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Abstract 

Den här uppsatsen behandlar principen om non-refoulement, Europakonventionens artikel 3 

och hur den förhåller sig till Dublinförordningen. I uppsatsen används en rättsdogmatisk 

metod med fokus på hur rättspraxis ser ut på området. En stor del av materialet består av 

rättspraxis samt doktrin. Uppsatsen börjar med en redovisning av Dublinförordningen som 

regelverk och fortsätter med att redogöra för vad principen om non-refoulement innebär med 

utgångspunkt i flyktingrätten. Sedan diskuterar uppsatsen principen om non-refoulement som 

en del av artikel 3 i Europakonventionen. En genomgång av Europadomstolens praxis görs 

med utgångspunkt i hur tillämpningen av artikel 3 har sett ut i situationer där en överföring av 

Dublinförordningen har angripits. I analysen av rättsfallen redovisas på vilka sätt domstolens 

bedömningar innehåller otydligheter och motsättningar. I uppsatsens allmänna slutsatser 

sammanfattas Europadomstolens tillämpning av artikel 3 i Dublin-fall samt diskuteras vad 

konsekvenserna av detta är för den framtida tillämpningen av Dublinförordningen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

År 2014 sökte över 600 000 personer asyl i EU.
1
 Många av dessa personer kommer in i EU 

via gränsstaterna i söder. De måste sedan, enligt Dublinförordningen
2
, i många fall söka asyl i 

den gränsstat där de först reste in. Dublinförordningen är ett migrationspolitiskt 

rättsinstrument som har avgörande konsekvenser för människor som önskar söka asyl i EU 

och den har väckt mycket kritik från organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.  

 

Principen om non-refoulement är grundläggande inom flyktingrätten. Den förhindrar stater 

från att utvisa eller återsända flyktingar till en plats där de riskerar fara. Principen skyddar den 

enskilde mot att avvisas från en säker plats till en osäker plats på godtyckliga grunder. 

Överföringar av asylsökande mellan olika EU-stater har haft implikationer för den 

asylsökandes grundläggande rättigheter och i vissa fall har sådana överföringar stoppats med 

anledning av principen.   

 

Principen om non-refoulement är en del av artikel 3 Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Europakonventionen ska tolkas och 

tillämpas av samtliga konventionsstater och granskning och övervakning av att så sker 

ansvarar Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) för. 

Europadomstolen har avgjort flera fall där en överföring under Dublinförordningen 

aktualiserat ett anspråk under artikel 3. Europadomstolens domar är prejudicerande för 

samtliga konventionsstater och är därför viktiga för rättstillämpningen och har bäring på den 

fortsatta utvecklingen av hur Dublinförordningen kommer att tillämpas.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur artikel 3 Europakonventionen har tillämpats i 

fall där överföringar under Dublinförordningen klandrats i Europadomstolen.  

Frågorna som kommer diskuteras är: 

                                                           
1
 Eurostat, Asylum and new applicants - annual aggregated data, 

"http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00191&plugin=1", 

lydelse 2015-09-10. 
2
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 

för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning), EUT L 180, 

29.6.2013, s. 36 (hädanefter Dublinförordningen). 
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 Hur ser tillämpningen av artikel 3 ut i dessa fall? 

 Vilka riktlinjer och vägledande utlåtanden har Europadomstolen fastlagt? 

 Uppsatsen kommer att diskutera och lyfta fram vissa ambiguiteter i domstolens 

resonemang samt diskutera hur domstolens praxis påverkar tillämpningen av 

Dublinförordningen. 

 

EU har slagit fast ett skydd för mänskliga rättigheter i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna
3
. Enligt artikel 52.3 i stadgan ska rättigheterna som motsvarar 

sådana som garanteras av Europakonventionen ha samma innebörd och räckvidd som i 

Europakonventionen. EU-rätten kan också ge ett mer långtgående skydd. Artikel 4 i stadgan 

motsvarar artikel 3 i Europakonventionen. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har 

uttalat att: "Eftersom omfattningen och räckvidden av det skydd som beviljas enligt 

Europakonventionen har preciserats genom Europadomstolens praxis så ska denna rättspraxis 

tillmätas särskild betydelse och stor tyngd vid domstolens tolkning av de motsvarande 

bestämmelserna i stadgan om de grundläggande rättigheterna."
4
 EU-domstolen har alltså 

åtagit sig att tillämpa Europakonventionens skydd. Det implicerar att en undersökning av 

artikel 3 bör beakta EU-domstolens praxis. Jag har dock valt att begränsa min undersökning 

till att omfatta enbart Europadomstolens rättspraxis av följande skäl. 

 

EU-domstolen har i flera avgöranden bedömt ifall överföringar under Dublinförordningen 

kränker den asylsökandes grundläggande rättigheter. I N.S. m.fl. anger domstolen att det 

endast är vid systembrister i en annan medlemsstat som en kränkning av artikel 4 kan bli 

aktuell.
5
 Med systembrister syftar domstolen på att bristerna i asylsystemet ska vara utbredda 

och systematiska. I övrigt presumeras att samtliga medlemsstater är säkra länder och följer 

sina internationella förpliktelser vad gäller skydd för de mänskliga rättigheterna. I Abdullahi 

utvecklar EU-domstolen detta och anger att en asylsökande kan utmana ett överföringsbeslut 

endast genom att åberopa de systembrister som finns i mottagarlandets asylsystem som grund 

                                                           
3
 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02), EUT C 83, 30.3.2010, s. 389. 

4
 Mål C-245/11, K, 2012,  p. 87. 

5
 De förenade målen C-411/10 och C- 493/10, N.S. mot Secretary of State for the Home Department och M.E. 

mfl mot Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, 2011, p. 82-86. 
6
 Mål C-394/12, Shamso Abdullahi mot Bundesasylamt, 2013, p. 62. 
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för illabehandlingen han/hon riskerar att utsättas för.
6
 Denna restriktion för när anspråk på 

illabehandling kan göras finns inte i Europakonventionen. Att närmare utreda skillnaderna på 

de kriterier som ställs upp för respektive dömande organ och hur deras rättstillämpning 

konkurrerar är utanför uppsatsens omfång. EU-domstolen har också antytt att den anpassar sin 

praxis efter Europadomstolens praxis. Europadomstolen som institution är självständig i 

förhållande till EU-rätten. Den har till uppgift att övervaka och granska tillämpningen av 

Europakonventionen oberoende av konventionsstaternas övriga internationella åtaganden. 

Europadomstolen är med andra ord en föregångare i tolkningen av konventionen och den 

primära uttolkaren av det skydd som garanteras av Europakonventionen.  

 

Min utgångspunkt i undersökningen av principen om non-refoulement har varit både 

Flyktingkonventionen och artikel 3 i Europakonventionen eftersom principen förstås bäst 

genom en redogörelse av den i inom ramen för båda konventionerna. I Dublinförordningen 

görs också en explicit hänvisning till både Flyktingkonventionen och principen om non-

refoulement samt Europadomstolens praxis.
7
 Flyktingkonventionen har inte ett övervakande 

organ som med bindande beslut överser att konventionen implementeras i konventionsstaters 

nationella rätt. Flyktingkonventionen erbjuder inte heller enskilda personer rätt att föra talan 

mot stater som kränker personens rättigheter under konventionen. Av denna anledning har jag 

valt att inskränka min undersökning av hur principen om non-refoulement tillämpas till 

Europadomstolens praxis. Europadomstolens domar och beslut har bindande verkan för 

samtliga konventionsstater och ger enskilda individer vars rättigheter kränkts en möjlighet att 

föra talan mot ansvarig konventionsstat.  

 

1.3 Metod och material 

I arbetet med denna uppsats har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod.  

För att beskriva Dublinförordningen har jag framför allt undersökt förordningens text. I min 

beskrivning av principen om non-refoulement har jag tittat på 1951 års konvention angående 

flyktingars rättsliga ställning (Flyktingkonventionen) och Europakonventionen. 

Flyktingkonventionen är ett traktat som inte innehåller många definitioner och 

tolkningsredskap och därför har jag här undersökt doktrin och dokument från UNHCR för att 

diskutera principen om non-refoulement. För att undersöka Europakonventionen har jag 

framförallt använt mig av praxis från Europadomstolen och i mindre mån av doktrin.  

                                                           
 
7
 Dublinförordningen, ingressen p. (3) respektive p. (32). 
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Rättsfallen som har valts ut och presenteras är de som tillför något nytt och beaktansvärt till 

det som Europadomstolen tidigare uttalat. Tolkningen av vad som är beaktansvärt har i vissa 

delar gjorts av mig själv. En del avgöranden är sådana som citeras ofta i diskussionen om 

Dublinförordningen och mänskliga rättigheter. Andra är sådana som jag har valt att lyfta fram 

för att jämföra eller diskutera någon aspekt av det som Europadomstolen tidigare har uttalat.  

 

I min analys av rättspraxis har jag framförallt gjort egna tolkningar och försökt utkristallisera 

vad domstolens vägledanden principer är och hur de förhåller sig till varandra.  

   

1.4 Disposition 

I andra kapitlet beskriver jag Dublinförordningen och sätter även in förordningen i en 

europeisk migrationspolitisk kontext. I tredje kapitlet går jag igenom principen om non-

refoulement med utgångspunkt i Flyktingkonventionen. I det fjärde kapitlet redogör jag för 

Europakonventionens artikel 3 och praxis från Europadomstolen där artikel 3 har aktualiserats 

i förhållande till Dublinförordningen. I femte kapitlet gör jag en analys av Europadomstolens 

praxis på området där flera av frågeställningarna berörs. I kapitel sex sammanfattar jag det jag 

har kommit fram till och redovisar detta i några allmänna slutsatser. 

 

2. Dublinförordningen 

2.1 Inledning 

Dublinförordningen är det regelverk som avgör vilken medlemsstat i EU som ansvarar för en 

asylansökan. Förordningen utgör en grundsten i EU:s projekt för en enhetlig asylpolitik i alla 

medlemsstater, CEAS (Common European Asylum System). Det första regelverket, 

Dublinkonventionen
8
, trädde ikraft år 1997 och ersattes av Dublinförordningen

9
 år 2003. Den 

senaste förordningen trädde ikraft år 2014. Dublinförordningens syfte är att en asylsökande 

ska få sin asylansökan prövad i en enda medlemsstat för att på detta sätt undvika ett fenomen 

som man kallar för "asylshopping" eller "refugees in orbit"; det vill säga att asylsökande reser 

runt och lämnar in asylansökningar i flera olika medlemsstater. Som förordning är 

                                                           
8
 Konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som 

framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna, EGT C 254, 19.8.1997, s. 0001. 
9
 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 

medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon 

medlemsstat, EUT L 50, 25.2.2003, s. 1. 
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Dublinförordningen bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna. Den skrivs inte om till 

nationell rätt utan tillämpas av myndigheter och domstolar som gällande rätt.
10

 

 

År 2013 antogs den senaste Dublinförordningen, även kallad Dublin III.  Syftet är att Dublin 

III skall leda till högre effektivitet samt garantera skyddssökande inom Dublin-proceduren en 

högre nivå av säkerhet.
11

 Dublinförordningen tillämpas i alla EU:s 28 medlemsstater samt i 

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein som valt att delta i förordningen.
12

 I ingressen till 

förordningen stadgas att medlemsstaterna är bundna av sina förpliktelser enligt internationella 

rättsliga instrument, inklusive relevant rättspraxis från Europadomstolen.
13

 Premissen för 

förordningen är att samtliga länder som deltar i Dublinförordningen är säkra länder som lever 

upp till sina förpliktelser enligt Flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.
14

 

 

Förordningen tillämpas på både asylsökande och personer som ansöker om subsidiärt skydd.
15

 

Subsidiärt skydd är ett skydd som beviljas de personer som inte uppfyller kraven för att få 

flyktingstatus men som likväl riskerar allvarlig skada vid ett återvändande till hemlandet.
16

 

Asylsökanden ska informeras om Dublinförordningen och hur den fungerar samt delta i en 

personlig intervju i syfte att underlätta tillämpningen av förordningen.
17

  

 

Barnets bästa och respekten för familjelivet är viktiga principer i tillämpningen av 

förordningen.
18

 Ensamkommande barn har rätt till en företrädare som representerar barnets 

intressen.
19

 Åter- och sammanförande av familjer är prioriterade under förfarandet för 

avgörandet av ansvarig medlemsstat.  

 

                                                           
10

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 55. 
11

 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 

medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare 

eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning), (KOM(2008) 820 slutlig), s. 1-3. 
12

 Migrationsverkets informationsbroschyr, "I'm in the Dublin procedure - what does this mean?", utgiven av 

Mirgrationsverket, u.å., s. 3. 
13

 Dublinförordningen, ingressen p. (32). 
14

 Dublinförordningen, ingressen p. (3). 
15

 Dublinförordningen, ingressen p. (10). 
16

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (hädanefter skyddsgrundsdirektivet), EUT L 337, 

20.12.2011, s. 9, artikel 2(f).  
17

 Dublinförordningen, artikel 4-5. 
18

 Dublinförordningen, ingressen p. (13)-(17) samt artikel 6(1). 
19

 Dublinförordningen, artikel 6(2). 
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I detta kapitel kommer jag redogöra för förordningens innehåll och hur den fungerar. Jag 

börjar dock med att kort redogöra för den EU-rättsliga asylpolitiska kontext som 

Dublinförordningen är en del av. 

 

2.2 Dublinförordningen som en del av CEAS 

Kort om CEAS 

CEAS (Common European Asylum System) är ett projekt för harmonisering av 

asyllagstiftningen inom EU.
20

 Målet är att mottagande av asylsökande och behandling av 

asylansökningar ska vara enhetlig i alla medlemsstater.
21

 En utgångspunkt för CEAS skall 

vara en fullständig och allomfattande tillämpning av Flyktingkonventionen, inklusive 

principen om non-refoulement. Vad gäller Flyktingkonventionen och principen om non-

refoulement anses samtliga medlemsstater vara säkra länder för tredjelandsmedborgare.
22

 De 

EU-rättsliga regelverk som ingår i CEAS är asylprocedurdirektivet
23

, mottagandedirektivet
24

, 

skyddsgrundsdirektivet
25

, Dublinförordningen och Eurodac-förordningen
26

.  

