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Förord  

Många gånger har jag tänkt på författaren Göran Rosenbergs tal i samband med riksdagens 

öppnande år 2015. Han beskrev ”hemlöshetens helvete” för den som har tvingats på flykt och 

som ofrivilligt byggt upp ett liv någon annanstans. Han sa att det är som att sakna fast mark 

under fötterna. Att ständigt längta efter ”en plats där en kan göra sig förstådd utan att säga 

särskilt mycket och bli sedd utan att behöva göra sig synlig.”  

 Medan Rosenberg försökte sätta ord på den tyngd en människa bär som mist sitt 

sammanhang, tittade jag på min baba. Några bänkrader bakom oss satt det ett gäng 

sverigedemokrater som demonstrativt höll för öronen.  

 Fastän det fientliga klimatet mot flyktingar har förstärkts i Europa de senaste åren, var det 

få ledamöter som vid tidpunkten kunde föreställa sig hur slutet på året skulle komma att bli. Jag 

har en känsla av att Rosenberg visste. Han sa att ett Europa, med öppna inre gränser och en 

gemensam yttre gräns, bara kan ha ett gemensamt svar på flykting- och migrationskrisen. ”Eller 

inget svar alls.” 

 Året som har gått har visat att nationella lösningar som inte samtidigt är europeiska, tillslut 

inte är några lösningar. Även länder som agerade till förmån för flyktingar, har tvingats att sätta 

upp gränser. Jag har själv varit med och tagit de besluten.  

 Denna uppsats är dock ingen politisk manifestation, utan en folkrättslig redogörelse för 

Europas svar på krisen. EU och Turkiets migrationsöverenskommelse aktualiserar relationen 

mellan staters rätt till suveränitet och den moderna folkrättsliga ordningen som inskränker 

densamma. Jag hoppas att uppsatsen kan bidra till den fortsatta juridiska och politiska debatten 

om behovet av folkrättsligt bindande traktat för beviljande av asyl, flyktingkonventionens 

uppenbara begränsningar, tortyrförbudets absoluta betydelse och utvecklingen av mänskliga 

rättigheter i en modern tid.  

 Avslutningsvis vill jag tacka daya och baba för att ni alltid har kämpat, Evyn för den glädje 

du sprider, mina mentorer Arhe Hamednaca, Lena Ag och Sven-Eric Söder för tillsägelse om 

att göra klart min utbildning, det Socialdemokratiska Arbetarepartiets medlemmar i Stockholm 

för förtroendet att få representera er och Martin Ratcovich för handledning under hela 

processens gång, även under din semester. Uppsatsen tillägnas minnet av Tahir Elçi. 

 

 

Lawen Redar 

Kista, augusti 2016 
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Abstract 

On March 18, 2016, the European Council and Turkey made a political settlement aimed to 

stop the flow of irregular migration via Turkey to Europe, breaking the business model of 

smugglers and offering migrants an alternative to putting their lives at risk. The political 

settlement states that “all new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as 

from 20 March 2016 will be returned to Turkey.” The procedure "will take place in full 

accordance with EU and international law" and the migrants “will be protected in accordance 

with the relevant international standards and in respect of the principle of non-refoulement." 

 The measure to repatriate all new irregular migrants to Turkey has aroused international 

criticism and observers have raised questions regarding whether the settlement itself is legal. 

United Nations High Commissioner for Refugees believes that a strong return policy must 

include a strengthened system of assessment. The risk is otherwise that the implementation of 

the political settlement can abandon the protections and guarantees that international refugee 

law and international human rights law stipulates.  

 Whether the measures of the political settlement is consistent with international refugee law 

and international human rights law depends on the rights individuals are entitled to. While the 

international refugee law is based on the special character of refugees, the international human 

rights law inform and reinforces international refugee law. The two legal regimes are closely 

related, yet also distinct. The Refugee Convention protects refugees from expulsion or return 

(refoulement) to where there is a risk of persecution of life or freedom on account of race, 

religion, nationality, membership of social group or political opinion. The principle of non-

refoulement under international human rights law is related to prohibition on return to torture 

or other forms of inhuman or degrading treatment.    

 EU and Turkey pledges that migrants will be protected in respect of the principle of non-

refoulement. It requires a profound summary examination duty. Without the ability to obtain 

refugee status or asylum application, Greece can face a risk of multiple human rights violations.   
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1. Inledning 

We have a European Union policy which was a fair- weather policy, and we 

were in 2015 in a perfect storm.1 

 

1.1 Bakgrund  

Som en del av den globala migrationskrisen2 passerade 1 255 600 tredjelandsmedborgare3 

Europeiska Unionens (EU) yttre gräns år 2015. I slutet på året fanns 922 800 registrerade 

asylansökningar hos medlemsstaternas nationella myndigheter, för vilka beslut ännu inte var 

avgjorda.4 Europeiska rådet enades i juni 2015 om behovet av samarbete med ursprungs- och 

transitländer. Syftet var att få kontroll över ”de ökande olagliga migrationsströmmarna” och 

skapa en effektiv ”återvändande, återtagande- och återanpassningspolitik.”5  

 I brist på en gemensam mottagarpolicy i EU, initierades en förstärkt dialog med Turkiet.6 I 

november 2015 enades EU och Turkiet om en gemensam handlingsplan om ökat samarbete 

”avseende migranter som inte är i behov av internationellt skydd.”7 Förhandlingarna resulterade 

i Europeiska rådets slutsatser den 17-18 mars 20168 samt uttalande från EU och Turkiet den 18 

mars 2016.9   

 Den första åtgärdspunkten i uttalandet fastslår att alla nya irreguljära migranter, som från 

och med den 20 mars 2016 tar sig till de grekiska öarna från Turkiet, kommer att återsändas. 

EU har åtagit sig att genomföra åtgärden ”i full överensstämmelse med EU- och internationell 

rätt” och alla irreguljära migranter kommer att ”skyddas i enlighet med tillämpliga 

internationella standarder och med respekt för principen om "non-refoulement.”10  

                                                      
1 Matthias Ruete, Director General of the Directorate General for Migration and Home Affairs, Migrationskrisen 

i EU – bakom kulisserna, ”http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/migratory-pressures/history-migratory-

pressures/”, lydelse 2016-04-19.    
2 UNHCR, Adrian Edwards, Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World War II era, 

“http://www.unhcr.org/news/latest/2014/6/53a155bc6/world-refugee-day-global-forced-displacement-tops-50-

million-first-time.html”, 20 juni 2014, lydelse 2016-05-17.  
3 Med tredjelandsmedborgare avses i denna uppsats någon med medborgarskap i en stat utom EU mot vilka 

visumkrav gäller.  
4 Eurostat, Eurostat Newsrelease, ”http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-

EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6”, 4 mars 2016. lydelse 2016-06-12.    
5 Europeiska Rådet, Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) – Slutsatser, 26 juni 2015, p. 1 och 3.    
6 Europeiska Rådet, Europeiska Rådets slutsatser av den 15 oktober 2015, 6 oktober 2015.  
7 Europeiska Rådet, Möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet, 29.11.2015 – Uttalande från EU 

och Turkiet, 29 november 2015.  
8 Europeiska rådet, Europeiska rådets slutsatser, 17-18 mars 2016, 18 mars 2016.  
9 Europeiska Rådet, Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016, 18 mars 2016.   
10 Ibid., para.1.    

http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
http://www.unhcr.org/news/latest/2014/6/53a155bc6/world-refugee-day-global-forced-displacement-tops-50-million-first-time.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2014/6/53a155bc6/world-refugee-day-global-forced-displacement-tops-50-million-first-time.html
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 Irreguljär migration definieras inte närmare i uttalandet. Det kan avse tredjelandsmedborgare 

som vistas irreguljärt inom Schengenområdet11 eftersom villkor för inresa eller uppehälle enligt 

artikel 5 EU:s gränskodex12 inte uppfylls.  Men det kan också handla om migranter som kommer 

till EU på grund av andra skäl för skydd än vad folkrätten legitimerar. Enligt Europeiska rådets 

rättstjänst gäller överenskommelsen med Turkiet det senare.13    

 Åtgärden att återsända alla nya irreguljära migranter till Turkiet har väckt internationell 

kritik och anmärkts av bland annat FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).14 UNHCR anser att 

en kraftig återvändandepolitik måste innefatta ett förstärkt system för prövning.15 Risk finns 

annars att genomförandet av uttalandet frångår de garantier som folkrätten ställer.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda vad principen om non-refoulement enligt folkrätten innebär 

för den som ansöker om internationellt skydd i Grekland efter den 20 mars 2016 då uttalandet 

från EU och Turkiet ska verkställas. Uppsatsen kommer att undersöka folkrättens regler om 

asylrätten, principen om non-refoulement och undersökningsplikten för stater som tar emot 

asylsökningar.  

 Uppsatsen utgår från den första åtgärdspunkten. Detta utgör även avgränsningen i arbetet i 

relation till de övriga åtgärderna i uttalandet. En annan avgränsning avser fokuseringen på 

folkrättsliga regler. Det innebär att EU-rätten inte kommer att behandlas med undantag för 

redogörelsen av uttalandets rättsliga status.16 Detta kommer särskilt att framgå vid analysen av 

säkra länder17 där uppsatsen enbart behandlar tolkningen enligt Konventionen angående 

flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen).18 Avgränsningen motsvarar dessutom 

den internationella diskussion som EU och Turkiets hantering av migrationskrisen har kommit 

att innebära. Sällan har den handlat om unionens interna rättsordning eller medlemsstaternas 

                                                      
11 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders., Europarättens grunder, 5 upplagan, Norstedts Juridik, 2014. s. 431. 
12 Artikel 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex för gränspassage för personer EUT L 105/1, 13.4.2006.  
13 Även i denna uppsats kommer begreppet att användas med den innebörden. Europeiska Rådets Rättstjänst, 

kommentar till Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 

frågor, ”http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-

LIBE” 9 maj 2016, lydelse 2016-06-11.    
14 På engelska: United Nation High Commissioner for Refugees.     
15 UNHCR press, UNHCR on EU-Turkey deal: Asylum safeguards must prevail in implementation, 

“http://www.unhcr.org/news/press/2016/3/56ec533e9/unhcr-eu-turkey-deal-asylum-safeguards-must-prevail-

implementation.html”, 18 mars 2016, lydelse 2016-06-22.    
16 Se avsnitt 2.3.  
17 Se avsnitt 4.7.  
18 SÖ 1954:55 Konvention om flyktingars rättsliga ställning.   

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-LIBE
http://www.unhcr.org/news/press/2016/3/56ec533e9/unhcr-eu-turkey-deal-asylum-safeguards-must-prevail-implementation.html
http://www.unhcr.org/news/press/2016/3/56ec533e9/unhcr-eu-turkey-deal-asylum-safeguards-must-prevail-implementation.html
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överträdelser av EU:s egna rättsakter. Snarare har den handlat om huruvida åtgärderna 

överensstämmer med asylrätten, flyktingrätten och mänskliga rättigheter i övrigt.  

 Med asylrätt i denna uppsats menas skyldighet för stater att bevilja asyl till människor i 

behov av skydd inom deras territorier. Uppsatsen utvecklar inte rättsområdet asylrätt eller en 

stats skyldighet att acceptera att en annan stat beviljar asyl till flyktingar inom sitt territorium. 

 Uppsatsens fokus kommer att avse principen om non-refoulement inom ramen för 

flyktingrätten i artikel 33 flyktingkonventionen. Uppsatsen behandlar dock inte artikelns 

extraterritoriella tillämplighet.  

 Vid genomgången av non-refoulement inom ramen för mänskliga rättigheter kommer 

tortyrbegreppet att kortfattat redogöras för enligt Förenta Nationernas allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna (UDHR)19 och Konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter (ICCPR).20 Fokus kommer dock att vara tortyrbegreppet inom ramen för 

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (tortyrkonventionen)21 och tolkningarna av non-refoulement i det regionala 

skyddet artikel 3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (EKMR).22  

 Huruvida principen om non-refoulement kan anses utgöra en del av jus cogens kommer inte 

att tas upp i uppsatsen. Detta beror på slutsatserna om uttalandets rättsliga status enligt 

traktaträtten.23 Frågan faller därmed utanför uppsatsens ram.  

 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsens syfte lägger grund för följande delfrågor som besvaras löpande i uppsatsen:   

 Vad innebär uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016? 

 Vad innebär asylrätten? 

 Vad innebär principen om non-refoulement inom ramen för flyktingrätten och 

mänskliga rättigheter?   

 Hur kan innehållet i uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016 verkställas utan 

att det innebär överträdelse av asylrätten och principen om non-refoulement?  

                                                      
19 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 

217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948). 
20 SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  
21 SÖ 1986:1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
22 SÖ 1952:35 Konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
23 Se avsnitten 2.4.1. och 2.5.    
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1.4 Metod och material 

Metoden som har använts är traditionell juridisk (rättsdogmatisk) metod. Det innebär att 

materialet för undersökningen är de rättsregler som uttrycks i folkrättens rättskällor. Dessa 

återfinns i artikel 38(1) stadgan för den Internationella domstolen:  

 

Domstolen, vars uppgift är att i överensstämmelse med internationell rätt 

avgöra sådana tvister, som hänskjutas till densamma, skall tillämpa:  

(a) allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa av 

de tvistande staterna uttryckligen erkända rättsregler; 

(b) internationell sedvänja, utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen såsom 

gällande rätt; 

(c) allmänna, av de civiliserade folken erkända rättsgrundsatser;  

(d) med förbehåll för bestämmelsen i artikel 59 rättsliga avgöranden och de olika 

ländernas sakkunniga författares lärosatser, såsom hjälpmedel för 

fastställande av gällande rätt.24 

  

Artikeln ger egentligen inte uttryck för rättskällor, utan för de rättsregler som Internationella 

domstolen (ICJ) ska tillämpa vid tvistelösning. Uppräkningen anses emellertid vara ett uttryck 

för de källor inom folkrätten som staterna har att tillämpa.25  

 Uppsatsen utgör en rättsutredning av asylrätten, principen om non-refoulement inom ramen 

för flyktingrätten och mänskliga rättigheter. Utredningen är främst av deskriptiv karaktär 

(beträffande innehållet av EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 och genomgången av 

asylrätten och non-refoulement i de olika internationella traktaten) men även av analyserande 

karaktär (vid tillämpningen av traktaten på EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016). 

 För att beskriva tillkomsten och innehållet av EU och Turkiets uttalande har information 

hämtats från Europeiska rådets offentliga hemsida. För att reda ut uttalandets rättsliga status 

inom EU-rätten har Fördraget om Europeiska Unionen (FEU)26 tillämpats och för att analysera 

om EU och Turkiets uttalande utgör ett traktat har Wienkonventionen om traktaträtten 

(Wienkonventionen) tillämpats.27 Av betydelse är förhållandet mellan internationell 

                                                      
24 SÖ 1946:1 Stadga för den Internationella domstolen. 
25 Shaw, Malcolm N., International Law, 7th edition, Cambridge University Press, 2008, s. 70.  
26 SÖ 2009:25 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet 

av Europeiska gemenskapen (FEU). 
27 SÖ 1975:1 Wienkonventionen om traktaträtt.   
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sedvanerätt och traktat vilket diskuteras i avsnittet.28 Även andra metodologiska överväganden 

görs löpande i uppsatsens materiella del.   

 De rättskällor som har använts i syfte att reda ut om det finns något juridiskt bindande 

dokument med global tillämplighet som uttrycker en asylrätt är UDHR, ICCPR och 

flyktingkonventionen. Vid redogörelsen av principen om staters suveränitet har 

undersökningen primärt utgått från diskussionen i doktrin.  

 Avsnittet om principen om non-refoulement inom ramen för flyktingrätten är uppsatsens 

fokus eftersom principen först kom till uttryck i flyktingkonventionen. För att närmare 

analysera flyktingkonventionens definitioner har tolkningar från doktrin, UNHCR:s 

Exekutivkommittés egna slutsatser och UNHCR:s handbok tillämpats. I uppsatsen kommer den 

rättsliga statusen av UNHCR:s Exekutivkommittés slutsatser och UNHCR:s handbok löpande 

att diskuteras.29     

 För att undersöka non-refoulement inom ramen för mänskliga rättigheter har en genomgång 

av de mest centrala folkrättsliga traktaten på området gjorts: UDHR, ICCPR, 

tortyrkonventionen och EKMR. För att analysera tolkningen av non-refoulement enligt ICCPR 

har fall med tolkningsrelevans samt rekommendationer från det övervakande organet MR-

kommittén30 tillämpats. Dessa är dock inte bindande för konventionsstaterna. Beträffande 

tolkningen av tortyr, enligt tortyrkonventionen, har det konventionsövervakande organet 

tortyrkommitténs31 rekommendationer och fall med tolkningsrelevans från organet undersökts. 

Dessa är inte heller bindande för konventionsstaterna. Avsnittets fokus avser dock det regionala 

skyddet enligt EKMR och den bindande praxisen från Europadomstolen för mänskliga 

rättigheter (Europadomstolen).32   

 

1.5 Disposition  

 

1.5.1 Uttalande EU-Turkiet den 18 mars 2016 

Först görs en genomgång av bakgrunden till uppkomsten av EU och Turkiets uttalande den 18 

mars 2016. Syftet är att ge en bild av den politiska utvecklingsprocessen och uppsatsämnets 

aktualitet. Därefter beskrivs uttalandets innehåll som är grunden för uppsatsens analyserande 

                                                      
28 Se avsnitt 2.4.  
29 Se avsnitt 4.4. Uppsatsen använder sig av UNHCR:s senaste upplaga av handboken från år 2011.  
30 På engelska: Human Rights Committee.   
31 På engelska: Committee Against Torture (CAT).  
32 På engelska: Europeian Court of Human Rights.  
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avsnitt om när återförvisning av irreguljära migranter strider mot non-refoulement enligt 

folkrätten.   

 För att klargöra vad ett uttalande från Europeiska rådet har för rättslig status beskrivs 

Europeiska rådets funktion samt skillnaden mellan slutsatser och uttalanden. Därefter görs en 

genomgång av uttalandet i relation till traktaträtten. Avsnittet avslutas med sammanfattande 

analys. 

 

1.5.2 Rätten till asyl  

Uppsatsens avgränsning är folkrättens regler och därför görs en genomgång av statens 

suveränitet och sedan asylrätten inom ramen för mänskliga rättigheter och flyktingrätten. En 

sammanfattande analys görs slutligen beträffande asylrättens icke-bindande status.    

  

1.5.3 Principen om non-refoulement inom ramen för flyktingrätten  

Uppsatsens fokus avser principen om non-refoulement inom ramen för flyktingrätten vilket EU 

och Turkiet har utlovat att respektera. Först görs en genomgång av artikel 33 

flyktingkonventionen, principens innebörd och vem som omfattas av skyddet. I beskrivningen 

av vem som omfattas av skyddet görs en redogörelse av flyktingstatus enligt 1(A)(2) 

flyktingkonventionen, definitionen enligt UNHCR:s handbok och fastställandet av 

flyktingstatus. Sedan beskrivs non-refoulement utifrån dess territoriella tillämpningsområde 

där genomgång görs av skydd inom statens territorium och andra gränsrelaterade frågor, 

indirekt refoulement, säkra länder och kort om undantagsreglerna i artikel 33(2). Avsnittet 

avslutas med en sammanfattande analys av non-refoulement inom flyktingrätten applicerat på 

EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016.  

 

1.5.4 Principen om non-refoulement inom ramen för mänskliga 

rättigheter 

Principen om non-refoulement inom ramen för mänskliga rättigheter utreds i avsnittet, vilket 

främst handlar om skydd mot tortyrhandlingar. En genomgång görs av tortyrförbudet i UDHR, 

ICCPR, tortyrkonventionen och EKMR. Vid behandlingen av tortyrkonventionen görs en 

redogörelse för begreppet tortyr enligt artikel 1 tortyrkonventionen. Fokus avser det regionala 

skyddet enligt artikel 3 EKMR och europadomstolens praxis. Avsnittet avslutas med en analys 

över non-refoulement inom ramen för mänskliga rättigheter applicerat på EU och Turkiets 

uttalande den 18 mars 2016.    
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1.5.5 Avslutande reflektioner  

Eftersom sammanfattande slutsatser görs efter varje avsnitt, kommer uppsatsens sista del att 

besvara uppsatsens syfte.   
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2. Uttalande EU-Turkiet den 18 mars 2016 

För att ge en helhetsbild över frågan som uppsatsen grundar sig i ska det först göras en 

bakgrundsbeskrivning av uttalandets tillkomst och innehåll. Därefter görs en beskrivning av 

uttalandets rättsliga status, först enligt EU-rätten och sedan traktaträtten. Detta för att 

analysera om uttalandet i sig kan ge upphov till internationella förpliktelser.      

 

2.1 Bakgrund 

Den europeiska migrationskrisen åsyftar det accelererande antalet ankommande flyktingar och 

migranter till EU år 2015, i ljuset av den globala migrationskrisen. Termen kom att användas 

alltmer efter april 2015 då 700 människor omkom intill den italienska ön Lampedusa i 

Medelhavet. Den italienska premiärministern påkallade, i samband med händelsen, akut möte 

med EU-ledarna.33 Europeiska unionens råd samlades för extramöte den 23 april 2015 som 

landade i fyra prioriteringar: förstärka närvaron till havs, bekämpa människosmugglare, 

förebygga olagliga migrationsströmmar samt åtgärda den interna solidariteten och 

ansvarstagandet.34  

    Den 13 maj 2015 antog Europeiska kommissionen den europiska migrationsagendan. 

