägga fram sina synpunkter i en personlig 

intervju. I denna intervju ska sökanden få möjlighet att lägga fram skälen för sin 

ansökan på ett heltäckande sätt och en tolk ska vid behov utses.
389

 De sökande 

måste få tillräcklig tid för att samla material och bevis i sitt ärende och sedan få 

möjlighet att lägga fram alla relevanta omständigheter, oavsett om det gäller ett 

normalt eller påskyndat förfarande. Sökande ska också ha rätt att stanna kvar i 

medlemsstaten så länge som förfarandet pågår, dvs. fram till beslut fattats i första 

instans och ha en rätt till ett effektivt rättsmedel.
390

 Skyddssökande ska ha rätt till 

ett effektivt rättsmedel för beslut både avseende internationellt skydd och beslut 

som medför att en ansökan avvisas med hänvisning till koncept om säkra 

tredjeländer och första asylland, inkluderat förfaranden som sker vid gränsen.
391

  

 

APD har fått kritik för att fokus på snabba förfaranden hämmat kvalitén i 

beslutsfattandet.
392

 Goodwin-Gill och McAdam har också kritiserat APD eftersom 

att det inte ställer upp någon förpliktelse för medlemsstaterna att garantera att en 

sökande som skickas tillbaka till ett land faktiskt får tillgång till ett effektivt 

asylförfarande.
393

 

 

Att observera i detta sammanhang är att EU:s asylregelverk är tillämpligt först när 

en person anlänt till EU:s gräns. De skyddsåtgärder APD ställer upp, t.ex. att 

staterna är skyldiga att se till att personer har en faktisk möjlighet att lämna in en 

asylansökan, gäller inte för dem som inte kan nå fram till territoriet, gränsen eller 
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transitzonen.
394

 UNHCR menar att asylprocessen i EU-rätten startar med tillträde 

till ett säkert territorium.
395

 Inom EU-rätten finns dock ingen explicit bestämmelse 

som anger att en skyddssökande ska ges tillgång till territoriet. Cornelisse har 

nyligen analyserat om en stat enligt det EU-rättsliga regelverket får neka 

asylsökande inresa. Genom en samläsning av APD och artikel 13 i kodex om 

Schengengränserna, som stadgar att bestämmelserna om nekande av inresa inte 

ska påverka bestämmelser om rätt till asyl och internationellt skydd, drar hon 

slutsatsen att medlemsstater inte behöver bevilja varje asylsökande tillträde till 

territoriet men att de får avstå från det bara när ett gränsförfarande är tillåtet. I alla 

andra fall måste asylsökanden beviljas inresa på territoriet, så länge inte ansökan 

ska avvisas.
396

 När medlemsstater får använda gränsförfaranden regleras i APD:s 

artikel 43. Gränsförfaranden är tillåtna när en medlemsstat avgör om en ansökan 

ska tas upp till prövning enligt artikel 33. Ansökningar kan nekas att ta upp till 

prövning till exempel om en sökande kommer från ett säkert tredjeland eller ett 

säkert ursprungsland.
397

  

 

4.5.5  Tillfälligt skydd 

Men finns det något inom EU-rätten som reglerar situationen av den typ som är 

idag, när väldigt många skyddssökande kommer samtidigt? Ja, det finns ett 

direktiv som reglerar situationer av massiv tillströmning av skyddssökande.
398

 

Direktivet har tre huvudsyften; att skydda ett stort antal människor på flykt som 

tillfälligt inte kan återvända till sitt hemland, att undvika att överbelasta vissa 

medlemsstaters asylsystem och att se till att medlemsstaterna på något sätt delar 

på bördan vid en sådan situation.
399

 Det tillfälliga skyddet ska normalt vara i minst 

ett år med möjlighet till förlängning under en begränsad period av ett år. Efter det 
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krävs ytterligare ett beslut av Europeiska rådet.
400

 Under denna tid har de som fått 

tillfälligt skydd rätt till uppehållstillstånd.
401

 Den tillfälliga skyddsmekanismen i 

direktivet sätts i rörelse först när Europeiska rådet beslutar om att det föreligger en 

massiv tillströmning av fördrivna personer. Beslutet som ger skydd till tillfälligt 

fördrivna personer ska gälla i alla medlemsstater.
402

 Tanken är att 

medlemsländerna tar emot personer efter kapacitet i en anda av solidaritet vilket 

betyder att medlemsstaterna själva bestämmer hur många personer de har 

kapacitet för.
403

 Personer som tillhör den kategori som får tillfälligt skydd behöver 

inte ansöka om asyl utan har ändå rätt till skydd så snart de tas emot av en 

medlemsstat vilket skiljer sig från det vanliga skyddssystemet. Dock ska personer 

som åtnjuter tillfälligt skydd ha en möjlighet att när som helst lämna in en 

asylansökan.
404

 Ett sådant beslut som krävs för tillämpning av direktivet har dock 

aldrig tagits av rådet, och direktivet har således aldrig tillämpats.
405

 

 

4.5.6 Koncepten om säkra länder 
 

4.5.6.1 Inledning 

 

Konceptet om säkra länder innefattar ett säkert första asylland, ett säkert 

tredjeland och ett säkert ursprungsland.
406

 Konceptet om säkra ursprungsländer 

har dock inte samma betydelse för tillgången till förfarandet som de övriga 

koncepten, därför redogörs inte detta för närmre.
407

 Koncepten om säkra länder 

refererar till praxisen bland stater att neka tillgång till ett asylförfarande om den 

skyddssökande kunde ha fått skydd någon annanstans. Detta är ett sätt för stater 

att undvika ansvaret för att pröva en ansökan i sak och motiveras med att om en 

person verkligen flyr från förföljelse skulle hen söka skydd i den första stat där 

hen inte blir förföljd. Internationell rätt innehåller dock inte någon skyldighet för 
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en flykting eller asylsökande att söka asyl i en specifik fas av flykten eller i det 

första land som detta är möjligt.
408

 En stat kan alltså avvisa en ansökan grundat på 

att en skyddssökande kunde sökt asyl i ett land hen inte har någon skyldighet att 

söka asyl i. Eftersom att uppsatsen fokuserar på EU-staters förpliktelser att ge 

tillgång till ett förfarande redogör jag för koncepten om säkra länder inom EU-

rätten.  

 

Enligt APD:s artikel 33 behöver en ansökan om internationellt skydd inte tas upp 

till prövning om ett land som inte är medlemsstat kan betraktas som första 

asylland eller ett säkert tredjeland, ansökan kan alltså avvisas. Koncepten får 

därför betydelse för en medlemsstats förpliktelse att ge tillgång till ett 

asylförfarande. Ungern har t.ex. hänvisat till att Serbien är ett säkert tredjeland när 

de avvisat ansökningar med motivationen att sökanden kommit via Serbien. 

Koncepten har även använts som grund för det nya avtalet mellan EU och Turkiet 

om att återsända människor till Turkiet.
409

 Det är viktigt att ha i åtanke att 

koncepten om första asylland och säkra tredjeländer som grund för att avvisa 

ansökningar endast kan appliceras på länder som inte är medlemmar i EU.
410

 

Koncepten grundar sig på att flyktingkonventionen inte hindrar stater från att 

skicka tillbaka asylsökande till andra säkra länder så länge detta inte strider mot 

flyktingkonventionen, inklusive principen om non-refoulement. Som vi kommer 

se har koncepten dock utsatts för mycket kritik med hänsyn till att de just anses 

strida mot principen om non-refoulement. 

 

4.5.6.2 Konceptet om första asylland 

 

Ett land kan betraktas som första asylland om sökanden erkänts som flykting i 

landet och fortfarande kan erhålla skydd där eller om hen åtnjuter annat tillräckligt 

                                                 
408
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skydd i landet, inbegripet enligt principen om non-refoulement. Landet i fråga 

måste också vara villigt att återta personen.
411

 Är landet inte villigt att göra detta 

är det underförstått att sökanden ska få sitt anspråk på asyl prövat i relevant 

medlemsstat.
412

 Principen innebär att om den sökande har eller kunde ha fått 

skydd i något annat land som sökanden uppehållit sig i under resan till det land 

hen nu söker asyl i, är det i detta land hen skulle lämnat in sin ansökan.
413

 

Sökanden ska få tillfälle att bestrida tillämpningen av konceptet av första 

asylland.
414

 Det är valbart om även kraven för säkra tredjeländer behöver tas 

hänsyn till vid tillämpningen av första asylland vilket kan medföra färre 

skyddsåtgärder än i fallet med säkra tredjeländer som presenteras nedan.
415

 

Principen om första asylland kan alltså inte användas för länder inom EU, utan en 

ansökan kan bara avvisas med hänsyn till detta koncept om landet i fråga inte är 

medlemsstat.   