 

CEAS växte fram i kölvattnet av Schengen-samarbetet och Dublinkonventionen. Båda dessa 

samarbeten ingicks utanför ramen för EU och blev en del av EU:s regelverk i och med 

antagandet av Amsterdamfördraget (SÖ 1999:4). I mitten på 1980-talet gick flera 

medlemsstater ihop för att öppna sina gränser i syfte att förenkla handel och den fria rörelsen 

av varor och tjänster staterna emellan. De yttre gränskontrollerna skärptes och gemensamma 

regler för visum, rätten till asyl och gränskontroll skapades. Detta kallas för 

                                                           
20

 Dublinförordningen, ingressen p. (7). 
21

 Europeiska kommissionens informationsbroschyr, A Common European Asylum System, Publication Office of 

the European Union, Luxemburg, 2014, s. 3. 
22

 Dublinförordningen, ingressen p. (3). 
23

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfarande för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), EUT L 180, 29.6.2013, s. 60.  
24

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 

personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning), EUT L 180, 29.6.2013, s. 96. 
25

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning), EUT L 337, 20.12.2011, s. 9 
26

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för 

jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 

som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när 

medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för 

brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk 

byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) 

(hädanefter Eurodacförordningen), EUT L 180, 29.6.2013, s. 1. 
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Schengensamarbetet.
27

 Under mitten av 90-talet började även flera icke-bindande resolutioner 

som behandlade asylrätt att antas av EU:s medlemsstater som en konsekvens av 

masstillströmningen av flyktingar från Balkans krigshärjade områden. I och med 

Amsterdamfördraget kunde bindande rättsliga instrument skapas och förhandlingar kring ett 

gemensamt asylsystem tog sin början. Reglerna har steg för steg utvecklats och genomförts 

inom ramen för Tampereprogrammet (1999-2004), Haagprogrammet (2004-2009) och 

Stockholmsprogrammet (2010-2014).
28

 

 

Mer om Stockholmsprogrammet 

Stockholmsprogrammet är den senaste av EU:s färdplaner för politiken inom bland annat 

migrations- och säkerhetsfrågor. Programmet har varit aktuellt mellan 2010 till 2014 och 

innehåller riktlinjer för att stärka rättssamarbetet för "EU:s arbete inom rättvisa, frihet och 

säkerhet".
29

 I programmet uttalas att målet med migrations- och asylpolitiken är att garantera 

personer som är i behov av internationellt skydd tillgång till rättsligt säkra och effektiva 

asylförfaranden. Målet ska balanseras med bekämpningen av illegal migration. Man 

konstaterar att det "olagliga migrationsflödet" till unionen ökar, särskilt när det gäller 

medlemsstaterna vid de yttre södra gränserna.
30

 Harmoniseringen av asyllagstiftningen ska 

förebygga missbruk av systemet och leda till att en asylsökande åtnjuter samma möjligheter i 

fråga om mottagningsförhållanden, förfaranderegler och fastställande av status i alla 

medlemsstater. Enhetligheten ska innebära att lika fall behandlas lika och leder till samma 

resultat oberoende av i vilken medlemsstat asylansökan lämnas in.
31

 

 

2.3 Dublinförordningen och relaterade myndigheter och regelverk 

EASO 

EASO (European Asylum Support Office), Europeiska stödkontoret för asylfrågor, är en byrå 

som verkar för genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet är att 

bistå det praktiska samarbetet medlemsstaterna emellan och stödja medlemsstater vars asyl- 

                                                           
27

 EUR-Lex, Schengenområdet och Schengensamarbetet, Sammanfattningar av EU-lagstiftningen, "http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:l33020", lydelse 2015-09-10. 
28

 European Council on Refugees and Exiles, History of CEAS, "http://www.ecre.org/topics/areas-of-

work/introduction/194.html", lydelse 2015-09-10. 
29

 Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (2010/C 

115/01) (hädanefter Stockholmsprogrammet), EUT C 115, 4.5.2010. Denna har följts upp av Agenda för rättsliga 

frågor för att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU, (KOM (2014) 0144 slutlig), som gäller mål 

fram till 2020. 
30

 Stockholmsprogrammet, avsnitt 1.1. 
31

 Stockholmsprogrammet, avsnitt 6.2. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52014DC0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52014DC0144
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och mottagningssystem utsätts för särskilt tryck. Byrån fungerar också som ett centrum för 

information, statistik och kunskap inom asylområdet och samarbetar även med UNHCR och 

med länder utanför EU kring asylfrågor.
32

 EASO har givits mandat att ansvara för en process 

för tidig varning, beredskap och hantering av asylkriser som syftar till att förhindra att 

asylsystem försvagas eller bryter samman i en medlemsstat. Detta ska förbättra tillämpningen 

av Dublinförordningen och undanröja riskerna för att kränkningar av asylsökandens 

mänskliga rättigheter förekommer.
33

 

 

Eurodac och VIS 

Eurodac-systemet för identifiering av asylsökande och VIS, informationssystemet för 

viseringar inom EU, används för att tillämpa Dublinförordningen effektivt.
34

 Eurodac är en 

databas med fingeravtryck från asylsökande. En person som söker asyl i någon medlemsstat 

får sina fingeravtryck registrerade i Eurodac och samtliga medlemsstater har tillgång till 

databasen.
35

 Om en asylsökande är registrerad som asylsökande i en viss medlemsstat och 

sedan söker asyl i en annan medlemsstat kan den andra medlemsstaten få information om 

detta via en sökning i Eurodac-databasen. VIS ger samtliga medlemsstater information om 

utfärdade visum i medlemsstaterna. 

 

2.4 Dublinförordningens innehåll och funktionssätt 

2.4.1 Kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat 

Varje ansökan om internationellt skydd ska prövas av medlemsstaterna, dock endast av en 

enda medlemsstat. Den ansvariga medlemsstaten identifieras enligt kriterierna i förordningens 

kapitel III.
36

 För att avgöra vilken medlemsstat som blir ansvarig för behandling av ansökan 

från skyddssökande används ett förfarande med ett hierarkiskt uppbyggt system av 

ansvarskriterier. Förfarandet med att fastställa ansvarig medlemsstat inleds när en ansökan om 

internationellt skydd lämnas in första gången i någon medlemsstat.
37

 Om ansvarig 

medlemsstat inte kan fastställas på detta vis är det medlemsstaten som först tog emot ansökan 

om internationellt skydd som blir ansvarig medlemsstat.
38

  

                                                           
32

 Europeiska stödkontoret för asylfrågors informationsbroschyr, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, 

Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2014.  
33

 Dublinförordningen, ingressen, p. (21)-(22). 
34

 Dublinförordningen, ingressen, p. (29)-(31). 
35

Europeiska kommissionens informationsbroschyr, i not 19 a.a., s. 8. Se vidare Eurodacförordningen. 
36

 Dublinförordningen, artikel 3(1). 
37

 Dublinförordningen, artikel 20(1). 
38

 Dublinförordningen, artikel 3(2). 
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Familjer och ensamkommande barn 

Första prioriteringen i hierarkin är att återförena barn med ansvariga vuxna och att 

sammanföra familjer. Ensamkommande barn ska i första hand återförenas med 

familjemedlemmar, släktingar eller andra vuxna som ansvarar för dem. Ansvarig medlemsstat 

avgörs av i vilken medlemsstat barnets familjemedlemmar, släktingar eller ansvariga vuxna 

lagligt vistas. I andra hand ska ensamkommande barns asylansökan behandlas av den 

medlemsstat som mottagit asylansökan.
39

 Alla åtgärder under Dublinförordningen förutsätter 

att barnets bästa beaktas.
40

 Även personer som på grund av graviditet, nyfött barn, svår 

sjukdom, allvarligt funktionshinder eller hög ålder är beroende av hjälp från nära anhöriga 

kan få återförenas med sina anhöriga. Dessa personer har rätt att få sin ansökan om 

internationellt skydd prövade i det land där de nära anhöriga lagligen bosatt sig.
41

  

 

Sökande som har en familjemedlem som beviljats internationellt skydd eller som har lämnat 

in en ansökan om sådant skydd i någon medlemsstat ska få sin ansökan behandlad i samma 

medlemsstat om önskemål om detta gjorts.
42

 När medlemmar ur samma familj lämnar in 

ansökningar om internationellt skydd samtidigt eller tätt in på varandra i en medlemsstat ska 

separering av familjemedlemmarna undvikas genom att den medlemsstat som fastställs som 

ansvarig för majoriteten av familjemedlemmarna eller den äldsta av dem även blir ansvarig 

för resterande familjemedlemmar.
43

 

 

Visum och uppehållstillstånd 

I andra hand skall den medlemsstat som gett sökande tillträde till medlemsstaternas 

territorium genom visum eller uppehållstillstånd bli ansvarig för ansökan om internationellt 

skydd. Den medlemsstat som utfärdat ett giltigt uppehållstillstånd eller en giltig visering 

ansvarar för ansökan om internationellt skydd. Även då uppehållstillståndet eller viseringen 

löpt ut kan den medlemsstat som utfärdat handlingen bli ansvarig för ansökan om 

internationellt skydd om sökanden fortfarande befinner sig på medlemsstaternas territorium 

under en viss tidsperiod.
44

 

 

                                                           
39

 Detta efter EU-domstolens dom i mål C-648/11 MA, BT, DA mot Secretary of State for the Home Department, 

2011. 
40

 Dublinförordningen, artikel 8. 
41

 Dublinförordningen, artikel 16. 
42

 Dublinförordningen, artikel 9 och 10. 
43

 Dublinförordningen, artikel 11. 
44

 Dublinförordningen, artikel 12. 
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Första inreseland 

I tredje hand gäller regeln om första inreseland. Den medlemsstat där inresan ägt rum blir 

ansvarig för ansökan om internationellt skydd. För att avgöra vilken stat det är används 

Eurodac-systemet för identifiering av sökande. Ansvaret för medlemsstaten upphör efter 12 

månader. Om sökanden har vistats på medlemsstaternas territorium under en 

sammanhängande period på fem månader och första inreseland inte kan fastställas ska den 

medlemsstats där sökanden vistats eller senast vistats under sagda period ansvara för 

ansökan.
45

 

 

I fjärde hand gäller att sökanden som reser in i en medlemsstat där viseringskrav inte gäller 

ska få sin ansökan behandlad av denna medlemsstat.
46

 En person som ansöker om 

internationellt skydd på det internationella transitområdet på en flygplats ska få sin ansökan 

behandlad av den medlemsstat där flygplatsen ligger.
47

 

 

Undantag 

När det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska brister i asylförfarandet och 

mottagningsvillkoren för sökande och det medför att han/hon riskerar att utsättas för 

omänsklig eller förnedrande behandling vid en överföring till den medlemsstaten ska 

överföring inte ske. I dessa fall ska det undersökas ifall någon annan medlemsstat kan utses 

som ansvarig i enlighet med ansvarskriterierna.
48

 Till dags dato är överföringar till Grekland 

stoppade efter prejudicerande domar i EU-domstolen och Europadomstolen. I övrigt är det 

upp till ländernas egen diskretion att avgöra om undantag ska göras.  

 

Diskretionsklausulen 

Varje medlemsstat har möjlighet att göra undantag från att tillämpa ansvarskriterierna enligt 

artikel 17 i förordningen. Det finns inga villkor för att kunna använda sig av möjligheten att 

göra undantag. Medlemsstaterna får också anmoda medlemsstater som inte är ansvariga för att 

behandla ansökan om internationellt skydd att anta ansvaret. Det får göras när det finns 

                                                           
45

 Dublinförordningen, artikel 13. 
46

 Dublinförordningen, artikel 14. 
47

 Dublinförordningen, artikel 15. 
48

 Dublinförordningen, artikel 3(2), 2st. Enligt förordningen är det omänsklig eller förnedrande behandling enligt 

artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som åsyftas. EU-domstolen är den 

dömande instans som prövar innebörden av denna artikel.  



11 
 

anledning att sammanföra närstående av humanitära skäl och utöver de regler som finns om 

återförening av familjen.
49

 

 

2.4.2 Den ansvariga medlemsstatens skyldigheter 

Den ansvariga medlemsstaten övertar eller återtar en asylsökande person som inte förhåller 

sig till förordningens ansvarskriterier. Den ansvariga medlemsstaten är skyldig att överta den 

asylsökande när han/hon har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan 

medlemsstat än den ansvariga. Om den asylsökande personen har lämnat in parallella 

ansökningar i fler medlemsstater är den ansvariga medlemsstaten skyldig att återta 

honom/henne. Den ansvariga medlemsstaten är även skyldig att återta en asylsökande person 

som återkallat sin ansökan eller fått avslag i den ansvariga medlemsstaten och därefter lämnat 

in en ansökan i en annan medlemsstat. Ett återtagande sker också när den asylsökande 

personen befinner sig i en annan medlemsstat än den ansvariga utan uppehållstillstånd.
50

 

Ansvaret upphör ifall någon annan medlemsstat utfärdar uppehållstillstånd till den 

asylsökande eller om han/hon lämnar medlemsstaternas territorium i minst tre månader eller i 

enlighet med ett utvisningsbeslut.
51

 

 

Tidsfrister för övertagande och återtagande 

En medlemsstat måste anmoda den ansvariga medlemsstaten att överta den asylsökande 

personen i fråga inom tre månader från att asylansökan lämnades in eller inom två månader 

vid träff i Eurodac-systemet. Om den anmodande medlemsstaten inte håller sig inom dessa 

tidsfrister blir den själv ansvarig för ansökan.
52

 Den anmodade medlemsstaten måste fatta ett 

beslut om övertagande inom två månader från att medlemsstaten mottagit framställan om 

övertagande.
53

 I annat fall anses den anmodade medlemsstaten ha godtagit framställan om 

övertagande genom en tyst accept.
54

 Framställan om återtagande måste göras inom samma 

tidsfrister som för övertagande.
55

 Gäller det en person som har fått avslag i den ansvariga 

medlemsstaten men befinner sig i någon annan medlemsstat utan tillstånd kan den 

medlemsstaten som personen befinner sig i själv verkställa avslagsbeslutet eller göra en 

                                                           
49

 Dublinförordningen, artikel 17(2). 
50

 Dublinförordningen, artikel 18(1). 
51

 Dublinförordningen, artikel 19. 
52

 Dublinförordningen, artikel 21(1). 
53

 Dublinförordningen, artikel 22(1). 
54

 Dublinförordningen, artikel 22(7). 
55

 Dublinförordningen, artikel 23 och 24(1)-(2). 
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framställan om återtagande till den ansvariga medlemsstaten.
56

 Tidsfristerna för besked från 

den anmodade medlemsstaten vid återtagande är något kortare; två veckor om framställan 

grundar sig på uppgifter i Eurodac och en månad i övriga fall. Även i dessa fall anses den 

anmodade medlemsstaten ha godtagit framställan om den inte håller sig till tidsfristerna.
57

 En 

överföring ska genomföras inom sex månader. Tidsfristen förlängs till högst 1 år eller 18 

månader om den berörda personen är frihetsberövad respektive håller sig undan. Om 

överföringen inte sker inom dessa tidsfrister övergår ansvaret till den anmodande 

medlemsstaten.
58

 

 

2.4.3 Andra viktiga aspekter av Dublinförordningen  

Överklagan 

Möjlighet att överklaga ett beslut om överföring finns för asylsökande personer som har fått 

avslag eller återtagit sin ansökan om internationellt skydd i en ansvarig medlemsstat och 

sedan lämnat in en ansökan eller befinner sig i en annan medlemsstat utan 

uppehållstillstånd.
59

  

 

Förvar 

Det är tillåtet för medlemsstaterna att hålla en person som är föremål för en överföring i 

förvar om det finns betydande risk för att personen avviker i samband med 

överföringsförfarandet. Förvarstagning måste vara proportionellt, bör pågå en så kort tid som 

möjligt och får användas endast då andra mindre ingripande åtgärder inte är verkningsfulla. 