Migrationsagendan är grunden till att medlemsstaterna slutligen enades om en 

omfördelningsnyckel samt att ursprungs- och transitländer kom att involveras i arbetet.35  

Europeiska rådet uttalade i juni 2015 behovet av att bemästra ”de ökande olagliga 

migrationsströmningarna” samt att skapa en effektiv ”återvändande, återtagande- och 

återanpassningspolitik.”36  

 Europeiska rådet träffades igen på ett informellt möte den 23 september 2015. Detta mot 

bakgrund av att 413 800 asylsökande hade registrerats i EU från juli till september 2015.37 Stats- 

och regeringscheferna enades bland annat om behovet av att återuppbygga EU:s yttre gräns och 

inrätta så kallade hotspots i Grekland och Italien för att sörja för registrering, asylprövning, 

                                                      
33 Reuters, Denti, Antionio, EU leaders call for emergency talks after 700 migrants drown off Libya, 

“http://in.reuters.com/article/europe-migrants-idINKBN0NA07620150419”, lydelse 2015-04-19.   
34 Europeiska Unionens Råd, Extra möte i Europeiska unionens råd den 23 april 2015 – uttalande, 23 april 2015.  
35 Europeiska Kommissionen, Kommissionens meddelande om europeisk migrationsagenda, COM(2015) 240 

final, 13 maj 2015.  
36 Europeiska Rådet, i not 5 a.a. p. 1 och 3.    
37 Eurostat, Eurostat Newsrelease, Asylum in the EU Member States, More than 410 000 first time asylum 

seekers registered in the third quarter of 2015, 1 out of 3 are from Syria, 

”http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7105334/3-10122015-AP-EN.pdf/04886524-58f2-40e9-995d-

d97520e62a0e”, 10 december 2015, lydelse 2016-05-11.  

http://in.reuters.com/article/europe-migrants-idINKBN0NA07620150419
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7105334/3-10122015-AP-EN.pdf/04886524-58f2-40e9-995d-d97520e62a0e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7105334/3-10122015-AP-EN.pdf/04886524-58f2-40e9-995d-d97520e62a0e
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omplacering och återvändande. Medlemsstaterna avsåg även att tillgodose flyktingarnas akuta 

behov genom att bistå UNHCR:s arbete i Libanon, Jordanien och Turkiet.38          

 I oktober 2015 samlades Europeiska rådet för att diskutera behovet av en handlingsplan med 

Turkiet gällande flyktingar från Syrien.39 Handlingsplanen antogs den 29 november 2015. I den 

utfästs ett anslag om ytterligare 3 miljarder euro för att hjälpa Turkiet att förbättra situationen 

för syriska flyktingar i landet. Handlingsplanen syftade även till att finna samarbete och lösning 

beträffande migranter som inte är i behov av internationellt skydd.40  

 Den 7 mars 2016 höll Europeiska rådet återigen möte med Turkiet. Där enades det om att 

utveckla nya förslag för att begränsa irreguljär migration. Förslagen avsåg bland annat att 

återsända alla nya irreguljära migranter som reser från Turkiet till Grekland samt att, för varje 

syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna, vidarebosätta en annan syrier från 

Turkiet i EU. Därutöver diskuterades utbetalningen av det allokerade beloppet och en färdplan 

om visumlättnader för turkiska medborgare.41  

 

2.2 Uttalandets innehåll 

Medan medier beskrev Europeiska rådets möte med Turkiet den 18 mars 2016 som en uppnådd 

”agreement” (överenskommelse) eller ”deal” (avtal),42 visar framställningen ovan att parterna 

redan innan mötet hade enats om och påbörjat genomförandet av åtgärder. Uttalandets rättsliga 

status ska analyseras närmare, men först ges en kortfattad beskrivning av innehållet.   

 Uttalandet den 18 mars 2016 bekräftar genomförandet av handlingsplanen den 29 november 

2015 och mötet den 7 mars 2016 med Turkiet. Därefter anges ytterligare nio åtgärdspunkter 

                                                      
38 Europeiska Rådet, Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna den 23 september 2015- Uttalande, 24 

september 2015.  
39 Europeiska Rådet, i not 6.   
40 Europeiska Rådet, i not 7 a.a., punkten 8.  
41 Europeiska Rådet, Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer, 8 mars 2016. 
42 Lista på medier: Al Jazeera, Refugee crisis: EU and Turkey each “breakthrough” deal, 

“http://www.aljazeera.com/news/2016/03/refugee-crisis-eu-turkey-agree-proposal-160308021149403.html”, 8 

mars 2016, lydelse 2016-04-23. BBC, Migrant crisis: EU-Turkey deal comes into effect, 

“http://www.bbc.com/news/world-europe-35854413”, 20 mars 2016, lydelse 2016-07-15. CNN, Botelho, Greg, 

Turkey, EU reach deal on plan for handling refugees, ”http://edition.cnn.com/2016/03/18/europe/eu-turkey-

refugees/”, 18 mars 2016, lydelse 2016-05-18. Huffington Post, Vale, Paul, EU Deal To Return Migrants To 

Turkey Decried As ‘Dark Day For Humanity’ By Amnesty International, 

“http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-deal-migrants-turkey-dark-day-

humanity_uk_56ec4947e4b0cc1ede8c18a2“, 18 mars 2016, 2016-04-23. The Guardian, EU strikes deal with 

Turkey to send back refugees, “https://www.theguardian.com/world/2016/mar/18/eu-strikes-deal-with-turkey-to-

send-back-refugees-from-greece”, 18 mars 2016, 2016-05-22. New York Times, Kanter, James, European Union 

Reaches Deal With Turkey to Return New Asylum Seekers, 

“http://www.nytimes.com/2016/03/19/world/europe/european-union-turkey-refugees-migrants.html“, 18 mars 

2016, lydelse 2016-05-05. Dagens Nyheter, Svahn, Carl, Turkiet och EU överens om ett avtal, 

”http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-och-eu-overens-om-ett-avtal/”, 18 mars 2016, lydelse 2016-04-09.    

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/refugee-crisis-eu-turkey-agree-proposal-160308021149403.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-35854413
http://edition.cnn.com/2016/03/18/europe/eu-turkey-refugees/
http://edition.cnn.com/2016/03/18/europe/eu-turkey-refugees/
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-deal-migrants-turkey-dark-day-humanity_uk_56ec4947e4b0cc1ede8c18a2
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/eu-deal-migrants-turkey-dark-day-humanity_uk_56ec4947e4b0cc1ede8c18a2
http://www.nytimes.com/2016/03/19/world/europe/european-union-turkey-refugees-migrants.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-och-eu-overens-om-ett-avtal/
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som EU och Turkiets stats- och regeringschefer enats om. Syftet med åtgärderna är att ”stoppa 

människosmugglarnas affärsmodell och ge migranterna ett alternativ till att riskera livet.”43  

 För denna uppsats är det i huvudsak den första åtgärdspunkten som är väsentlig. Det fastställs 

att ”alla nya irreguljära migranter som från och med den 20 mars 2016 tar sig från Turkiet till 

de grekiska öarna kommer att återsändas till Turkiet.” Åtgärden ”kommer att ske i full 

överensstämmelse med EU-rätten och internationell rätt” och migranterna ”kommer att skyddas 

i enlighet med tillämpliga internationella standarder och med respekt för principen om ”non-

refoulement.” Det fastställs även att åtgärden är tillfällig och extraordinär men ”nödvändig för 

att få ett slut på det mänskliga lidandet” samt för att ”återställa den allmänna ordningen.” EU 

utlovar registrering och individuella prövningar. Irreguljära migranter som inte ansöker om 

eller som vars ansökan om asyl anses vara ogrundad ”kommer att återsändas till Turkiet.”44 

 Den andra åtgärdspunkten i uttalandet fastställer att ”för varje syrier som återsänds till 

Turkiet från de grekiska öarna kommer en annan syrier från Turkiet att vidarebosättas i EU, 

med beaktande av FN:s sårbarhetskriterier.” Åtgärden syftar till att ge företräde åt migranter 

som ”inte tidigare har rest in eller försökt att resa in i EU på irreguljär väg.”45 Parterna har även 

kommit fram till att Turkiet ska förhindra nya resvägar för olaglig migration. Så snart dessa har 

upphört, eller avsevärt minskats, ska EU:s frivilliga humanitära mottagarsystem aktiveras 

igen.46  

 De sista åtgärdspunkterna handlar om färdplanen om visumlättnader för turkiska 

medborgares inresa i EU, utbetalning om 3 miljarder euro till stöd för flyktingar i Turkiet, 

uppgradering av arbetet med tullunionen samt nytt liv i anslutningsprocessen.47 

 

2.3 Uttalandets rättsliga status enligt EU-rätten 

Som redan nämnts kommer uppsatsen inte att behandla EU-rätt närmare. Men för att fastställa 

uttalandets rättsliga status kommer en genomgång av Europeiska rådets funktion samt 

skillnaden mellan slutsatser och uttalanden att göras.  

 

                                                      
43 Europeiska Rådet, i not 9, stycke 5.  
44 Ibid., para. 1.   
45 Ibid., para. 2.   
46 Ibid., para. 3-4.  
47 Ibid., para. 5-8.  
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2.3.1 Europeiska rådets funktion 

Europeiska rådet blev en av EU:s institutioner genom Lissabonfördraget.48 Det består av 

medlemsstaternas stats- och regeringschefer, dess ordförande samt kommissionens ordförande. 

Europeiska rådets uppgift är att besluta om ”allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar” och 

”ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling” enligt artikel 5 FEU. Huvudsakligen 

fattas beslut i konsensus.49 Avsikten är att på högsta politiska nivå jämka samman 

medlemsstaternas uppfattningar i syfte att forma strategiska riktlinjer.50 

 Europeiska rådet tillhör inte EU:s lagstiftande institutioner. Det fastställer istället EU:s 

politiska agenda genom att anta rådslutsatser. Vid informella eller extra möten brukar 

Europeiska rådet anta uttalanden eller förklaringar.   

 

2.3.2 Europeiska rådets slutsatser och uttalanden 

Europeiska rådets slutsatser är främst politiska inriktningar som antagits i konsensus mellan 

medlemsstaterna. Slutsatserna kan innehålla särskilda mål, åtgärder som ska vidtas eller 

tidsfrister inom vilka ett lagförslag ska läggas fram. På så sätt kan rådet styra och påverka de 

övriga EU-institutionernas dagordning och arbete.  

 För att slutsatserna ska få rättslig effekt måste de genomföras. Det sker antingen genom 

upprättandet av ett fördrag eller mellanstatligt avtal, alternativt genom antagandet av 

lagstiftningsakter vilket beslutas av Europaparlamentet, europeiska kommissionen eller rådet.51  

 Det framgår av slutsatserna från mötet den 17-18 mars 2016 att Europeiska rådet efterlyser 

åtgärder. Det gäller utvecklingsarbetet med hotspots, ett snabbt antagande av förordningen om 

krisstöd, beslut om ändringsbudget samt genomförande av omplacering från Grekland.52 

Europeiska rådet uppmanar även kommissionen att samordna allt nödvändigt stöd ”för ett 

fullständigt genomförande av EU:s och Turkiets uttalande.”53  

 Uttalanden antas vanligen när medlemsstaterna vill vidarebehandla frågor eller när slutsatser 

inte har kunnat uppnås. Det brukar ske vid informella möten eller extra möten. Uttalanden kan 

också antas när stats- och regeringscheferna håller möte med tredjeland.  

 

                                                      
48 Europeiska rådets, Europeiska rådets historia, ”http://www.consilium.europa.eu/sv/european-council/”, 

lydelse 2016-05-12.   
49 SÖ 2009:25 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet 

av Europeiska gemenskapen, artikel 15.4 . 
50 Bernitz, mfl. i not 11 a.a., s. 65.   
51 Bernitz, mfl., i not 11 a.a., s. 65.   
52 Europeiska rådet, i not 8 a.a., para. 2.    
53 Ibid., para. 2.   

http://www.consilium.europa.eu/sv/european-council/
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2.4 Uttalandets rättsliga status enligt traktaträtten 

Traktaträtten brukar beskrivas som folkrättens avtalsrätt eftersom den skapar förpliktelser och 

krav på efterlevnad för de stater som ingått ett folkrättsligt avtal.54 Traktaträtten omfattar även 

andra folkrättssubjekt än stater. Internationella organisationer regleras i den kompletterande 

Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller 

internationella organisationer sinsemellan (1986 års Wienkonvention).55  

 För att fastställa om EU och Turkiets uttalande den 18 mars utgör ett traktat med folkrättslig 

status ska en kort redogörelse av kriterierna i Wienkonventionen och 1986 års Wienkonvention 

göras.  

 

2.4.1 Traktat 

Traktaträttens regler återfinns främst i Wienkonventionen. Artikel 2(1)(a) anger definitionen av 

traktat. Det avser en internationell överenskommelse sluten mellan stater i skriftlig form. 

Överenskommelsen ska även vara underkastad internationell rätt. Det spelar ingen roll om 

traktatet intagits i ett eller flera sammanhörande instrument, inte heller vad den har för 

beteckning. Artikel 2(1)(a)(i) i 1986 års Wienkonvention har samma lydelse men utvidgar 

folkrättssubjekten till att omfatta internationella organisationer. 

 1986 års Wienkonvention har ännu inte trätt i kraft. Det innebär dock inte att det enbart är 

stater som kan sluta traktat. FN:s folkrättskommission56 anger i kommentaren att oaktat 

Wienkonventionen, så går det inte att ”deny that other subjects of international law, such as 

international organizations and insurgent communities, may conclude treaties” (förneka att 

andra folkrättssubjekt, såsom internationella organisationer och ickestatligt styrda samhällen, 

kan ingå traktat.)57 Således utgör 2(1)(a) Wienkonventionen inte ett hinder för att traktat ingås 

med andra folkrättssubjekt än stater. 

 Traktat ska slutas i skriftlig form. Trots det fastslår ICJ i Aegan Sea Continental Self Case 

att formen inte är avgörande. Istället ska överenskommelsens ”actual terms” (faktiska villkor) 

och ”particular circumstances in which it was drawn up” (omständigheterna under vilken den 

                                                      
54 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 5 upplagan., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 44.  
55 SÖ 1988:36 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller 

internationella organisationer sinsemellan.  
56 På engelska: International Law Commission (ICL).  
57 Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966, Yearbook of the International Law 

Commission, vol. II, s. 188. Article 2, commentary (5), 

“http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1960_1969.shtml”, A/CN.4/SER. A/1966/Add. 1, lydelse 2016-

08-01, s. 188. Article 2, commentary (5).     
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blev upprättad) tillmätas betydelse.58 Parterna i fallet hade använt sig av termer som 

”decision”(beslut) och ”obligation” (skyldighet) vilket, enligt domstolen, utgjorde tecken på att 

det förelåg avsikt om rättslig bundenhet.59  

  I fallet Maritime Delimitation and Territorial Questions hade ICJ att döma om protokoll, 

som upprättats efter möten mellan två utrikesministrar, utgjorde traktat. Domstolen undersökte 

parternas intentioner sett till språket och sammanhanget och fastslog att omständigheterna 

under vilka avtalet hade upprättats var av betydelse.60  

 Traktat kan således vara konventioner, protokoll, akter eller överenskommelser. Det 

relevanta är inte beteckningen, utan avsikten.61  Folkrättssubjekten ska ha avsikten att skapa 

rättsliga förhållanden sinsemellan. Enligt ICJ ska därför intentionerna undersökas. 

Överenskommelser utan rättsliga åtaganden och förpliktelser är inte traktat enligt 

Wienkonventionen.62 

  

2.5 Sammanfattande analys 

Vid Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 antogs både en slutsats och ett uttalande. 

Slutsatsen ger uttryck för Europeiska rådets prioriteringar, medan uttalandet handlar om vad 

EU:s stats- och regeringschefer har antagit tillsammans med sin turkiska motpart. På förfrågan 

av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 

frågor förtydligade Europeiska rådets rättstjänst att uttalandet inte är att betrakta som ett avtal 

med bindande verkan enligt unionslagstiftningen. Europeiska rådet saknar lagstiftande makt 

och uttalandet innebär inte någon förändring i lagstiftningshänseende. Däremot kan olika 

komponenter i uttalandet komma att beröras av lagstiftningsprocesser och då åligger uppgiften 

de andra EU-institutionerna.63    

 EU är, som internationell organisation, inte part i Wienkonventionen. 1986 års 

Wienkonvention har ännu inte trätt i kraft. EU-domstolen har dock fastslagit att en del 

bestämmelser i Wienkonventionen binder gemenskapens institutioner och hör till 

gemenskapsrättsordningen då den återspeglar internationell sedvanerätt.64  

                                                      
58 Aegan Sea Continental Self Case Greece v. Turkey, ICJ Reports, 19 December 1978. p. 96.   
59 Ibid, p. 34, 39 och 59. 
60 Maritime Delimitation and Territorial Questions, Qatar and Bahrain, ICJ Reports, 8 July 1991, p. 25-26.    
61 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 656.  
62 Ibid., s. 658-659. 
63 Europeiska Rådets Rättstjänst, kommentar till Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, ”http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-LIBE” 9 maj 2016, lydelse 2016-06-11.    
64 Mål C‑386/08, Brita GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen, 25 februari 2010. p. 42.   

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160509-1900-COMMITTEE-LIBE
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 Sett till omständigheterna under vilka uttalandet upprättades så handlade det om att förhindra 

den irreguljära migrationen från Turkiet till EU. I uttalandet har EU och Turkiet kommit 

överens om nio åtgärdspunkter. Däribland att Turkiet accepterar återsändande av alla nya 

irreguljära migranter från de grekiska öarna och att EU åtar sig vidarebosättning av en syrisk 

flykting för varje syrier som återsänds till Turkiet. Uttalandet bekräftar dessutom 

handlingsplanen från den 29 november 2015 och dess genomförande. Således går det att 

argumentera för att parternas intention är att skapa rättslig bundenhet genom uttalandet och att 

traktatet intagits i flera instrument.  

 Uttalandet är skriftligt. Språkligt sett används dock inga termer som manifesterar rättslig 

bundenhet. Inga åtgärder ska vidtas obligatoriskt, inte heller bör ansträngningar göras. I nästan 

samtliga åtgärdspunkter i uttalandet används det vaga begreppet ”kommer att.”   

 Uttalandet får därför tolkas som en redogörelse för vad parterna har kommit fram till efter 

toppmötet den 17-18 mars 2015. Omständigheterna under vilka uttalandet har upprättats är 

snarare av politisk karaktär. Dess syfte är att beskriva den kommande hanteringen av 

migrationssituationen. Mycket tycker dessutom på att innehållet och åtgärdspunkterna kan 

förändras i takt med den politiska utvecklingen i EU och Turkiet. Uttalandet kan därför inte 

jämställas med ett traktat och ger inte heller på något annat sätt upphov till internationella 

förpliktelser.  
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3. Rätten till asyl 

För att reda ut förenligheten mellan EU:s åtagande om återförvisning och den internationella 

rätten till skydd, ska innebörden av asylrätten fastställas. Först redogörs de två olika, men nära 

besläktade, regelverken mänskliga rättigheter och flyktingrätten. Regelverken skiljer sig åt då 

mänskliga rättigheter, i motsats till flyktingrätten, är en uppsättning rättigheter som gäller för 

alla personer oavsett flyktingstatus eller ställning i övrigt. Flyktingrätten gäller enbart 

flyktingar. Även om regelverken gäller var för sig, så verkar de parallellt och kompletterar 

varandra.65 

 Inledningsvis behandlas statens suveränitet över territoriet. Detta för att senare förtydliga 

undantagen som föreligger från statens rätt återsända irreguljära migranter som befinner sig 

inom statens territorium. 

  

3.1 Statens suveränitet   

Statens suveränitet utgör den mest grundläggande principen inom folkrätten. Till skillnad från 

många andra folkrättsliga regler härrör den varken från multilaterala eller bilaterala traktat. 

Principen växte istället fram då stater blev bundna till territoriellt angränsade områden.66 

Montevideokonventionen67 från år 1933, som förvisso inte binder stater utanför Amerika, 

uttrycker kvalifikationerna för statsbildning. Att en stat ska ha ett definierat territorium framgår 

av artikel 1b i Montevideokonventionen som har fått bred förankring av världssamfundet.68 

Eftersom avsaknad av territorium innebär att det inte finns någon stat,69 utgör rätten till 

territorium grunden för suveräniteten. 

 Suveränitetens innebörd ter sig olika på det nationella och internationella planet. Nationellt 

sett innebär principen att staten har jurisdiktion inom det egna territoriet och maktbefogenhet 

över de människor som befinner sig där. Internationellt sett innebär principen att staten är 

självständig och oberoende. Oavsett dess storlek eller makt är den likställd andra stater. Ingen 

stat är överlägsen en annan.70  

                                                      
65 Moeckli, Daniel, Sangeeta Shah & Sivakumaran, Sandesh, International Human Rights Law, 2nd edition, 

Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 512.  
66 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 197-198.   
67 Montevideo convention on the rights and duties of states, signed at Montevideo, on 26 December 1933, Inter-

American, 165 LNTS 19; 49 Stat 3097.  
68 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 144.    
69 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 354.    
70 Bring, O., mfl., i not 54 a.a., s. 69.  
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  På 1700-talet var suveräniteten huvudregeln. Det innebar en näst intill fullständig frihet inom 

det egna territoriet. Men i takt med den moderna folkrätten har statens suveränitet kommit att 

försvagas. Nästan alla traktat, framförallt gällande de mänskliga rättigheterna, och stora delar 

av den internationella sedvanerätten utgör begränsningar av vad staten får göra inom sitt 

territorium.71  

 Innebörden av att stater inte längre kan, med statssuveränitet som argument, fritt utöva makt 

gentemot enskilda är enbart en beskrivning av principens begränsningar. De folkrättsliga 

reglerna har fortfarande att förhålla sig till statens suveränitet. När rättsregler inte går att finna, 

i varken traktat eller sedvänja, kan statssuveräniteten tillämpas som en reservprincip.72 Således 

finns betydande maktbefogenhet för staten inom ramen för dess territoriella suveränitet. Staten 

har rätt att övervaka och kontrollera sina gränser, att avgöra vilka individer som ska få tillträde 

och rätt att vistas inom territoriet samt att fatta besluta om vilka som ska utvisas.73  

 Hur statens suveränitet förhåller sig till EKMR har varit föremål för Europadomstolens 

prövning i flera fall gällande tredjelandsmedborgare. Europadomstolen anser att de 

fördragsslutande staterna inte är förhindrade av EKMR att kontrollera inträde, vistelse och 

utvisning av tredjelandsmedborgare. Det är istället en rätt som åligger staten ”as a matter of 

well-established international law” (väletablerad folkrätt).74  

 Sammanfattningsvis har staten, med väletablerad folkrätt som utgångspunkt, rätt att 

bestämma vem som får inträda, uppehålla sig inom och utvisas från statens territorium.  