 

4.5.6.3 Säkra tredjeländer 

 

Stater har generellt accepterat att det grundläggande kriteriet för att skicka tillbaka 

människor till säkra tredjeländer är att personen i fråga är skyddad mot 

refoulement.
416

 Mänskliga rättigheter kräver en bedömning av om tredjelandet är 

säkert för den individuella sökanden.
417

 Som vi kommer att se nedan har därför 

koncepten om säkra länder kritiserats då de i stället grundas på generella 

antaganden om att ett visst land är säkert, som utgångspunkt utan prövning för en 

individuell sökande.  

 

För att en stat enligt EU-rätten ska kunna tillämpa begreppet säkert tredjeland 

måste staten vara övertygad om att en person som ansöker om internationellt 

skydd i landet kommer att behandlas i enlighet med vissa principer. I den engelska 

versionen av direktivet är en av principerna att liv och frihet inte är hotat på grund 

                                                 
411
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av någon förföljningsgrunderna i flyktingkonventionen för någon som söker 

skydd i landet. Det är då intressant att bland annat den svenska och franska 

versionen av direktivet i stället för den engelska versionens ”life and liberty are 

not threatened…”, lyder ”sökandens liv och frihet är inte hotat…” respektive ”les 

demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté…”. Dessa 

språkliga versioner får i mina ögon skilda betydelser då den svenska och franska 

versionen av direktivet indikerar att en individuell bedömning behöver göras av 

om landet är säkert för sökanden till skillnad från den engelska versionen som 

förmedlar att en sökandes liv och frihet inte ska vara hotat. Beroende på vilken 

språklig version av direktivet som följs kan kritiken som riktats mot säkra länder i 

APD bli mer eller mindre relevant då den till stor del fokuserar på bristen på 

individuella bedömningar. I doktrinen har bestämmelsen tolkats i den engelska 

versionens mening.
418

  Bland principerna stadgas också att en sökande ska 

behandlas i enlighet med förbudet mot att återsända en sökande till en plats där 

hen kan utsättas för allvarlig skada, dödsstraff eller tortyr i det tredje landet. 

Ytterligare krav på tredjelandet är att principen non-refoulement respekteras och 

att det finns en möjlighet att ansöka om flyktingstatus och skydd i enlighet med 

flyktingkonventionen. Dock finns inget krav på att staten ska vara part till 

flyktingkonventionen. Det finns inte heller något uttryckligt krav på den stat som 

hänvisar till tredjelandet att visa att landet i fråga lever upp till 

flyktingkonventionens standarder.
419

 I övrigt är ett krav för att tillämpa begreppet 

säkert tredjeland att det finns en koppling mellan sökanden och landet i fråga för 

att det ska vara rimligt för personen att återvända dit.
420

  

 

Nekar tredjelandet sökanden inresa ska medlemsstaten se till att sökanden ges rätt 

till prövning i enlighet med de principer som fastställs i APD:s andra kapitel. 

Kraven i APD motsvarar delvis de villkor som UNHCR har ställt upp för att 

kunna överföra en sökande till ett ”säkert land”.
421

 Men som Hurwitz 
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uppmärksammat saknas kravet på att sökanden ska behandlas i enlighet med 

grundläggande mänskliga standarder i APD.
422

  Begreppet säkra tredjeländer ska 

tillämpas i enlighet med nationella bestämmelser som anger vilka metoder som 

ska användas för att tillämpa begreppet. Dessa ska innefatta en metod för att i 

varje enskilt fall bedöma om landet är säkert för en enskild sökande och/eller att 

på nationell nivå fastställa länder som i allmänhet anses säkra.
423

 Det betyder att 

medlemsstater i stället för att titta på omständigheterna för en enskild sökande, i 

stället får titta på vilka länder som i allmänhet betraktas som säkra. I APD framgår 

också att begreppet ska tillämpas i enlighet med internationell rätt som gör det 

möjligt att genom enskild prövning fastställa om ett land är säkert för en sökande 

och i vart fall ska göra det möjligt att överklaga tillämpningen av begreppet säkert 

tredjeland med anledning av att tredjelandet i fråga inte är säkert med hänsyn till 

hens särskilda omständigheter.
424

 Boeles m.fl. har dock framhållit att kriterierna 

för säkra tredjeländer i APD måste läsas mot bakgrund av Europadomstolens 

praxis när det gäller att skicka tillbaka asylsökande till tredjeländer som betraktats 

som säkra.
425

 Som vi kommer att se under kritikdelen blir detta motsägelsefullt 

eftersom att mänskliga rättigheter kräver individuella bedömningar medan 

koncepten om säkra länder baseras på generaliserade antaganden om säkerhet. 

 

UNHCR har varit kritisk mot att kategorisera länder som säkra om de inte 

ratificerat flyktingkonventionen.
426

 Av Europadomstolens praxis framgår också att 

ett tredjeland som en stat skickar tillbaka en asylsökande till är bunden av 

flyktingkonventionen och globala instrument som reglerar mänskliga rättigheter 

inte räcker som garanti för att tredjelandet uppfyller dessa förpliktelser. Det 

relevanta enligt UNHCR är staters handlingssätt, inte bara deras formella 

åtaganden.
427 

Det är därför intressant att europeiska säkra tredjeländer verkar nöja 

sig med just denna typ av krav. Dessa länder antas iaktta särskilt höga standarder 
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för skydd av flyktingar och mänskliga rättigheter.
428

 Enligt bestämmelserna om 

säkra europeiska tredjeländer får medlemsstaterna föreskriva att en ansökan inte 

ska prövas eller inte ska prövas fullständigt om sökanden rest in från ett säkert 

europeiskt tredjeland så länge landet ratificerat och följer bestämmelserna i 

flyktingkonventionen och EKMR och har ett lagstadgat asylförfarande.
429

 Grundat 

på detta antas att landet i fråga är säkert.
430

 Kraven på dessa länder verkar därför i 

min mening inte förenliga med Europadomstolens praxis. En sökande ska dock få 

tillfälle att bestrida en kategorisering av ett land som ett europeiskt säkert 

tredjeland.
431

 Vidare ska medlemsstaterna fastställa villkor för genomförande av 

bestämmelserna om europeiska säkra tredjeländer i nationell rätt och dessa ska 

respektera non-refoulement.
432

 

 

Som nämnts ovan ska sökande ha tillgång till ett effektivt rättsmedel mot beslut 

om internationellt skydd och att avvisa ansökningar. Dessa ska i regel ge 

sökanden rätt att stanna på territoriet under omprövningen.
433

 Detta kan dock 

inskränkas om beslut om att avvisa ansökningar sker genom gränsförfaranden i 

vilka fall en domstol har rätt att avgöra om den sökande får stanna kvar på 

territoriet. Sökanden ska dock i dessa fall ha minst en vecka på sig att förbereda 

en begäran att få stanna kvar på territoriet.
434

  

 

4.6 Kritik mot koncept om säkra länder 

Koncepten om säkra länder har utsatts för en hel del kritik i litteraturen. Kritiken 

mot koncepten om säkra länder har till stor del rört sig om risken för såväl direkt 

som indirekt refoulement
435

, bristen på individuella bedömningar och koncepten 

har av många uppfattas begränsa tillgången till rättvisa och effektiva 

asylförfaranden.
436

  Både UNHCR och flera NGO:s var innan införandet kritiska 

till koncepten i direktivet då de befarade att de skulle förneka tillgången till 
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skydd.
437

 Att återge huvuddragen i denna kritik har ett värde då den lyfter fram de 

olika perspektiv som till viss del präglar den folkrättsliga asylrätten och den EU-

rättsliga. Som O´Nions har pekat ut har generaliserande koncept kommit att 

underbygga EU:s asylregleringar vilket står i kontrast till den individuella 

bedömning som görs i fråga om flyktingstatus och non-refoulement i 

flyktingkonventionen och EKMR.
438

 Kritiken framkallar också oundvikligen 

frågan om EU-rätten verkligen kan anses överensstämma med folkrätten. 