Förvarstagningen innebär också att tidsfristerna för framställningar, svar och överföringar 

förkortas.
60

 

 

Mekanism för tidig varning, beredskap och krishantering 

Dublinförordningen innehåller en mekanism för tidig varning, beredskap och krishantering. 

Denna innebär att om Europeiska kommissionen på grundval av uppgifter från EASO finner 

att någon medlemsstats asylsystem brister så mycket att tillämpningen av förordningen 

äventyras, ska rekommendationer och en förebyggande handlingsplan upprättas. Den berörda 

medlemsstaten ska genomföra de åtgärder som krävs för att lösa problem och brister i sitt 

                                                           
56

 Dublinförordningen, artikel 24(4). 
57

 Dublinförordningen, artikel 25. 
58

 Dublinförordningen, artikel 29. 
59

 Dublinförordningen, artikel 27(1). 
60

 Dublinförordningen, artikel 28. 
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asylsystem. Om det inte hjälper ska en krishanteringsplan upprättas. Medlemsstaten måste 

rapportera om genomförda åtgärder. Europeiska kommissionen rapporterar i sin tur till 

Europaparlamentet och rådet.
61

  

 

3. Principen om non-refoulement 

3.1 Inledning 

Principen om non-refoulement är en grundval inom flyktingrätten. Den föreskriver ett 

minimum av skydd för människor på flykt. Förbudet mot refoulement uttrycks i artikel 33 

Flyktingkonventionen och utgör en del av förbudet mot tortyr och annan illabehandling som 

uttrycks i ett flertal internationella MR-instrument.
62

 Förbudet mot tortyr anses vara en del av 

jus cogens-reglerna inom den internationella rätten och inga inskränkningar mot förbudet får 

göras under några omständigheter. I detta absoluta förbud mot tortyr har ett antal 

internationella organ läst in principen om non-refoulement.
63

  

 

Ordet "refouler" betyder jaga bort, avvisa eller driva tillbaka.
64

 I den svenska översättningen 

av artikel 33 Flyktingkonventionen används ordet synonymt med utvisa och avvisa. I den 

engelska versionen används ordet synonymt med "expel" och "return". Ordet "return" betyder 

även återföra eller återsända.
65

 

 

Den främsta skillnaden mellan non-refoulement inom flyktingrätten och non-refoulement 

inom ramen för mänskliga rättigheter är den typ av risk som aktualiserar skyddet. Inom 

flyktingrätten riskerar flyktingen att utsättas för refoulement när han eller hon har en 

välgrundad fruktan för förföljelse på den plats som han eller hon ska skickas till. Inom ramen 

för mänskliga rättigheter gäller det istället när personen riskerar att utsättas för tortyr, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I realiteten är skillnaden mer 

                                                           
61

 Dublinförordningen, artikel 33. 
62

 Bland andra Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 3), Internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 7).  
63

 Suntinger, Walter, The Principle of Non-Refoulement: Looking Rather to Geneva than to Strasbourg?, 

Austrian Journal of Public and International Law, vol. 49, 1995, s. 203-225, s. 205.  Se även Chahal v. the 

United Kingdom, Judgement of 15 November, 1996, ECHR,  p. 79 och Al-Adsani v. the United Kingdom, 

Judgement of 21 November, 2001, ECHR, p. 60. 
64

 Fransk-svensk ordbok, "http://fransk-svensk-ordbok.csc.kth.se/fransksvenskt/#lookup&refoulement&0", 

lydelse 2015-09-11. 
65

 bab.la Lexikon, "http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/return", lydelse 2015-09-11. 
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skenbar än verklig då dessa risker överlappar varandra.
66

 I detta kapitel kommer jag att 

redogöra för principens huvuddrag inom flyktingrätten för att sedan gå vidare med att 

redogöra för principen inom ramen för artikel 3 i Europakonventionen i nästa kapitel. 

 

3.2 Flyktingkonventionen 

Flyktingkonventionen garanterar flyktingar grundläggande mänskliga rättigheter. Definitionen 

av en flykting stipuleras i artikel 1.  

Artikel 1A lyder:  

 "I denna konvention avses med uttrycket 'flykting' följande personer, nämligen  

 [...] 2) den som till följd av händelser, som inträffat före den 1 januari 1951, och 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, till följd av händelser som förut sagts  

 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 återvända dit.  

 [...]" 

  

I och med de begränsningar i tid som finns i artikel 1 har konventionsstaterna fått möjlighet 

att ansluta sig till 1967 års protokoll som eliminerar dessa begränsningar.
67

 

Flyktingkonventionen gäller endast de stater som har antagit konventionen eller protokollet 

till konventionen.
68

 148 stater i världen har anslutit sig till konventionen och/eller 

protokollet.
69

  

 

3.2.1 Artikel 33   

Artikel 33 i Flyktingkonventionen lyder:  

 

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

                                                           
66

 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, s. 87-177, s. 160, p. 244. 
67

 Se artikel 1, 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning.  
68

 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, s. 87-177, s. 106, p. 48. 
69

 UNHCR (utg.), State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 

" http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html", lydelse 2015-09-11. 
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 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 fara för det lands säkerhet i vilket han 

  uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom 

 har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land." 

 

Artikel 33(2) ligger utanför uppsatsens omfång varför fokus kommer ligga på artikel 33(1). 

Inga förbehåll till artikel 33 får göras.
70

 

 

3.2.2 Vem skyddas? 

En person som faller inom definitionen för flykting enligt Flyktingkonventionen åtnjuter det 

skydd som konventionen stipulerar. Personen måste befinna sig utanför sitt hemland (eller i 

fall av statslöshet, befinna sig utanför det land där han eller hon tidigare haft sin hemvist) och 

ha en välgrundad fruktan för förföljelse på någon av de grunder som anges i artikel 1A(2). 

Rättigheterna är ett utflöde av flyktingstatusen i sig och inte av ett formellt beslut om 

flyktingstatus. Skyddet mot non-refoulement kan alltså förvägras en enskild först när ett 

negativt beslut om flyktingstatus har fattats. Alla prima facie-konventionsflyktingar skyddas 

av artikel 33 tills ett beslut om flyktingstatus har fattats.
 71

 Skyddet aktualiseras oavsett om 

närvaron i asyllandet är laglig eller olaglig, det vill säga även irreguljära migranter skyddas.
72

 

 

3.2.3 Hot mot liv eller frihet 

Begreppet "hot mot liv eller frihet" ska tolkas som liktydigt med den "välgrundade fruktan för 

förföljelse" som krävs i artikel 1A(2) i Flyktingkonventionen. Det betyder att all förföljelse 

som ger rätt till flyktingstatus därmed utgör hot mot liv eller frihet i den mening som avses i 

                                                           
70

 Flyktingkonventionen, artikel 42(1). 
71

 Hathaway, James C., The Rights of Refugees under International Law, 1 u., Cambridge University Press, 

Cambridge,  2005, s. 278. Se även UNHCR (utg.), Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 

flyktingars rättliga ställning, 1:2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, s. 17, p. 28. Detta har även 

bekräftats i flera dokument från UNHCR:s exekutiva kommitté (ExCom), se bland andra  Conclusions adopted 

by the Executive Committee on International Protection of Refugees, Conclusion No. 6 (XXVIII), 1977, p. (c), 

Conclusion No. 79 (XLVII), 1996, p. (j) och Conclusion No. 81 (XLVIII), 1997, p. (i), (Refworld), 

"http://www.refworld.org/pdfid/4b28bf1f2.pdf", lydelse 2015-09-11.  
72

 Grahl-Madsen, Atle, Commentary of the Refugee Convention 1951 (Articles 2-11, 13-37), (Refworld), 

"http://www.refworld.org/docid/4785ee9d2.html", lydelse 2015-09-11, s. 135, p. (2). Se även Hathaway, James 

C., The Rights of Refugees under International Law, 1 u., Cambridge University Press, Cambridge,  2005 s. 303-

304. 



16 
 

artikel 33. Hotet mot liv och frihet kvarstår så länge personen i fråga har kvar sin 

flyktingstatus.
73

  

 

Inom doktrinen finns delade uppfattningar om tolkningen av begreppet "hot mot liv och 

frihet". Lauterpacht och Bethlehem menar att artikel 33 har ett bredare skyddsomfång än det 

hot mot liv eller frihet som grundar sig i begreppet "förföljelse". De argumenterar för att hot 

mot liv och frihet även förekommer då situationen i hemlandet är allmänt våldsam på grund 

av oroligheter. I dessa situationer är hotet inte alltid förankrat i förföljelse. Ett annat argument 

är att risk för tortyr, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning också måste 

beaktas vid tillämpningen av principen om non-refoulement då detta numera är en del av 

regelverket kring mänskliga rättigheter.
74

 

 

Hathaway ställer sig emot att skyddet som stipuleras artikel 33 skulle ha ett bredare omfång 

än ett skydd mot "välgrundad fruktan för förföljelse" så som den tolkas i artikel 1A(2) i 

Flyktingkonventionen. Hathaway menar att praxis talar för att hot mot" liv eller frihet" ska 

tolkas som liktydigt med "välgrundad fruktan för förföljelse" på de grunder som anges i 

artikel 1A(2). Detta är en tolkning som enligt hans mening är förankrad i 

konventionsgrundarnas intentioner och mer effektivt passar in i konventionens interna 

struktur. Han menar även att risken att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, samt andra hot mot liv, lem och frihet redan ingår i den 

moderna rättstillämpningen vid tolkning av begreppet "välgrundad fruktan för förföljelse". Att 

konstruera ett bredare omfång innebär att konventionsstaterna blir skyldiga att förhålla sig till 

mänskliga rättigheter som inte ingår i konventionen men väl andra konventioner som staterna 

kanske inte har anslutit sig till.
75

 Hathaways resonemang belyser hur principens kodifiering i 

olika traktat överlappar varandra.  
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3.2.4 Undantag vid masstillströmning av flyktingar 

Delar av doktrinen menar att masstillströmning av flyktingar till en stat inte tillåter undantag 

till principen om non-refoulement enligt Flyktingkonventionen.
76

 Praxis på den europeiska 

kontinenten i efterdyningarna av krigen på Balkan pekar dock på att en ny accepterad 

sedvanerätt håller på att bildas på regional nivå i Europa. Denna implicerar att undantag i 

situationer av massflykt är tillåtna.
77

 Även Hathaway kommer fram till en liknande slutsats. 

En respekt för principen i massflyktssituationer förutsätter att det finns en effektiv 

ansvarsfördelning. Han menar dock att undantag mot principen endast tillåts i exceptionella 

fall då staten måste skydda kritiska nationella intressen.
78

   

 

3.2.5 Avvisning vid gränsen 

Tidigare har det funnits en uppfattning om att skyddet mot refoulement endast gäller de 

flyktingar som lyckas ta sig in på en konventionsstats territorium. En konventionsstat skulle 

då kunna stoppa och avvisa en flykting när han eller hon befinner sig vid gränsen till statens 

territorium utan att detta skulle vara ett brott mot principen om non-refoulement.
79

  

 

Numera finns det dock en konsensus kring att avvisning av flyktingar vid gränsen till en stat 

kan utgöra ett brott mot principen om non-refoulement. EU:s reglering kring migrations- och 

flyktingfrågor samt europeiska staters bundenhet till Europakonventionen bekräftar en sådan 

praxis.
80

 Förarbetena till Flyktingkonventionen talar för att konventionsgrundarna avsåg att 

principen ska gälla både utvisning från en stats territorium och avvisning vid gränsen till en 

stats territorium.
81
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3.2.6 Vad innebär skyddet mot refoulement?  