     

3.2 Rätten till asyl 
 

3.2.1 Mänskliga rättigheter 

Inom ramen för folkrättens regler om mänskliga rättigheter finns rätten att ”söka och 

åtnjuta…asyl från förföljelse” uttryckt i artikel 14.1 UDHR.75 Ursprungstexten till UDHR hade 

                                                      
71 Conforti, Benedetto, International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Martinus Nijhoff Publishers, 

Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1993, s. 133.  
72 Bring, O., mfl., i not 54 a.a., s. 70.   
73 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 473.  
74 Application 9214/80, 9473/81, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 maj 1985, para. 

67. Application 12313/86, Moustaquim v. Belgium, 18 February 1991, para. 43., Application 13163/87, 

13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, para. 

102., Application no. 23366/94, Nsona v. the Netherlands, 28 november 1996, p. 92., Application no. 25964/94, 

Ahmed v. Austria, 17 December 1996, para. 38., Application no. 27765/09, Case of Hirsi Jamaa and Others v. 

Italy, 23 February 2012, para. 113.   
75 Universal Declaration on Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 [UDHR], 1948, artikel 

14(1). “Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”   
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formuleringen ”söka och beviljas… rätten till asyl.”76 Invändande stater argumenterade dock 

att krav på beviljande var för långtgående eftersom det ansågs falla inom statssuveräniteten.77  

 UDHR är en icke-bindande resolution av Förenta Nationernas generalförsamling. 

Intentionen med UDHR var aldrig att det skulle bli juridiskt bindande. Syftet var istället att få 

så bred enighet så möjligt. Efterföljande konventioner skulle istället knyta an rättigheterna till 

traktatsbaserade bindande åtaganden.78 Detta innebär att det saknas en positiv bundenhet för 

stater att låta enskilda åtnjuta asyl enligt artikel 14 UDHR.  

 Sedan tillkomsten av UDHR har ansträngningar gjorts för att stater ska bevilja asyl inom 

territoriet. Trots det saknas det fortfarande en definierad skyldighet.79 I den efterföljande 

juridiskt bindande konventionen ICCPR, som antogs på basis av UDHR, förekommer ingen rätt 

att söka och åtnjuta asyl. Inte heller i Europakonventionen finns en sådan rätt.  

  

3.2.2 Flyktingrätten  

Flyktingrätten tar sin utgångpunkt i artikel 14.1 UDHR men grundar sig främst på 

flyktingkonventionen och 1967 års tilläggsprotokoll.80 Flyktingkonventionen gäller enbart de 

stater som har antagit konventionen eller protokollet till konventionen.81  

 Flyktingkonventionen definierar vem som är flykting, rättigheter som flyktingar har och 

konventionsstaternas skyldigheter. Enligt flyktingkonventionen kan bara personer som flytt 

under andra världskriget i Europa definieras som flykting. Detta kom att ändras genom 1967 

års tilläggsprotokoll som utvidgar konventionens tillämpningsområde. Nu omfattar 

konventionen alla flyktingar oavsett tid och plats.82  

 I flyktingkonventionen finns ingen uttrycklig regel om rätt att söka eller åtnjuta asyl. 

Däremot finns en rätt enligt artikel 31(1) flyktingkonventionen att inte bestraffas för att 

olovligen ha inträtt och uppehållit sig i ett tillflyktsland. detta såtillvida personen, utan dröjsmål, 

anmäler sig hos tillflyktlandets myndigheter. Rättigheten utgör en garanti för människor i nöd 

                                                      
76 General Assembly 3rd session - 3rd Committee, Draft International Declaration of Human Rights – 

Recapitulation of Amendments to Article 12 of the draft Declaration E/800, UN doc. A/C.3/285/Rev.1, 1948.    
77 Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam Jane, The Refugee in International Law, 3rd edition., Oxford University 

Press, Oxford, 2007, s. 359.   
78 Samnøy, Åshild, The Origins of the Universal Declaration, i Alfredsson, Gudmundur & Eide, Asbjørn, The 

Universal Declaration of Human Rights, A Common A Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publishers 

the Hague/Boston/London, Kluwer Law International, Netherlands, 1999, s. 10.   
79 Goodwin-Gill, G.S. mfl., i not 77 a.a., s. 355.   
80 Moeckli, D., mfl., i not 65 a.a., s. 516-518.  
81 Lauterpacht, Sir Elihu & Bethlehem, Daniel, The scope and content of the principle of non-refoulement: 

Opinion, Feller, Erika, Türk, Volker & Nicholson, Frances (red.), Refugee Protection in International Law, 1 u., 

Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 
82 SÖ 1967:45 Tilläggsprotokoll rörande flyktingars rättsliga ställning, artikel 2 och 3. 
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att kunna söka skydd fastän det sker genom att personen passerar gränser- eller vistas olagligt 

inom en stats territorium.83 Att resa utan pass, visa eller andra nödvändiga dokument i strid med 

tillflyktlandets inhemska lagstiftning ska inte leda till ett straffrättsligt förfarande.  

 För att en stat inte ska överträda konventionsförpliktelsen enligt artikel 31(1) 

flyktingkonventionen ska individens flyktingstatus prövas. Detta innan staten utövar sanktion 

mot den enskilde. Prövningen av flyktingstatus innebär dock inte att staten har skyldighet att 

bevilja asyl. Den syftar enbart till att inte bestraffa den med flyktingstatus och aktualiseras i fall 

där olaglig inträde eller vistelse annars hade fått rättsliga konsekvenser.84 Således utgör artikel 

31(1) flyktingkonventionen inte en rätt till asyl.  

 

3.3 Sammanfattande analys 

Rätten att söka och åtnjuta asyl uttrycks i UDHR. Resolutionen är dock inte bindande. Det 

saknas därutöver något juridiskt bindande dokument med global tillämplighet som uttrycker en 

motsvarande rätt. Det kan därför ifrågasättas om det alls finns ett värde av att tala om en asylrätt 

enligt folkrätten när det inte finns någon skyldighet för stater att bevilja asyl inom dess 

territorium till människor i behov av skydd.  

 Staten har, inom ramen för dess suveränitet, betydande maktbefogenhet att bestämma vilka 

tredjelandsmedborgare som har rätt till inträde, att vistas samt vilka som ska utvisas från 

territoriet. Att återsända irreguljära migranter till Turkiet är därför förenligt med principen om 

statens suveränitet. Men eftersom staten också har att förhålla sig konventionsåtaganden och 

sedvanerätt, som inskränker suveräniteten, finns begränsningar. En sådan begränsning är 

principen om non-refoulement, vilket är fokus för nästa avsnitt.   

 

                                                      
83 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 385.   
84 Goodwin-Gill, Guy S. Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, 

Detention and Protection, “http://www.refworld.org/docid/470a33b10.html”, juni 2003, s. 2, lydelse 2016-04-

17.  
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4. Principen om non-refoulement inom ramen för 

flyktingrätten  

För att närmare analysera hur uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016 kan verkställas 

utan att det innebär överträdelse av principen om non-refoulement, behöver principens innebörd 

fastställas. Till skillnad från den ovanstående ordningen ska principen inledningsvis redogöras 

för inom ramen för flyktingrätten. Detta då principen först kom till uttryck i 

flyktingkonventionen.85  

 

4.1 Artikel 33 flyktingkonventionen 

Principen om non-refoulement återfinns i artikel 33 flyktingkonventionen och utgör en 

grundval inom flyktingrätten.86 Enligt artikel 42(1) flyktingkonventionen får inga 

konventionsanslutande stater göra förbehåll mot principen vilket innebär att den är okränkbar.87 

Detta framgår även av artikel VII (1) i 1967 års protokoll.  

 Artikel 33 flyktingkonventionen lyder:   

 

1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 

flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på 

grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 

eller politiska åskådning. 

2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det 

föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i 

vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom 

                                                      
85 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 201-203. Ordningen motiveras också av att lex specialis 

(flyktingrätten) har företräde i tolkning av rättskällor framför lex generalis (mänskliga rättigheter). Se Moeckli, 

D., mfl., i not 65 a.a., s. 516-517.  
86 UNHCR, Conclusions adopted by the executive committee on international protection of refugees, 1975 – 

2009 (Conclusion No. 1 – 109), “http://www.refworld.org/pdfid/4b28bf1f2.pdf “, Office of the United Nations 

High Commissioner for Refugees Division of International Protection Services, 2007. Conclusion No.17 (XXXI) 

Problems of extradition affecting refugees, Executive Committee 31st Session, 1980, para (b). Conclusion No.65 

(XLII) Conclusions adopted by the executive committee on international protection refugees, Executive 

Committee 42nd Session, 1991, para (c). Conclusion No.79 (XLVII) Conclusions adopted by the executive 

committee on international protection refugees, Executive Committee 47th Session, 1996, para (j). Conclusion 

No.82 (XLVIII) Conclusion on safeguarding asylum, Executive Committee 48th Session, 1997, para (d) & (i). 

Conclusion No. 108 (LIX) General conclusion on international protection, Executive Committee 59th Session, 

2008, para (a).  
87 Lauterpacht, E., mfl., i not 81 a.a., para. 51-52.  
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lagakraftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en 

samhällsfara i sagda land. 

 

4.2 Non-refoulement  

Begreppet refouler är franska och betyder att avvisa eller att driva tillbaka.88 

Flyktingkonventionens engelska version använder begreppen ”expel” (utvisa) och ”return” 

(återföra) medan den svenska översättningen använder utvisa och avvisa. Principen innebär en 

skyldighet för konventionsstaten att inte utvisa eller avvisa en flykting dit den riskerar 

förföljelse. Enligt Goodwin-Gill och McAdam innebär utvisa varje juridisk, administrativ eller 

polisiär åtgärd som leder till avfärdandet av en flykting. Skyldigheten att inte avvisa anses vara 

av en ännu bredare karaktär.89   

 Hur långt konventionsstatens skyldighet sträcker sig utgör en diskussion i doktrin. Eftersom 

förbudet gäller utvisning och avvisning på vilket sätt det vara må kan innebörden även omfatta 

utlämning enligt Weis.90 Lauterpacht och Bethlehem menar att uttrycket ska tolkas extensivt 

och att utlämning därför faller inom tillämpningsområdet för artikel 33(1) 

flyktingkonventionen.91  

 Sett till processen bakom utformningen av flyktingkonventionen kan en annan tolkning 

göras. Flera delegationer uttryckte att principen om non-refoulement inte ska påverka statens 

suveräna rätt till utlämning.92 Oavsett staternas dåvarande synsätt visar deras faktiska 

handlande idag, genom regionala, bilaterala och multilaterala traktat, att utlämning ryms inom 

ramen för non-refoulement.93  

 Non-refoulement medför ingen skyldighet för konventionsstater att ta emot flyktingar. 

Däremot kan en stats reglering av inträde, i vissa fall, innebära överträdelse av artikel 33(1) 

flyktingkonventionen. Då uppstår en skyldighet att bevilja inträde, men enbart för den som 

                                                      
88 Lauterpacht, E., mfl., i not 81 a.a., s. 32.   
89 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 206. 
90 Weis, Paul, The Refugee Convention, 1951, The travaux preparatories analyzed with a commentary by Paul 

Weis, “http://www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-

analysed-commentary-dr-paul.html” (1995), s. 341- 342, lydelse 2016-07-14. 
91 Lauterpacht, E., mfl., i not 81 a.a., s. 27.   
92 Se bland annat UN General Assembly, Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and 

Stateless Persons: Summary Record of the Thirty-fifth Meeting, A/CONF.2/SR.35, 1951, para 21 där Frankrike 

anger: , Frankrike som uttalar att …it should be put in the Summary Record that the Article was without 

prejudice to the right of extraditions. Eller UN General Assembly, Conference of Plenipotentiaries on the Status 

of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Twenty-fourth Meeting, UN doc. A/CONF 2./SR.24, 

1951, para 10. där Storbrittannien anger …the matter of extradition treaties between countries of refuge and 

countries of persecution is outside the purview of the Convention..   
93 Se Inter- American Convention on Extradiction, artikel 4(5), EKMR, artikel 3, Europeian Convention on 

Extradition, artikel 3(4), eller Austria- Hungary Extradition Treaty, artikel 3.     

http://www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-analysed-commentary-dr-paul.html
http://www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-analysed-commentary-dr-paul.html
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riskerar att bli förföljd. När risken inte längre existerar åligger ingen skyldighet för staten att 

tillåta inträde eller uppehälle inom dess territorium.94  

 En annan situation som faller inom tillämpningsområdet är när flyktingar inte ges andra 

alternativ än att lämna konventionsstaten. Hathaway kallar det ”voluntary repartriation” 

(frivilligt återvändande).95 Det kommer till uttryck när konventionsstaten vidtar åtgärder som 

gör det omöjligt för flyktingar att uppehålla sig där. Exempel på sådana åtgärder är bland annat 

vid vägran att sörja för mat, vatten, sanitet och andra förnödenheter. Det kan även vara när 

utländska biståndsorganisationers arbete stoppas av konventionsstaten. Att undvika att formellt 

erkänna flyktingars ankomst till konventionsstaten, att inte tillhandahålla effektiva rättsmedel 

för den som gör anspråk på flyktingstatus, att hindra tillgång till asylprocess, neka prövning av 

överklagan samt utvisa en person under överklagandeprocessen innebär också överträdelse av 

non-refoulement.96  

 Inget i artikel 33(1) flyktingkonventionen stipulerar uppehållstillstånd eller asylrätt för en 

flykting. Non-refoulement är en negativ förpliktelse. Det får alltså inte vidtas åtgärder som 

innebär utvisande eller avvisande av flyktingar med välgrundad fruktan för förföljelse. Den stat 

som inte avser att skydda flyktingar enligt non-refoulement får vidta andra åtgärder som inte 

medför utvisning eller avvisning. Det kan vara att antingen bevilja temporärt skydd inom statens 

territorium eller att besluta att flyktingar ska åtnjuta skydd i ett säkert tredje land.97 

 

4.3 Skyddssubjekt  

För att omfattas av skyddet i artikel 33(1) flyktingkonventionen ska flyktingstatus föreligga.98 

Avgörande är definitionen i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen.99 Rättigheten inträder så fort 

personen faller inom definitionen för flykting, oberoende av konventionsstatens formella 

prövning.100 Således kan en konventionsstat begå överträdelse utan att ha fastställt flyktingens 

                                                      
94 Hathaway, James C., The Rights of Refugee under International Law, 1st edition., Cambridge University 

Press, Cambridge, 2005, s. 302. Se även avsnitt 4.5.2. 
95 Ibid., s. 318.  
96 Ibid., s. 318-322. 
97 Lauterpacht, E. & Bethlehem, D., The scope and Content of the Principle of Non-refoulement: Opinion: i 

boken: Feller, Erika, Türk, Volker & Nicholson, Frances (red.), Refugee Protection in International Law: 

UNHCR’s Global Consultation on International protection, 1 u., Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 

s. 113.  
98 UNHCR, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, under the 1951 

convention and the 1967 protocol relating to the status of refugees, 1979. Uppdaterad 2011.s. 9.   
99 Redogörelse av skyddsgrunderna framgår under 4.4. 
100 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 302-303. 
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status formellt.101 Skyddet får enbart förvägras den som har fått negativt beslut om 

flyktingstatus.102  

 En diskussion i doktrin handlar om vilka som omfattas av skyddet. Artikel 1(A)(2) 

flyktingkonventionen stadgar att skyddssubjektet ska ha ”välgrundad fruktan för förföljelse” 

medan artikel 33(1) skyddar den ”vars liv eller frihet skulle hotas”. Lauterpacht och Bethlehem 

menar att skyddsomfånget i artikel 33(1) är större än i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen. 

”Hot mot liv och frihet” kan även uppstå vid allmänna situationer av våld. I den mån begreppet 

flykting inryms under sådana omständigheter ska tillämpningsområdet i artikel 33(1) också 

vidgas.  

 Lauterpacht och Bethlehem menar vidare att ”hot mot liv och frihet” ska förstås mot 

bakgrund av konventionens humanitära syften, olika instrument som antagits sedan år 1951, 

UNHCR:s utökade tillämpningsområde samt utvecklingen av mänskliga rättigheter.103 Det 

sistnämnda ska tolkas i relation till det absoluta förbudet mot tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Eftersom non-refoulement utgör en del av hela 

regelverket mänskliga rättigheter måste artikel 33(1) avse andra omständigheter än 

”förföljelse.”104  

 Hathaway ställer sig kritisk till dessa slutsatser. Med hänvisning till Weis kommentarer om 

den historiska redogörelsen av intentionen med artikel 33(1) flyktingkonventionen105 anser 

Hathaway att ”hot mot liv och frihet” ska tolkas som en ”shorthand” (förkortning) av 

definitionen i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen.106  

 Enligt Hathaway ingår förbudet mot tortyr i den moderna rättstolkningen av välgrundad 

fruktan för i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen. Att artikel 33(1) flyktingkonventionen skulle 

omfatta hot om våld anser han inte är förenligt med konventionsstaternas uttalade åtagande. 

Konsekvensen av en sådan tolkning skulle istället innebära att konventionsstater blir skyldiga 

att förhålla sig till andra mänskliga rättigheter som inte ingår i flyktingkonventionen och som 

stater kanske inte har anslutit sig till. 107 Skyddssubjekten ska därför inte utökas genom artikel 

33(1) flyktingkonventionen.  

                                                      
101 Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Non-Refoulement No. 6 (XXVIII) – 1977, 12 

oktober 1977, para. c.  
102 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 278. 
103 Lauterpacht, E., mfl., i not 81 a.a., s. 40-42.  
104 Lauterpacht, E., mfl., i not 81 a.a., s. 40-42.  
105 Weis, P., i not 90 a.a., s. 247.     
106 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 305. 
107 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., 305-307.  
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 Frågan är av avgörande betydelse. Om skyddsomfånget i artikel 33(1) är större än 

definitionen i artikel 1(A)(2) utvidgas ramen för flyktingkonventionens skydd i sin helhet. Mot 

bakgrund av staternas uttalade åtagande vid flyktingkonventionens tillkomst är det svårt att 

landa i Lauterpacht och Bethlehems slutsats. Staternas restriktiva sedvana beträffande vem som 

erhåller skydd, inom ramen för flyktingrätten, visar inte heller på en utvidgad tolkning av artikel 

33(1) flyktingkonventionen. Enligt Hathaway har skyddsomfånget inom ramen för mänskliga 

rättigheter vidgats, vilket kommer att framgå nedan. Detta gör att den rimligaste slutsatsen 

måste vara att subjektet för skyddet enligt non-refoulement i artikel 33(1) flyktingkonventionen 

är den som uppfyller kriterierna i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen.   

 

4.4 Flyktingstatus enligt artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen 

Artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen definierar flyktingbegreppet men inte hur flyktingstatus 

ska fastställas. Inbegripandeklausulerna i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen utgör de villkor 

som måste vara uppfyllda för att enskild ska anses utgöra flykting. För att besluta om 

flyktingstatus ska tolkningsinstrumentet Handbook and guidlines on procedures and critera for 

determining refugee status, under the 1951 convention and the 1967 prtocol relating to the 

status of refugees (UNHCR:s handbok) användas.108    

 Först görs en redogörelse av UNHCR:s handboks rättsliga status inom folkrätten och sedan 

en genomgång av inbegripandeklausulerna för att fastställa flyktingstatus. Slutligen 

kommenteras specialfallet med krigsflyktingar. Närmare beskrivning av upphörandeklausuler 

eller uteslutandeklausuler kommer inte att göras.109    

 

4.4.1 UNHCR och handbokens rättsliga status  

Enligt artikel 2 Stadgan för Förenta Nationernas flyktingkommissariat110 är UNHCR:s främsta 

funktion att uppmana regeringar till samarbete gällande flyktingar. Detta bland annat genom att 

verka för att stater ska bli part till flyktingkonventionen och 1967 års protokoll, ingå avtal med 

UNHCR för att varaktigt förbättra situationen för flyktingar och för att minska antalet som 

kräver skydd. Mandatet för detta framgår av artikel 1 i UNHCR:s stadga. Artikel 35 

                                                      
108 UNHCR, Handbook., i not 98 a.a., s. 1, para 12.  
109 Ibid., s. 35-53. 
110 General Assembly – fifth Session, General Assembly Resolution 428 (v), Statue of the office of the United 

High Commissioner for Refugees, “http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c39e1/statute-office-united-

nations-high-commissioner-refugees.html“, 14 december 1950.  
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flyktingkonventionen reglerar UNHCR:s övervakningsfunktion. Konventionsstaterna ska 

underlätta dess uppgift att vaka över efterlevnaden av bestämmelserna i flyktingkonventionen.  