 

Europadomstolen har uttalat att stater inte kan undvika att indirekt bryta mot non-

refoulement genom att hänvisa till att det land det återsänder en person till är 

bunden av Dublinförordningen och flyktingkonventionen.
439

 Costello har även 

framhållit att det finns mycket uppgifter för att motbevisa antaganden om att vissa 

till EU angränsande länder, t.ex. Albanien, Turkiet, Makedonien och Serbien är 

säkra.
440

 Trots samarbetsavtal inom EU, t.ex. Dublinförordningen i vilka koncept 

om säkra länder figurerar, har Costello belyst de individuella staternas ansvar som 

betonats i Europadomstolens och EU-domstolens praxis.
441

 Stater kan alltså inte 

gömma sig bakom koncept om säkra länder. De har fortsatt ett ansvar enligt 

principen om non-refoulement.
442

 Att generellt anta att ett land är säkert och att 

kollektivt skicka tillbaka människor till ”säkra länder” är något som enligt kritiker 

riskerar att utgöra refoulement.
443

 De generaliserade presumtioner CEAS bygger 

på anses utmana fundamentala byggstenar i internationellt skydd, framför allt 

behovet av individuella beslut och rättvisa förfaranden.
444

 Kritiken som kommit 

kretsar kring just denna fråga, bristen på hänsyn till individuella omständigheter. 

Ett land kan vara säkert för vissa grupper.
445

 Frågan om en sökande kan skickas 

till ett ”säkert tredjeland” måste enligt UNHCR avgöras efter en individuell 
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bedömning.
446

 Ytterligare en anledning till att göra individuella bedömningar är 

att skyddsstandarderna skiljer sig så mycket mellan stater, individuella 

bedömningar krävs därför för att leva upp till internationella bestämmelser.
447

 

Variationerna i skyddsstandarderna medför att antaganden om säkra länder är en 

fara.
448

 Denna kritik utmanar onekligen presumtionen inom EU-rätten att alla 

Europeiska stater är säkra länder, ett antagande som enligt O´Nions är 

fundamentalt bristfälligt. Detta grundar hon bland annat på den mycket 

uppmärksammade domen M.S.S. v. Belgium and Greece där Europadomstolen 

bedömde att ett återsändande till medlemsstaten Grekland stred mot artikel 3 

EKMR.
449

 Avgörandet visar enligt O´Nions att det ömsesidiga förtroendet som 

premiss för Dublinmekanismen inte längre kan betraktas som en självklarhet.
450

 I 

denna kontext kan också nämnas att Migrationsdomstolen i Stockholm i mars 

2016 uttalade att Ungern för tillfället uppvisade systematiska systembrister 

beträffande asylförfarandet och mottagningsvillkoren vilket innebar att en 

sökande som överförs till Ungern löper en verklig risk för att utsättas för 

omänsklig eller förnedrande behandling. Avgörandet grundades bland annat på att 

en sökande riskerade att sändas från Ungern till Serbien vilket skulle utgöra en 

risk för refoulement.
451

 Det finns dock i APD möjlighet att lägga fram skäl för 

varför ett land inte ska anses som säkert vilket enligt APD minst ska medföra en 

bedömning med hänsyn till enskilda omständigheter.
452

 I teorin ska alltså ges 

tillgång till en individuell bedömning. Även om koncepten om säkra länder triggar 

garantin om non-refoulement betyder det inte att personen i fråga får tillgång till 

ett fullvärdigt asylförfarande. Principen hindrar enligt Costello en stat från att 

sända tillbaka en asylsökande till dess ursprungsland men inte nödvändigtvis 

någon annanstans.
453
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UNHCR:s exekutiva kommitté har i en slutsats betonat att koncepten om säkra 

länder inte ska appliceras så att de förnekar tillgång till asylförfaranden eller 

bryter mot principen om non-refoulement.
454

 Här bör nämnas att ett krav i APD 

för att betrakta ett land som ett säkert tredjeland är att en sökande har möjlighet att 

ansöka om flyktingstatus i det landet och erhålla skydd enligt 

flyktingkonventionen.
455

 Dock finns det som framhållits ovan ingen förpliktelse 

på en medlemsstat att se till att sökanden faktiskt får tillgång till ett förfarande. I 

detta sammanhang kan nämnas att Costello framhållit att många av de länder som 

räknats upp ovan
456

 har en asyllagstiftning men att denna implementeras på ett så 

begränsat sätt att detta inte kan ge tillgång till ett lämpligt asylförfarande.
457

 Att ha 

ett lagstadgat asylförfarande är inte heller något som garanterar ett säkert 

förfarande.
458

 

 

4.7 Sammanfattande kommentar  

Även om det EU-rättsliga regelverket är en rättsordning för sig har den 

folkrättsliga asylrätten fortsatt stor betydelse, detta framgår både av 

förberedelserna för EU:s gemensamma asylsystem och EU:s primärrätt och 

sekundärrätt. Av FEUF framgår också att unionens asylpolitik ska vara i enlighet 

med CSR och EKMR och att medlemsstater i vissa fall får avvika från EU-rätten 

för att följa folkrättliga förpliktelser. EU:s asylpolitik bygger på och ska 

överensstämma med flyktingkonventionen, EKMR, ICCPR och CAT och rätten 

till asyl ska enligt rättighetsstadgan garanteras i enlighet med 

flyktingkonventionen. I doktrinen har artikel 18 i rättighetsstadgan tolkats som att 

innehålla en rätt att söka asyl och denna rätt är bindande när medlemsstaten 

tillämpar unionsrätten. UNHCR menar också att artikel 18 innehåller en rätt att få 

tillgång till territoriet. 

 

Skyddsgrundsdirektivet stadgar också att medlemsstaterna ska respektera 
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principen om non-refoulement i enlighet med sina internationella 

överenskommelser. I rättighetsstadgan finns även principen om non-refoulement 

från EKMR kodifierad.  Sekundärrätten ska tillämpas i ljuset av primärrätten som 

medlemsstaterna är bundna av när de tillämpar unionsrätten. De sekundärrättsliga 

instrumenten inom CEAS betonar även att CEAS bygger på en full tillämpning av 

flyktingkonventionen, inklusive principen om non-refoulement och att 

medlemsstaterna är bundna vid sina förpliktelser enligt internationella instrument 

vid tillämpningen av sekundärrätten. Alldeles oavsett detta är samtliga EU-stater 

parallellt med EU-rätten parter till både flyktingkonventionen och EKMR. Detta 

betyder dels att folkrätten sätter en lägstanivå som EU-staterna inte får sjunka 

under, enligt Europadomstolen får medlemsstaterna inte gömma sig bakom 

sekundärrättslig lagstiftning för att avvika från förpliktelserna i EKMR, dels att 

medlemsstaterna även utan EU-rätten är bundna av förpliktelserna.  

 

EU:s asylsystem ger en rätt att få sitt anspråk på asyl prövat enligt vissa 

minimistandarder och en rätt att ges flyktingstatus eller status som subsidiärt 

skyddsbehövande om villkoren för detta uppfylls.
459

 Stater har alltså en 

långtgående skyldighet att ge tillgång till ett asylförfarande när en sökande 

uttrycker en önskan om att få tillgång till detta. Som vi kan se samverkar 

Dublinförordningen och APD under ansökningsförfarandet. APD anger att en 

person ska ha faktisk möjlighet att lämna in sin ansökan redan när hen uttrycker 

en önskan om att ansöka om asyl medan Dublinförordningen anger om staten där 

ansökan lämnas in är ansvarig medlemsstat. Den stat där ansökan lämnas in är 

skyldig att pröva om den är ansvarig för att pröva det materiella anspråket om 

skydd, detta innebär dock inte att den staten blir ansvarig för denna prövning om 

någon annan stat är ansvarig enligt Dublinkriterierna. APD anger i sin tur 

grundläggande principer och garantier för förfarandet och när en ansökan kan 

avvisas och inte behöver pröva ansökan om internationellt skydd i sak.  