Principen om non-refoulement innebär att en flykting inte får deporteras till något område där 

han eller hon riskerar hot mot liv eller frihet. Principen gäller både deportation till hemlandet 

och till andra farliga områden. Principen om non-refoulement innebär inte en rätt till 

uppehållstillstånd i den stat som flyktingen kommer till men förbudet mot refoulement 

innebär att flyktingen måste tillåtas stanna någonstans på ett eller annat sätt.
82

 Den innehåller 

ingen positiv förpliktelse att ta emot flyktingar. Den begränsar, men utmanar egentligen inte, 

en stats rätt att reglera inträdet av icke-medborgare. Konventionsstater får därför förvägra en 

flykting inträde så länge det inte innebär en risk för att flyktingen återförs till ett område där 

han eller hon riskerar förföljelse Där det existerar en sådan risk måste staten generellt ge 

flyktingen tillträde till sitt territorium. Detta gäller även om ingen annan stat har erkänt 

personen som flykting. Rätten till tillträde upphör när risken för förföljelse upphör.
83

 

Alternativa lösningar för en stat som inte är beredd att bevilja asyl till en person med en 

välgrundad fruktan för förföljelse är att överföra personen till ett säkert tredje land eller 

bevilja personen ett tillfälligt skydd.
84

 En individuell bedömning av omständigheterna i den 

enskildes fall krävs för att principen ska kunna implementeras effektivt.
85

 

 

Principen om non-refoulement har ingen geografisk begränsning utan är mer än fråga om 

jurisdiktion. Att tillämpa en geografisk begränsning skulle underminera principen då stater 

skulle kunna använda sig av statliga aktörer utanför sina gränser för att hindra personer att 

tillträda statens territorium.
86

 Rätten att skyddas mot refoulement kan åberopas gentemot 

staten endast om flyktingen befinner sig under statens de facto eller de jure jurisdiktion.
87

 

Varhelst en stat utövar sin jurisdiktion, det vill säga utövar effektiv kontroll över flyktingen 

eller där flyktingen drabbas av handlingar som företas av statens representanter, har staten 
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också ett ansvar att inte kränka principen om non-refoulement.
88

 En stat är också ansvarig för 

vad icke-statliga aktörer gör på dess territorium och är skyldig att vidta åtgärder mot 

refoulement som utförs av tredje parter på statens territorium.
89

  

 

Även åtgärder som gör det omöjligt för flyktingar att uppehålla sig i landet och vars 

konsekvens blir att flyktingar tvingas att ge sig av utgör en kränkning av principen om non-

refoulement. Det kan till exempel vara att vägra flyktingar tillgång till mat, vatten eller andra 

förnödenheter samt hindra tillgång till en asylprocess. Att inte tillhandahålla effektiva 

rättsmedel för en flykting att överklaga sitt beslut samt utvisa en person under 

överklagandeprocessen kan också innebära refoulement. En stat kan inte heller avsäga sig 

jurisdiktion genom att deklarera ansvarsfria zoner på till exempel flyplatser (s.k. 

"internationella zoner"). Personer som befinner sig i dessa zoner har rätt till skydd från den 

stat vars territorium de befinner sig på.
90

 Skyddet gäller endast utanför flyktingens hemland 

vilket medför att åtgärder som hindrar en potentiell flykting att fly sitt hemland inte faller 

under artikel 33.
91

 Reglerna i konventionen är tillämpliga i all myndighetsutövning som sker 

av regionala och statliga myndigheter samt alla personer och entiteter som representerar 

konventionsstaten. Även i situationer där personer eller grupper av personer utövar statlig 

auktoritet i avsaknad av en officiell statsmakt anses principen vara tillämplig. Reglerna gäller 

även vid utlämning av fångar.
92

 

 

3.2.7 Indirekt refoulement och "säkra" länder 

När en stat sänder en flykting till ett land där han eller hon riskerar att sändas vidare till en 

plats där han eller hon kommer att riskera förföljelse innebär handlingen indirekt refoulement. 

Flera länder kan samtidigt bära ett delat ansvar för ett sådant brott mot principen om non-

refoulement.
93

 Artikel 33 kräver inte att staten kan garantera flyktingens välbefinnande vid en 

sådan överföring till ett land där flyktingen inte riskerar att utsättas för förföljelse, men staten 
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kan inte heller blunda för en uppenbar risk att flyktingen utsätts för refoulement från denna 

säkra plats. Även vid vetskap om att ett säkert destinationsland brister i sin tillämpning av 

Flyktingkonventionen aktualiseras ett ansvar under artikel 33 om konsekvensen av bristen är 

att det finns en risk för refoulement. En stat kan då inte blint förlita sig på att 

destinationslandet är part till Flyktingkonventionen eller migrationspolitiska avtal.
94

 

Föreställningen om "säkra länder" kan också angripas med dylika argument.
95

 Om staten vill 

sända flyktingen till ett säkert tredje land måste staten göra en bedömning av säkerhetsrisken i 

det landet.
96

 

 

3.3 Principens status inom internationell sedvanerätt  

Principen om non-refoulement är kodifierad i artikel 33 Flyktingkonventionen och artikel 3 

Europakonventionen. Som kodifierad regel är den bindande för de stater som anslutit sig till 

dessa konventioner. En fråga som debatteras flitigt är dock om principen har status som 

internationell sedvanerätt och därmed är universellt bindande för samtliga stater i världen 

oberoende av traktaträtten. För att få en helhetsbild av principen redogör jag för huvuddelarna 

i denna debatt nedan.  

 

Kort om internationell sedvanerätt 

Internationell rätt har sina källor i traktat, sedvänja och erkända rättsgrundsatser.
97

  

En regel eller princip kan vara kodifierad i traktat och samtidigt vara en del av den 

internationella sedvanerätten. En kodifierad regel kan ge upphov till internationell sedvänja. 

För att så ska ske bör tre kriterier vara uppfyllda. Regeln ska ha en normskapande karaktär, 

det vill säga anses kunna ligga till grund för en generell rättsregel. Det bör finnas en bred 

uppslutning kring regeln bland världens stater och framför allt bland stater som är särskilt 

berörda av regeln. Det tredje kriteriet är att det bör finnas en betydlig och enhetlig praxis 

baserad på regeln, framför allt bland de stater som berörs särkilt. Denna praxis måste ge 

uttryck för att det finns ett erkännande av en juridisk skyldighet att handla under regeln 
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(opinio juris).
98

 Det finns även utrymme att fastställa en internationell sedvänja på regional 

nivå när kriterierna är uppfyllda mellan vissa stater inom ett visst område.
99

 

 

 Är principen om non-refoulement en del av den internationella sedvanerätten? 

Det finns delade meningar om principen om non-refoulement kan sägas utgöra en del av den 

internationella sedvanerätten. Den mest omtvistade frågan är om det finns en tillräckligt 

utbredd praxis stater emellan. FN och FN-organet UNHCR har i flera dokument deklarerat att 

principen om non-refoulement är bindande internationell sedvanerätt.
100

 Redan 1982 uttalade 

UNHCR:s exekutiva kommitté att principen om non-refoulement var på väg att förvärva 

status som bindande regel inom internationell rätt.
101

 

 

I doktrinen ser ståndpunkterna olika ut men talar för att det finns en bredare konsensus kring 

att principen inte har uppnått status som internationell sedvanerätt än. Nedan redogör jag för 

några synpunkter på principens rättsliga status inom doktrinen.  

 

Allain menar att UNHCR, där flera av de stater som särskilt berörs av principen om non-

refoulement ingår, deklarerat att principen inte är dispositiv. Det läser Allain som att UNHCR 

därmed uttalat att principen om non-refoulement är jus cogens. Vad gäller praxis hänvisar 

Allain till deklarationer gjorda på regional nivå i Latinamerika där man framhåller att 

principen är en jus cogens-regel.
102

  

 

Lauterpacht och Bethlehem argumenterar för att det finns en universell praxis och opinio juris 

kring principen eftersom de flesta stater i världen har anslutit sig till någon konvention där 
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principen om non-refoulement ingår och inkorporerat dessa konventioner eller mer specifik 

lagstiftning om principen i sin nationella rätt.
103

  

 

Enligt Goodwin-Gill har principen, i brist på universell praxis bland stater, framför allt de 

stater som särskilt berörs, inte uppnått status som en del av den internationella 

sedvanerätten.
104

 Hathaway delar denna syn och menar att fastän UNHCR och andra har 

deklarerat att principen är en del av den internationella sedvanerätten är detta inte förankrat i 

praxis. Det brister i opinio juris bland stater framför allt i Asien och Främre Orienten, stater 

som är särkilt berörda av principen om non-refoulement då de hanterar en stor del av världens 

flyktingströmmar. Hathaway menar att endast det faktum att en majoritet av stater har anslutit 

sig till någon konvention som innehåller ett element av non-refoulement (i vissa fall inte ens 

uttryckligen relaterad till flyktingar) inte räcker för att konstatera att det nu finns en utbredd 

opinio juris eller praxis som respekterar principen om non-refoulement så som den uttrycks i 

Flyktingkonventionen. Hathaway menar dock att staters ökade benägenhet att i nationell lag 

inkorporera skyldigheter inom ramen för principen om non-refoulement kan leda till att en ny 

erkänd rättsgrundsats (general principle of law) uppstår. Denna skulle kunna vara baserad på 

den minsta gemensamma nämnaren i staters nationella rätt.
105

 

 

Coleman hittar en medelväg. Han håller med om att avsaknaden av universell tillämpning av 

principen gör att det brister i kriteriet att det ska finnas en bred och generell praxis kring 

normen. Coleman drar dock slutsatsen att den minsta gemensamma nämnaren som går att 

utläsa ur den litteratur som finns om principens status är att principen utgör en del av en 

regional internationell sedvanerätt i Europa.
106

  

 

Den rimligaste tolkningen måste vara den som Coleman framför. Ett antal europeiska stater 

har anslutit sig till Europakonventionen och är därmed bundna av principen som en del av 

artikel 3 i konventionen. Den övervakande instansen, Europadomstolen, har mandat att avge 

bindande domar som har prejudicerande effekt för samtliga konventionsstater. 

Europadomstolens praxis har uttolkat principen om non-refoulement ur artikel 3 och tillämpar 
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den med bindande effekt på nästan samtliga stater i Europa. Det måste som ett resultat av 

detta anses vara så att principen har uppnått status som internationell sedvänja på den 

europeiska kontinenten.   

 

4. Europakonventionen och Dublinförordningen 

4.1 Inledning 

Europakonventionen är ett MR-instrument som ger grundläggande rättigheter till enskilda 

som befinner sig under en konventionsstats jurisdiktion.
107

 Antalet anslutna stater är i 

dagsläget 47 och samtliga av EU:s medlemsstater är parter till konventionen.
108

 

Europadomstolen är det juridiska organ som ska garantera att Europakonventionen följs av 

konventionsstaterna. Domstolen är självständig och oberoende och har mandat att avgöra alla 

frågor gällande tolkningen av konventionen som hänskjuts den genom enskilda personer, 

stater eller Europarådets ministerkommitté. Som enda prövande instans är den en viktig 

rättskälla för tolkningen av konventionens artiklar och dess domar är bindande för samtliga 

konventionsstater.
109

 

 

Konventionsstaterna är skyldiga att implementera Europakonventionen i sina nationella 

domstolar och i all myndighetsutövning. Konventionsstaterna måste också ge konventionen 

prioritet över nationell lag. Konventionen tillåter en viss statlig diskretion i förhållande till 

artiklarna i konventionen, en så kallad "margin of appreciation". I förhållande till artikel 3 är 

denna dock icke-existerande då artikeln är absolut.
110

 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för principen om non-refoulement som en del av 

artikel 3 i Europakonventionen. Jag kommer även att redogöra för den praxis som finns från 

Europadomstolen när det kommer till artikel 3 och Dublinförordningen.  
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4.1.1 Artikel 3  

Artikel 3 i Europakonventionen lyder: 

 

 "Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller  

 bestraffning." 

 

Artikel 3 innebär inte endast en negativ förpliktelse att inte utsätta individen för den 

illabehandling som nämns i artikeln. Den innebär även en positiv förpliktelse att utreda 

anklagelser om tortyr och illabehandling för att kunna identifiera och bestraffa förövarna.
111

 

Staten måste vidta effektiva åtgärder för att se till att individer under statens jurisdiktion inte 

utsätts för tortyr av statliga eller privata aktörer.
112

 I praktiken innebär detta att staten måste 

vidta förebyggande åtgärder samt tillhandahålla verkningsfulla straffrättsliga lagar för att 

skydda sårbara individer mot illabehandling.
113

 Inga undantag till artikeln är tillåtna då den 

anses ge uttryck för en av de mest fundamentala värderingarna i ett demokratiskt samhälle.
114

 

 

4.1.2 Artikelns olika komponenter 

Begreppet omänsklig behandling täcker sådan illabehandling som avsiktligt orsakar allvarligt 

fysiskt eller psykiskt lidande och som är oförsvarlig. Ordet tortyr används ofta för att beskriva 

omänsklig behandling som har ett syfte, så som att erhålla information eller en bekännelse 

eller för att bestraffa. Behandling eller bestraffning som är förnedrande är sådan som grovt 

förödmjukar personen inför andra och som får honom eller henne att agera mot sin vilja eller 

sitt samvete. Skillnaden mellan tortyr och omänsklig behandling avgörs av syftet bakom 

illabehandlingen och intensiteten i lidandet som det orsakar.
 