 Årligen granskar UNHCR:s exekutiva kommitté111 UNHCR:s arbete. Då antas även 

slutsatser gällande den rättsliga tillämpningen och tolkningen av flyktingkonventionens 

bestämmelser. Dessa utgör viktiga tolkningsinstrument för konventionsstaterna men är inte 

rättsligt bindande. Detsamma gäller UNHCR:s handbok som syftar till att underlätta tolkningen 

av flyktingkonventionen vid fastställande av flyktingstatus.112 I den svenska rättspraxisen och 

i förarbeten till utlänningslagen (2005:716) har handboken erkänts som rättskälla.113 Inom 

folkrätten tjänar den dock främst som tolkningsinstrument.114  

 

4.4.2 Fastställandet av flyktingstatus  

Artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen, ändrad genom 1967 års protokoll, reglerar den allmänna 

definitionen av vem som är flykting. Den lyder:  

[…]den som till följd av händelser i anledning av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari 

han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, 

som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller den 

som, utan att vara medborgare i något land, befinner sig utanför det land, 

vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på 

grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit.115 

  

4.4.2.1 Välgrundad fruktan för förföljelse  

Utgångspunkten för flyktingdefinitionen är bedömningen av om det föreligger en välgrundad 

fruktan för förföljelse. Medan fruktan utgör en subjektiv skildring av den sökandens upplevda 

situation, innebär välgrundad de objektiva förhållandena som underbygger sinnestillståndet. 116  

                                                      
111 Executive Committee of High Commissioner’s Program. 
112 UNHCR, Handbook., i not 98 a.a., s. 2.  
113 Se regeringens proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och 

medborgarskapsärenden, s. 94-95 och 130 samt MIG 2006:1 där Migrationsöverdomstolen yttrade att 

”…Handboken får tillsammans med andra slutsatser rörande förfarandet, som UNHCR står bakom, anses vara 

viktiga rättskällor rörande förfarandet i mål eller ärenden rörande flyktingskap.”  
114 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 217.  
115 SÖ 1954:55 Konvention om flyktingars rättsliga ställning, artikel (1)(2)(A).  
116 UNHCR, Handbook., i not 98 a.a., para 37-38.  
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 Vid bedömningen av fruktan ska vikt fästas vid trovärdigheten av den enskildes utsaga. 

Hänsyn ska tas till personlig bakgrund, familjeförhållande, uppfattning om den egna 

situationen, personliga erfarenheter, tillhörighet till särskild ras, religiös, nationell, social eller 

politisk grupp. Det ska alltså avse allt som påvisar att motivet för den enskildes flykt är 

fruktan.117  

 Beträffande bedömningen av välgrundad ska den enskildes utsaga värderas. För tolkning av 

utsagans trovärdighet krävs att kunskap inhämtas om förhållandena i hemlandet. Den sökande 

ska, i rimlig mån, visa att fortsatt vistelse eller återvändande till hemlandet blir outhärdligt sett 

till de skäl som anges i definitionen i artikel 1(A)(2) flyktingkonventionen.118 Vid bedömningen 

ska en analys av helheten göras. Det kan avse lagstiftningen i hemlandet och hur den tillämpas 

eller vad andra med liknande erfarenheter som den sökande, exempelvis vad andra personer 

från samma sociala grupp, har råkat ut för. Även skadliga åtgärder eller hot som innebär 

förföljelse i det enskilda fallet ska inräknas.119 Eftersom bedömningen ska ske individuellt kan 

en mer välkänd person vara mer utsatt för förföljelse än en person som lever obemärkt.120  

 I situationer av prima facie-flyktingar, det vill säga då hela grupper lämnat hemlandet under 

omständigheter som tyder på att de individuellt är flyktingar, är det inte alltid möjligt att besluta 

om flyktingstatus för varje enskild. Då kan det göras gruppbestämning om att välgrundad 

fruktan föreligger för varje medlem av gruppen, om inget talar mot det.121           

 En allmän definition av begreppet förföljelse saknas. Ska flyktingstatus bestämmas för 

beslut om non-refoulement enligt artikel 33 flyktingkonventionen ska begreppet likställas med 

hot mot liv eller frihet på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller 

tillhörighet till viss samhällsgrupp.122 Förföljelsen ska alltså innebära ett hot av sådan karaktär 

att det utgör en risk för den enskildes liv och frihet.  

 Generella fall av diskriminering anses inte innebära förföljelse. Men om diskrimineringen 

är menlig till den grad att den innebär osäkerhet för den enskildes framtida existens kan den 

komma att omfattas av flyktingbegreppet. Exempel på sådana diskriminerande åtgärder kan 

vara att staten inskränker ens rätt till uppehälle eller systematiskt utesluter en från tillgång till 

skolgång.123 Om rasistiska, religiösa eller politiska motiv raserar förutsättningen för den 

ekonomiska fortlevnaden hos en viss befolkningsgrupp kan dessa klassas om flyktingar ifall de 

                                                      
117 Ibid., para 41.  
118 Ibid., para 42.  
119 Ibid., para 52.  
120 Ibid., para 43. 
121 Ibid., para 44. 
122 Ibid., para 51. 
123 Ibid., para 54-55. 
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lämnar landet. Detta gäller inte den som lämnar landet av rent ekonomiska skäl som inte hänförs 

till de orsaker som nämns i flyktingdefinitionen. Den enskilde är då att betrakta som ekonomisk 

migrant.124   

 Att fly undan straff för lagöverträdelse är i normalfallet inte heller att betrakta som 

förföljelse. Men i vissa fall kan åtal innebära förföljelse för den enskilde. Det är då 

rättsskipningen i hemlandet strider mot mänskliga rättigheter eller när tillämpningen sker 

godtyckligt eller uppenbart diskriminerande.125  

 

4.4.2.2 […] i anledning av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning 

Välgrundad fruktan för förföljelse ska ske i anledning av de grundval som framgår av artikel 

1(A)(2) flyktingkonventionen. Det saknar betydelse om förföljelsen grundar sig i ett av skälen 

eller flera i kombination.126 Här görs en kort redogörelse av varje skäl.  

 Att utsättas för förföljelse på grund av ens ras innebär att den enskilde förföljs på grund av 

dennes tillhörighet till viss samhällsgrupp med gemensam härstamning. Samhällsgruppen ska 

utgöra en minoritet som utsätts för sådan kränkning av människovärdet att de mest 

grundläggande och omistliga rättigheterna systematiskt berövas. Det räcker alltså inte att 

tillhöra en viss ras för att omfattas av flyktingbegreppet.127 Förföljelse på grund av nationalitet 

sammanfaller ofta med ras men handlar om fientliga attityder och åtgärder riktade mot nationell 

etnisk eller språklig minoritet. Förekomsten av förföljelse enligt detta skäl brukar handla om 

situationer när politiska rörelser identifieras med specifik nationalitet och där dessa förföljs.128     

 Förföljelse i anledning av religion kan te sig på olika sätt. Det kan handla om förbud mot 

enskild eller offentlig gudtjänstgöring, att bli medlem i ett religiöst samfund, religiös 

undervisning eller allvarliga diskrimineringsåtgärder på grund av utövandet eller tillhörandet 

av viss religion.129  

 Att förföljas på grund av att tillhöra viss samhällsgrupp handlar om att personer med 

liknande bakgrund, social status eller vanor i anledning av det fruktar förföljelse. Ofta är det 

förknippat med att gruppen har en viss ras, religion eller nationalitet. Orsak till förföljelse kan 

                                                      
124 Ibid., para 62-64. 
125 Ibid., para 57-59. 
126 Ibid., para 66-67. 
127 Ibid., para 68-70. 
128 Ibid., para 74-76. 
129 Ibid., para 71-73. 
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variera men handlar vanligen om politisk inställning till regeringen, existensbirättighet eller 

annan som gör att blotta tillhörigheten innebär att frukta förföljelse.130  

 Politisk övertygelse som inte står i överensstämmelse med regeringens är inte detsamma som 

att förföljas på grund av politisk övertygelse. Det är den senare som utgör grund för 

flyktingstatus. Bedömningen ska först utgå ifrån den sökandes politiska övertygelse, sedan vad 

uppfattningen innebär kontextuellt och slutligen vad övertygelsen har lett till eller kan komma 

att leda till. Det kan vara så att den politiska övertygelsen innan flykten inte hade kommit till 

myndigheternas kännedom. Detta ska inte utgöra ett hinder för den enskilde.  

 Vid situationen då den enskilde riskerar åtal för brott på grund av politiskt motiverade 

handlingar måste skillnad kunna göras på de situationer då syftet är att bestraffa en gärningsman 

godtyckligt och oproportionerligt för att hindra dess politiska aktivitet. En sådan situation faller 

inom ramen för förföljelse. I sådana fall ska hänsyn tas till den sökandes personlighet, dennes 

politiska övertygelse, motivet bakom gärningen, den begångna gärningens natur, åtalets 

karaktär, lagen på vilken åtalet är baserat samt dess motiv. Detta syftar till att reda ut skillnaden 

mellan fruktan för förföljelse och fruktan för åtal.131      

 

4.4.2.3 […] vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan 

fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd 

Oavsett om flyktingen är ur stånd eller icke önskar att begagna sig av landets skydd så handlar 

det om att personen inte åtnjuter sitt medborgarskapslands skydd.  

 Att vara ur stånd innebär omständigheter som den berörde personen inte kan råda över. Det 

kan handla om krig eller andra svåra oroligheter som förhindrar möjligheten medborgarstaten 

att ge skydd eller att skyddet i sig därför blir verkningslöst. Är medborgarskapslandets skydd 

tillgängligt och det inte finns välgrundad fruktan att avvisa skyddet är den enskilde inte att 

betrakta som flykting.132  

 

4.4.2.4 […] eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser 

som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin 

vistelseort […] 

                                                      
130 Ibid., para 77-79.  
131 Ibid., para 80-87. 
132 Ibid., para 99-100. 
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Alla statslösa personer är inte flyktingar. När personen lämnar landet där den haft sin vanliga 

vistelseort av de skäl som anges i definitionen och inte önskar att återvända dit, innehar den 

flyktingstatus.133    

 

4.4.3 Krigsflyktingar 

En person som har tvingats lämna sitt hemland på grund av internationell eller nationell väpnad 

konflikt är i regel inte flykting enligt flyktingkonventionen eller 1967 års protokoll. Detta beror 

på att det just ska föreligga välgrundad fruktan för förföljelse enligt de skäl som anges i artikel 

1(A)(2) flyktingkonventionen. Krigsdrabbade åtnjuter istället skydd i andra konventioner så 

som 1949 års Genèvekonvention angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV)134 samt 

1977 års tilläggsprotokoll.135   

 

4.5 Territoriella bedömningar och jurisdiktion 
 

Åberopandet av skydd enligt artikel 33 flyktingkonventionen förutsätter att flyktingen befinner 

sig under konventionsstatens de facto eller de jure jurisdiktion.136 Statens konventionsansvar 

aktualiseras när det utövas effektiv kontroll över flyktingen, exempelvis vid 

myndighetsutövning eller när en statsrepresentant utövar makt. Även den som utövar statlig 

auktoritet utan officiell statsmakt omfattas.137 Konventionsstaten är ansvarig för icke-statliga 

aktörer inom dess territorium och ska vidta åtgärder mot refoulement om det utförs av en sådan 

tredje part.138   

 Fastän principen om non-refoulement främst relaterats till konventionsstatens jurisdiktion, 

ägnas betydande åtgärder i syfte att förhindra tillträde för flyktingar territoriellt.139 Exempel är 

inresevisumförfaranden som placeras på annan stats flygplats,140 inrättandet av 

                                                      
133 Ibid., para 103-105. 
134 SÖ 1953:17 Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV). 
135 SÖ 1979:22 Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i 

internationella väpnade konflikter.   
136 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 278. 
137 Lauterpacht, E., i not 81, s. 110-111, para. 63-67. 
138 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 317-318. 
139 UN Doc. EC/50/SC/CPR. 17, Interception of asylum-seekers and refugees: The international framework and 

recommendations for a comprehensive approach, Executive Committee of the High Commissioner's 

programme, 18th Meeting of the Standing Committee, 2000, para. 23. 
140 House of Lords, Judicial Committee, Regina v. Immigration Officer at Prague Airport and Another, Ex parte 

European Roma Rights Centre and Others, 2003, EWCA Civ 666, 9 December 2004.  
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transportöransvar141 eller återförande av flyktingar till säkert tredje land.142 Troligtvis handlar 

det om att en konventionsansluten stats åtagande automatiskt följer när en flykting befinner sig 

inom dess territorium.143 Således är platsen där flyktingen befinner sig av betydelse.    

  

4.5.1 Inom konventionsstatens territorium  

En person som har flyktingstatus och som befinner sig inom en konventionsansluten stats 

territorium ska erhålla skydd enligt artikel 33 flyktingkonventionen. Rättigheten följer 

automatiskt eftersom personen, inom territoriet, omfattas av dess jurisdiktion. Skyldigheten att 

ta hänsyn till flyktingkonventionen grundar sig i statens formella bundenhet vilket konstruerar 

rättigheter för alla individer inom dess jurisdiktion.144  

 Ett relativt nytt fenomen handlar om så kallade international zones (internationella zoner) 

på flygplatser. I fallet Amuur v. France hade Europadomstolen att döma om Frankrike hade 

jurisdiktion över den internationella zonen på Paris-Orly flygplats. Domstolen menade att en 

stat inte kan avsäga sig jurisdiktion genom att skapa ansvarsfria zoner. Personer som befinner 

sig på platser där staten utövar effektiv kontroll omfattas av statens jurisdiktion.145   

 

4.5.2 Icke-avvisning och andra gränsrelaterade frågor 

Artikel 33 flyktingkonventionen medför ingen skyldighet för konventionsstater att ge tillträde 

till flyktingar vid gränsen. Till och med en begränsad skyldighet till tillträde ansågs, under 

bearbetningen av flyktingkonventionen, vara nära förbunden den oönskade skyldigheten att 

bevilja asyl. Flertalet stater var måna om att bibehålla den territoriella suveräniteten och enighet 

uppnåddes därför aldrig.146 Rätten till inträde är dock nära förknippad med non-refoulement 

genom principen om icke-avvisning vid gränsen. Vad som omfattas av non-refoulement i 

gränsrelaterade situationer utgör en diskussion i doktrin.  

 Enligt Robinsson ska skiljelinjen dras mellan flyktingar som, lagligt eller olagligt, har tillträtt 

en konventionsansluten stats territorium och de som söker tillträde. Den senare ska inte omfattas 

av skydd.147 Liknande uppfattning har Grahl-Madsen som menar att skyddet aktualiseras när 

                                                      
141 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex 

för gränspassage för personer, artikel 26.   
142 EU:s migrationsuppgörelse med Turkiet är en sådan åtgärd. Se avsnitt 2.1 och 2.2.  
143 Se avsnitt 4.1.4.1.  
144 Moeckli, D., mfl., i not 65, s. 99-100.     
145 Application no 19776/92, Amuur vs. France, 25 juni 1996. para. 52.  
146 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 206-207. 
147 Robinson, Nehemiah., Convention relating to the status of Stateless persons: Its History and Interpretation: A 

commentary, World Jewish Congress, 1955,  Reprinted by the Division of International Protection of the United 

Nations High Commissioner for Refugees 1997, s. 163.  
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flyktingen har ”set foot” (satt sin fot) inom statens territorium,148 men även då flyktingar vägras 

inträde vid gränsen.149  

 Lauterpacht och Betlehems extensiva tolkning av non-refoulement har behandlats ovan.150 

De argumenterar för att icke-avvisande vid gränsen faller inom artikel 33 

flyktingkonventionens tillämpningsområde.151  

 Hathaway anser dock att slutsatserna ska tolkas med viss försiktighet. Artikel 33 

flyktingkonventionen stipulerar inte en rätt till tillträde. Men för att konventionsstaten inte ska 

begå överträdelser kan tillfälligt tillträde krävas eftersom det föreligger en ”de facto duty to 

admit the refugee” (de facto skyldighet att erkänna flykting).152  

 Goodwin-Gill och McAdam anser att det är fruktlöst att ägna fokus åt den fysiska närvaron 

eller tidpunkten för inträde. Den som uppvisar sig själv vid gränsstationen, hamnen eller på en 

flygplats befinner sig redan inom statens territorium och omfattas av dess jurisdiktion. De anser 

att analysen istället ska utgå från statens effektiva kontroll.  

 Flyktingkonventionen reglerar ingen rätt till tillträde till den som erhåller flyktingstatus. Det 

finns inte heller någon stipulerad rätt att som flykting erbjudas möjlighet att ta sig till territorier 

i syfte att erhålla skydd. Den enda rättigheten som framgår av flyktingkonventionen avser 

artikel 31 som reglerar straffrihet för den som olagligen inträtt en stats territorium. Således 

måste rätten till inträde enligt non-refoulement vara likställt med risken för förföljelse vid icke- 

inträde. Hathaways reflektion, om att erbjuda tillfälligt tillträde tills att flyktingstatus har 

konstaterats, kan vara en lösning för att konventionsstater ska undgå överträdelse i 

gränsrelaterade fall. Slutsatsen är dock att statens territoriella suveränitet fortfarande är den 

bärande principen och att erhållandet av internationellt skydd utgår från att den sökande 

befinner sig inom konventionsstatens jurisdiktion.     

 

4.6 Indirekt refoulement 

Skyddet enligt artikel 33 flyktingkonventionen gäller inte enbart direkt refoulement dit 

flyktingen riskerar förföljelse, utan även indirekt refoulement.153 I fallet Regina vs. Secretary 

                                                      
148 Grahl-Madsen, Atle, The status of refugees in international law- Refugee Character, vol. 1, Sijthoff Leyden, 

Netherlands, 1966, s. 94-99.  
149 Grahl- Madsen, A., Commentary on the refugee convention 1951, Articles 2-11 13-37, Published by the 

Division of International Protection of the United nation High Commissioner for Refugees, 1997, s. 136.   
150 Se avsnitt 5.2. 
151 Lauterpacht, E., mfl., i not 81, s. 113. Coleman, Nils, Non-Refoulement Revised. Renewed Review of the 

Status of the Principle of Non-refoulement as Customary International Law, European Journal of Migration and 

Law, vol. 5, Kluwer Law International, Martinus Nijohoff Publisher, Netherlands, 2003.  
152 Hathaway, , J.C., i not 94 a.a., s. 301.  
153 Moeckli, D., mfl. i not 65 a.a., s. 521. 
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of State for the Home Department ex parte Bugdaycay redogör Lord Bridge of Harwich för 

innebörden av indirekt refoulement.     

 

Suppose it’s well- known that country A, although a signatory to the 

Convention, regularly sends back to its totalitarian and oppressive neighbor, 

country B, those opponents of the regime in country B who are apprehended 

in country A following their escape across the border. Against that 

background, if a person arriving in the [United Kingdom]154 from country A 

sought asylum as a refugee from country B, assuming he could establish his 

well-founded fear of persecution there, it would, it seems to me, be as much 

a breach of article 33 of the Convention to return him to country A as to 

country B. The one course would effect indirectly, the other directly, the 

prohibited result, i.e. his return "to the frontiers of territories where his life or 

freedom would be threatened.155   

 

Indirekt refoulement innebär alltså att en konventionsstat återsänder en flykting till 

destinationsstat (A) där den riskerar att sändas vidare till en annan stat (B) där flyktingen kan 

riskera förföljelse.  

 Artikel 33 flyktingkonventionen kräver inte en garanti för flyktingens välbefinnande vid 

överföringen till destinationsstaten, men den kan inte heller blunda för en uppenbar risk för 

efterföljande konsekvenser. Att destinationsstaten skulle vara part till flyktingkonventionen 

eller andra multilaterala- eller bilaterala migrationsavtal kan inte tolkas som en garanti mot 

överträdelse av non-refoulement. Konventionsstaten ska därför granska risken i 

destinationsstaten innan överföring vilket inbegriper undersökning av destinationsstatens lagar, 

praxis och åtaganden.156  

 

4.7 Säkra länder 

Behovet av att definiera säkra länder sker oftast i samband med indirekt refoulement. Det kan 

handla om en situation då en flykting ska återsändas till första asylland för prövning eller om 

multilaterala eller bilaterala migrationsavtal reglerar återsändande till tredjeland.  

                                                      
154 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 325- 327. 
155 House of Lords, Judicial Committee, Regina vs. Secretary of State for the Home Department ex parte 

Bugdaycay, 1 A.C. 514, 19 February 1987. Lord Bridge of Harwich, para. 532C.    
156 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 325- 326. 
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 Utmaningen med multilaterala- och bilaterala migrationsavtal är att de stipulerar 

återsändandet av flyktingar i sin helhet vilket gör att den enskilde flyktingens omständigheter 

kan komma att förbises. UNHCR manar till betydande försiktighet när staten inte genomför 

individuell prövning av risken, utan då myndigheter utgår från en lista av icke-säkra stater vid 

bedömningen. En stat kan vara säker på generell nivå och för majoriteten, men för individen 

tillhörande en viss minoritet kan det innebära betydande konsekvenser att bli återsänd till första 

asylland eller säkert tredjeland.157 Utsätter staten, som den skyddssökande återsänds till, 

individen för refoulement är staterna gemensamt ansvariga.158  

 För att en stat inte ska begå överträdelse av non-refoulement indirekt måste en 

bedömning först göras av säkerhetsrisken för flyktingen.159 Återsändandet ska ske till ett säkert 

land där flyktingen kan erhålla effektivt skydd.160 Effektivt skydd saknar dock en enhetlig 

definition. Enligt Goodwin-Gill och McAdam är staten säker om den tar emot flyktingen med 

villighet, tillgodoser rättvist och effektivt förfarande för prövning och beslut om flyktingstatus, 

om behandlingen av de sökande under beslutsförfarandet sker i enlighet med allmänt 

accepterade normer samt om att det sörjs för uppehälle och mänsklig värdighet så som tillträde 

till arbetsmarknaden, familjeåterförening och utbildning.161   

I UNHCR:s kommentar till EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 anges 

kriterierna för när återförvisning av irreguljära migranter till första asylland och tredje säkert 

land är motiverat. 

 Enligt UNHCR får återsändande till första asylland genomföras om personen redan har 

erhållit internationellt skydd i första asyllandet. Skyddet ska vara tillgängligt och effektivt. 