 

Grunder för avvisning av ansökan kan vara att ett annat land är ansvarigt enligt 

Dublinförordningen, att en medlemsstat redan beviljat internationellt skydd, att ett 

land som inte är medlemsstat kan betraktas som första asylland eller ett säkert 
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tredjeland. Koncepten om säkra länder har blivit mycket kritiserade för bristen på 

individuella bedömningar vilket är grundläggande för skydd mot refoulement. Det 

är viktigt att hålla isär användningsområdena för grunderna att avvisa en ansökan. 

Avvisning grundat på att ett annat land kan betraktas som första asylland eller ett 

säkert tredjeland gäller enbart om landet i fråga inte är medlem i EU. För 

överföringar till ett annat EU-land tillämpas i stället Dublinförordningen.  
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5 Analys 

5.1 Tillgång till ansökningsförfarandet och 
territoriet 

Uppfattningen både hos UNHCR och i doktrinen är att ett ansökningsförfarande 

är grundläggande för tillämpningen av flyktingkonventionen och underförstådd i 

instrumentet. Dessutom argumenteras för att UDHR som stadgar en rätt att söka 

asyl ger en rätt till ett asylförfarande med en motsvarande förpliktelse för stater att 

ge tillgång till asylförfarandet. Det har också argumenterats för att UDHR är 

internationell sedvanerätt. Det finns alltså stöd för att det finns en rätt att söka asyl 

vilket är fullkomligt logiskt. Instrumenten på asylrättsområdet skulle ha föga 

betydelse för skyddssökande om det inte fanns en rätt för dem att ansöka om det 

skydd instrumenten innehåller. Inom EU-rätten finns också tydliga regleringar om 

förpliktelsen att ge tillgång till asylförfarandet. Artikel 18 i rättighetsstadgan 

förstås som att omfatta alla med ett internationellt skyddsbehov och innebär 

åtminstone en rätt att söka asyl vilket ska respekteras när en situation faller inom 

stadgans tillämpningsområde. Att rätten att söka asyl ska respekteras på detta sätt 

innebär i mina ögon att medlemsstaterna är skyldiga att se till att skyddssökande 

får tillgång till ett asylförfarande. Detta är som vi sett något som även APD 

stadgar. Vid frågan om vilka skyldigheter en stat har att ge tillgång till ett 

asylförfarande är det viktigt att se hur APD, Dublinförordningen och principen om 

non-refoulement samverkar. Artikel 18 har tillsammans med Dublinförordningen 

och APD tolkats till att innebära en förpliktelse för EU-stater att ge tillgång till ett 

asylförfarande. APD och Dublinförordningen är tillämpliga på ansökningar som 

lämnas vid territoriet inklusive vid gränsen och i gräns- och transitzoner. Något 

som är viktigt för staters förpliktelse att ge tillgång till förfarandet är det faktum 

att en stat som tar emot en ansökan är skyldig att pröva om den är ansvarig för den 

materiella prövningen. Än mer ska ett uttryck om en önskan att söka 

internationellt skydd ses som en ansökan i APD:s mening. När en sådan önskan 

gjorts är en medlemsstat också skyldig att se till att sökanden i fråga har en faktisk 

möjlighet att lämna in sin ansökan så snart som möjligt vilket i sin tur ska sätta 

igång en prövning i första instans. Registreringen av ansökan ska också ske inom 

en viss tid. Detta betyder att en medlemsstat är skyldig att ge en person som 
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befinner sig vid en gräns, i en transitzon eller på territoriet, dvs. inom ett 

gränsområde, tillgång till asylförfarandet. Sammantaget ger detta en bild av att en 

medlemsstat har långtgående förpliktelser att ge tillgång till ett förfarande. Men 

det är inte riktigt så enkelt, frågan är mer komplicerad. Även om en medlemsstat 

är skyldig att pröva om den är ansvarig för den materiella prövningen kan 

fortfarande en annan medlemsstat vara ansvarig. Om en annan stat är ansvarig 

enligt Dublinförordningen behöver ansökan inte prövas i sak av den stat där 

ansökan lämnats in, men den initiala ansökan får inte avvisas på grund av att 

staten där ansökan lämnats in inte är ansvarig utan att detta först prövats. En första 

ansökan måste alltså tillåtas, sedan kan det avgöras om ett annat land är ansvarigt. 

Även om staten i fråga enligt Dublin är ansvarig för den materiella prövningen 

kan ansökan avvisas. Vi kommer nu till koncepten om säkra länder. Och det är här 

non-refoulement verkligen får sin betydelse. 

 

En kontakt med territoriet och att sökanden fått lämna in en ansökan om skydd 

betyder alltså inte automatiskt att den medlemsstat där ansökan lämnats in är 

skyldig att pröva ansökan i sak. Både Dublinförordningen och koncepten om 

säkra länder medför att en medlemsstat kan undvika ansvaret för prövningen av 

ansökan. Men detta betyder inte att medlemsstaten undkommer sina förpliktelser 

enligt non-refoulement som stater är bundna av när de tillämpar EU-rätten både 

genom primärrätten, hänvisningar i sekundärrätten och parallellt med detta 

folkrättsliga instrument. Om staten bestämmer sig för att avvisa en ansökan sätter 

skyldigheten att iaktta non-refoulement en nedre gräns som staten inte får passera, 

den får inte bryta mot principen. Detta betyder att även om bedömningen om 

huruvida ansökan ska prövas i sak eller ej sker genom gränsförfaranden och även 

om bedömningen medför att en annan stat är ansvarig enligt Dublinförordningen 

eller att ett land kan betraktas som ett första asylland eller säkert tredjeland, måste 

fortfarande en bedömning göras om huruvida en avvisning av ansökan får 

konsekvenser som innebär ett brott mot non-refoulement.  

 

Åsikten att en individuell bedömning krävs för att veta vilka risker en sökande 

utsätts för vid en avvisning eller ett återsändande hägrar inom doktrinen såväl som 

i Europadomstolens praxis och hos UNHCR. Detta medför enligt vissa författare 

att för att uppfylla non-refoulement måste åtminstone en del av asylförfarandet 
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genomföras. Detta grundas på att principen kräver en individuell och noggrann 

bedömning för riskerna för den specifika sökanden, detta gäller både principen i 

flyktingkonventionen och EKMR. Frågan är om man kan uppnå detta genom 

kollektiva antaganden om att ett visst land är säkert? Frågar man kritikerna till 

koncepten om säkra länder är svaret nekande vilket jag håller med om. Detta 

blottar också en konflikt mellan koncepten om säkra länder och principen om non-

refoulement. Tanken med säkra länder är ju att de ska vara just säkra och att 

återsändande till dessa inte ska strida mot refoulement. Kritikerna mot dessa 

koncept menar dock att en sådan säkerhet inte kan tillämpas generellt vilket blivit 

smärtsamt tydligt genom MSS v. Belgien och Grekland och rapporter från 

människorättsorganisationer. Koncepten grundar sig på att en ansökan kan avvisas 

utan att prövas i sak medan principen om non-refoulement kräver en viss prövning 

i sak. Dessa synsätt går inte ihop. För att veta om en stat kan anses var ett säkert 

tredjeland är det min åsikt att en viss materiell prövning måste ske, jag har svårt 

att se hur en stat annars kan vara säker på att uppfylla non-refoulement. Dessutom 

har jag svårt att se hur en stat kan applicera begreppet om säkra tredjeländer utan 

en sådan bedömning eftersom att ett utav kraven är att staten ska vara övertygad 

om att det inte finns något hot mot liv och frihet i tredjelandet i fråga. Hur kan en 

stat vara säker på att så inte är fallet om inte en viss undersökning görs av 

sökandens anspråk? Jag ställer mig än mer frågande till hur en sådan övertygelse 

kan uppkomma utan en individuell bedömning gentemot ett land som inte är part 

till flyktingkonventionen och EKMR vilket inte är ett krav för säkra tredjeländer. 

Här måste det dock uppmärksammas att det givetvis finns skillnader i risker 

beroende på vilket land en skyddssökande kommer ifrån vilket betyder att 

konsekvensen av att inte göra individuella bedömningar kan skilja sig åt. Riskerna 

förenat med att inte göra en individuell bedömning gentemot en homosexuell man 

från Uganda och en från Kanada skiljer sig naturligtvis åt då homosexuella är en 

mycket utsatt grupp i Uganda. En bedömning av skyddsbehov och risk för 

refoulement är med all säkerhet lättare att göra i förhållande till någon som 

kommer från Kanada. Poängen är dock att risken med att inte göra individuella 

bedömningar är att människor som riskerar behandling som strider mot 

refoulement kan komma i kläm. Vidare finns en diskrepans mellan kraven för att 

anses vara ett europeiskt säkert land och Europadomstolens praxis som anser att 

det faktum att en stat är part till internationella förpliktelser som garanterar 
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mänskliga rättigheter inte är en garanti för att brott mot artikel 3 EKMR inte sker. 