Förnedrande behandling eller 

bestraffning anses vara den mildaste formen av kränkning i artikel 3. Här är det 

förödmjukelsen som offret lider i sina eller andras ögon som beaktas och inte tillfogandet av 

fysisk smärta eller lidande.
115

 Det finns ingen skillnad i rättslig status på de olika 

komponenterna i artikel 3. Det som skiljer dem åt är svårighetsgrad, syftet och typen av 

illabehandling.
116

 Illabehandlingen måste uppnå en viss svårighetsgrad för att utgöra en 
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kränkning av artikel 3. Bedömningen av om illabehandlingen uppnår svårighetsgraden som 

krävs är relativ och görs med beaktande av omständigheterna i målet.
117

 Domstolen tar hänsyn 

till illabehandlingens varaktighet, dess psykiska och fysiska effekter på offret och i vissa fall 

tas även hänsyn till offrets ålder, kön och hälsotillstånd.
118

 

 

4.1.3 Principen om non-refoulement i artikel 3  

Artikel 3 har av Europadomstolen tolkats som ett skydd mot refoulement. Principen om non-

refoulement i artikel 3 innebär ett skydd mot att utlämnas eller utvisas till platser där 

individen riskerar att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.
119

 Konventionsstater har enligt internationell rätt och traktaträtten, däribland 

Europakonventionen, en erkänd rätt att kontrollera inträde, vistelse och utvisning av 

utlänningar.
120

 Europakonventionen erkänner inte heller en rätt till asyl.
121

 Men när betydande 

skäl har visats för att tro att en person kommer att utsättas för en verklig risk för 

illabehandling vid en utvisning eller utlämning aktualiseras ett ansvar under konventionens 

artikel 3. I sådana fall har den utvisande staten en skyldighet att avstå från att utvisa 

personen.
122

  

 

Artikel 3 gäller inte enbart flyktingar utan alla som kommer under konventionsstatens 

jurisdiktion. En annan skillnad mot Flyktingkonventionen är att det inte, som i artikel 33(2) 

Flyktingkonventionen, går att göra undantag mot den av säkerhetsskäl.
 123

 Artikel 3 ger alltså 

ett delvis vidare skydd för individen än Flyktingkonventionen eftersom artikeln är absolut och 

skyddar en bredare krets av potentiella offer för illabehandling.
124

 Den geografiska 

bestämningen av skyddet liknar den som gäller för principen inom flyktingrätten. Det 

avgörande för om en individ kommer under en konventionsstats jurisdiktion är om staten 

utövar effektiv kontroll över individen eller om individen drabbas av de som agerar å statens 

                                                           
117

 Hilal v. the United Kingdom, Judgement of 6 March, 2001, ECHR, p. 60. 
118

 Reidy, Aisling, The prohibition of torture, A guide to the implementation of Article 3 of the European 

Convention on Human Rights, Human rights handbook, No. 6, 1. u., Directorate General of Human Rights, 

Council of Europe (utg.), 2003, s. 12. 
119

 Se bland annat Soering v. the United Kingdom, Judgement of 7 July, 1989, ECHR, p. 88; Cruz Varas and 

others  v. Sweden, Judgement of 20 March, 1991, ECHR, p. 69; Vilvarajah and others  v. the United Kingdom, 

Judgement of 30 October, 1991, ECHR, p. 73–74 och 79–81; Chahal v. the United Kingdom, Judgement of 15 

November, 1996, ECHR, p. 74-81. 
120

 Abdulaziz, Cabales and Blakandali v. the United Kingdom, Judgement of 28 May, 1985, ECHR, p. 67.  
121

 Vilvarajah and others  v. the United Kingdom, Judgement of 30 October, 1991, ECHR, p. 102. 
122

 Soering v. the United Kingdom, Judgement of 7 July, 1989, ECHR, p. 90-91. 
123

 Suntinger, Walter, The Principle of Non-Refoulement: Looking Rather to Geneva than to Strasbourg?, 

Austrian Journal of Public and International Law, vol. 49, 1995, s. 203-225, s. 203-204. 
124

 Chahal v. the United Kingdom, Judgement of 15 November, 1996, ECHR, p 74-81. 



26 
 

vägnar, varhelst detta sker. Principen om non-refoulement i artikel 3 täcker även utvisning 

eller utlämning till ett land där individen riskerar att sändas vidare till ett annat land där han 

eller hon kan komma att utsättas för illabehandling enligt artikel 3. Alla handlingar som 

utsätter individen för en fara genom att flytta honom eller henne från en säker plats till en 

osäker plats faller under principen om non-refoulement.
125

 

 

Endast omständigheten att en persons ekonomiska ställning skulle komma att försämras vid 

en utvisning till mottagarlandet är inte tillräcklig för att en kränkning av artikel 3 ska anses 

vara för handen.
126

 Artikel 3 förpliktar inte heller konventionsstaten att tillhandahålla bostad 

för alla personer under dess jurisdiktion.
127

 Utlänningar som är föremål för utvisning kan inte 

hävda någon rätt att stanna kvar på konventionsstatens territorium för att kunna nyttja 

hälsovård eller andra sociala förmåner som konventionsstaten tillhandahåller. Endast i 

undantagsfall, där det finns tvingande humanitära skäl kan det faktum att klagandens 

materiella och sociala status kommer att försämras aktualisera en kränkning av artikel 3.
128

  

 

Artikel 3 innebär också att en konventionsstat måste tillhandahålla en effektiv process för 

bedömningen av en persons skyddsskäl under artikel 3 i den nationella lagen. Inga juridiska 

eller praktiska begränsningar får finnas för tillgång till en sådan process. Detta gäller även då 

personen är i avsaknad av tillräcklig dokumentation i form av visum, identifikation eller pass 

eller att personen kommer från ett säkert tredje- eller ursprungsland.
129

 

 

4.1.4 Domstolens bedömning 

Bedömningen av om det finns betydande skäl att tro att personen kommer att utsättas för en 

verklig risk görs utifrån en granskning av förhållandena i mottagarlandet jämfört med 

standarden i artikel 3.
130

 Bevisbördan för att det föreligger en sådan risk ligger på 

klaganden.
131

 För att avgöra om det föreligger en sådan risk undersöker domstolen de 

förutsägbara konsekvenserna av att skicka klaganden till mottagarlandet med beaktande av 
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den generella situationen där och sökandens personliga omständigheter.
132

 Domstolen har 

möjlighet att inhämta utredning och material på eget initiativ om den anser det vara 

nödvändigt.
133

 Domstolens tolkning av konventionen karaktäriseras av att den är dynamisk 

och ska reflektera förändrade sociala sedvänjor, värderingar och förväntningar.
134

 Den har 

dock varit restriktiv med att finna brott mot artikel 3 i asyl- och utvisningsärenden.
135

 

Sannolikheten att illabehandlingen äger rum är relaterat till hur situationen ser ut i 

destinationslandet. Walter Suntinger, som har skrivit artikeln "The Principle of Non-

Refoulement: Looking Rather to Geneva than to Strasbourg?" och ofta citeras i texter om 

principen om non-refoulement, menar att sannolikheten, enligt Europadomstolens praxis, inte 

behöver vara särskilt hög.
136

 Europadomstolen har angett att betydande skäl för att tro att 

sökanden kommer att utsättas för en risk måste ha visats för att domstolen ska döma till 

sökandens fördel.
137

 Detta är dock ett högt ställt beviskrav enligt Suntinger. Den innebär att 

sökanden måste lägga fram prima facie bevis för sin sak. Bevisen måste vara 

sammanhängande och sökanden måste vara trovärdig i sina vittnesmål. Särskild vikt läggs vid 

bevis för tidigare illabehandling.
138

 Om klaganden inte har utvisats än görs en bedömning av 

situationen utifrån tidpunkten för rättegången. Om sökanden redan har utvisats görs 

bedömning utifrån det som var känt eller borde ha varit känt för konventionsstaten vid 

tidpunkten för utvisningen.
139

 

 

4.2 Dublinförordningen och Europadomstolens praxis  

Jag har studerat samtliga domar och beslut som rör Dublinförordningen och artikel 3 i 

Europakonventionen fram till den 30 juni 2015. Av dessa domar och beslut har jag valt ut de 

fall som innehåller vägledande principer eller uttalanden, tydliggöranden eller riktlinjer av 

betydelse för tillämpningen av Dublinförordningen och principen om non-refoulement. I detta 

avsnitt redogör jag för dessa domar och beslut och vad domstolen framfört i dem. 
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4.2.1 T.I. mot Storbritannien
140

 

T.I. var det första avgörandet som behandlade Dublinförordningen (dåvarande 

Dublinkonventionen) och artikel 3. Beslutet gällde en man som hade fått avslag på sin 

asylansökan i Tyskland. Han sökte därefter asyl i Storbritannien. Storbritannien vägrade att 

pröva hans asylskäl med hänvisning till Dublinförordningen. I klagan togs det upp att tysk rätt 

endast beaktar förföljelse av statliga aktörer i sin asylrätt. Den sökande i förevarande fall hade 

utsatts för tortyr av icke-statliga aktörer och hävdade att han, på grund av denna diskrepans 

mellan staternas tolkning av Flyktingkonventionen, riskerade refoulement till Sri Lanka vid 

ett återvändande till Tyskland. 

 

Domstolen konstaterade att Storbritannien hade ett ansvar för att klaganden inte skulle 

utsättas för refoulement vid en överföring till Tyskland. Domstolen ansåg vidare att 

Storbritannien inte automatiskt kunde utesluta en risk för refoulement på grund av att båda 

stater deltar i Dublinförordningen. Domstolen framhöll att när stater samarbetar i 

internationella organisationer eller genom internationella överenskommelser kan det ha 

konsekvenser för människors grundläggande rättigheter. Det är inte förenligt med 

Europakonventionen att den typen av samarbete frikänner konventionsstater från ansvar under 

konventionen.
141

  

 

Domstolen fann att det fanns anledning att inte utvisa sökanden till Sri Lanka på grund av den 

behandling han riskerade att utsättas för i hemlandet. Domstolen godtog dock Tysklands 

garantier om att klaganden inte skulle bli utvisad direkt utan att få möjlighet att få sina 

asylskäl prövade på nytt i landet.   

 

4.2.2 K.R.S. mot Storbritannien
142 

I K.R.S. prövade domstolen ifall en överföring av en iransk asylsökande under 

Dublinförordningen kunde strida mot artikel 3. Överföringen gällde från Storbritannien till 

Grekland. Bevismaterialet som lades fram innehöll bland annat ett ställningstagande från 

UNHCR där organisationen rekommenderade ett stopp på överföringar till Grekland på grund 

av att förhållandena i landet äventyrade asylsökandes grundläggande rättigheter.  
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I beslutet vidareutvecklade domstolen sitt resonemang i T.I.. Domstolen anförde att en 

konventionsstat inte automatiskt kan förlita sig på Dublinförordningen vid en överföring till 

en annan stat. Dublinförordningen som internationellt samarbete ålägger deltagande stater en 

juridisk förpliktelse och detta samarbete inom asylområdet har konsekvenser för människors 

grundläggande rättigheter. Däremot ansåg domstolen att samarbetet skyddar grundläggande 

rättigheter, både vad gäller de faktiska garantier som erbjuds och kontrollmekanismerna som 

övervakar att reglerna följs. Det skydd som finns inom asylsamarbetet ansågs vara 

tillräckligt.
143

 

 

Domstolen avvisade UNHCR (och andra organisationers) kritik mot förhållandena i Grekland 

med hänvisning till att Grekland i praktiken inte verkställde utvisningar till Iran. Till följd 

därav ansåg domstolen att det inte fanns en risk för refoulement från Grekland till hemlandet. 

Vad gällde förhållandena i Grekland presumerade domstolen att Grekland levde upp till sina 

förpliktelser under mottagandedirektivet och asylprocedurdirektivet. Domstolen hänvisade 

även till att Grekland antagit reformer inom asylområdet samt att Dublinförordningen erbjöd 

Storbritannien att använda sig av diskretionsklausulen ifall utvisningar till Iran började på 

nytt. Domstolen hänvisade även till att en klagande fortfarande hade möjlighet att ansöka om 

att Europadomstolen tillämpar en interimistisk åtgärd mot utvisningen under det att domstolen 

prövar fallet.
144

 

 

4.2.3 M.S.S. mot Grekland och Belgien
145 

I M.S.S. fälldes både Grekland och Belgien under artikel 3. Fallet gällde en afghansk man som 

sökt asyl i Belgien efter att ha vistats i Grekland. Efter en träff i Eurodac avvisades 

asylansökan i Belgien i enlighet med Dublinförordningen och mannen överfördes till 

Grekland. Grekland fälldes under artikel 3 för de bristande förhållandena i förvaret där 

mannen suttit frihetsberövad och på grund av de förhållanden mannen levt under i Grekland. 

Grekland fälldes också under artikel 13 i kombination med artikel 3 för att bristerna i 

asylsystemet inte gav klaganden ett effektivt rättsmedel och därmed utsatte honom för en risk 

för refoulement till Afghanistan. Belgien fälldes under artikel 3 för att ha överfört mannen till 

Grekland och därmed utsatt honom för den behandling han fått utstå i Grekland. Belgien 
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fälldes även under artikel 13 i kombination med artikel 3 för bristen på effektiva rättsmedel 

mot utvisningsbeslutet till Grekland. 

 

Förhållandena i förvar 

Den asylsökande mannen hade suttit i grekiskt förvar i upp till 7 dagar vid två tillfällen; första 

gången under sin första vistelse i Grekland och sedan direkt efter överföringen från Belgien. 

Domstolen framhöll att frihetsberövande av utlänningar är acceptabel för att stater ska kunna 

förhindra irreguljär migration. Stater måste dock samtidigt lyda under sina internationella 

förpliktelser, särskilt Flyktingkonventionen och Europakonvention. Staters legitima intresse 

av att förebygga försöken att kringgå migrationslagar ska inte beröva asylsökande skydd.
146

 

Domstolen konstaterade vidare att fastän många gränsstater i EU upplever svårigheter på 

grund av stora migrationsströmmar, fråntar inte det staterna ansvar under artikel 3 eftersom 

denna artikel är absolut.
147

 Domstolen bedömde att mannens vittnesmål om förhållandena i 

förvaret stöddes av ett antal rapporter från olika organisationer som beskrev liknande 

situationer som den mannen påstod sig ha utsatts för. Dessa var brister i tillgång på sanitära 

inrättningar, vatten, ventilation, utomhusaktivitet samt rörelsefrihet. Övertalighet ledde till att 

alla intagna inte kunde få sovplatser samtidigt samt fick sova på golvet. Klaganden menade 

också att han misshandlats av vakterna på förvaret.
148

 

 

I bedömningen beaktade domstolen att klaganden var asylsökande och därmed särskilt sårbar 

på grund av det han genomgått under sin migration samt de traumatiska upplevelser han 

förmodligen haft innan sin migration. Denna omständighet ansågs ha förstärkt lidandet.
149

 

Domstolen beaktade även att mannen hade frihetsberövats utan motivering fastän grekiska 

myndigheter visste att han inte var en irreguljär migrant.
150

 Förhållandena ansågs utgöra 

förnedrande behandling under artikel 3. 

 

Levnadsförhållandena i Grekland 

Klaganden hade levt i extrem fattigdom i flera månader under sina vistelser i Grekland. Han 

hade levt som hemlös tillsammans med andra afghanska asylsökande. I domen framkom att 
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hemlösheten bland asylsökande var utbredd och att mottagningssystemet i Grekland hade 

långt färre boenden än antalet bostadslösa asylsökande. 