Återsändandet förutsätter en individuell prövning om huruvida flyktingen kommer att släppas 

in i landet, garanteras laglig vistelse, tillförsäkras behandling i proportion till 

flyktingkonventionen och 1967 års protokoll, skydd mot indirekt refoulement samt tillgång till 

varaktig lösning av sin livssituation. Bedömningskriterierna kring säkert land ska inte enbart 

utgå ifrån ratificeringen av internationella konventioner. Minst lika relevant vid avgörandet är 

om första asylland fullgör sina skyldigheter och åtaganden.162  

                                                      
157 UN doc.A/AC.96/975, UNHCR, Note on International Protection, 2 juli 2003, para 12.   
158 UN Doc. EC/50/SC/CPR.17, i not 139, para. 22. 
159 Goodwin-Gill, G.S. mfl., i not 81 a.a., s. 392.  
160 Ibid., s. 392-395.  
161 Ibid., s. 396.  
162 UNHCR, Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of 

the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of 

asylum concept, “http://www.unhcr.org/56f3ec5a9.pdf “, 23 mars 2016, lydelse 2016-05-05, s. 1.     

http://www.unhcr.org/56f3ec5a9.pdf
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 Enligt UNHCR får återsändande till säkert tredjeland enbart genomföras i de fall där en 

person hade kunnat, i ett tidigare skede, ansöka om internationellt skydd men inte gjort det 

alternativt sökt skydd utan att tillerkännas flyktingstatus. Att återföra till säkert tredjeland 

kräver individuell bedömning, att staten samtyckt till återsändandet, att tillgång till rättvist och 

effektivt förfarande tillgodoses för beslut om skyddsbehov, att staten sörjer för att flyktingen 

varaktigt får stanna och att behandlingen av flyktingen sker i proportion till 

flyktingkonventionen, non-refoulement och övriga mänskliga rättigheter. Även varaktig 

lösning av livssituationen ska inräknas.163  

 Hathaway anger att tre kriterier måste vara uppfyllda för att en stat lagligen ska kunna 

omplacera en som erhåller flyktingstatus till säkert tredjeland. Det säkra tredjelandet ska vara 

en konventionsstat, staten ska erkänna flyktingstatus och leva upp till rättigheterna som 

stipuleras i flyktingkonventionen.164      

 

4.8 Undantagen från principen om non-refoulement  

Artikel 33(2) flyktingkonventionen stipulerar undantagen från non-refoulement. Skydd kan inte 

åberopas om personen utgör ”fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig.” Inte heller 

kan non-refoulement åberopas av den som ”genom lagakraftägande dom har dömts för 

synnerligen grovt brott” och som därmed ”utgör en samhällsfara” för mottagarstaten.165  

 Vad som är nationell säkerhet och fara för den nationella säkerheten, regleras inte inom 

folkrätten. Istället är frågan förbehållen statens inhemska jurisdiktion relaterat till dess politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella system.166 Enligt Grahl-Madsen ska det handla om 

handlingar av allvarlig art som innebär fara direkt eller indirekt för vistelselandet, dess 

territoriella integritet och suveränitet. Personen ska arbeta för att störta regeringen i 

mottagarlandet med våld eller genom andra illegala metoder så som spionage, sabotage, 

uppbyggandet av militär anläggning eller genom terrorism.167  

  Ett annat undantag som varit föremål för diskussion inom doktrin är huruvida 

masstillströmning av flyktingar ska anses utgöra undantag från non-refoulement. 

Masstillströmning anges inte i flyktingkonventionen eller 1967 års protokoll som ett undantag. 

Lauterpacht och Betlehem argumenterar därför att det inte ska tillåtas.168 Hathaway anser att 

                                                      
163 Ibid., s. 2.  
164 Hathaway, C.J., i not 94, s. 154.   
165 SÖ 1954:55 Konvention om flyktingars rättsliga ställning, artikel 33(2).   
166 Goodwin-Gill, G.S., i not 77, s. 235. 
167 Grahl-Madsen, A., i not 149 a.a.,  s. 263. 
168 Lauterpacht, G.S., mfl., i not 81 a.a., s. 87-177 & s. 119-121, p. 103-111. 
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undantag kan vara tillåtet. Men att det inte är masstillströmningen i sig som rättfärdigar 

refoulement. Det är när masstillströmningen äventyrar den nationella säkerheten och 

refoulement syftar till att skydda nationella intressen som det blir rättfärdigat.169   

 

4.9 Sammanfattande analys 

Hur innehållet i EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 kan verkställas utan att det innebär 

överträdelse av non-refoulement inom ramen för flyktingrätten ska analyseras i det följande. 

Först görs en genomgång av innebörden av uttalandet i relation till non-refoulement i 

flyktingkonventionen, sedan analyseras Turkiet som första asylland och säkert tredjeland.  

 

4.9.1 EU-Turkiets uttalande den 18 mars 2016 och artikel 33 

flyktingkonventionen 

Genomförandet av EU och Turkiets uttalande innebär återsändande av alla irreguljära migranter 

som från och med den 20 mars 2016 tar sig till de grekiska öarna. Oavsett hur förfarandet går 

till, eller om verkställandet av återsändandet inblandar övriga EU stater, gäller uttalandet 

irreguljära migranter som befinner sig inom Greklands territorium och som omfattas av landets 

jurisdiktion. Andra medlemsstater ska ha effektiv kontroll över den irreguljära migranten för 

att uppbära konventionsskyldighet på Greklands territorium.  

 Grekland är part till flyktingkonventionen (ratificering år 1960) och 1967 års 

tilläggsprotokoll (ansluten sedan år 1968).170 Det innebär att återsändandet av irreguljära 

migranter till Turkiet ska ske konventionsenligt. Utmaningen med verkställandet av EU och 

Turkiets uttalande är att den stipulerar återsändande av samtliga irreguljära migranter samtidigt 

som det krävs individuell prövning för att bedöma den enskildes risk för förföljelse.  

 Principen om non-refoulement, enligt artikel 33 flyktingkonventionen, gäller både flyktingar 

som har erkänts som sådana och presumtiva flyktingar. Irreguljära migranter kan vara 

presumtiva flyktingar och får enbart förvägras rättigheterna i flyktingkonventionen om 

migrationsmyndigheten i Grekland fastställer negativt beslut om flyktingstatus. Vill en stat 

utvisa flyktingar eller presumtiva flyktingar måste den undersöka risken för förföljelse till följd 

av utvisningen. Därför krävs individuell prövning vilket uttalandet tillförsäkrar de irreguljära 

migranterna.  

                                                      
169 Hathaway, J.C., i not 94 a.a., s. 242.  
170 UNHCR, State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 

“http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html”, lydelse 2016-07-29.   

http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
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 Att återsända irreguljära migranter som har flyktingstatus och riskerar förföljelse i Turkiet 

(direkt refoulement) eller som återsänds till Turkiet och riskerar refoulement till tredje land 

(indirekt refoulement) innebär överträdelse av artikel 33 flyktingkonventionen. Överträdelse av 

non-refoulement gäller också om Grekland vidtar åtgärder som gör det omöjligt för flyktingar 

att uppehålla sig i landet och som leder till att flyktingar frivilligt återvänder dit de riskerar 

förföljelse.  

 I rapporten UNHCR observations on the current asylum system in Greece171 framgår det att 

Grekland under en lång tid har haft begränsat antal asylkontor och underbemanning i relation 

till antalet asylansökningar. Grekland är tillsammans med Italien första destinationsland för 

flyktingar som tar Medelhavsvägen till Europa vilket har föranlett betydande utmaningar.  

Många som gjort anspråk på flyktingstatus har inte haft tillgång till effektiva rättsmedel och 

omfattande eftersläpningar råder beträffande överklaganden. Irreguljära migranter som inte har 

klarat att lämna in ansökan har blivit föremål för godtyckliga frihetsberövanden och hamnat i 

förvar eller fängelse. Vissa har till och med avlägsnats från Grekland.172  

 I väntan på att få sin sak prövad har många nekats grundläggande behov som mat, vatten, 

boende och sanitet. Bristen på etablerat mottagarsystem för flyktingar framgår av fallet M.S.S. 

v Greece and Belgium.173 Fallet påvisar att bristerna är av den omfattningen att asylsökande har 

utsatts för förnedrande behandling i Grekland. Om dessa orsaker har lett till att flyktingar 

frivilligt har återvänt till landet där de riskerar förföljelse innebär det överträdelse av non-

refoulement enligt Hathaway.   

 UNHCR publicerade en uppdatering av rekommendationer till Grekland i april 2015. Detta 

mot bakgrund av att migrationsantalet accelererade och för att landet, i sin hantering av 

situationen, inte skulle begå överträdelse av konventionsåtaganden. Rekommendationerna 

påvisar Greklands utmaningar. Det som angavs var bland annat totalförbud mot push-back av 

irreguljära migranter som passerat den grekiska gränsen, upprättande av individuell prövning 

innan frihetsberövande samt särskilt iakttagande av principen om non-refoulement.174  

 Att samhällsfunktionerna i Grekland på kort sikt inte lyckats hantera mängden irreguljära 

migranter kan ha medfört konventionsöverträdelser. Mot den bakgrunden blir EU och Turkiets 

uttalande ett steg i att hantera situationen, vilket den också syftar till. Uttalandet anger att 

                                                      
171  UN High Commissioner for Refugees, UNHCR observations on the current asylum system in Greece, 

December 2014, “http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html”, 9 juli 2016, lydelse 2016-06-09.   
172 Ibid., s. 3-4.  
173 Application No. 30696/09, M.S.S. v Belgium and Greece, 21 januari 2011. 
174 UNHCR, UNHCR issues recommendations to the new Greek government, 

“https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_EN_R.pdf”, 6 april 2015, lydelse 2016-06-02.  

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_EN_R.pdf
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åtgärden ska vara tillfällig och extraordinär men nödvändig för att återställa ordningen. Som 

ovan nämnts utgör inte masstillströmning undantag i artikel 33(2) flyktingkonventionen. Därför 

gäller principen om non-refoulement. Det som kvarstår att analysera är om återsändandet kan 

komma att innebära överträdelse av non-refoulement relaterat till Turkiet som första asylland 

eller säkert tredjeland. 

 

4.9.2 Turkiet som första asylland eller säkert tredjeland 

Verkställigheten av uttalandet innebär att Turkiet blir första asylland för de syrier som kommit 

till Grekland och säkert tredjeland för övriga irreguljära migranter. Turkiet är part till 

flyktingkonventionen (ratificering år 1962) och 1967 års tilläggsprotokoll (anslutning år 1968), 

dock med geografiskt undantag.175 Enligt artikel 1(b)(1)(b) flyktingkonventionen framgår det 

att konventionsstaterna ska tolka skyddet enligt flyktingkonventionen för europeiska flyktingar 

och icke-europeiska flyktingar. Turkiet har vid tidpunkten för undertecknandet avgett 

förklaring om att skyldigheten enbart ska avse europeiska flyktingar vilket bibehölls vid 

anslutningen av 1967 års protokoll.176  

 Utifrån UNHCR:s kriterier om när återsändande till första asylland får genomföras kan 

Turkiet med anledning av sin geografiska begränsning inte utgöra ett land där icke-européer 

erhåller internationellt skydd. Huruvida skyddet för den irreguljära migranten är tillgängligt och 

effektivt, innebär en individuell prövning och är ett skydd mot refoulement till tredjeland är 

frågor som enbart kan besvaras sett till de internationella rapporter som finns beträffande 

Turkiets mottagningskapacitet. UNHCR anger att bedömningskriterierna inte enbart ska utgå 

från ratificeringen av internationella konventioner. Lika relevant är om första asylland fullgör 

sina skyldigheter och åtaganden enligt konventionen i övrigt. 

 Vid bedömningen av om Turkiet kan anses utgöra säkert tredjeland för omplacering av 

irreguljära migranter ska tre kriterier enligt Hathaway vara uppfyllda. Det säkra tredjelandet 

ska vara en konventionsstat, staten ska erkänna flyktingstatus samt leva upp till rättigheterna 

som stipuleras i flyktingkonventionen. Turkiet har geografisk begränsning beträffande sin 

anslutning och erbjuder därför skydd enbart till europeiska flyktingar. Erkänner Turkiet 

flyktingstatus genom att erbjuda rättvisa och effektiva prövningar kan det andra kriteriet anses 

                                                      
175 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 

Protocol, ”http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf”, s. 4-5, lydelse 2016-07-11.   
176 Ibid., s. 6.   

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
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vara uppfyllt. Enligt det sista kriteriet ska landet leva upp till konventionsskyldigheterna enligt 

flyktingkonventionen.177      

 För att Grekland inte ska göra sig skyldig till refoulement vid verkställandet av uttalandet 

måste flyktingstatus och säkerhetsrisken bedömas för varje enskild flykting. Detta för att 

värdera om Turkiet kan vara ett land där den enskilde av viss ras, religiös bakgrund, nationalitet 

eller tillhörande till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning kan vara särskilt utsatt.  

 Enligt Amnesty Internationals rapporter år 2015 och 2016 anges situationen för mänskliga 

rättigheter kraftigt ha försämrats i Turkiet sedan parlamentsvalet i juni 2015 och upphörandet 

av vapenvilan mellan staten och PKK.178 Förekomsten av godtyckliga frihetsberövanden har 

ökat och utfärdandet av politiskt motiverade påföljder har riktas mot särskilt utpekade grupper. 

Tillämpningen av terrorlagstiftningen i landet sker godtyckligt och uppenbart diskriminerande 

där bristen på oberoende och opartisk domstol innebär att vissa grupper förföljs genom åtal.179   

 Enligt Amnesty International förföljs regimkritiker såsom journalister, advokater, politiskt 

aktiva och andra inom det turkiska civilsamhället. Beträffande situationen för flyktingar har 

flera, som försökt ta sig till Grekland i september 2015, hållits i isoleringshäkte eller skickats 

till hemligt förvar på olika platser i Turkiet. Många har också pressats till att frivilligt återvända 

till Syrien och Irak.180  

 Human Rights Watch anger i rapporten Turkey: Mounting Security Operation Death att det 

upptrappade våldet inneburit militära övergrepp särskilt riktat mot den kurdiska minoriteten i 

den sydöstra delen av landet.181 Systematisk förföljelse av regimkritiker har dokumenterats 

liksom182 åtal riktade mot journalister av den fria pressen.183  

 I skrivande stund har president Recep Tayyip Erdoğan meddelat att undantagstillstånd ska 

                                                      
177 För att ta del av Turkiets mottagningskapacitet: UNHCR, Syria Regional Refugee Response, Inter-agency 

Information Sharing Portal, ”http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224”, lydelse 2016-07-16.  
178 Amnesty International, Annual Report Turkiey 2015-2016, “https://www.amnesty.org/en/countries/europe-

and-central-asia/turkey/report-turkey/“, lydelse 2016-07-18.   
179 Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic reports of Turkey, Adopted by 

the Committee at its fifty-seventh session (18 April-13 May 2016), CEDAW/C/TUR/CO/7, 2 juni 2016.  
180 Amnesty International, i not 179.   
181 Human Rights Watch, Turkey: Mouting Security Operation Death, scores of civilians amoung hundred killed 

in southeast, “https://www.hrw.org/news/2015/12/22/turkey-mounting-security-operation-deaths”, December 

2015, lydelse 2016-07-28.    
182 Human Rights Watch, Turkey: Beaten, threatened with death by police, Disturbing abuse during security 

operations, “https://www.hrw.org/news/2015/09/02/turkey-beaten-threatened-death-police”, 2 september 2015, 

lydelse 2016-07-28. Human Rights Watch, Why Syrians don’t stay in Turkey, 

“https://www.hrw.org/news/2015/09/29/why-dont-syrians-stay-turkey”, 29 september 2015, lydelse 2016-07-28.   

Human Rights Watch, No, Turkey is not safe for everyone, https://www.hrw.org/news/2015/10/29/no-eu-turkey-

not-safe-everyone, 29 oktober 2015, 2016-07-28. 
183 Human Rights Watch, Turkey: Journalist’s trial closed to public, 

“https://www.hrw.org/news/2016/03/25/turkey-journalists-trial-closed-public”, 25 mars 2016,2016-07-28.      

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
https://www.hrw.org/news/2015/12/22/turkey-mounting-security-operation-deaths
https://www.hrw.org/news/2015/09/02/turkey-beaten-threatened-death-police
https://www.hrw.org/news/2015/09/29/why-dont-syrians-stay-turkey
https://www.hrw.org/news/2015/10/29/no-eu-turkey-not-safe-everyone
https://www.hrw.org/news/2015/10/29/no-eu-turkey-not-safe-everyone
https://www.hrw.org/news/2016/03/25/turkey-journalists-trial-closed-public
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införas i tre månader som ett resultat av den misslyckade militärkuppen den 15-16 juli 2016.184 

Human Rights Watch anger att soldater, statsanställda, lärare, domare, åklagare och andra 

verksamma inom rättsväsendet riskerar godtycklig arrestering, suspendering eller fängelse.185 

Därmed föreligger risk för att allt fler ska frukta förföljelse på grund av tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning. Slutsatsen är därför att Turkiet inte kan anses utgöra ett 

säkert land för alla irreguljära migranter. Erhåller dessa flyktingstatus gäller principen om non-

refoulement. 

 Att återsända irreguljära migranter till Turkiet som första asylland eller säkert tredjeland kan 

därför innebära överträdelse av non-refoulement i artikel 33(1) flyktingkonventionen. 

Betydelsen av individuell prövning är avgörande för Grekland. 

 

 

                                                      
184ABC News, Dewast, Louise, Turkey Suspends Human Rights Treaty After Failed Coup Attempt, 

“http://abcnews.go.com/International/turkey-temporarily-suspends-human-rights-treaty-failed-

coup/story?id=40766765”, 21 juli 2016, lydelse 2016-07-21. 
185 Human Rights Watch, Dispatches: Turkey’s State of Emergency - New Governmental Powers Allow for 

Unchecked Executive Action, “https://www.hrw.org/news/2016/07/22/dispatches-turkeys-state-emergency”, 22 

juli 2016, lydelse 2016-07-22.   

http://abcnews.go.com/International/turkey-temporarily-suspends-human-rights-treaty-failed-coup/story?id=40766765
http://abcnews.go.com/International/turkey-temporarily-suspends-human-rights-treaty-failed-coup/story?id=40766765
https://www.hrw.org/news/2016/07/22/dispatches-turkeys-state-emergency
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5. Principen om non-refoulement inom ramen för 

mänskliga rättigheter  

Den främsta skillnaden mellan non-refoulement inom ramen för flyktingrätten och mänskliga 

rättigheter är vem som omfattas och risken som aktualiserar skyddet. Inom flyktingrätten, som 

omfattar flyktingar, aktualiseras skyddet när risken är att utsättas för välgrundad fruktan för 

förföljelse. Inom ramen för mänskliga rättigheter handlar non-refoulement främst om att skydda 

var och en som riskerar tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.186 

 Regelverken verkar parallellt.187 Irreguljära migranter som åtnjuter rättigheter inom 

flyktingrätten uppbär också skydd inom ramen för mänskliga rättigheter.188 Enligt Goodwin-

Gill och McAdam är flyktingrätten en ofullständig rättsordning av skydd som därför kan 

kompletteras genom rättsområdet mänskliga rättigheter.189  

 För att närmare analysera hur uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016 kan 

verkställas utan att det innebär överträdelse av principen om non-refoulement, ska principens 

innebörd inom ramen för mänskliga rättigheter fastställas. Först görs en genomgång av traktaten 

som reglerar tortyrförbudet och som genom praxis har kommit att omfatta principen om non-

refoulement. Det är enbart tortyrkonventionen som uttryckligen reglerar ett förbud mot 

refoulement.190 Fokus kommer att avse EKMR och Europadomstolens praxis eftersom det utgör 

det regionala skyddet för mänskliga rättigheter.   

 

5.1 UDHR och ICCPR  

Inom ramen för folkrättens regler om mänskliga rättigheter finns förbudet mot tortyr primärt 

uttryckt artikel 5 UDHR. Den stipulerar att: 

  

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.191  

 

                                                      
186 För summering av konventionernas tillämpningområden, läs: Goodwin-Gill, G:S., mfl., i not 77 a.a., s. 297-

325. Moeckli, D., i not 65 a.a., s. 513 och 522  
187 Se avsnitt 3.    
188 Moeckli, D., i not 65 a.a., s. 517. 
189 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 285 och 446-447. 
190 Se avsnitt 5.2.   
191 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 

217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 1948, artikel 5.  
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Det har tidigare nämnts192 att UDHR är en resolution av FN:s generalförsamling och därför ett 

icke-bindande dokument. Den positiva bundenheten av förbudet regleras istället i den bindande 

konventionen ICCPR som antogs av generalförsamlingen år 1966.193 Artikel 7 ICCPR är 

nästintill identisk med artikel 5 i UDHR. Den anger att:  

 

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas 

för medicinska eller vetenskapliga experiment.194      

 

Förbudet enligt ICCPR är i första hand en negativ skyldighet. Konventionsstaten förpliktigas 

att inte bruka tortyr men kan åläggas ansvar vid underlåtenhet att ingripa när det finns 

skyldighet att agera. Det senare kan låta som en positiv skyldighet men syftar snarare till att 

undvika kringgående av förbudet genom att beskylla andra aktörer. Inte ens allmänt nödläge 

enligt artikel 4(1) ICCPR rättfärdigar tortyr. Bestämmelsen är dessutom okränkbar enligt artikel 

4(2) ICCPR.195  

 Förbudet mot tortyr omfattar var och en som befinner sig inom konventionsstatens 

territorium och som är underkastad dess jurisdiktion enligt artikel 2(1) ICCPR. Enligt artikel 

2(2) ICCPR ska konventionsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra att 

rättigheterna i konventionen förverkligas. Konventionsstaten ska genom lagstiftning eller på 

andra sätt, vidta åtgärder mot tortyr enligt artikel 2(2) och 7 ICCPR.196   

 I syfte att övervaka efterlevnaden och genomförandet av ICCPR tillsattes Kommittén för de 

mänskliga rättigheterna (MR-kommittén).197 Staterna är enligt artikel 40 ICCPR skyldiga att 

lämna in rapporter regelbundet till MR-kommittén om efterlevnaden av 

konventionsåtagandena. Artikel 41 ICCPR föreskriver, förutom rapporteringsförfarandet, att 

kommittén kan behandla mellanstatliga klagomål. Artikel 1 i det första frivilliga protokollet till 

                                                      
192 Se avsnitt 4.2.1.  
193 General Assembly, Resolution 2200 A (XXI) 16 december 1966, “https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf?OpenElement”, lydelse 2016-06-24.     
194 SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 7.   
195 UN Doc. HRI/GEN/Rev.7., Human Rights Committee, General Comments no 20: Prohibition of torture, or 

other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,1992. (Ersätter: General comment No. 7) para 2-

3.UN doc.CCPR/C/79/Add.105, Committe against Torture, Consideration of reports submitted by states parties 

under article 19 of the convention, 7 april 1999. para 13. Tortyrkommittén riktar kritik mot Kanadas bedömning 

att säkerhetsintressen ska ha företräde framför non-refoulement enligt artikel 7 ICCPR. UN Doc. 