Så här långt drar jag därför slutsatsen att EU-rätten inte är förenlig med folkrätten.  

 

Men beroende på vilken språklig version av direktivet som följs kan kritiken mot 

säkra länder i APD bli mer eller mindre relevant.  Jag beskriver och diskuterar här 

kort betydelsen av den språkliga diskrepansen mot bakgrund av EU-domstolens 

tolkningsprinciper.
460

 Av kritiken som kommit står klart att det är den engelska 

språkversionen som kritiserats. Jag tycker dock att den svenska och franska 

språkliga versionen öppnar för att en bedömning av hot mot en specifik sökande 

ska undersökas på individuell nivå och inte enbart genom att landet generellt kan 

anses säkert. Det som talar emot detta är att det framgår av artikel 38 APD att den 

räknar upp ett antal principer som sökanden ska behandlas i enlighet med vilket 

tyder på ett kollektivt synsätt. Av artikel 38 APD framgår också att begreppet 

säkert tredjeland ska tillämpas i enlighet med bestämmelser i nationell rätt som 

gör det möjligt att genom enskild prövning fastställa om det berörda tredjelandet 

är säkert för en enskild sökande. Dessa ska minst göra det möjligt för en sökande 

att överklaga tillämpningen av begreppet säkert tredjeland för att sökanden anser 

att det inte är säkert för hen vilket antyder att en individuell prövning är ett 

undantag och att en kollektiv prövning är huvudregeln. Poängen är också att om 

ett land ses som ett säkert tredjeland medför det att en ansökan enligt direktivet 

kan avvisas och alltså inte prövas i sak vilket skulle krävas för en individuell 

bedömning av hotet. Detta är ju är kärnan i den kritik som framförts. Detta talar 

för att utgångspunkten är att artikel 38 APD stadgar ett kollektivt antagande 

gällande icke-existensen av hot mot liv och frihet med möjlighet till individuell 

bedömning vid ett överklagande. Dock kunde denna diskrepans i lydelserna 

kanske bli ett fall för ett förhandsavgörande i EU-domstolen? 

 

Med hänsyn till kritiken mot de kollektiva antaganden som görs gällande säkra 

tredjeländer måste också uppmärksammas att överklagandemöjligheterna som ska 

ge möjlighet till en prövning av om det tänkta säkra tredjelandet är säkert för en 

individuell sökande möjligtvis kan kompensera bristen på individuella 
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bedömningar som startpunkt. Detta förutsätter dock att detta fungerar i praktiken. 

Med tanke på de exempel som finns med överklagandetider på tre dagar där 

sökanden inte får stanna på territoriet under tiden och dessutom inte får tillräcklig 

tid för att kunna lägga fram relevanta omständigheter blir i dessa fall möjligheten 

till en individuell bedömning enbart teoretiskt.  

 

I konflikten mellan säkra länder och tillämpningen av non-refoulement kan vi 

urskilja en skillnad i synsätten inom det folkrättsliga och det EU-rättsliga 

regelverket. Det folkrättsliga regelverket präglas av ett individuellt synsätt, ”kan 

den här personen beviljas flyktingstatus?”, ”vad innebär ett återsändande för just 

den här sökanden?” medan EU-rätten präglas av generaliserande antaganden om 

att ett visst land är säkert för alla, ”du kunde sökt asyl i det här tredjelandet där 

alla är säkra, därför prövar vi inte om du uppfyller kraven för flykingstatus”. 

Problemet med de kollektiva koncepten är att EU-stater inte slipper undan det 

individuella synsättet trots att det ter sig så enligt EU-rätten. Folkrätten, inklusive 

principen om non-refoulement är dels parallellt gällande med EU-rätten men 

framförallt införlivad i densamma. Dessutom går det inte längre att blunda för att 

återsändanden till EU-länder inte alltid är säkra. Efter utvecklingen i Europa och 

Europadomstolens avgörande MSS v. Belgium and Greece står numera klart att 

antagandet att alla länder inom EU är säkra inte längre kan tas för en sanning och 

att ett återsändande till en EU-stat kan utgöra non-refoulement. Detta gör 

premissen för CEAS att alla EU-stater betraktas som säkra och antas följa 

principen om non-refoulement starkt tvivelaktig. Stater kan inte gömma sig 

bakom sekundärlagstiftningen, ansvaret enligt EKMR kvarstår, ett ansvar som 

dessutom är inkorporerat i EU:s primärrätt. Dessutom anger EU-rätten att de EU-

rättsliga förpliktelserna inte ska påverka staternas förpliktelser i den 

internationella rätten vilket ytterligare underbygger vikten av EKMR och 

flyktingkonventionen. Om inte bedyrandet av flyktingkonventionen som 

asylrättens hörnsten ska bli tomma ord och om sekundärrätten ska överensstämma 

med den primärrätt som hänvisar till flyktingkonventionen krävs enligt mig en 

förändring i EU:s asylregelverk.   

 

Vidare måste observeras att det inte finns någon förpliktelse att se till att det land 

en sökande återsänds till verkligen prövar en ansökan. Frågan är om detta kan 
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anses vara i enlighet med artikel 18 i rättighetsstadgan som innebär en rätt att söka 

asyl, en rätt EU-staterna är bundna av vid tillämpningen av sekundärrätten. Jag 

ställer mig mycket frågande till detta.  

 

För att kunna ta del av det EU-rättsliga skyddet är en kontakt med territoriet oftast 

en förutsättning. Ett tillträde till territoriet är också ofta sammankopplat med ett 

rättvist förfarande och målet om att uppnå en hållbar lösning för någon som söker 

skydd. Inom asylregelverket, varken i det folkrättsliga eller EU-rättsliga, finns 

dock ingen legal förpliktelse för en stat att ge tillgång till sitt territorium vilket 

synliggör konflikten mellan staters suveränitet och människors behov av skydd. 

Inom EU-rätten finns i stället inom Schengenregelverket en skyldighet att 

genomföra kontroll vid de yttre gränserna och neka inresa till de som inte 

uppfyller kraven för inresa. Denna kontroll ska dock inte påverka bestämmelser 

om internationellt skydd, däri innefattat principen om non-refoulement.  

Inom doktrinen har något olika synsätt presenterats för hur principen om non-

refoulement ska tillämpas avseende tillgång till territoriet. Enigheten är dock stor 

om att individuella förfaranden krävs där skyddsbehoven noggrant undersöks och 

att avvisning vid gränser inte får ske utan ett sådant förfarande. Dels finns åsikter 

om att principen om non-refoulement inte nödvändiggör en tillgång till territoriet 

så länge principen respekteras, dels finns åsikter om att principen kräver en 

tillgång till territoriet för att kunna respekteras. Edwards har framhållit att artikel 

1 och 33 i flyktingkonventionen vid samläsning förpliktigar stater att ge tillgång 

till territoriet. Hathaways resonemang medför att stater behöver släppa in 

skyddssökande om nekande av inresa medför risk för refoulement. Det medför att 

inresa måste medges eftersom att det är det enda sättet att undvika att utsätta en 

sökande för risk. Med detta synsätt blir tillgången till territoriet en säkerhetsåtgärd 

för att undkomma risken att bryta mot principen. Visst kan stater på detta sätt 

undkomma risken för refoulement men många stater skulle hävda att detta 

tankesätt inte är hållbart då det skulle medföra att alla behövde släppas in. Om vi 

går på Stoyanovas resonemang gällande non-refoulement i artikel 33 måste 

medlemsstater för att kunna uppfylla principen ge tillgång till ett rättvist och 

effektivt förfarande vilket inte kan genomföras utan tillgång till territoriet. I och 

med att medlemsstaterna är bundna av principen skulle detta indirekt medföra en 

förpliktelse att ge sökande tillgång till territoriet. Konsekvensen av Stoyanovas 
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resonemang liknar därför Hathaways och Edwards, alla sökande behöver beviljas 

tillgång till territoriet. Jag drar därför slutsatsen att så länge rättvisa förfaranden 