 

Domstolen underströk att konventionen inte ger någon rätt till bostad och att artikel 3 inte 

innebär en förpliktelse att förse asylsökande med ekonomiskt bistånd eller möjliggöra för dem 

att bibehålla en viss levnadsstandard. Däremot ansåg domstolen att detta inte gällde för 

situationen i Grekland. Enligt domstolen var skyldigheten att förse fattiga asylsökande med 

bostad och materiellt stöd en del av den positiva lagstiftningen i Grekland i och med 

införlivandet av mottagandedirektivet som anger minimistandarder för mottagning av 

asylsökande i EU. Därmed gällde klagan att grekiska myndigheter genom sina handlingar 

vägrat klaganden tillgång till stipulerade rättigheter.
151

 Domstolen framhöll att i en situation 

där en person är helt beroende av statens stöd kan likgiltighet inför personens fattigdom på ett 

sätt som är oförenligt med mänsklig värdighet falla under termen "behandling" enligt artikel 

3.
152

 

 

I domstolens bedömning fästes betydande vikt vid att klaganden var asylsökande och därmed 

tillhörde en särskilt utsatt och underpriviligierad grupp som är i behov av särskilt skydd.
153

 

Grekiska myndigheters underlåtenhet bestod i att de inte vid någon tidpunkt informerat 

klaganden om möjligheterna till bostad som fanns tillgängliga trots att de borde ha förstått att 

han var i behov av den informationen, samt att de inte heller informerat honom när de väl 

ordnat en bostad. Domstolen ansåg att den utdragna tidsperiod som klaganden levt i extrem 

fattigdom berodde på grekiska myndigheters underlåtenhet att pröva hans asylansökan. 

Levnadsförhållandena i kombination med den tid som de varat utgjorde en kränkning av 

artikel 3.
154

  

 

Inga effektiva rättsmedel mot refoulement 

Under artikel 13
155

 i kombination med artikel 3 prövade domstolen om det fanns garantier för 

skydd mot direkt eller indirekt refoulement på godtyckliga grunder.
156

 Domstolen ansåg att 

det skydd som grekisk lagstiftning erbjöd inte fungerade i praktiken. Asylsökanden hade 
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ingen möjlighet att få en ordentlig och saklig prövning av sina asylskäl på grund av defekterna 

i asylsystemet. Dessa defekter bestod i otillräcklig information om förfarandet till de 

asylsökande, svårigheterna att få tillgång till myndigheten som prövar asylansökningar, 

bristande system för kommunikation mellan myndighet och asylsökande, brist på tolkar och 

kompetent personal som prövar asylansökningar, brist på rättshjälp samt allt för utdragna 

prövotider. Domstolen beaktade också att nästan alla beslut i första instans var negativa samt 

saknade motivering.
157

 Även överklagandeinstansen led liknande brister som inte kunde 

kompensera för defekterna i första instans.
158

 

 

Överföringen till Grekland 

Domstolen konstaterade att stater har rätt att överföra en del av sin suveränitet till en 

internationell organisation (till exempel EU) i syfte att skapa samarbete inom vissa områden. 

Konventionsstater är dock fortfarande ansvariga under konventionen för alla handlingar och 

underlåtenheter av sina organ under inhemsk rätt och under internationella förpliktelser. När 

den internationella organisationen kan anses ge ett likvärdigt skydd för grundläggande 

rättigheter som den Europakonventionen ger, är statliga åtgärder som tas i enlighet med 

förpliktelserna under den internationella organisationen att anse som rättfärdiga. En stat är 

dock helt och hållet ansvarig under konventionen där den har använt sin egen diskretion. 

Domstolen menade att EU-rätten ger ett likvärdigt skydd för grundläggande rättigheter som 

Europakonventionen men att Dublinförordningen har en diskretionsklausul som gör att varje 

stat kan använda sig av sin egen diskretion vid beslut om överföringar. Därmed kan det inte 

presumeras att överföringen är rättfärdig inom ramen för EU-samarbetet.
159

 

 

Domstolen upprepade också sitt ställningstagande i T.I. genom att säga att när stater tillämpar 

Dublinförordningen är de skyldiga att säkerställa att den mottagande statens asylsystem 

erbjuder tillräckliga garantier för att en asylsökande inte utvisas, direkt eller indirekt, till sitt 

hemland utan att en bedömning av risken för refoulement görs.
160

 

 

Domstolen gjorde bedömningen att utvecklingen sedan beslutet i K.R.S. gett belgiska 

myndigheter anledning att inte överföra klaganden till Grekland. Det hade publicerats ett ökat 

antal rapporter om situationen i Grekland som belgiska myndigheter borde ha känt till. Det 
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fästes stor vikt vid att belgiska migrationsministern fått ett brev från UNHCR innehållande en 

entydig vädjan om att stoppa överföringar till Grekland. Det framhölls att det europeiska 

asylsamarbetet hade börjat genomgå en reformperiod i syfte att förbättra skyddet för 

grundläggande rättigheter och att klaganden inte hade fått möjlighet att redogöra för sina 

farhågor kring överföringen till Grekland. Domstolen bedömde att belgiska myndigheter 

systematiskt överfört asylsökande till Grekland utan att överväga möjligheten att använda sig 

av diskretionsklausulen. Belgiska myndigheter hade inte heller erhållit några individuella 

garantier från grekiska myndigheter för klagandens räkning.
161

 Belgiska myndigheter borde 

och kunde ha förvissat sig om att sökanden skulle bli utsatt för behandling i strid med artikel 3 

vid en överföring till Grekland. Detta var välkänd fakta med stöd i ett stort antal källor. 

Därmed var överföringen i strid med artikel 3.
162

 

 

Inget effektivt rättsmedel mot utvisningsbeslutet 

Under artikel 13 i kombination med artikel 3 gjorde domstolen bedömningen att 

överklagandeinstansen inte gjorde en tillräckligt noggrann prövning av klagan under artikel 3. 

Dessutom hade överklagan inte suspensiv verkan på utvisningen och bevisbördan som lades 

på den överklagande var för tung.
163

 

 

4.2.4 Safaii
164

 respektive Sharifi
165

 mot Österrike 

I två domar gällande överföringar till Grekland som kom efter M.S.S. dömde domstolen till 

nackdel för de klagande. De klagande i dessa fall hade fått sina överföringsbeslut under 

Dublinförordningen några månader tidigare än klaganden i M.S.S.. Frågan i båda målen gällde 

ifall österrikiska myndigheter vid dessa tidpunkter borde ha känt till att en överföring till 

Grekland stred mot artikel 3. Domstolen menade att det fanns information som beskrev en 

eskalerande och alltmer oroväckande situation för asylsökande i Grekland. Däremot fanns det 

även fakta som motsade detta. Här hänvisade domstolen till en rapport från svenska 

Migrationsverket och norska regeringens beslut att inte längre stoppa samtliga överföringar 

till Grekland. Domstolen hänvisade också till att UNHCR:s rekommendation att stoppa alla 

överföringar till Grekland innehöll ett välkomnande av grekiska statens åtgärder för att stärka 

asylsystemet. Vidare ansåg domstolen att dess egna beslut i K.R.S. också reflekterade denna 
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motstridiga information. Domstolen hänvisade även till att inga av EU:s medlemsstater hade 

stoppat överföringar till Grekland vid den relevanta tidpunkten och att österrikiska 

myndigheter inte hade fått en vädjan om att stoppa överföringar till Grekland riktade till sig 

av UNHCR så som var fallet i M.S.S.. Därmed ansåg domstolen att vid de relevanta 

tidpunkterna var en överföring i strid med artikel 3 men fann det inte fastlagt att österrikiska 

myndigheter borde ha känt till detta.
166

 

 

4.2.5 Mohammed mot Österrike
167 

I denna dom som gällde en överföring till Ungern dömde domstolen till nackdel för den 

klagande. Klagan gällde bland annat risken för att frihetsberövas och utsättas för 

förhållandena i förvar. Här ansåg domstolen att det fanns tillräckliga bevis om 

förvarsförhållandena i Ungern för att aktualisera ett anspråk under artikel 3. Frihetsberövande 

av asylsökande gjordes systematiskt och under långa perioder. Förvarsförhållandena var 

sådana att de sanitära förhållandena var otillräckliga, intagna behandlades systematiskt med 

lugnande medel i sådan utsträckning att de utvecklade ett beroende, vakter utsatte de intagna 

för våld och intagna försattes med handfängsel när de togs till domstol eller andra 

administrativa förfaranden.
168

 Domstolen ansåg att det vid tidpunkten för rättegången inte 

längre förelåg en individualiserad risk för den klagande att utsättas för dessa förhållanden då 

Ungern nyligen hade antagit nya lagar för att förbättra systemet för förvarstagning och 

förhållandena i förvaren. Här hänvisade domstolen till en rapport av UNHCR som 

uppskattade de kommande ändringarna och till att antalet försvarstagna rent statistiskt sjunkit. 

Domstolen hänvisade också till att UNHCR i relation till Ungern inte hade rekommenderat ett 

stopp på överföringarna till Ungern så som skett i förhållande till Grekland i M.S.S..
169

 

 

4.2.6 Flertal beslut gällande överföringar till Italien 

I ett flertal beslut gällande överföringar till Italien som kom efter M.S.S. men innan Tarakhel 

(se nedan) ansåg domstolen att förhållandena för asylsökande i Italien är långt ifrån ideala och 

att asylsystemet uppvisar brister. Domstolen menade dock att bristerna inte är sådana att det 
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kan anses finnas en systematisk brist så som var fallet i M.S.S..
170

 Bristerna låg i att Italiens 

mottagningssystem inte hade tillräcklig kapacitet att husera alla asylsökande som behövde 

bostad samt att kvaliteten på de olika mottagningarna i landet varierade kraftigt. Kritiken mot 

vissa mottagningar gällde att de var överfulla, låg isolerade från resten av samhället och att 

lokalerna liknade fängelser. Intagna fick inte tillräckligt med social och juridiskt stöd och 

information, familjer riskerade att splittras vid placeringar på mottagningar och att 

identifikationsförfarandet tog alltför lång tid.
171

  

 

4.2.7 Tarakhel mot Schweiz
172 

Domen i Tarakhel gällde en barnfamilj som sökt asyl i Schweiz. Schweiziska myndigheter 

beslutade att familjen skulle överföras till Italien i enlighet med Dublinförordningen. 

Domstolen tydliggjorde i domskälen att presumtionen om att alla länder som deltar i 

Dublinförordningen kommer att respektera grundläggande rättigheter är motbevisbar där 

betydande skäl har visats för att tro att personen vid en överföring skulle utsättas för en 

verklig risk att behandlas i strid med artikel 3. Riskens ursprung ändrar inte skyddsnivån som 

konventionen erbjuder eller en konventionsstats förpliktelser under konventionen. En 

konventionsstat är alltid skyldig att göra en noggrann och individuell prövning av risken för 

personen i fråga och får inte överföra personen där en sådan risk kan konstateras. Domstolen 

jämförde sin praxis med EU-domstolens praxis kring överföringar under Dublinförordningen. 

EU-domstolens praxis innebär att den prövar ifall det finns systematiska/systembrister i 

asylsystemet i den stat som deltar i Dublinförordningen. Om sådana brister existerar och 

innebär att en överföring dit kommer leda till att den överförda personen kommer att utsättas 

för omänsklig och förnedrande behandling är överföringen inte tillåten. Domstolen menade 

dock att den vidhåller sin egen praxis kring prövningen av om överföringen strider mot artikel 

3. Denna praxis innebär att domstolen prövar ifall det finns betydande skäl att tro att personen 

som en konsekvens av en utvisning står inför en verklig risk att utsättas för illabehandling i 

strid med artikel 3.
173
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Domstolen gjorde bedömningen att bristerna i asylsystemet i Italien inte var jämförbara med 

de som rapporterades i Grekland i M.S.S.. Bristerna i Italien bestod i otillräcklig kapacitet i 

mottagningssystemet vilket innebar att asylsökande riskerade att bli hemlösa.
174

 

Förhållandena på flyktingmottagningarna beskrevs som väldigt varierande med rapporter om 

våldsamheter bland de boende, brist på avskildhet på grund av övertalighet samt ohälsosamma 

sanitära förhållanden.
175

  Domstolen ansåg dock att detta inte räckte för att aktualisera en 

kränkning av artikel 3 då Greklands kapacitet varit långt mindre än Italiens (1000 boenden för 

tiotusentals asylsökande i Grekland jämfört med en brist på uppskattningsvis 5000 boenden i 

Italien) och då den extrema fattigdomen för asylsökande i Grekland förekom i en mer utbredd 

skala. Domstolen ansåg däremot att bristerna gav upphov till oro och att innehållet i klagan 

inte kunde avfärdas som ogrundad.
176 

Familjens specifika situation ansågs inte heller 

jämförbar med klagandens i M.S.S.. Klaganden i M.S.S. hade frihetsberövats och sedan 

lämnats utan något stöd medan familjen i Italien fått boende på en mottagningsenhet för 

asylsökande.
177 

 

Domstolen gick vidare med att utveckla sitt resonemang om asylsökande som en särskilt 

utsatt grupp i behov av särskilt skydd. Den fastställde att behovet av särskilt skydd är speciellt 

viktig när de asylsökande är barn eftersom barn har specifika behov och är extremt sårbara. 

Det gäller även när barnen är åtföljda av sina föräldrar. Mottagningsförhållandena för 

asylsökande barn måste anpassas efter deras ålder för att garantera att de inte utsätts för stress, 

oro och trauma. I annat fall skulle förhållandena utgöra en kränkning av artikel 3.
178

 

Domstolen ansåg att i ljuset av bristen på boenden i Italien och med tanke på att det fanns en 

risk för att hamna på ett boende med våldsamheter, brist på avskildhet och ohälsosamma 

sanitära förhållanden, hade schweiziska myndigheter en skyldighet att inhämta tillräckliga 

garantier för att familjen vid en överföring till Italien skulle få boende på en mottagning som 

är anpassad efter barnens ålder samt att familjen inte skulle komma att splittras. 