HRI/GEN/Rev.7. Human Rights Committee, General Comments no 20: Prohibition of torture, or other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment, 1992. (Ersätter: General comment No. 7) para 3.    
196 UN Doc. HRI/GEN/Rev.7. Human Rights Committee, General Comments no 20: Prohibition of torture, or 

other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 1992. (Ersätter: General comment No. 7) para 3. 
197 SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 28.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf?OpenElement
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ICCPR(ICCPR- OP1)198 ger MR-kommittén behörighet att pröva enskilda klagomål från de 

protokollanslutna staterna.199 MR-kommittén kan således pröva fall som det redan har fattats 

beslut om av annat internationellt organ tillskillnad från vad som föreskrivs i artikel 22(5)(a) 

tortyrkonventionen och artikel 35(2)(b) EKMR.  

 Artikel 7 ICCPR innebär ett absolut förbud mot tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Däremot förekommer ingen närmare beskrivning av 

begreppens innehåll. MR-kommittén anser att det inte är nödvändigt att upprätta en förteckning 

av förbjudna handlingar. Vad som ska bedömas är ”the nature, purpose and severity of the 

treatment applied” (art, syfte och svårighetsgrad av behandlingen i fråga).200  

 Artikel 7 ICCPR stipulerar inget förbud mot refoulement. Men i utlämningsmålet Kindler v. 

Canada formulerade MR-kommittén en generell princip mot refoulement. Konventionsstater 

ska inte i allmänhet inte uppbära ansvar för överträdelser mot en persons rättigheter i annan 

jurisdiktion. Trots det menade MR-kommittén att konventionsstaten inte kan vara fri från 

ansvar när den tar beslut som leder till förutsägbara konventionsstridiga följder i en annan stat. 

En konventionsstat ska alltså anses ha begått konventionsöverträdelse om konsekvensen av 

utlämningen innebär att personens rättigheter kränks i en annan jurisdiktion.201 MR-kommittén 

hänvisade främst till rättigheterna i artikel 6 och 7 i ICCPR.  

 I målet A.R.J. v. Australia bekräftades det att principen om non-refoulement också gäller 

utvisning.202 Förbudet avser att utsätta personen för en ”real risk that is necessary and with 

foresseable consequence” (verklig risk som är nödvändig och med förutsägbar följd).203 

Bedömningen om huruvida en verklig risk föreligger ska utgå från staten dit personen ska 

utvisas och dess beteendemönster i liknande fall.204 I målet P.K. v. Canada utvecklade MR-

kommittén begreppet till att handla om grundad anledning att tro att det finns en verklig risk 

för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Att utsätta 

någon för verklig risk att dödas omfattas också av förbudet.205  

                                                      
198 SÖ 1971:43 Fakultativt protokoll till internationella konventionen den 16 december 1966 om medborgerliga 

och politiska rättigheter (ICCPR- OP1). 
199  SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 41(1)(c) och SÖ 

1971:43 Fakultativt protokoll till internationella konventionen den 16 december 1966 om medborgerliga och 

politiska rättigheter, artikel 5(2)(b). Alla inhemska rättsmedel ska vara uttömda. Gäller inte om rättsmedlen är 

oskäligt tidskrävande.  
200 UN Doc. HRI/GEN/Rev.7, i not 197, para 4.   
201 Communication No. 470/1991, Kindler v. Canada, 30 July 1993, para 6.2. 
202 Communication No. 692/1996, A.R.J. v. Australia, 1 August 1997, para 6.9. 
203 Ibid., para 6.8. 
204 Communication No. 706/1996, GT v. Australia, 4 November 1997. para 8.4.   
205 Communication No. 1234/2003, P.K. v. Canada, 3 April 2007, para 7.2. Communication No. 1302/2004, 

Dawood Khan v. Canada, 10 augusti 2006, para 5.4.  



47 

 

  Sedan Kindler v. Canada har flera individuella klaganden resulterat i att MR-kommittén 

behandlar principen om non-refoulement som en del av tortyrförbudet.206 Förbudet är absolut 

och undantag har inte ansetts vara godtagbart.207 Ändå är det få mål som lett till att utlämning 

och utvisning har ansetts utgöra en kränkning av artikel 7 ICCPR.208 Det är inte heller i många 

fall MR-kommittén redogör för vad som är tortyr. Staternas efterlevnad av 

konventionsåtagandena framgår dock av MR-kommitténs rekommendationer.  

 Enligt artikel 40 ICCPR ska MR-kommittén motta konventionsstaternas rapporter om 

efterlevnaden av åtagandena. Dessa ska besvaras med rekommendationer. 

Rekommendationerna är dock icke-bindande för konventionsstaterna. Istället får MR-

kommittén förlita sig på sin ”legal, moral and political force to persuade States to follow their 

recommendations” (juridiska, moraliska och politiska kraft för att förmå stater att följa deras 

rekommendationer) enligt Goodwin-Gill och McAdam.209  

 

5.2 Tortyrkonventionen  

Tortyrkonventionen antogs år 1984 av FN:s generalförsamling som ett ytterligare skydd mot 

tortyr.210 Enligt artikel 2(1) ska varje konventionsstat vidta effektiva legislativa, administrativa, 

rättsliga eller andra åtgärder för att förhindra tortyrhandlingar inom varje territorium under dess 

jurisdiktion. Konventionens preambel anger att dess syfte är att göra kampen mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning mer effektiv i 

världen.211  

 I syfte att uppnå detta tillsattes konventionsövervakningsmekanismen FN:s kommitté mot 

tortyr (tortyrkommittén).212 Enligt artikel 19(1) tortyrkonventionen ska varje konventionsstat 

                                                      
206 Se Communication No. 470/1991, Kindler vs. Kanada, 25 september 1991. Communication No. 539/1993, 

Cox vs. Kanada, 31 oktober 1994. Communication No. 900/1999, C. v. Australia, 28 oktober 2002. 

Communication No. 1051/2002, Ahani v. Canada, 29 mars 2004. Communication No. 1416/2005, Alzery v. 

Sweden, 29 juli 2005. Communication No. 982/2001, Singh Bhullar v. Canada, 31 oktober 2006.    
207 Se Communication No. 1051/2002, Ahani v. Canada, 29 mars 2004, para 10.10. Högsta domstolen i Kanada 

landade i slutsatsen att utvisning av en person som riskerar tortyr är förbudet, men att det kan föreligga 

undantagsfall. Fallet handlade om utvisning av en terroristmisstänkt. MR-kommittén ansåg domstolens undantag 

står i strid med artikel 7 ICCPR.   
208 Communication No. 1416/2005, Mohamed Alzery v. Sweden, 10 november 2006. Communication No. 

900/1999, C v. Australia, 13 november 2002.   
209 Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 81 a.a., s. 300 samt Communication No. 2149/2012, M.I. v. Sweden, 25 juli 

2015.    
210 Ingelse, Chris, The UN Committee against Torture: An Assessment, Kluwer Law International  The 

Haag/London/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, Nederländerna, Netherlands, 2001, s. 67-68.   
211 SÖ 1986:1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.   

I preambeln anges att stater som är part till konventionen ”önskar göra kampen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning mera effektiv överallt i världen.”   
212 Ibid., artikel 17(1). 
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var fjärde år avge rapport om nya åtgärder som har vidtagits för att genomföra 

konventionsskyldigheterna. Tortyrkommittén ska därefter granska rapporterna och lämna 

kommentarer och rekommendationer. Dessa är inte bindande och det är upp till varje 

konventionsstat att genomföra rekommendationerna i fråga.213  

 Tortyrkommittén kan på eget initiativ genomföra utredning av en konventionsstat om det 

finns välgrundad indikation på att tortyr systematiskt brukas inom dess territorium enligt artikel 

20 tortyrkonventionen.214 Tortyrkommittén har också befogenhet, efter klagomål från 

konventionsstat, att granska om annan stat lever upp till åtagandena215 samt pröva individuella 

klagomål.216  

 

5.2.1 Artikel 1 tortyrkonventionen 

Artikel 1(1) tortyrkonventionen definierar handlingen tortyr. Den anger:  

 

I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken 

allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas 

någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en 

bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning 

som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att 

hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som 

har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan 

eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller 

medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar 

såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande 

som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga 

sanktioner.217 

 

                                                      
213 Goodwin-Gill, G.S. mfl., i not 77 a.a., s. 300 och Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 236. 
214 SÖ 1986:1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

artikel 28. Konventionsstat kan vid anslutning välja att inte erkänna denna behörighet.  
215 Ibid., artikel 21.   
216 Ibid., artikel 21 och 22(1). Konventionsstaten förutsätts ha avgett förklaring om detta. Alla inhemska 

rättsmedel ska vara uttömda enligt artikel 22(5)(b) och rättsmedlens utnyttjande ska inte vara oskäligt 

tidskrävande. Saken ska inte heller ha prövats av annat internationellt organ som exempelvis MR-kommittén 

enligt artikel 22(5)(a).            
217 Ibid., artikel 1(1).  
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Artikel 1(2) tortyrkonventionen anger att tortyrbegreppet inte hindrar att bestämmelser i andra 

traktat eller nationell lagstiftning sträcker sig längre.218 För att en handling ska anses utgöra 

tortyr ska några kumulativa rekvisit beaktas. Nedan ska en kort redogörelse av rekvisiten 

göras.219  

 

5.2.1.1 Allvarlig smärta och svårt lidande  

Tortyr omfattar både aktiva handlingar och underlåtenhet som vållar allvarlig smärta eller svårt 

lidande. Smärtan och lidandet kan vara av både fysisk eller psykisk karaktär.220 Det finns ingen 

gräns för graden av smärta och det har inte utarbetats någon uttömmande uppräkning av 

handlingar som utgör tortyr. Hänsyn ska istället tas till alla omständigheter i det enskilda fallet. 

Det kan handla om ”the nature and context of the infliction of pain” (arten och kontexten av 

åsamkandet av smärta), offrets fysiska tillstånd, metoderna som används, institutionaliseringen 

av handlingarna och offrets särskilt underlägsna position.221 Handlingen behöver inte vara 

systematisk för att anses utgöra tortyr.222  

 Psykisk tortyr anses föreligga när gärningar syftar till att skrämma, hota och skapa rädsla 

hos offret. Det kan vara genom att tvinga offret att se medfångar och familjemedlemmar utsättas 

för tortyr eller då offret hotas att närstående kommer att utsättas för allvarlig fara om den inte 

samarbetar. Isolering under en längre tid har också ansetts utgöra tortyr.223        

 

5.2.1.2 Medvetet tillfogande och syfte 

Att medvetet tillfoga innebär att handlingen genomförs med avsiktlighet. Det avsiktliga 

tillfogandet ska ha ett visst syfte. Artikel 1(1) tortyrkonventionen anger att det handla om att 

tvinga fram information eller bekännelse av offret eller en tredjeperson, straffa offret eller 

tredjepersonen för gärning som antingen har begåtts eller misstänkts ha begåtts, hota eller tvinga 

offret eller en tredjeperson och hota eller tvinga offret eller en tredjeperson av skäl som grundar 

sig i diskriminering. Syftena som anges i artikeln är inte uttömmande vilket framgår av lydelsen 

                                                      
218 Ibid., 1(2).   
219  Danelius, Hans, The United Nations Convention against Torture; A Handbook on the Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

“http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html”, New York, 10 december 1984, s. 118, lydelse 2016-05-12. 

Moeckli, D., mfl., i not 77 a.a., s. 179. Hathaway, C.J. i not 94 a.a., s. 454-455.   
220 Detta går att jämföra med defenitionen i ICCPR.  
221 Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, International Crime Tribunal for the 

Former Yugoslavia: Trial Chamber, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf” 2001, lydelse 2016-07-29, para. 180-182.   
222 Burgers, J. Herman & Danelius, Hans, The United Nations Convention against Torture: A handbook on the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Kluwer 

Academic Publishers, Martinus Nijohoff Publishers, Netherlands, 1988, s. 117- 118.  
223 Ibid., s. 118. 
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”antingen för sådana syften som.” För att ett annat syfte ska kunna ligga till grund för tortyr 

krävs att syftet har något gemensamt med de angivna i artikeln.224 Det ska sammantaget finnas 

en vilja att beröva personen dess integritet och värdighet.225  

 

5.2.1.3 Gärningsmannen som företrädare för det allmänna 

För att handlingen ska anses utgöra tortyr krävs att en offentlig tjänsteman eller att en 

företrädare för det allmänna direkt eller indirekt är inblandad i utövandet av tortyr. Det kan vara 

genom att uppmana eller uppmuntra som i FN-tribunalen för Rwanda där företrädare för det 

offentliga uppmanade till våldtäkt på kvinnor med tutsibakgrund.226 Det kan också handla om 

när staten har kännedom men underlåter att ingripa när privatperson utövar handlingen.  

 Ickestatliga aktörer, som rebellgrupper med territoriell kontroll, kan utsätta människor för 

tortyr. Men då ska de åtnjuta samma auktoritet som en statliga aktör.227    

 

5.2.2 Non-refoulement enligt tortyrkonventionen 

Tillskillnad från ICCPR stipulerar tortyrkonventionen uttryckligen skydd mot refoulement. 

Artikel 3 tortyrkonventionen lyder: 

  

1. Ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person till en 

annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle vara i 

fara för att utsättas för tortyr. 

2. För att fastställa huruvida sådan anledning föreligger, skall de behöriga 

myndigheterna beakta alla hänsyn av betydelse, vari i förekommande fall 

även skall inbegripas förekomsten i den berörda staten av ett konsekvent 

handlingsmönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna.228 

 

                                                      
224 Ibid, s. 118-203. 
225 Nowak, Manfred & McArthur, Elizabeth, The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, 

Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 76.  
226 Prosecutor v. Laurent Semanza (Judgement and Sentence), International Criminal Tribunal for Rwanda: Trial 

Chamber III, ICTR-97-20-T, “http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=48abd5a30&skip=0&query=laurent”, 2003, lydelse 2016-07-29, para 

480-483.   
227 Nowak, M. mfl., i not 226 a.a., s. 77-78. 
228 SÖ 1986:1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

artikel 3.   
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Förbudet enligt artikel 3 innebär inte ett förbud mot grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.229 Fastän artikel 1 tortyrkonventionen ofta läses ihop med artikel 

16 tortyrkonventionen, som stadgar att konventionsstaterna ska förhindra andra handlingar som 

innebär grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, är det enbart 

handlingar enligt artikel 1 tortyrkonventionen som omfattas vid non-refoulement.230 

Tortyrkommittén bekräftar denna tolkning i BS v. Canada och anger att artikel 3 

tortyrkonventionen enbart avser fara för att utsättas för tortyr.231   

 Enligt tortyrkommittén ska definitionen av en ”annan stat” innebära staten som den berörda 

riskerar att utvisas, avvisas eller utlämnas till, liksom indirekt refoulement till tredjeland.232 

 Artikel 3(1) tortyrkonventionen anger uttryckligen att det ska förekomma ”grundad 

anledning att tro” att personen skulle vara i fara för att utsättas för tortyr. För att fastställa sådan 

anledning ska särskilda omständigheter vägas in. Det ska handla om konsekvent mönster av 

grova, uppenbara eller talrika kränkningar av mänskliga rättigheter i mottagarstaten. 

Tortyrkommittén bedömer dock risken för varje enskilt fall och utgår från den klagandes 

personliga omständigheter, om den berörda personen har utsatts för tortyr tidigare eller om 

personen bedriver politiskt arbete i uppehållslandet eller utanför.233 Tolkningen ska utgå ifrån 

”foreseeable, real and personal risk” (förutsebar, verklig och personlig risk).234 Hotet behöver 

inte vara ”highly likely to occur” (högst troligt att inträffa) eller ”highly probable” (mycket 

sannolik). Däremot ska risken innebära mer än att den är möjlig eller finns i teorin.235 

Bedömningen ska utgå från personen i fråga och huruvida faran är riktad mot den som person.236  

 Förbudet är absolut fastän det i artikel 1 tortyrkonventionen anges undantag beträffande 

lagenliga sanktioner. Till och med åtgärder som följer av bindande resolutioner från FN:s 

säkerhetsråd ska utföras med respekt för det absoluta förbudet enligt tortyrkonventionen. 

Artikel 2(2) anger att inga som helst särskilda omständigheter, vare sig krigstillstånd eller 

                                                      
229 Jämför med SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 7.   
230 Goodwin-Gill, G.S., i not 77 a.a., s. 302-303. Detta innebär att skyddet kan komplettera de situationer som 

inte omfattas av artikel 33 i flyktingkonventionen. Tortyrkonventionen omfattar alla och inte enbart flyktingar.    
231 Communication No. 166/2000, BS v. Canada, 14 november 2001. Para 7.4. Tortyrkommittén konstaterade att 

artikel 3 inte omfattar situationer av misshandel avses i artikel 16 tortyrkonventionen.  
232 U.N. Doc. A/53/44, Committee Against Torture, General Comment 1, Communications concerning the return 

of a person to a State where there may be grounds he would be subjected to torture (article 3 in the context of 

article 22), annex IX at 52 (1998), para 2.   
233 Ibid., para 2.  8(a), (b) och (e ).  
234 Communication No. 28/1995, EA v. Switzerland, 10 november 1997, para 11.5. Se även: Communication No. 

65/1997, I.A.O. v. Sweden, 6 maj 1998, para. 14.5. Communication No 143/1999, SC v. Denmark, 10 maj 2000. 

para 6.6. Communication No. 235/2003, MS.H. v. Sweden, 14 december 2005, para 6.4.  
235 Communication No. 28/1995, EA v. Switzerland, 10 november 1997. para 11.3.   
236 Communication No. 28/1995, EA v. Switzerland, 10 november 1997, para 11.2. Communication 88/1997, 

Korban v. Sweden, 16 november 1998. para 6.3. Communication No. 65/1997, I.A.O. v. Sweden, 6 maj 1998. 

Para 14.2. Communication No. 226/2003, TA v. Sweden, 27 maj 2005, para 7.2.  



52 

 

krigshot, inre politisk instabilitet eller annan allmän nödsituation får anföras för att rättfärdiga 

tortyr. Därför har undantag gällande terrorism237 och brottsbekämpning238 inte ansetts vara 

legitima.    

 

5.3 Europakonventionen  

Tortyrförbudet regleras i flera regionala skydd för mänskliga rättigheter. Bland annat American 

Convention on Human Rights239 och African Charter on Human and People’s Rights.240 

Relevant för denna uppsats är det regionala skyddet för Europa, EKMR, eftersom samtliga av 

EU:s medlemsstater är part till EKMR liksom Turkiet.  

 Nedan ska en redogörelse av Europadomstolen och dess jurisdiktion göras i syfte att beskriva 

konventionsstaternas bundenhet av EKMR. Därefter ska non-refoulement som en del av artikel 

3 i EKMR fastställas.  

 

5.3.1 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  

EKMR och Europadomstolen har kommit till och utvecklats genom Europarådet som är en 

fristående internationell organisation.241 Dess medlemskrets är större än EU och omfattar 47 

medlemsstater.242  

 Europadomstolen är det juridiska organet som tillämpar och garanterar att EKMR följs av 

konventionsstaterna. Dess domar är bindande och förstärks av att åtgärder för genomförande 

övervakas av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Europarådets 

ministerkommitté.243 EKMR har dessutom inkorporerats i samtliga medlemsstaters nationella 

                                                      
237 Communication no. 233/2003, Agiza v. Sweden, 20 maj 2005, para 13.6-8. 
238 Communication No. 63/1997, Josu Arkauz Arana v. France, 5 juni 2000, para 11.5. 
239 American Convention on Human Rights, Pact o San José Costa Rica on 22 November 1969, United Nations 

Treaties Series, vol. 1144, I-I7955, s. 144, artikel 5(2). Där anges att: “No one shall be subjected to torture or to 

cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with 

respect for the inherent dignity of the human person.”      
240 African Charter on Human and People’s Rights, Nairobi on 27 June 1981, United Nations Treaties Series, 

vol. 1520, 1-26363, s. 218, artikel 5. Där anges att: “Every individual shall have the right to the respect of the 

dignity inherent in a human being and to recognition of his legal status. All forms of exploitation and 

degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading treatment shall be 

prohibited.”   
241 För mer läsning om Europarådet se: Bring, O., mfl., i not 54 a.a., s. 226-227. Bernitz, U, mfl., i not 11. a.a., s. 