för att göra en individuell bedömning av risken för refoulement och rättvisa 

asylförfaranden för att avgöra skyddsbehovet kan genomföras behöver tillgång till 

territoriet inte beviljas. Eftersom att gränsförfaranden måste ske med iakttagande 

av principen om non-refoulement, liksom alla sekundärrättsliga åtgärder, kan 

samma slutsats appliceras på gränsförfaranden inom EU-rätten. Dvs. så länge 

gränsförfarandet är rättvist och inte strider mot refoulement behöver tillgång till 

territoriet inte medges. Europadomstolen har också framhållit att en sökandes 

påstående om risk för behandling som strider mot artikel 3 EKMR noggrant måste 

granskas av staten i fråga, därmed kan resonemanget tillämpas även på non-

refoulement i EKMR. Därmed avser det alla skyddssökande, inte enbart 

flyktingar. Vi återkommer snart till EKMR:s tillämpningsområde.  Frågan om 

tillgången till territoriet hänger alltså på huruvida tillgång krävs för att genomföra 

en tillräcklig bedömning dels av om det finns risk för refoulement, dels för att 

bedöma frågan om skyddsbehov. Vi återkommer alltså till premissen att stater får 

kontrollera inresa så länge de uppfyller sina EU-rättsliga och folkrättsliga 

förpliktelser. Så länge stater gör det är det okej att inte släppa in skyddssökande 

på territoriet, jag håller därför i teorin inte med om resonemanget att tillträde till 

territoriet krävs för att uppfylla refoulement. Däremot blir min åsikt en annan när 

jag överväger den praktiska tillämpningen, vilket är vad Stoyanovas resonemang 

grundar sig på. Den gyllene frågan är om individuella och rättvisa förfaranden i 

enlighet med folkrätt och EU-rätt kan genomföras vid gränsen? Jag är tveksam, 

framför allt med tanke på hur gränssituationerna ser ut i Europa idag och vad som 

krävs för att ett förfarande ska vara rättvist, inom EU-rätten gäller krav på 

förfarandet även på gränsförfaranden. De sökande måste få tillräcklig tid för att 

samla material och bevis i sitt ärende och sedan få möjlighet att lägga fram alla 

relevanta omständigheter. Sökanden behöver dessutom vid behov få tillgång till 

tolk och få juridisk assistans. En stat behöver också ta reda på om sökanden varit i 

någon annan medlemsstat för att se om en annan medlemsstat är ansvarig enligt 

Dublinförordningen. Framför allt krävs en individuell, objektiv och rättvis 

bedömning av skyddsbehovet grundat på aktuell information. Givetvis kan 

gränsförfaranden genomföras på olika sätt men att dessa krav skulle kunna uppnås 

i de förfaranden som genomförs vid gränser i Europa på några timmar ställer jag 
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mig väldigt tveksam till. Jag ser det som mycket svårt för en sökande att få 

tillräcklig möjlighet för att samla bevis i sitt ärende vid en gräns. Framför allt 

uppnås inte kraven när en sökande inte ens får möjlighet att presentera sin sak 

utan helt enkelt nekas inresa. Dessutom blir det en nästintill omöjlighet att få 

tillgång till nationella domstolar för överklagande utan att få tillgång till 

territoriet. Jag är därför beredd att hålla med Stoyanova, en tillgång till territoriet 

krävs för att uppnå ett rättvist förfarande. Dock är det inte säkert att förfarandet 

och bedömningarna blir rättvisa och individuella bara för att tillgång till territoriet 

ges och som framhållits så många gånger medför inte en bedömning av risken för 

refoulement med att ett asylförfarande genomförs som slutar med en hållbar 

lösning. Distinktionen mellan sökanden från olika länder är givetvis lika relevant 

här. Risken med att genomföra gränsförfaranden utan prövning i sak eller att 

generellt hindra inresa eller summariskt avvisa skyddssökande vid gränsen är att 

personer som verkligen kommer att utsättas för refoulement vid nekande av inresa 

kommer i kläm och inte får sitt anspråk behandlat på ett rättvist sätt, en lösning på 

detta problem är då så klart att släppa in alla skyddssökande. 

 

UNHCR menar också att en asylprocess startar med tillgången till territoriet och 

att det ur artikel 18 i rättighetsstadgan kan utläsas att rätten till asyl innefattar en 

tillgång till territoriet för att kunna genomföra rättvisa asylförfaranden och för att 

kunna bedöma ansökningar. Även om unionsrätten inte innehåller någon 

uttrycklig förpliktelse att ge tillgång till territoriet faller ansökningar om 

internationellt skydd inom EU-rättens tillämpningsområde och därmed inom 

artikel 18 tillämpningsområde. Här är också värt att nämna Cornelisses slutsats att 

en stat enligt EU-rätten bara får neka tillgång till territoriet om ett gränsförfarande 

är tillåtet. Gränsförfaranden inom APD genomförs bl.a. för att avgöra om en 

ansökan ska prövas materiellt, men detta kan inte likställas med en full 

asylprocess utan sker innan en materiell prövning görs, ett avvisande av en 

ansökan medför därför inte en bedömning av om kraven för att få flyktingstatus 

eller subsidiärt skydd är uppfyllda. Därför tolkar jag UNHCR:s och Cornelisses 

slutsatser som att tillgång till territoriet krävs när ett förfarande genomförs som 

prövar anspråket på EU-rättsligt internationellt skydd i sak och inte enbart frågan 

om att avvisning av ansökan ska ske. Det blir dock även här en diskrepans mellan 

EU-rätten och folkrätten eftersom att principen om non-refoulement ska uppfyllas 
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även vid gränsförfaranden och att vi ovan kommit fram till att non-refoulement 

kräver en tillgång till territoriet.  

 

Frågan om tillgång till en stats territorium är tätt kopplad till den gängse 

meningen att även avvisning vid en stats gräns kan strida mot non-refoulement. 

Om vi fokuserar på tillgången till territoriet och asylförfarandet som en 

konsekvens av staters förpliktelse att uppfylla refoulement blir frågan om när en 

skyddssökande omfattas av principen oerhört viktig, framför allt när det gäller 

EKMR eftersom att frågan om konventionen är tillämplig på avvisning vid 

gränser är mindre klar i litteraturen. Det finns som vi sett stater som hävdar att de 

sökande inte befinner sig på statens territorium när gränsposter egentligen 

geografiskt är belägna innanför territoriet som t.ex. i fallet mellan Ungern och 

Serbien. I dessa fall befinner sig en sökande på statens territorium även om staten 

hävdar att så inte är fallet. I dessa fall blir den klassiska tillämpningen av non-

refoulement aktuell då den förbjuder återsändande från territoriet. Även denna 

bedömning behöver så klart också vara noggrann, rättvis och individuell. Även 

förbuden mot kollektiva utvisningar tillämpliga. Att upprätta internationella zoner 

får därför ingen betydelse för en stats skyldigheter gentemot en sökande utanför 

territoriet, de sökande befinner sig redan på det. I doktrinen finns stöd för att non-

reofulement i flyktingkonventionen omfattar avvisningar vid gränser och visst 

stöd för att detta även gäller EKMR. Men befinner sig den sökande utanför 

territoriet och avvisas av en gränsvakt kan detta problematiseras ytterligare, 

framför allt gällande EKMR. Frågan om artikel 3:s tillämplighet hänger då på om 

staten kan anses utöva territoriell jurisdiktion. Inom doktrinen finns viss enighet 

om att skyddssökande som presenterar sig för en stat vid dess gräns direkt 

omfattas av statens effektiva kontroll och därmed jurisdiktion och principen om 

non-refoulement. Effektiv kontroll som medför jurisdiktion kan grundas på 

territoriell kontroll, kontroll över personer eller en kombination av dessa. Om en 

stat upprättar formella kontroller vid ett gränsområde som innebär viss kontroll 

över en annan stats territorium menar jag i enlighet med Costellos resonemang att 

jurisdiktion kan uppstå över skyddssökande som uttrycker att de behöver skydd. 