 

I förevarande fall hade schweiziska myndigheter inte erhållit detaljerad och tillförlitlig 

information om den specifika mottagningen där familjen skulle komma att placeras, de 
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fysiska förhållandena på mottagningen samt ifall familjen riskerade att splittras. I brist på 

sådana individuella garantier skulle en överföring till Italien vara i strid med artikel 3.
179

 

 

4.2.8 A.S. mot Schweiz
180 

I den senaste domen gällande en överföring under Dublinförordningen dömde domstolen till 

den klagandes nackdel. Den klagande hade sökt asyl i Schweiz men fått ett överföringsbeslut 

till Italien. Klaganden led av allvarlig psykisk ohälsa i form av post-traumatiskt stressyndrom 

som var en konsekvens av de traumatiska upplevelser han hade haft i krigets Syrien. Den 

klagande genomgick behandling för sitt tillstånd i Schweiz och hade två systrar i Schweiz 

som ansågs vara betydelsefulla stödpersoner för honom i hans tillfrisknande.  

 

Domstolen vidhöll att en utvisningshotad person inte har rätt att stanna på den utvisande 

statens territorium för att få åtnjuta hälsovård eller andra sociala förmåner som den utvisande 

staten tillhandahåller. En försämring av den klagandes omständigheter är i sig inte nog för att 

aktualisera ett anspråk under artikel 3. Vid sjukdomsfall är det endast i undantagsfall, där det 

finns tvingande humanitära skäl mot en utvisning som artikel 3 kan aktualiseras. De tvingande 

skälen kan vara att den utvisningshotade personen är allvarligt sjuk och nära döden samt inte 

kan garanteras någon vård och inte heller har några anhöriga som kan ta hand om 

honom/henne i mottagarlandet. Domstolen menade att den måste upprätthålla en hög tröskel i 

sjukdomsfall då den påstådda illabehandling som personen kommer att utsättas för efter en 

eventuell utvisning inte utgår från statens handlingar eller underlåtenheter utan från det 

naturliga förloppet av en sjukdom och bristerna i resurser att hantera sjukdomsförloppet. 

Domstolen hänvisade till att det måste finnas en rättvis balans mellan allmänhetens intressen 

och individens behov av skydd i konventionen. Artikel 3 kan inte anses innebära en 

skyldighet för en konventionsstat att lindra skillnader i staters hälsovårdssystem genom att ge 

gratis och obegränsad vård till alla utlänningar som inte har rätt att stanna under 

konventionsstatens jurisdiktion.
181

  

 

Domstolen menade att den klagande inte befann sig i ett kritiskt tillstånd och att den påstådda 

snarheten i hans försämring och den begränsade vård han skulle få i Italien innehöll en viss 

grad av spekulation. Domstolen ansåg inte att det fanns några indikationer på att sökanden 
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inte skulle få lämplig vård även om den tillgängliga informationen om mottagningssystemet i 

Italien lyfte allvarliga tvivel om systemets kapacitet.
182

   

 

5. Rättsfallsanalys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag diskutera Europadomstolens praxis kring principen om non-

refoulement i artikel 3 och överföringar under Dublinförordningen och hur den förhåller sig 

till tillämpningen av Dublinförordningen. Flera av frågeställningarna kommer att beröras i 

analysen av rättspraxis. 

 

5.2 Dublinförordningen och det materiella innehållet i artikel 3 

5.2.1 Vad utgör illabehandling i strid med artikel 3 enligt Europadomstolen? 

Europadomstolen har i ett fåtal fall ansett att behandlingen som en asylsökande person fått 

eller riskerar att få utstå i ett destinationsland är så pass allvarlig att den utvisande staten inte 

får överföra personen dit under Dublinförordningen. Den illabehandling som uppnått den 

svårighetsgrad som krävs för att en kränkning av artikel 3 ska aktualiseras har varit följande: 

förvar med undermålig tillgång till sanitära inrättningar, undermålig tillgång till vatten, 

undermålig tillgång till ventilation, undermålig tillgång till utomhusaktiviteter och 

rörelsefrihet, övertalighet och brist på sovplatser samt misshandel av de intagna. Även 

behandling med lugnande medel i en alltför stor utsträckning samt behandling av intagna i 

form av att de försätts i handfängsel under asylförfarandet anses vara i strid med artikel 3. 

Systematisk förvarstagning under långa perioder samt förvarstagning utan någon motivering 

är ytterligare en faktor som i kombination med förhållandena kan anses utgöra en kränkning 

av artikel 3.
183

  

 

Levnadsförhållanden som utgjort en kränkning av artikel 3 har varit extrem fattigdom i form 

av hemlöshet och omöjlighet för klaganden att klara av sitt uppehälle under en period om flera 

månader. Där domstolen har dömt till den klagandes fördel har hemlösheten existerat i 

utbredd skala (tiotusentals asylsökande som inte har kunnat få tillgång till boende) och risken 

för hemlöshet hade förverkligats för den klagande.
184
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5.2.2 Vad utgör en risk för indirekt refoulement enligt Europadomstolen? 

För att undvika indirekt refoulement, det vill säga att den utvisningshotade personen skickas 

vidare från destinationslandet till ett annat land där personen riskerar illabehandling, 

innehåller principen om non-refoulement en skyldighet för den utvisande staten att göra en 

bedömning av om den utvisningshotade personen kommer att kunna få en adekvat prövning 

av sina skyddsskäl under artikel 3 i destinationslandet. I praktiken innebär det att den 

utvisande staten måste göra en bedömning av om destinationslandet har en tillräckligt väl 

fungerande asylprövning samt om det finns effektiva rättsmedel att tillgå för att överklaga och 

utmana ett utvisningsbeslut. I domstolens praxis har ett defekt asylsystem ansetts vara en som 

uppvisar följande brister: otillräcklig information om asylförfarandet till asylsökande, 

otillgängliga myndigheter, bristande kommunikation mellan myndigheten och asylsökande, 

brist på tolkar, otillräcklig kompetens inom asylhandläggarkåren, brist på rättshjälp och alltför 

långdragna asylprocesser samt brist på motivering i besluten. En faktor som har betydelse för 

bedömningen är om en stat uppvisar en låg frekvens vad gäller beviljande av asyl.
185

  

 

Inom ramen för förfarandet under Dublinförordningen måste det finnas en möjlighet för den 

asylsökande att lägga fram sina farhågor kring konsekvenserna av en överföring och det måste 

även finnas en mekanism för prövning av skälen till att den asylsökande inte vill bli överförd 

till en annan stat. En överklagan måste ha suspensiv verkan och bevisbördan på den klagande 

får inte vara alltför tung.
186

 

 

5.2.3 När är svårighetsgraden uppnådd? 

Restriktiviteten i domstolens syn på när en stat agerat i strid med artikel 3 i 

utvisningssituationer är tydlig. Det finns endast ett fåtal domar där domstolen dömt till den 

klagandes fördel. Av de 18 domar och beslut som jag har studerat har domstolen fällt staten i 

tre fall.
187

 Domstolen prövar alla omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns därför ingen 

fastställd standard för vilken typ av illabehandling som krävs för att uppnå den svårighetsgrad 

som gör att förhållandena strider mot artikel 3. Därmed är det svårt att utröna exakta riktlinjer 

för vilka typer av förhållanden som är godtagbara och inte. Det går dock att fastställa att flera 

av de förhållandena som beskrivs ovan i kombination är tillräckliga för att utgöra en 
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kränkning av artikel 3. Där tröskeln för att hamna under artikel 3 har uppnåtts har ett flertal av 

företeelserna ovan förekommit samtidigt. Det tyder på att ett antal former av illabehandling av 

den typ som beskrivs ovan krävs för att en kränkning av artikel 3 ska vara för handen. 

Domstolen har i domar och beslut jämfört situationen i ett land med den i Grekland vid 

tidpunkten för M.S.S..
188

 Domstolen ställer på så sätt upp situationen i Grekland vid 

tidpunkten för M.S.S. som en måttstock för i vilken grad situationen i ett land måste försämras 

för att ett anspråk under artikel 3 ska vara legitim. Domstolen har använt begreppet 

systematiska brister som en beskrivning av situationen i Grekland. Problematiken i att 

använda detta begrepp diskuteras närmare nedan. Begreppet har dock betydelse för 

domstolens praxis eftersom den visar på vad domstolen anser är systematiska brister i ett 

lands asylsystem och att sådana brister har bäring på den riskbedömning som görs. 

 

5.2.4 Tillräckliga bevis 

Domstolens resonemang kring bevismaterialet är flytande och man kan fråga sig vilka 

indikationer på att ett destinationsland har bristande förhållanden som är tillräckliga för att 

domstolen ska döma till fördel för klaganden. Domstolen använder sig av rapporter och 

rekommendationer från UNHCR och andra icke-statliga organisationer. I ett par fall har de 

hänvisat till svenska Migrationsverket som är en statlig aktör och till andra staters agerande i 

förhållande till överföringar.
189

 Det är svårt att tyda vad som är avgörande för domstolen i 

bevishänseende när den gör sin riskbedömning.  

 

I beslutet K.R.S. hänvisade domstolen till en rekommendation att stoppa överföringarna till 

Grekland som hade utfärdats av UNHCR. Kritiken mot förhållandena i Grekland avvisades 

dock och Grekland presumerades leva upp till de standarder som påbjuds av EU:s regler. I 

den fällande domen M.S.S. hänvisas till samma rekommendation om att stoppa överföringarna 

till Grekland, denna gång med framgång för klaganden. I andra fall där domstolen inte har 

fällt den utvisande staten, som i till exempel Mohammed, hänvisar domstolen till att UNHCR 

inte har rekommenderat ett stopp på överföringarna till destinationslandet så som var fallet i 

M.S.S.. I Safaii och Sharifi var samma rekommendation att stoppa överföringarna tillgänglig 

men här hänvisas det till att ingen av EU:s medlemsstater hade stoppat överföringarna till 

mottagarlandet och att det hade funnits indikationer och information som talat emot att 

förhållandena i Grekland varit i strid med artikel 3. Det hänvisas också till att domstolens eget 
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avgörande K.R.S. bidragit till den motstridiga informationen. I den fällande domen i M.S.S. 

hänvisades dock inte alls till att andra stater hade stoppat överföringarna till Grekland. Istället 

fästes betydande vikt vid det brev som UNHCR riktat direkt till den utvisande statens 

migrationsminister. Domstolen menar också att det funnits ett ökat antal kritiska rapporter om 

situationen i Grekland sedan 2006. 

 

Det är ungefär ett år mellan överföringarna för respektive klagande i K.R.S. och M.S.S..
190

 

Frågan blir om situationen i Grekland förvärrats mellan avgörandet i K.R.S. respektive 

avgörandet i M.S.S. så att den når den svårighetsgrad som krävs för att aktualisera en 

kränkning av artikel 3 i den senare, eller om det är brevet från UNHCR som är den avgörande 

faktorn och domstolen helt enkelt övertygats i M.S.S.. Domstolen klargör inte detta. Det 

skiljer endast några månader mellan utvisningarna i Safaii och Sharifi respektive M.S.S..
191

 

Domstolen klargör inte den avgörande skillnaden som varit av betydelse för den utvisande 

statens kännedom om de bristande förhållandena i Grekland i M.S.S. jämfört med i Safaii och 

Sharifi. De resonemang som förs är delvis inkonsekventa och väcker frågor om vad som kan 

anses vara tillräckliga indicier på att en överföring faktiskt är i strid med artikel 3. Är den 

avgörande faktorn att UNHCR riktar en vädjan direkt till den utvisande statens myndigheter 

eller minister? Vilken roll spelar en mer generell rekommendation om ett stopp på 

överföringar utfärdat av UNHCR? Hur många kritiska rapporter krävs för att neutralisera en 

indikation på att överföringar inte strider mot artikel 3? Vilken betydelse har andra staters 

stopp på överföringar till ett Dublin-land? Beviskraven och den bevisvärdering som görs är 

otydlig och svåröverskådlig. 

 

5.2.5 EU-domstolens kriterium 

EU-domstolen har en delvis annan bedömningsgrund vad gäller när en överföring är 

förbjuden än vad Europadomstolen har. När det finns systembrister i asylsystemet i en stat 

som innebär att en överföring dit skulle leda till omänsklig eller förnedrande behandling är 

överföringen förbjuden enligt EU-domstolen.
192

 För att en överföring ska stoppas krävs alltså 

att destinationslandet har systematiska brister i sitt asylsystem. Europadomstolen har inget 

uttalat kriterium som bygger på konceptet om "systembrister" för att avgöra ifall det finns en 

verklig risk för illabehandling i strid med artikel 3 så som EU-domstolen har. Trots det har 
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Europadomstolen använt sig av ett snarlikt kriterium i ett antal fall som gäller överföringar till 

Italien.
193

 I ett flertal fall där Italien frias trots brister i asylsystemet hänvisar domstolen till att 

dessa brister inte är systematiska så som var fallet i Grekland i M.S.S.. Det är oklart om 

Europadomstolen använder sig av begreppet endast som ett sätt att jämföra situationen i 

Italien med den i Grekland vid tidpunkten för M.S.S. och visa på att den inte är lika 

undermålig.  

 

Europadomstolens prövning av om en överföring strider mot artikel 3 ska bedöma ifall det 

finns betydande skäl att tro att det som en konsekvens av överföringen finns en verklig risk 

för att personen kommer att utsättas för illabehandling. Domstolen tittar på förhållandena i 

destinationslandet och ska sedan väga detta mot om det finns en individuell risk för den 

utvisningshotade personen att utsättas för dessa förhållanden. Europadomstolens hänvisning 

till "systematiska brister" liknar det kriterium som EU-domstolen har. I Tarakhel klargör 

domstolen att den använder sin egen bedömningsgrund "betydande skäl för att tro att det finns 

en verklig risk att utsättas för illabehandling". Det verkar här som att domstolen korrigerar sig 

själv. I Tarakhel görs inga hänvisningar till "systematiska brister" vid jämförelsen med 

situationen i Grekland i fallet M.S.S.. Inte heller i A.S. görs någon hänvisning till 

"systematiska brister". Domstolen verkar här vilja klargöra att den använder sig av kriterier 

som skiljer sig från EU-domstolens. Det är oklart om domstolen kommer att hålla sig till sin 

egen fastställda praxis eller närma sig den som EU-domstolen fastställt i sin fortsatta praxis.  