147-177. Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 248-250. Moeckli, D., mfl., i not 65 a.a., s. 417-439. 
242 Counsil of Europe, Treaty Office, Simplified Chart of signatures and ratifications, 

“http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-

/conventions/chartSignature?p_auth=GAEteMyP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_traites=005&

_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=3&_coeconventions_WAR_coeconventionsportle

t_selectedDomaines=3“, lydelse 2016-06-22.  
243 Bernitz, U., mfl., not 11 a.a., s. 148-150. 

http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-/conventions/chartSignature?p_auth=GAEteMyP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_traites=005&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=3&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_selectedDomaines=3
http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-/conventions/chartSignature?p_auth=GAEteMyP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_traites=005&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=3&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_selectedDomaines=3
http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-/conventions/chartSignature?p_auth=GAEteMyP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_traites=005&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=3&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_selectedDomaines=3
http://www.coe.int/en/web/conventions/home/-/conventions/chartSignature?p_auth=GAEteMyP&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_traites=005&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=3&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_selectedDomaines=3
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lagstiftning. Däremot anges inte hur konventionsstaten ska genomföra sina åtaganden.244 

Europadomstolen har uttryckt att eftersom föremålet och syftet med EKMR är att tillvarata 

grundläggande rättigheter, krävs att bestämmelserna tolkas och tillämpas effektivt av 

konventionsstaten.245 Således ska EKMR implementeras i all myndighetsutövning och ges 

prioritet över nationell lag.246  

 Enligt artikel 1 EKMR ska konventionsstaterna garantera grundläggande rättigheter och 

friheter till var och en inom som befinner sig under dess jurisdiktion. Detta oberoende av 

individens medborgarskap. Således kan irreguljära migranter inom konventionsstatens 

jurisdiktion föra talan inför Europadomstolen.247  

 Det som gör att EKMR har blivit ett av de starkaste skydden för mänskliga rättigheter 

handlar inte enbart om den bindande karaktären av Europadomstolens domar, utan om 

möjligheten att kunna klaga direkt vid Europadomstolen över medlemsstatens bristande 

efterlevnad av dess konventionsåtaganden. Enligt artikel 34 EKMR får Europadomstolen ta 

emot klagomål från enskilda (fysiska eller juridiska personer), icke-statliga organisationer eller 

grupper av enskilda som drabbats personligen. Detta förutsätter att de nationella rättsmedlen 

har uttömts i enlighet med folkrättens allmänt erkända grundsatser248 samt att klagan inkommit 

senast sex månader från dagen för det slutliga inhemska avgörandet enligt artikel 35(1) EKMR. 

Eftersom målen rör kränkningar av mänskliga rättigheter är de alltid riktade mot en 

medlemsstat.249  

 EKMR medger också mellanstatliga mål där den klagande staten kan vara engagerad i 

konventions efterlevnad av principiella skäl. Exempel är fallet Denmark, Norway, Sweden, 

Netherlands v. Greece250 där Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna väckte talan mot 

militärjuntan i Grekland gällande systematiskt bruk av tortyr. Förekomsten av mellanstatliga 

mål i Europadomstolen tillhör ovanligheten men har tillämpats i ett begränsat antal fall.251   

 Europadomstolen har utvecklat en metodologi för bedömningen i sin praxis. Först reds det 

ut om en inskränkning har ägt rum och huruvida den har stöd i lag. Har inskränkningen stöd i 

lag ska det undersökas om syftet med inskränkningen är uppfylld, exempelvis om 

                                                      
244 Shaw, M.N., i not 25 a.a., s. 251.  
245 Application no. 14038/88, Soering v. UK, 7 juli 1989, para. 34. 
246 Reidy, Aisling, The prohibition of torture, A guide to the implementation of Article 3 of the European 

Convention on Human Rights, Human Rights Handbook, “http://www.refworld.org/docid/49f1829b2.html”, No. 

6, 1. u., Directorate General of Human Rights, Counsil of Europe (utg.) 2003, s. 5-6.  
247 Application no. 25964/94, Ahmed v. Austria, 12 november 2006, para 278.  
248 Danelius, H., i not 220 a.a. s. 228-230. 
249 Shaw, M.N. i not 25 a.a., s. 261. Bring, O., mfl., i not 54 s. 226-231. 
250 Application No. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67, Denmark, Norway, Sweden, Netherlands v. Greece, 

1967.  
251 Bring, O., mfl., i not 54 a.a., s. 230-231.  
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inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle eller om det aktuella syftet kan uppnås 

med en mindre inskränkande åtgärder. Vid en sådan bedömning tillåter EKMR viss statlig 

diskretion, så kallad ”margin of appriciation,”eftersom det kan finnas lokala tänkesätt och 

nationella intressen som har särskild betydelse vid vissa avgöranden i förhållande till 

konventionsartiklarna. Europadomstolen har dock gett uttryck för att detta inte gäller absoluta 

konventionsåtaganden så som förbudet mot tortyr.252    

        

5.3.2 Artikel 3 EKMR 

Artikel 3 EKMR stipulerar förbudet mot tortyr. Den lyder: 

 

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.253 

 

Förbudet innehåller ingen definition av vad som utgör tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Närmare definition har istället växt fram genom 

Europadomstolens praxis.  

 Enligt Europadomstolens praxis innebär förbudet i artikel 3 EKMR en negativ skyldighet 

för konventionsstaten att inte utsätta individen för den behandling som framgår av artikeln. Men 

i rättsfallen Assenov v. Bulgaria254 och Z and Others v. the United Kingdom255 anger domstolen 

att det också föreligger en positiv skyldighet för konventionsstaten. Konventionsstaten åläggs 

att effektivt utreda uppkomna anklagelser om tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. Den positiva utredningsskyldigheten innebär att identifiering och 

bestraffning ska kunna göras av de ansvariga.256 Staten ska dessutom, inom ramen för den 

positiva skyldigheten, förse individen med adekvat skydd vid illabehandling enligt artikel 3 

EKMR.257 Detta oavsett om handlingen företas av statliga eller privata aktörer.258  

                                                      
252 Danelius, H., i not 220 a.a., s. 45-50. Bring, O., mfl., i not 54 a.a., s. 228-230.  
253 SÖ 1952:35 Konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, artikel 3.   
254 ECHR, 90/1997/874/1086, Assenov v. Bulgaria, 28 oktober 1998. 
255 Application No. 29392/95, Z. and Others v the United Kingdom, 10 maj 2001.    
256 ECHR, 90/1997/874/1086, Assenov v. Bulgaria, 28 oktober 1998, para 102. 
257 Application No. 29392/95, Z. and Others v the United Kingdom, 10 maj 2001, para 70.  
258 Application No. 29392/95, Z. and Others v the United Kingdom, 10 maj 2001, para 73. ECHR, Ireland v. The 

United Kingdom, 18 januari 1978, Series A, Vol. 25, para 159. Domstolen anger att staten bär strikt ansvar för 

underordnade som utövar tortyr på uppmaning av offentlig tjänsteman.  
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 Vid bedömningen om en handling ska anses utgöra tortyr hänvisar Europadomstolen i 

rättsfallet Ireland v. the United Kingdom259 till FN:s Generalförsamlings resolution 3452 

(XXX) från år 1975.260 Där anges att tortyr ska ses som en kvalificerad och avsiktlig form av 

omänsklig eller förnedrande behandling. Det ska orsaka svårt lidande, fysiskt eller psykiskt. 

Det ska alltså föreligga en särskild intensitet i lidandet.261  

 I rättsfallet Salman v. Turkiet anger Europadomstolen att det är fråga om tortyr när det 

föreligger uppsåtligt tillfogande av allvarlig smärta eller lidande i syfte att framtvinga 

information från någon eller för att bestraffa eller skrämma denne. Domstolen hänvisar till 

definitionen av tortyr i artikel 1 tortyrkonventionen.262 Tortyr ska alltså tolkas som en värre 

behandling än omänsklig eller förnedrande behandling eftersom det utgör ett av de allvarligaste 

brotten mot den mänskliga värdigheten och den personliga integriteten.263  

 För att en handling ska anses utgöra omänsklig behandling ska den ha uppnått en viss 

svårighetsgrad. Bedömningen ska utgå ifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet så 

som varaktigheten av behandlingen, dess effekter på offrets fysiska eller mentala hälsa.264 

Europadomstolen menar i rättsfallet Z and Others v. the United Kingdom att hänsyn kan tas till 

offrets ålder, kön och hälsotillstånd.265 Handlingen ska vara så pass nedbrytande att det skapar 

känsla av rädsla, ångest och underlägsenhet hos offret.266  

 Fallet Öcalan v. Turkiet behandlades bland annat frågan om förnedrande behandling. 

Europadomstolen menade att bedömningen ska utgå från syftet vilket kan vara att förnedra 

personen, förödmjuka den inför andra eller påverka dennes personlighet på ett negativt sätt så 

att det driver personen till att agera mot sin vilja eller dess samvete.267 

 

5.3.3 Non-refoulement i artikel 3 EKMR  

Första gången principen om non-refoulement behandlades som en del av artikel 3 EKMR i 

Europadomstolens praxis var i målet Soering v. the United Kingdom.268 Fastän EKMR:s 

                                                      
259 ECHR, Ireland v. The United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25.  
260 General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly 3452 (XXX). Declaration on the Protection 

of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, “http://www.un-documents.net/a30r3452.htm“, 9 december 1975, lydelse 2016-07-12.  
261 ECHR, Ireland v. The United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25, paragraf 167. 
262 Application 21986/93, Salman v. Turkey, 27 juni 2000, para. 114.  
263 Smith, Rhona, K.M., Textbook on International Human Rights, 4th Ed., Oxford University Press, Oxford, 

2010, s. 227.  
264 ECHR, Ireland v. The United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25, para 162. 
265 Application 29392/95, Z and Others v. United Kingdom, 10 maj 2001, para 73-74.  
266 ECHR, Ireland v. The United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25, para 162.  
267 Application No. 46221/99, Öcalan v. Turkey, 12 mars 2003, para. 220 
268 Europadomstolens tidigare systerorgan, Kommissionen, hade dessförinnan behandlat non-refoulement som en 

del av artikel 3 EKMR. Se Goodwin-Gill, G.S., mfl., i not 77 a.a., s. 310, not 186.      

http://www.un-documents.net/a30r3452.htm
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tillämplighet begränsas av konventionsstatens jurisdiktion, fastslog Europadomstolen att det 

måste framstå som konventionsstridigt att utelämna en person till en annan jurisdiktion där 

oönskade konsekvenser kan påvisas. Med hänvisning till artikel 33 flyktingkonventionen och 

artikel 3 tortyrkonventionen menade domstolen att förhindrandet av utlämning inte ska tolkas 

som att mottagarstaten måste leva upp till samtliga garantier i EKMR. Däremot ska non-

refoulement omfatta alla förutsägbara konsekvenser inom ramen för artikel 3 EKMR som kan 

drabba individen utanför konventionsstatens jurisdiktion.269  

 

5.3.3.1 Skyddets omfattning 

Europadomstolen anger i sin praxis att konventionsstaterna har rätt, enligt väletablerad folkrätt, 

att kontrollera inresa, vistelse och utvisning av utlänningar.270 Dock med undantag för artikel 3 

EKMR.271 En konventionsstat gör sig skyldig till kränkning av artikel 3 EKMR vid utlämning 

av en person till annan stat om det finns grundad anledning att tro att personen löper verklig 

risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.272 I 

fallet Cruz Varas and Others v. Sweden konstaterade Europadomstolen att detta också gäller 

utvisning och i ännu högre grad faktiskt utvisning.273  

 Enligt fallet Vilvarajah and others v the United Kingdom grundar artikel 3 EKMR inte någon 

rätt till politisk asyl, dock aktualiseras konventionsansvar så fort den konkreta risken kan 

fastställas.274  

 Fallet Soering v. the United Kingdom behandlade frågan om utvisning till dödsstraff omfattas 

av skyddet enligt artikel 3 EKMR. Europadomstolen menade att EKMR inte förbjuder 

dödsstraff men att behandlingen innan dödsstraffet, exempelvis lång väntetid vid ”death-row”, 

kan vara av den svårighetsgrad som krävs för att en behandling ska anses vara omänsklig eller 

förnedrande. Domstolen tog hänsyn till offrets kön, ålder och hälsa.275 Beträffande 

svårighetsgraden menade Europadomstolen i fallet Vilvarajah and others v the United Kingdom 

                                                      
269 Application No. 14038/88, Soering v. the United Kingdom, 7 juli 1989, para. 86.  
270 Application No. 12313/86, Moustaquim v. Belgium, 18 februari 1991, para. 43. Application No. 46410/99, 

Üner v. Netherlands, 19 oktober 2006, para. 54.   
271 Se även Application no. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, Vilvarajah and Others v. the 

United Kingdom, 30 oktober 1991. para. 102-103. Application No. 22414/93, Chahal v. the United Kingdom, 15 

november 1996, para. 74-81. Application No. 37201/06, Saadi v. Italy, 28 februari 2008, para. 125. Application 

No. 40035/98, Jabari v. Turkey, 11 juli 2000 (slutlig dom 11 oktober 2000), para 38. Application No. 1948/04, 

Salah Sheekh v. the Netherlands, 11 januari (slutlig dom 23 juni 2007), para 135.  
272 Application No. 14038/88, Soering v. the United Kingdom, 7 juli 1989, para. 90-91.  
273 Application 15576/89, Cruz Varas and Others v. Sweden, 20 mars 1991, para 69-70. 
274 Application no. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, Vilvarajah and Others v. the United 

Kingdom, 30 oktober 1991, para 102. 
275 Application No. 14038/88, Soering v. the United Kingdom, 7 juli 1989, para. 108. 
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att bedömningen är relativ men ska utgå från alla omständigheter i den sökandes fall, metoder 

som brukats, behandlingens varaktighet samt dess fysiska och mentala effekter. Fallet gällde en 

utvisning som redan hade ägt rum.276 

 Europadomstolen har beaktat situationer då omständigheterna i hemlandet har förändras 

under tiden den klagande befunnit sig i en konventionsstat. Domstolen menade i fallet F.H. v. 

Sweden att risken ska bedömas utifrån tidpunkten då utvisning ska äga rum. Därför vägdes 

omständigheter in som hade inträffats efter den nationella prövningen och som påverkat 

säkerhetssituationen till det bättre.277 Om situationen i den klagandes hemland försämrats kan 

verkställighet av ett fattat beslut om utvisning innebära överträdelse av artikel 3 EKMR.278 

Skulle den klagande redan ha utvisats utgår Europadomstolen vid prövningen från ”those facts 

which were known or ought to have been known to the Contracting State at the time of the 

expulsion” (de fakta som var känt eller borde ha varit känt av konventionsstaten vid tidpunkten 

för utvisning).279     

 En allmän situation av våld i hemlandet omfattas normalt inte av den risk som ska föreligga 

enligt artikel 3 EKMR. Europadomstolenen öppnar dock upp för en sådan möjlighet ”only in 

the most extreme cases of general violence” (endast i de mest extrema fallen av allmänt våld) 

där det finns “a real risk… simply by virtue of an individual being exposed to such violence on 

return” (en verklig risk… enbart på den grunden att individen utsätts för sådan risk vid 

återvändande).280  

 I rättsfallet M.S.S. v. Belgium and Greece281 fälldes Belgien under artikel 3 EKMR för att ha 

överfört en asylsökande till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Europadomstolen 

menade att förhållandena den asylsökande fick genomlida i förvar (brister i tillgång på vatten, 

mat, ventilation, rörelsefrihet och sanitära inrättningar) och i Grekland (levnadsvillkoren i 

extrem fattigdom och hemlöshet) var välkända innan överföringen. I kombination med att 

Belgien inte hade tillhandahållit effektiva rättsmedel, att förhållandena var välkända samt att 

den asylsökande tillhörde en särskild sårbar grupp (asylsökande) ansåg Europadomstolen att 

Belgien hade utsatt M.S.S. för refoulement till förnedrande behandling enligt artikel 3 

EKMR.282  

                                                      
276 Application no. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, Vilvarajah and Others v. the United 

Kingdom, 30 oktober 1991, para 107(3).  
277Application No. 32621/06, F.H. v. Sweden, 20 januari 2009, (slutligt avgörande 5 juni 2009), para 91. 
278 Application No. 25904/07, NA. v. the United Kingdom, 17 juli 2008, para 124, 140 och 142. Application No. 

41827/07, R.C. v. Sweden, 9 mars 2010 (slutligt avgörande 9 juni 2010), para 56. 
279 Application 15576/89, Cruz Varas and Others v. Sweden, 20 mars 1991, para 76.  
280 Application No. 32621/06, F.H. v. Sweden, 20 januari 2009, (slutligt avgörande 5 juni 2009) para 90.  
281 Application No. 30696/09, MSS v. Belgium and Greece, 21 januari 2011. 
282 Application No. 30696/09, MSS v. Belgium and Greece, 21 januari 2011, para 365-367 



58 

 

 M.S.S. v. Belgium and Greece är ett omdiskuterat fall.283 Den ska inte tolkas som att artikel 

3 EKMR stipulerar ekonomiska eller sociala rättigheter för den enskilde. Att en persons 

ekonomiska situation kraftigt skulle försämras vid utvisning har inte utgjort grund för 

kränkning av artikel 3 EKMR,284 inte heller risk för hemlöshet.285 I rättsfallet Mohamed v. 

Austria ansåg Europadomstolen att utvisning till Ungern inte var konventionsstridigt enligt 

artikel 3 EKMR fastän mottagarsystemet i många delar påminde om Greklands i fallet M.S.S. 

v. Belgium and Greece. Domstolen menade att den individuella risken hade minskat genom att 

Ungern antagit nya migrationslagar i syfte att förbättra mottagarsystemet.286 

  

5.3.3.2 Förbudets absoluta karaktär 

Tillskillnad från artikel 33 flyktingkonventionen föreskrivs inga undantag i artikel 3 EKMR. 

Artikel 15 EKMR stipulerar konventionsavvikelse vid nödläge. I rättsfallet Ireland v. the 

United Kingdom behandlades frågan om avvikelse kan göras av tortyrförbudet med hänvisning 

till artikel 15 EKMR. Europadomstolen konstaterade tortyrförbudets absoluta karaktär vilket 

innebär att inte ens händelse av krig eller annan nödsituation utgör grund för avvikelse.287  

 Förbudets absoluta karaktär beträffande principen om non-refoulement framgår av rättsfallet 

Soering v. the United Kingdom. Europadomstolen angav det bakomliggande syftet: 

 

This absolute prohibition of torture and of inhuman or degrading treatment or 

punishment under the terms of the Convention shows that Article 3 (art. 3) 

enshrines one of the fundamental values of the democratic societies making 

up the Council of Europe. It is also to be found in similar terms in other 

international instruments such as the 1966 International Covenant on Civil 

and Political Rights and the 1969 American Convention on Human Rights 

and is generally recognized as an internationally accepted standard.288 

 

I rättsfallet Ramzy v. Netherlands utmanades den absoluta karaktären av artikel 3 EKMR. 

Flertalet konventionsstater ansåg att det ökade hotet från den internationella terrorismen måste 

                                                      
283 Artikel som diskuterar fallet: Clayton, Gina, Asylum Seekers in Europe: MSS v. Belgium and Greece, Human 

Rights Law Review, Oxford University Press, 2011, s. 758-773.   
284 Application No. 26565/05, N v. the United Kingdom, 27 maj 2008, para. 42.  
285 Application no. 27238/95, Chapman v. the United Kingdom, 18 januari 2008, para. 99 
286 Application No. 2283/12, Mohammed v. Austria, 6 juni 2013, para. 105-106. 
287 Application No. 22414/93, Chahal v. UK, 15 november 1996. para 79. 
288 Application No. 14038/88, Soering v. the United Kingdom, 7 juli 1989, para. 88.    
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vägas in som ett undantag.289 I fallet M.S.S. v. Belgium and Greece menade Grekland att 

masstillströmning och ekonomisk kris måste kunna tolkas som en situation av undantag.290 

Europadomstolen har hitintills inte godtagit några undantag och står bestämt fast vid 

tortyrförbudets absoluta karaktär.     

 

5.4 Sammanfattande analys 

Hur innehållet i EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 kan verkställas utan att det innebär 

överträdelse av non-refoulement inom ramen för mänskliga rättigheter ska analyseras i det 

följande. Först görs en kortfattad jämförande analys av de olika organens (MR-kommittén, 

tortyrkommittén och europadomstolens) praxis beträffande non-refoulement, därefter ska en 

genomgång av innebörden av organens rekommendationer eller praxis göras i relation till EU 

och Turkiets uttalande.  

 

5.4.1 Jämförelse av de internationella organens tolkningar 

MR-kommittén, tortyrkommittén och Europadomstolen anger i sin praxis förbud mot utlämning 

eller utvisning för den som riskerar att utsättas för tortyr i annan jurisdiktion. Medan ICCPR:s 

skydd är den mest omfattande som inbegriper grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning (min kursivering), har tortyrkonventionen enbart att tolka om enskild riskerar 

tortyr (min kursivering) enligt artikel 1 tortyrkonventionen.  

 Tortyrkonventionen stipulerar att utövaren av tortyr ska vara företrädare för det allmänna 

eller åtminstone medgivit sitt godkännande. Europadomstolen har angett i sin praxis att om 

utföraren inte företräder eller utövar tortyr på uppmaning av det allmänna så ska det åligga en 

utredningsskyldighet för konventionsstaten i syfte att identifiera och bestraffa de ansvariga.   

   Vid bedömningen av risken för att utsättas för tortyr har MR-kommittén, tortyrkommittén 

och Europadomstolen angett att det ska föreligga grundad anledning att tro att det finns verklig 

eller konkret risk (min kursivering) att utsättas för otillåten behandling. MR-kommittén anger 

att risken måste vara en nödvändig och förutsägbar följd av utlämningen eller utvisningen. 