Därmed omfattas sökandena av non-refoulement. Dessutom anser jag att det är 

möjligt att jurisdiktion uppstår genom kontroll över personer. Precis som Noll 

angett kan varje handling eller underlåtande av en stat som relaterar till en 
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sökandes anspråk på inresa resultera i ansvar enligt artikel 3 EKMR. Costello har 

också angett att frihetsberövanden vid gränser kan resultera i kontroll över 

personer. En stat som utövar kontroll och auktoritet över en individ utövar 

jurisdiktion enligt Europadomstolens praxis. Jag anser med bakgrund av Nolls 

resonemang att det är möjligt att kontroll kan utövas över en individ som 

presenterar ett önskemål om att ansöka om skydd vid en gräns och mot bakgrund 

av Costellos uttalande att kontroll enbart genom handlande som kan tillskrivas en 

stat kan vara på väg att det är möjligt att jurisdiktion uppstår genom kontroll över 

personer även om detta inte medför ett frihetsberövande. Mot detta kan det 

givetvis invändas att en sökande vid en gräns är fri att vända tillbaka och därför 

inte är föremål för fysisk kontroll. Men säg att en sökande kommer från Syrien 

och står på Turkiets territorium vid Bulgariens gräns och anger till en bulgarisk 

gränsvakt att hen vill ansöka om asyl. I åtanke har vi att det rapporterats att 

Turkiet skickar tillbaka Syrier till Syrien i bussar från sitt territorium och att 

omänskliga förhållanden för skyddssökande i Turkiet råder, risk finns alltså för 

behandling som strider mot artikel 3 EKMR och därmed risk för både direkt och 

indirekt refoulement. Jag anser då att sökanden har begränsad faktiskt frihet att ta 

vägen någon annanstans än framåt över gränsen in på Bulgariens territorium med 

tanke på konsekvensen av att vända tillbaka, den som bestämmer om sökanden 

fysiskt får komma över gränsen är den bulgariska gränsvakten. Eftersom att en 

avvisning av gränsvakten innebär en risk för både direkt och indirekt refoulement 

är ett avvisande en handling som kan resultera i brott mot artikel 3 EKMR. Detta 

har också stöd av de tolkningar som gjorts i doktrinen där det ansetts att en person 

som presenterar sig för en gränsvakt är inom en stats direkta kontroll. Eftersom 

även tillämpningen av flyktingkonventionens non-refoulement förutsätter effektiv 

kontroll kan resonemangen ovan så klart tillämpas även på flyktingkonventionen.  

 

Frågan om jurisdiktion enligt EKMR när det gäller avvisning vid gränsen kan bli 

mindre relevant när också EU-rätt är tillämplig. Rättighetsstadgan har ingen 

uttrycklig territoriell begränsning och eftersom att APD och Dublinförordningen 

är tillämpliga på ansökningar som lämnats in vid en stats gräns och primärrätten 

ska respekteras vid tillämpning av unionsrätten ska principen om non-refoulement 

respekteras när medlemsstaterna tillämpar EU-rätt på ansökningar som lämnas in 

vid gränsen. Därmed blir innehållet i artikel 3 EKMR tillämpligt via 
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rättighetsstadgan när skyddssökande ansöker om skydd vid en gräns. Sökande kan 

alltså få skydd av innehållet i principen om non-refoulement i artikel 3 EKMR 

denna väg.  

 

Gällande refoulement är det viktigt att en distinktion görs mellan de som önskar 

ansöka om asyl och de som enbart vill resa igenom landet i fråga för att ta sig 

vidare till ett annat destinationsland. Ansöker inte människor om asyl aktiveras 

inte den EU-rättsliga skyldigheten att se till att de har en möjlighet att lämna in sin 

ansökan. Men detta betyder inte att förbudet mot non-refoulement slutar att gälla. 

Stater måste fortfarande rätta sig efter principen med allt vad det innebär, 

inklusive den betydelsen principen har för tillgången till territoriet 

ansökningsförfarandet och tillämpligheten vid massiv tillströmning.  

 

 

5.2 Skillnader mellan inre och yttre gränser 

Frågan är då om ansvaret att ge tillgång till territoriet och till 

ansökningsförfarandet skiljer sig mellan EU:s inre och yttre gränser.  

APD, Dublinförordningen och principen om non-refoulement är alla tillämpliga 

både vid de inre och yttre gränsområdena och gäller som beskrivits ovan. En 

skillnad i regelverket är dock Schengenregelverkets stadgande om att 

gränskontroller ska genomföras och inresa ska nekas vid de yttre gränserna för de 

som inte uppfyller kraven för inresa. Detta gäller inte vid de inre gränserna. Men 

eftersom att tillämpningen av Schengenregelverket inte ska påverka tillämpningen 

av bestämmelserna om asyl och internationellt skydd och ska vara i full 

överensstämmelse med relevant unionsrätt, flyktingkonventionen och non-

refoulement medför detta att ansvaret för att ge tillgång till territoriet och 

förfarandet inte skiljer sig mellan de inre och yttre gränserna. Visst, en skillnad i 

regelverket finns, men eftersom att det finns undantag för asylregelverket blir det 

ingen skillnad i teorin men det kräver också att dessa undantag tillämpas i 

praktiken. 

 

En skillnad i ansvar kan dock uppstå genom Dublinförordningen. Även om 

kriterierna för ansvar tillämpas i samma ordning både vid de inre och yttre 
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gränserna är det mer sannolikt att den stat som ansökan lämnas in till blir ansvarig 

för prövningen när ansökan lämnas vid en yttre gräns än vid en inre. Förutsatt att 

den sökande inte har någon familjemedlem eller uppehållstillstånd eller visering i 

en annan medlemsstat blir den medlemsstat sökanden först kom till ansvarig för 

den materiella prövningen. I sista hand blir det den medlemsstat där ansökan först 

lämnas in. Detta medför att ansvarig stat blir den stat som sökanden lämnar sin 

ansökan till när ansökan lämnas till en stat belägen vid den yttre gränsen. Lämnas 

ansökan vid en inre gräns är det mer sannolikt att en annan stat blir ansvarig, 

förutsatt att det går att visa vilket land som släppte in sökanden i EU. Går inte det 

blir däremot den staten där ansökan lämnades in vid den inre gränsen ansvarig.  

Det kan dock medföra avsevärda bevissvårigheter att visa att någon först kommit 

till något av de länder vid de yttre gränserna som upplever som högst tryck 

eftersom att alla ankommande inte registreras. 

 

Förpliktelserna enligt regelverket skiljer sig alltså i teorin inte mellan de inre och 

yttre gränserna, men konsekvensen av tillämpningen av regelverket kan medföra 

att ansvaret skiljer sig mellan de inre och yttre gränserna 

 

5.3 Gränshindrens tillåtlighet 

Oavsett motivationen till gränshindren kvarstår faktumet att stängsel och 

gränskontroller hindrar människor att fritt ta sig in i ett gränsområde för att ansöka 

om skydd. Hur går detta ihop med staters förpliktelser enligt det asylrättsliga 

regelverket? Utgångspunkten är att ur staters suveränitet springer den väl 

etablerade rättigheten att kontrollera inresan av icke-medborgare på sitt 

territorium, dvs. över gränserna. För denna rätt finns dock begränsningar. I sin 

kontroll måste stater följa sina EU-rättsliga och folkrättsliga förpliktelser. Och 

detta är nyckeln till svaret. Stater får kontrollera inresan av tredjelandsmedborgare 

men kontrollerna måste vara i enlighet med dessa förpliktelser. Dessa avgör 

staters ansvar att släppa in skyddssökande på territoriet och att ge tillgång till ett 

ansökningsförfarande. Avseende gränshindren är det viktigt att skilja på hindret i 

sig och konsekvenserna av det. Det är konsekvenserna av stängslen och 

gränskontrollerna som måste vara i enlighet med staters förpliktelser. Tittar man 
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på de åtgärder som genomförts i EU som t.ex. medfört bestraffning av illegal 

inresa för flyktingar står klart att detta strider mot flyktingkonventionen. Likaså 

står det klart att Ungerns korta tidsfrister för överklaganden som inte har 

suspensiv effekt strider mot APD. Det är också klart att de kollektiva avvisningar 

som sker vid gränser i EU utan föregående riskbedömningar strider mot principen 

om non-refoulement. Att inte se till att en sökande som vid en gräns uttrycker en 

önskan om att ansöka om asyl kan lämna in en ansökan strider också mot APD.  