Tortyrkommittén och Europadomstolen fokuserar på förutsägbarhet enligt personliga 

riskfaktorer. Medan tortyrkommittén anger att den allmänna situationen i hemlandet är av 

                                                      
289 Application No. 25424/05, Ramzy v. Netherlands, 27 maj 2008, para 125. Litauen, Portugal, Slovakien och 

Storbritannien konstaterade Europadomstolens slutsatser i Chahal- fallet om artikel 3 EKMR:s absoluta karaktär 

måste vägas mot de skäl (inklusive skydd av nationell säkerhet) som lagts fram av den svarande staten 

Nederländerna och därmed motivera utvisning.  
290 Application No. 30696/09, MSS v. Belgium, 21 januari 2011, para 223-224.  
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relevans men att personliga riskfaktorer ges företräde vid bedömningen, har Europadomstolen 

angett att en extrem situation av allmänt våld i hemlandet kan vara grund för non-refoulement. 

Kravet på den personliga riskfaktorn måste anses vara lägre än den tortyrkommittén stipulerar 

när Europadomstolen anger att non-refoulement kan föreligga om individen riskerar att utsättas 

för allmänt våld vid återvändande. 

 MR-kommittén, tortyrkommittén och Europadomstolen fastställer även tortyrförbudets 

absoluta karaktär i utlämning- och utvisningsfall. Inga undantag har ansetts godtagbara, inte 

ens terrorhot, nationell säkerhet eller massflykt.     

 För att klagande ska få sin sak prövad ska inget annat internationellt organ ha prövat 

densamma enligt tortyrkonventionen och EKMR. MR-kommittén stipulerar inget motsvarande.  

 Av generell betydelse vid klagan hos internationellt organ är konventionsstaternas 

bundenhet av det internationella organets prövning och slutsatser. Här råder ingen tvekan om 

att domarna från Europadomstolen är de mest verkningsfulla.   

 

5.4.2 EU-Turkiets uttalande den 18 mars 2016 och MR-kommitténs 

praxis  

Genomförandet av EU och Turkiets uttalande innebär att Grekland ska återsända alla irreguljära 

migranter till Turkiet som från och med den 20 mars 2016 tar sig till de grekiska öarna. 

Grekland är part till ICCPR (ratificering år 1997) och det frivilliga protokollet ICCPR- OP1 

(ratificering år 1997) vilket ger MR-kommittén behörighet att pröva enskilda klagomål.291 

Återsändandet av irreguljära migranter ska därför ske konventionsenligt.   

 Artikel 7 ICCPR anger att ingen ska utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Således omfattas fler av skyddet än artikel 33 

flyktingkonventionen som enbart innebär skydd för flyktingar.  

 Eftersom bedömningarna ska göras individuellt är det svårt att ange i generella ordalag hur 

Grekland ska verkställa EU och Turkiets uttalande utan att det innebär överträdelse av principen 

om non-refoulement. MR-kommittén ger oss viss vägledning i praxis. Det ska föreligga 

grundad anledning att tro att det finns verklig risk för den enskilde att utsättas för handling 

enligt 7 ICCPR och risken ska vara en nödvändig och förutsägbar följd av utlämningen eller 

utvisningen. Det som går att analysera utan ett fiktivt fall är huruvida Turkiet är ett land där risk 

kan föreligga för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

                                                      
291 United Nations Office of the High Commissioner, Status of ratification interactive dashboard, International 

Convenant on Civil and Political rights, “http://indicators.ohchr.org/”, sökord: Greece, lydelse 2016-07-18.   
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fastän landet är part till ICCPR (ratificering 2003).292 För att besvara det används MR-

kommitténs senast avslutade observation beträffande Turkiet.293  

 MR-kommittén anger i observationen bekymmer över det omfattande antalet anklagelser 

gällande tortyr och annan omänsklig och förnedrande behandling utövat av offentliga 

tjänstemän och andra statsanställda. Turkiet saknar oberoende klagomålsmekanism för att 

hantera klagomål och har avstått från att ge svar till kommittén på åtgärder i syfte att komma 

till rätta med problematiken. Turkiet uppmanas att eliminera alla former av tortyr och omänsklig 

och förnedrande behandling, särskilt utövat av poliser och militär. MR-kommittén anger att alla 

fall av tortyr och andra former av omänsklig och förnedrande behandling ska elimineras, utredas 

och åtalas. Offren ska tillses med ersättning och kompensation.294 

 MR-kommittén anger även bekymmer beträffande Turkiets antiterroristlag med vaga 

definitioner och långtgående restriktioner gällande rätten till en rättvis rättegång. Särskilt 

bekymmersamt är det stora antalet fall där människorättsförsvarare, advokater, journalister och 

barn åtalats enligt antiterroristlagen för att fritt uttrycka sina åsikter och idéer, i synnerhet inom 

ramen för icke-våldsamma diskussioner om kurdfrågan. Turkiet bör se till att 

människorättsförsvarare och journalister kan utöva sitt yrke utan rädsla för åtal.295 MR-

kommittén anger vidare att överbeläggningen i fängelser, villkoren för frihetsberövade med 

brist på sanitet, hälso- och sjukvård samt att flyktingars livsvillkor är av akut betydelse för 

Turkiet att se över.296  

 Observationen avslutades år 2012 och det finns andra rapporter att komplettera bilden med. 

Slutsats kan ändå dras att återsändandet till Turkiet av irreguljära migranter, enligt EU och 

Turkiets uttalande, kan komma att innebära konventionsöverträdelse av ICCPR för Grekland i 

det enskilda fallet. MR-kommittén anger att tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning förekommer i Turkiet samt att det är riktat mot specifika grupper. 

Löper enskild sådan risk ska återsändande inte äga rum eftersom förbudet enligt 7 ICCPR är 

absolut.    

 

                                                      
292 United Nations Office of the High Commissioner, Status of ratification interactive dashboard, International 

Convenant on Civil and Political rights, “http://indicators.ohchr.org/”, Sökord: Turkey, lydelse 2016-07-18.   
293 Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Turkey adopted by the Committee 

at its 106th session (15 October - 2 November 2012), CCPR/C/SR/2944, 13 november 2012.  
294 CCPR/C/TUR/1, Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Turkey adopted 

by the Committee at its 106th session (15 October - 2 November 2012), CCPR/C/SR/2944, 13 november 2012. 

Para 14.  
295 Ibid., para 16 och 24. 
296 Ibid., para 18 och 20. 
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5.4.3 EU-Turkiets uttalande den 18 mars 2016 och tortyrkommitténs 

praxis 

Tortyrkonventionen stipulerar, i jämförelse med ICCPR och EKMR, det mest restriktiva 

tortyrförbudet. Ingen annan gärning än tortyr enligt artikel 1 tortyrkonventionen omfattas och 

har klagande fått sin sak prövad i ett annat internationellt organ innebär det hinder för 

tortyrkommittén att pröva densamma. Däremot hindrar inte tortyrkonventionen andra 

konventioner att gå längre i sitt förbud, exempelvis artikel 3 EKMR.         

 Både Grekland (ratificering år 1985) och Turkiet (ratificering år 1988) är part till 

tortyrkonventionen. Det innebär att staterna ska vidta effektiva legislativa, administrativa, 

rättsliga eller andra åtgärder för att förhindra tortyrhandlingar inom dess jurisdiktion. Således 

omfattas alla inom den konventionsanslutna statens jurisdiktion. Grekland har dessutom angett 

förklaring om möjlighet för enskilda klagomål enligt artikel 22(1) tortyrkonventionen.297  

 För Grekland, som ska återsända irreguljära migranter till Turkiet enligt EU och Turkiets 

uttalande, gäller artikel 3 flyktingkonventionen om non-refoulement. Grekland begår 

konventionsöverträdelse vid utvisning, återföring eller utelämning av person till en annan stat i 

vilken det finns grundad anledning att tro att det föreligger fara för personen att utsättas för 

tortyr. Enligt tortyrkommittén ska tolkningen utgå från förutsägbar, verklig och personlig risk 

för den enskilde. Verkställigheten av EU och Turkiets uttalande förutsätter därför enskild 

prövning. Artikel 3(2) anger tortyrkonventionen att omständigheter som konsekvent mönster 

av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av mänskliga rättigheter i mottagarstaten ska 

vägas in i bedömningen.  

 Utan ett fiktivt fall är det svårt att göra en generell bedömning om verkställigheten av EU 

och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 innebär överträdelse av non-refoulement enligt 

tortyrkonventionen. Tortyrkommittén ger dock viss vägledning genom den senast avslutade 

observationen beträffande Turkiet.298 Observationen publicerades den 2 juni 2016 och kan, 

tillskillnad från MR-kommitténs senaste observation som avslutades år 2012, anses ha högre 

relevans. Observationen är omfattande och beskriver en rad utmaningar. Här ska en kortfattad 

redogörelse göras. 

                                                      
297 United Nation, Status of ratification interactive dashboard, Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, “http://indicators.ohchr.org/”, lydelse 2916-07-29.  
298 Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic reports of Turkey, Adopted by 

the Committee at its fifty-seventh session (18 April-13 May 2016), CEDAW/C/TUR/CO/7, 2 juni 2016.  
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 Betänkligheterna som tortyrkommittén lyfter berör Turkiets straffrihet vid tortyr och 

misshandel, de internationella organisationernas påståenden om tortyr och misshandel av fångar 

i samband med terroristbekämpning, anklagelser om utomrättsliga avrättningar och misshandel 

i samband med operationer gällande terroristbekämpning, bristen på definition av 

tortyrhandling, polisens övervåld av misstänkta i förvar och förhållandena i fängelser (trängsel, 

begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, ökad användning av isoleringsceller och brist på 

information till tortyrkommittén gällande dödsfall i förvar). Av särskild betydelse i 

observationen är avsnittet om flyktingar, asylsökande och non-refoulement. Tortyrkommittén 

observerar att Turkiet systematiskt återsänder syriska och afghanska medborgare tillbaka till 

dess ursprungsland i strid med non-refoulement i artikel 3 tortyrkonventionen samt att turkiska 

soldater öppnat eld mot människor som försöker korsa Turkiets södra gräns under april 2016.299  

 Tortyrkommittén observerar även verkställigheten av EU och Turkiets uttalande den 18 mars 

2016. Brister anses föreligga beträffande den enskilda prövningen som kan riskera förbjuden 

och kollektiv avvisning till Turkiet. Tortyrkommittén anser att åtgärderna som har vidtagits för 

att bistå de återvändande är otillräckliga i Turkiet och uppmanar till infrastrukturella 

förändringar gällande mottagningsvillkoren samt att Turkiet ska upphöra med systematiskt 

förvar av irreguljära migranter.300     

 Slutligen anges i observationen situationen för människorättsförsvarare, journalister och 

läkare, som vårdar tortyroffer, som riskerar förföljelse, hot och våld. Tortyrkommittén anger 

informationsbrist från Turkiet beträffande morden på bland annat journalisten Hrant Dink år 

2007, människorättsförsvararen Tahir Elçi år 2015, attacken mot tidningen Hürriyet år 2015 

samt det senaste godtyckliga frihetsberövandet av journalisten Nedim Oruc och 

människorättsförsvararen Muharrem Erbey.301       

Mot denna bakgrund riskerar Grekland att begå konventionsöverträdelser genom direkt 

refoulement till Turkiet men också genom indirekt refoulement till tredjeland eftersom syriska 

och afghanska flyktingar har återsänts av Turkiet. Utgångspunkten är förstås den personliga 

risken som ska vara förutsägbar framför förhållandena som råder i Turkiet. Men i jämförelse 

med MR-kommitténs observation från år 2012 och tortyrkommitténs observation från år 2016 

kan betydande förändring av situationen i landet konstateras. Slutsatsen måste vara att fler 

riskerar att utsättas för refoulement, både genom verkställigheten av EU och Turkiets uttalande 

                                                      
299 Ibid., para. 23-24. 
300 Ibid., para. 25-26. 
301 Ibid., para. 43.  
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som omfattar alla som tagit sig till Grekland efter den 20 mars 2016 samt det ökade systematiska 

bruket av tortyr i Turkiet riktat mot specifika grupper och yrkesutövare.  

Grekland kan inte heller hävda undantag som massflykt eftersom förbudet är absolut.      

    

5.4.4 EU-Turkiets uttalande den 18 mars och Europadomstolens 

bedömning 

Det främsta skyddet irreguljära migranter, som tagit sig från Turkiet till de grekiska öarna efter 

den 20 mars 2016, har mot refoulement är det som stipuleras enligt artikel 3 EKMR. EKMR 

omfattar var och en som befinner sig under konventionsstatens jurisdiktion och kräver likt 

ICCPR och tortyrkonventionen inte flyktingstatus. Således omfattas alla som befinner sig på de 

grekiska öarna av konventionsrättigheterna som stipuleras i EKMR.  

 Tillskillnad från tortyrkonventionen begränsas inte skyddet enligt EKMR till 

tortyrhandlingar. Även omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning omfattas.  

 Både Grekland (ratificering år 1974) och Turkiet (ratificering år 1954) är 

konventionsanslutna vilket innebär att båda staterna uppbär konventionsåtaganden.302  

 Europadomstolen anser att de fördragsslutande staterna inte är förhindrade av EKMR att 

kontrollera inträde, vistelse och utvisning av tredjelandsmedborgare, dock med undantag för 

artikel 3 EKMR. EU och Turkiets uttalande den 18 mars 2016 strider därmed inte i sig mot 

åtagandena enligt EKMR såtillvida verkställigheten i Grekland genomförs i enlighet med de 

skyldigheter som framgår av EKMR och Europadomstolens praxis.    

 Det är, sett till den praxis som finns, svårt att ange i generella ordalag hur Grekland ska 

verkställa EU och Turkiets uttalande utan att det innebär överträdelse av principen om non-

refoulement enligt EKMR. Förbudet aktualiseras om det föreligger grundad anledning att tro 

att det finns verklig risk för enskild att utsättas för otillåten behandling enligt artikel 3 EKMR. 

Europadomstolen har i sin praxis fokuserat på förutsägbarheten och vad staten kände till eller 

borde ha känt till tidpunkten för utvisning. I praxis har det förekommit fall där förändrande 

omständigheter i landet dit den klagande ska återsändas har haft inverkan på beslutet.   

 MR-kommitténs och tortyrkommitténs avslutande observationer påvisar att det kan föreligga 

risk för den enskilde att utsättas för tortyr i Turkiet. Som tillägg till de observationerna ska den 

senaste månadens händelser i Turkiet kort analyseras eftersom Europadomstolen i sin praxis 

fäster vikt vid fakta som är känt eller borde vara känt vid tidpunkten för beslut.  

                                                      
302 Council of Europe, Chart of signatures and ratifications of Treaty, Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms 005, “https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=RIYHW56B”, Status as of 30/07/2016, lydelse 2016-07-30. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=RIYHW56B
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=RIYHW56B
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 Försöket till militärkupp ägde rum den 15-16 juli 2016. President Recep Tayyip Erdoğan har 

sedan dess meddelat att undantagstillstånd ska råda i Turkiet i tre månader vilket inte enbart 

medfört dödsfall, godtyckliga arresteringar och förföljelse från staten, utan också avvikelse från 

EKMR enligt artikel 15.303 En konventionsstat har denna rätt enligt artikel 15 EKMR vid 

allmänt nödläge som hotar nationens existens såtillvida det står i proportion till situationen och 

inte innebär inskränkningar gällande de absoluta rättigheterna i artikel 2 (rätt till liv), artikel 3 

(förbud mot tortyr), artikel 4 (förbud mot slaveri och tvångsarbete) samt artikel 7 (inget straff 

utan lag).304  

 Thorbjørn Jagland, generalsekreterare för Europarådet, anger i sitt offentliga uttalande att 

offer för konventionsöverträdelser alltid har rätt att få sin sak prövad, även om det sker till följd 

av Turkiets åtgärder under undantagstillståndet.305 Sammanfattningsvis kan sägas, mot 

bakgrund av Europadomstolens praxis, att de förändrade omständigheterna i Turkiet torde ha 

betydelse vid prövning gällande non-refoulement beträffande vissa utsatta grupper.  

 Tortyrkommitténs observation om att Turkiet återsänder syrier tillbaka till Syrien kan 

aktualisera situationen Europadomstolen utvecklade i fallet F.H. v. Sweden. Domstolen ansåg 

att förbud mot refoulement kan föreligga när det finns verklig risk för att utsättas för tortyr 

enbart på grund av extremt fall av allmänt våld. Europadomstolen har inte utvecklat ”extremt 

fall av allmänt våld” därför kan det inte dras generella slutsatser om att refoulement till Syrien 

eller Afghanistan innebär överträdelse av artikel 3 EKMR. Däremot kan det konstateras att det 

på många platser i Syrien råder en sådan situation att återsändande är likställt med direkt risk 

för livshotande skador på grund av en situation av allmänt fall av extremt våld.   

  Hur mycket vägledning rättsfallet M.S.S. v. Belgium and Greece ger beträffande EU och 

Turkiets uttalande är svårt att tyda ut. Förhållandena i fallet påminner om det exakta läget i 

Turkiet idag med godtyckliga fängslanden av irreguljära migranter, oerhörda förhållanden i 

förvar, brist på skälig levnadsstandard, enhetligt mottagarsystem och effektiva rättsmedel. Om 

de irreguljära migranterna är asylsökande anses de utgöra särskilt sårbar grupp enligt 

Europadomstolen. Dessa förhållanden är välkända för Grekland och möjlighet till individuell 

prövning är därför avgörande för att konventionsöverträdelse inte ska ske gällande förbud mot 

förnedrande behandling. Däremot kan det argumenteras att den individuella risken har minskat 

                                                      
303ABC News, i not 185. 
304 SÖ 1952:35 Konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, artikel 15.  
305 Statement by the Secretery General Thorbjørn Jagland, Turkey: Protecting democracy and human rights, 

”http://www.coe.int/en/web/portal/-/turkey-protecting-democracy-and-human-rights “, 11 juli 2016, lydelse 

2016-07-11.   
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genom att Turkiets mottagarsystem, i enlighet med EU och Turkiets uttalande, tillskjutits ökade 

resurser från EU. I fallet Mohamed v. Austria innebar nya migrationslagar att återsändande 

kunde göras till Ungern.     

 EU och Turkiets uttalande den 18 mars anger att åtgärden är tillfällig och extraordinär men 

nödvändig för att få ett slut på det mänskliga lidandet samt för att återställa den allmänna 

ordningen. Tortyrförbudets absoluta karaktär innebär att avvikelse inte kan göras gällande 

allmänt nödläge, terrorhot eller massflykt. Grekland måste således genomföra gedigna 

utredningar innan återsändande sett till Europastomstolens praxis.  

     Sammanfattningsvis innebär den nuvarande tidpunkten för återsändande till Turkiet 

betydande utmaningar för Grekland. EU och Turkiets uttalande utlovar registrering och att 

individuella prövningar ska genomföras vilket är en nödvändighet för att Grekland inte ska begå 

konventionsöverträdelse enligt artikel 3 EKMR.  
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6. Avslutande analys  

Syftet med denna uppsats är att besvara vad principen om non-refoulement, enligt folkrätten, 

innebär för den som ansöker om internationellt skydd i Grekland efter den 20 mars 2016 då 

uttalandet från EU och Turkiet ska verkställas. Vad som har framkommit i undersökningen är 

att det saknas en skyldighet för stater att bevilja asyl enligt folkrätten. I brist på något juridiskt 

bindande dokument med global tillämplighet som uttrycker en asylrätt kan därför EU och 

Turkiets uttalande den 18 mars 2016 verkställas. Detta om varje återsändande prövas så att den 

inte medför överträdelse av principen om non-refoulement.  

 Inom ramen för flyktingrätten ska varje återsändande prövas så att den inte medför risk för 

förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 

politiska åskådning. Inom ramen för mänskliga rättigheter ska varje återsändande prövas så att 

den inte innebär risk för att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Mycket talar för att det finns risk bland särskilt utsatta grupper vilket fogar för 

ytterst noggranna prövningar i Grekland.  

 Irreguljära migranter, som kommer till Grekland av andra skäl för skydd än vad folkrätten 

legitimerar, får i enlighet med principen om statens suveränitet, återsändas. Även den som 

erhåller flyktingstatus kan återsändas om det inte innebär överträdelse av principen non-

refoulement. Inget i flyktingkonventionen stipulerar att skydd ska erhållas på ankomstorten. Är 

platsen där flyktingen erhåller skydd en annan än ankomstorten kan farliga flyktvägar och 

människosmugglare dessutom elimineras.  

 Krigsdrabbade från Syrien kommer vid verkställandet av uttalandet enbart ha tillgång till 

skydd i Europa genom mekanismen som EU och Turkiet ska konstruera: att för varje syrier som 

återsänds erbjuda fristad för en annan syrier. Detta kan innebära ett första steg för lagliga vägar 

för skyddsbehövande till Europa.  

 I brist på ett gemensamt mottagaransvar på migrationskrisen nådde EU en överenskommelse 

med Turkiet. Fastän hanteringen avser hela EU:s migrationsflöde åligger allt ansvar på 

Grekland att genomföra konventionsenliga återsändanden. EU har angett att Grekland ska få 

stöd och att UNHCR ska involveras i arbetet. Trots detta måste det anses vara ett 

oproportionerligt stort ansvar att en medlemsstat ska genomföra samtliga prövningar när det 

redan har framkommit att hanteringen av migrationssituationen är betungande för Grekland.      

 Den senaste tidens politiska utveckling i Turkiet påvisar avslutningsvis vikten av de absoluta 

rättigheterna enligt EKMR. För närvarande verkar medlemskapet i Europarådet vara det enda 

bindande hindret för Turkiet att begå överträdelser mot mänskliga rättigheter.  
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7. Källförteckning  

För att underlätta framsökningen av det förtecknade materialet ska samtliga källor redogöras. 

Ordningen utgår från strukturen i Juridisk skrivguide.306     
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