 

Agerandet från stater som reser stängsel för att avleda strömmar av 

skyddssökande kan också ifrågasättas utifrån EU-rättens lojalitetsprincip. Jag har 

mycket svårt att se att se att en stat som reser stängsel med syftet att hålla 

skyddssökande borta kan ses som att vidta alla åtgärder för att ”lojalt respektera 

sina skyldigheter enligt unionsrätten och säkerställa att denna efterlevs, genomförs 

och tillämpas fullt ut på det nationella planet”, framför allt när det gäller rätten till 

asyl i artikel 18 i rättighetsstadgan, att se till att asylpolitiken överensstämmer 

med flyktingkonventionen och non-refoulement enligt artikel 78 FEUF och att ge 

information om och tillgång till ett asylförfarande enligt APD. Om konsekvensen 

av resandet av stängslen blir att tillgången till asylförfarandet blockeras och andra 

förpliktelser enligt folkrätten undviks kan detta dessutom medföra att detta bryter 

mot staters plikt att implementera sina fördragsförpliktelser i god tro. Dessutom 

kan det ses som att dessa åtgärder strider mot en stats förpliktelse att skydda rätten 

till en asylprocess. I Tammerfors betonades att CEAS grundades på den absoluta 

respekten för rätten att söka asyl, jag frågar mig var denna respekt är idag?  

 

5.4 Slutsats och avslutande kommentarer 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att folkrätten spelar en fortsatt stor roll 

även efter det EU-rättsliga regelverkets införande. I detta arbete har den centrala 

principen om non-refoulement fått stor plats, detta med rätta då den utgör en 

grundbult i asylrätten. Principen måste följas när stater drar upp stängsel och 

kontrollerar gränser för att kontrollera strömmarna av skyddssökande. Trots non-

refoulements grundläggande funktion måste det betonas att non-refoulement inte 

kan likställas med att få tillgång till ett fullt asylförfarande och som slutar i en 

hållbar lösning i form av flyktingstatus eller subsidiärt skydd. Här finns desto mer 
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att hämta inom EU:s regelverk. En medlemsstat är skyldig att se till att en sökande 

kan lämna in en ansökan om asyl så fort hen uttryckt en önskan om detta förutsatt 

att sökanden befinner sig på territoriet, vid gränsen eller i en transitzon. Kan 

sökanden inte nå fram till dessa områden aktiveras inte förpliktelserna i APD. 

Men EU:s asylregelverk bygger också mycket på generaliserade antaganden om 

säkerhet som kan medföra att ansökningar avvisas medan folkrätten har ett mer 

individuellt synsätt.  

 

Slutsatsen som måste dras är vidare att det inte finns någon uttalad förpliktelse för 

stater att ge tillgång till territoriet för skyddssökande som befinner sig vid statens 

gräns utanför territoriet, däremot är det troligt att detta krävs för en tillräcklig, 

rättvis och effektiv bedömning av om det finns risk för refoulement och för att 

bedöma frågan om skyddsbehov. Gällande de EU-rättsliga förpliktelserna är det 

viktigt att se att folkrätten sätter en nedre gräns som EU-rätten inte får falla under, 

trots detta verkar EU-rätten inte vara helt i enlighet med folkrätten, framför allt 

när det gäller principen om non-refoulement. Enigheten om att individuella 

bedömningar krävs för uppfyllande av principen om non-refoulement klingar illa 

med EU:s lagstiftning som medför avvisning utan materiell bedömning grundat på 

att det finns ett annat land att söka asyl i. Det klingar också illa med antagandet att 

alla EU:s medlemsstater i EU är säkra och att europeiska tredjeländer anses 

uppfylla högre standarder för mänskliga rättigheter, det går inte längre att blint 

förlita sig på dessa antaganden. Jag anser därför att koncepten om säkra länder 

inte överensstämmer med folkrätten eller EU:s primärrätt som hänvisar till denna, 

dock kan detta kompenseras av överklagandemöjligheter som ger tillgång till 

individuella bedömningar förutsatt att dessa genomförs i praktiken och att 

sökanden får möjlighet att lägga fram sin sak på ett heltäckande och rättvist sätt. 

Med tanke på hur dessa koncept använts i EU den senaste tiden har jag dock svårt 

att se att bestämmelserna i praktiken medför ett sådant kompenserande. Frågan är 

om det inte är dags att se över koncepten och snarast se till att EU-rätten 

överensstämmer med folkrätten. I detta sammanhang frågar jag mig också om 

koncept om säkra länder, som inte medför någon garanti för att sökande får 

tillgång till asylförfarandet i det land de sänds till, är i enlighet med rätten att söka 

asyl i artikel 18 i rättighetsstadgan? 
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Frågan är också hur användbart det asylrättsliga regelverket är för en person som 

gör anspråk på internationellt skydd. Trots staters förpliktelser har världen sett 

exempel på att människor summariskt nekas tillträde till territoriet och 

asylförfarandet vid EU:s gränser. Inom EU-rätten finns ingen möjlighet för 

enskilda att överklaga staters beslut till EU-domstolen, däremot kan EU-rätten 

tillämpas inför nationella domstolar. Det säger dock sig självt att det finns en 

avsevärd svårighet att få tillgång till de nationella domstolarna om sökanden 

nekas tillgång till territoriet, utvisas eller avvisas vid gränsen, framför allt om 

detta inte föregås av en ordentlig prövning. Uppgiften att klaga blir svår, framför 

allt om det klandervärda agerandet består av att motas bort av en gränsvakt eller 

stängas ute av ett stängsel. Än svårare blir det att klaga på staters tillämpning av 

flyktingkonventionen, ett instrument som inte har någon övervakande domstol. 

Mer hopp finns i stället att hämta i EKMR då enskilda kan klaga på staters brott 

mot instrumentet och det dessutom går att ansöka om ett interimistiskt beslut från 

Europadomstolen. Men att inleda ett sådant förfarande innebär också en avsevärd 

svårighet för någon på flykt. Sammantaget ter sig situationen för skyddssökande 

väldigt rättsosäker. 

 

Mot medlemsstaternas långtgående skyldighet att ge tillgång till ett 

ansökningsförfarande, både enligt EU-rätten och folkrätten går att invända att det 

blir en överväldigande uppgift att ge en individuell bedömning och skydd till alla 

sökande där ett stort antal människor kommer till en stats gräns samtidigt. I 

flyktingkonventionens ingress betonas dock vikten av internationellt samarbete i 

denna situation. Bara för några år sedan, i Stockholmsprogrammet, uppmanades 

också till solidaritet med medlemsstater i EU som stod under högt tryck. 

Dessutom finns tillfällighetsdirektivet, ett instrument som aldrig använts.  Kanske 

beror detta på att det grundar sig på solidaritet och att stater tar ansvar efter sin 

förmåga och det faktum att stater idag är ovilliga att ta emot skyddssökande ens 

när EU bestämt att ett visst antal ska omfördelas. Ovilligheten att använda 

direktivet kan också grunda sig på att syftet är att direktivet ska användas på 

människor som tillfälligt inte kan återvända till sitt hemland och tittar man på 

kriget i Syrien verkar den vara allt annat än tillfällig. Men tanken har alltså ändå 

varit att stater ska hjälpas åt. En tanke som idag verkar glömd i en värld där EU 

hellre slår vakt om sina gränser och sänder tillbaka skyddssökande till platser där 
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de får kämpa för sin överlevnad än hjälper varandra i de situationer som 

flyktingströmmarna medför. Trots de stora ”bördor” som strömmarna av 

människor som vill söka skydd upplevs orsaka måste staterna komma ihåg att den 

i EU-rätten kodifierade principen om förbud mot refoulement är absolut. Som 

Hathaway framhållit medför ett handlande i enlighet med principen inte heller en 

skyldighet att ge asyl eller att tillåta en flykting att stanna på territoriet när risken 

upphört men principen måste följas. För att klara av att ta hand om alla människor 

som behöver skydd enligt det asylrättsliga regelverket behöver medlemsstaterna 

hjälpas åt för att ge de som behöver medlemsländernas hjälp på bästa sätt. 

 

Vad blir då värdet av staters förpliktelser för de skyddssökande? Inte så stort. Så 

länge stater inte respekterar dem och det i praktiken är svårt att utkräva staternas 

ansvar får de inget värde för de människor som kommit till EU med hoppet om att 

EU ska stå vid sina ord från Tammerfors och respektera rätten att söka asyl och 

principen om non-refoulement. Ord som idag verkar glömda. 
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