 

5.3 Dublinförordningen och den absoluta karaktären av förbudet i artikel 3  

5.3.1 Masstillströmning av flyktingar utgör inte undantag till artikel 3 

Domstolen fastställer att fastän vissa av EU:s stater har svårigheter att hantera stora 

migrationsströmmar fråntar inte det konventionsstaten ansvar under artikel 3. Här befäster 

domstolen den absoluta karaktären av förbudet i artikel 3. Det innebär att domstolen inte 

godtar några undantag från principen om non-refoulement även vid situationer av massflykt 

och masstillströmning av flyktingar.
194

  

 

5.3.2 Dublinförordningen utgör inte undantag till artikel 3 

Dublinförordningen bygger på en presumtion om att samtliga medlemsstater som deltar i 

förordningen är säkra länder och har ett fungerande och enhetligt asylsystem. 
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Europadomstolen är tydlig med att samtliga konventionsstater trots denna presumtion har en 

skyldighet att göra en noggrann bedömning av konsekvenserna vid en överföring enligt 

Dublinförordningen. Bedömningen ska beakta både ifall den överförda personen kommer att 

vidaresändas till ett land där personen riskerar illabehandling och ifall den överförda personen 

kommer att riskera illabehandling i själva mottagarlandet.
195

 Bedömningen innebär alltså i 

praktiken att en undersökning av mottagarlandets asylsystem bör göras för att kunna bedöma 

ifall den asylsökande personen kommer att få en tillräcklig och saklig prövning av sina 

asylskäl i mottagarlandet.  

 

5.3.3 Presumtionen om att åtgärder inom ramen för EU är förenliga med konventionen  

Domstolen fastställer att en stat får överföra en del av sin suveränitet till en internationell 

organisation inom ramen för ett samarbete inom ett visst område. När åtgärder tas som en del 

av detta samarbete har konventionsstaten fortfarande ett ansvar under Europakonventionen. 

Däremot finns det en presumtion om att dessa åtgärder är förenliga med konventionen om den 

internationella organisationen ger ett skydd för grundläggande rättigheter som är likvärdigt 

med det som konventionen ger. Europadomstolen anser att EU:s asylsamarbete ger ett 

likvärdigt skydd. Därmed anses de juridiska förpliktelser som konventionsstater har som en 

följd av detta samarbete vara förenliga med Europakonventionen. Domstolen menar dock att 

där stater har utrymme för att använda sig av sin egen diskretion är presumtionen inte 

tillämplig. Eftersom Dublinförordningen har en diskretionsklausul som gör det möjligt för 

samtliga deltagande stater att själva avgöra ifall en överföring ska göras eller inte faller 

presumtionen om att överföringar under Dublinförordningen är förenliga med 

konventionen.
196

 I avsaknad av diskretionsklausulen skulle det alltså finnas en presumtion om 

att samtliga överföringar inom ramen för Dublinförordningen är förenliga med konventionen.  

 

I Mohammed kommer domstolen fram till att bevisen för att förvarsförhållandena i Ungern 

utgör en kränkning av artikel 3 är tillräckliga. Däremot dömer domstolen till den klagandes 

nackdel med hänvisning till att Ungern har antagit vissa reformer. Antagandet att dessa 

reformer kommer att leda till att förhållandena förbättras så att de inte längre utgör en 

kränkning av artikel 3 innehåller en viss grad av spekulation. Domstolen presumerar att den 

mottagande staten kommer att leva upp till de antagna reformerna utan att göra en noggrann 

bedömning av hur det ser ut i praktiken. I domen hänvisades till en rapport från UNHCR som 
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välkomnar reformerna och till att frihetsberövanden hade minskat rent statistiskt. Det 

redovisades inte för om förvarsförhållandena faktiskt hade förbättrats som ett resultat av de 

antagna reformerna. I K.R.S. antogs Grekland leva upp till de EU-direktiv som reglerar 

mottagningsförhållandena fastän flera rapporter pekade på motsatsen och UNHCR hade 

utfärdat en rekommendation om att stoppa överföringarna till Grekland.  

 

De regelverk som antas inom ramen för EU må i princip vara förenliga med konventionen. 

Men antagandet att samtliga medlemstater lever upp till sina åtaganden enligt dessa regelverk 

kolliderar med en prövning av sakomständigheterna. Presumtionen om att samtliga åtgärder 

inom ramen för EU:s asylsamarbete är förenliga med konventionen kommer i konflikt med 

domstolens praxis som innebär att en klagan under artikel 3 måste prövas noggrant och 

rigoröst. Tidpunkten för en bedömning av konsekvenserna av en utvisning är densamma som 

för rättegången om det är så att klaganden inte har blivit utvisad än. Domstolens bedömning 

ska vara framåtsyftande och titta på konsekvenserna av den förestående utvisningen. Den ska 

också vara baserad på de fakta som domstolen har tillgänglig i och vid tidpunkten för 

processen. Det är diskutabelt ifall en sådan presumtion är förenlig med den absoluta 

karaktären av förbudet i artikel 3. I praktiken ger presumtionen stater som utsätter 

asylsökanden för förhållanden som är oförenliga med artikel 3 ett visst handlingsutrymme. I 

A.S. uttalar domstolen att det bör finnas en rättvis balans mellan allmänhetens intressen och 

individens behov av skydd i konventionen. Det finns dock ingen "margin of appreciation" i 

relation till artikel 3 då förbudet i artikeln anses vara grundläggande för ett demokratiskt 

samhälle. I praktiken ges dock samtliga stater som deltar i EU:s asylregler en viss "margin of 

appreciation" genom den presumtion som tillämpas om att de kommer att leva upp till de 

standarder som sätts av EU.  

 

5.4 Konventionsstaters skyldigheter mot asylsökande och asylsökandes 

status 

En konventionsstat är inte skyldig att tillhandahålla bostad åt alla personer under dess 

jurisdiktion. Av detta följer att konventionsstaten inte har en skyldighet att förse asylsökande 

med boende. Konventionsstaten har inte heller en skyldighet att erbjuda asylsökande 

ekonomiskt bistånd eller möjliggöra för asylsökande att bibehålla en viss levnadsstandard. En 

asylsökande har inte rätt att uppehålla sig på en konventionsstats territorium för att få tillgång 

till de sociala förmåner och den hälsovård som konventionsstaten tillhandahåller. En 
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försämring av den asylsökandes sociala och ekonomiska status är i sig inget skäl att anse att 

en utvisning strider mot artikel 3.  

 

I M.S.S. fastställer domstolen att asylsökande är en särskilt utsatt grupp i samhället som är i 

behov av särskilt skydd. När domstolen prövar om en kränkning av artikel 3 förekommit ses 

den klagandes status som asylsökande som en omständighet som förstärker ett eventuellt 

lidande. Samtidigt har domstolen sedan tidigare fastställt att konventionsstater inte har någon 

skyldighet att tillhandahålla bostad till asylsökande eller erbjuda dem en möjlighet att 

bibehålla en viss levnadsstandard. Skyldigheten att erbjuda adekvat skydd för asylsökande 

och vad det innebär har inte förklarats närmare i praxis och frågan om vad konventionsstaters 

skyldigheter mot asylsökande består i förblir oklar. Principen om non-refoulement innebär att 

en stats underlåtenhet att ge flyktingar möjlighet att överleva på en stats territorium utgör 

refoulement om de på grund av denna underlåtenhet måste lämna statens territorium. 

Motsättningen mellan fastställandet av att asylsökande är en särskilt utsatt grupp i behov av 

särskilt skydd och vidhållandet av konventionsstatens rätt att slippa förse dessa personer med 

de mest basala förnödenheterna som bostad och uppehälle utreds inte av domstolen.  

 

I M.S.S. löser domstolen denna motsättning genom att hänvisa till Greklands positiva 

lagstiftning i form av EU-regler som stipulerar bland annat rätt till boende för asylsökande. 

Domstolen menar att den asylsökande i detta fall var beroende av statens stöd för sin 

överlevnad och i M.S.S. hade staten genom sin underlåtenhet att förse klaganden med bostad 

bidragit till att klaganden levt i extrem fattigdom. Den extrema fattigdomen som klaganden 

levt under utgjorde en kränkning av artikel 3. Domstolen ansåg att klaganden genom statens 

underlåtenhet inte fått tillgodogöra sig de rättigheter han hade genom den positiva 

lagstiftningen och därmed hamnat i en situation som utgjorde en kränkning av artikel 3. 

Domstolen hittar alltså en koppling mellan statens handlande eller underlåtenhet och den 

situation som den klagande befann sig i. Domstolen tydliggör dock inte kopplingen mellan de 

rättigheter som utgår från EU-rätten migrationspolitiska rättsinstrument till de som utgår från 

Europakonventionen.  

 

 

 

5.4.1 Sårbara grupper inom gruppen asylsökande 
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I Tarakhel fastställde domstolen att en överförande stat måste försäkra sig om att 

mottagningen av särskilt sårbara grupper inom gruppen asylsökande är tillräcklig för att 

undvika en kränkning av artikel 3. I Tarakhel ansåg domstolen att barn och barnfamiljer var 

en sådan särskilt sårbar grupp inom gruppen asylsökande. I A.S. gjordes ingen sådan 

bedömning. Den klagande i det fallet led av allvarlig psykisk ohälsa och ingen hänvisning till 

att han skulle tillhöra en särskilt sårbar subgrupp gjordes. Det kan tyckas orimligt att psykisk 

sjukdom inte gör en person mer sårbar i förhållande till den särskilda utsatthet det redan 

innebär att vara asylsökande. I A.S. var den klagandes psykiska ohälsa dessutom ett resultat av 

hans erfarenheter av krig och förföljelse och därmed förknippad med hans status som 

asylsökande. Det finns flera grupper inom gruppen asylsökande som skulle kunna göra 

anspråk på att vara särskilt utsatta och mer sårbara. Några exempel är gravida kvinnor som 

söker asyl, asylsökande personer med funktionsnedsättningar samt hbt-personer som söker 

asyl. Man kan argumentera för dessa gruppers särskilda behov på samma grunder som 

domstolen gjorde i Tarakhel. Domen i A.S. tyder dock på att domstolen är restriktiv kring att 

utvidga kategorin till att omfatta fler grupper. 

 

6. Allmänna slutsatser 

6.1 Inledning 

I detta kapitel sammanfattar jag det jag har kommit fram till och redogör för de slutsatser jag 

har dragit av min undersökning och analys.  

 

6.2 Tillämpningen av artikel 3 i Dublin-fall 

Europadomstolens praxis visar på ett erkännande av principen om non-refoulement som en 

bindande regel inom internationell rätt och ett stöd för att principen upprätthålls av 

konventionsstaterna. Europadomstolen tillämpar principen i stort sett så som den har uttolkats 

i Flyktingkonventionen. Skyddet i artikel 3 omfattar inte bara flyktingar utan alla personer 

som befinner sig under en konventionsstats jurisdiktion. Domstolen har i sin praxis dock 

formulerat sig så att statusen som asylsökande förstärker lidandet vid illabehandling, vilket 

ger asylsökande eller prima facie-flyktingar en särskild status. Det är outrett vad denna 

särskilda status innebär men det tyder på att statusen som asylsökande ger ett något 

förmånligare utgångsläge för klaganden än annars. Skyddet innefattar också ett spektrum av 

illabehandling som inte nödvändigtvis grundar sig i förföljelse och illabehandling som en 

aktiv handling. Artikel 3 har i Dublin-fall framförallt skyddat mot underlåtenhet från 
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konventionsstatens sida att vidta åtgärder för att ge asylsökande en dräglig tillvaro i 

konventionsstaten samt i aktuella fall under frihetsberövande. Hotet mot liv och frihet har i 

dessa fall bestått i att inte kunna tillhandahålla medel för uppehälle samt adekvata 

förhållanden på boenden och i förvar. Fastän domstolen hänvisar till att konventionen i sig 

inte ger rätt till bostad och ekonomiskt bistånd vidhåller de i sin praxis en rätt till det (se 

M.S.S.). Detta är förenligt med principen om non-refoulement eftersom avsaknad av tillgång 

till basala förnödenheter har som konsekvens att asylsökande tvingas lämna berörda stat och 

därmed utsätts för risk för refoulement.
197

 Men domstolens praxis i detta fall är en eventuell 

utvidgning av det skydd som Europakonventionen ger. 

 

Europadomstolens praxis uppvisar en restriktivitet i att fälla konventionsstater för brott mot 

artikel 3 i Dublin-fall. Den svårighetsgrad som kränkningen måste uppnå är högt ställd och 

flera olika former av illabehandling krävs för att en kränkning ska vara aktuell. Risken för 

illabehandling måste vara utbredd och förverkligas i hög utsträckning. En måttstock för 

domstolen har blivit situationen i Grekland i domen M.S.S. där bristerna varit systematiska 

och drabbat asylsökande i utbredd skala samt ansetts vara välkända för den utvisande staten. 

 

Europadomstolens tillämpning omfamnar inte ett undantag vid masstillströmning av 

flyktingar då undantag till artikel 3 inte tillåts. Varje konventionsstat måste trots eventuella 

bristande resurser eller hot mot statens intressen iaktta principen om non-refoulement i artikel 

3. Domstolen upprätthåller en stark anknytning till konceptet indirekt refoulement i det att den 

vidhåller rätten för den asylsökande till en effektiv asylprocess och effektiva rättsmedel för att 

överklaga resultatet av en sådan asylprocess. Domstolen accepterar i sin praxis inte att en 

konventionsstat underlåter att undersöka konsekvenserna av en utvisning eller överföring 

under Dublinförordningen. En konventionsstat får inte systematiskt överföra asylsökande till 

den medlemsstat som fastställts som ansvarig enligt kriterierna i Dublinförordningen. 

Konventionsstaten är skyldig att göra en bedömning av förhållandena i den anmodade 

medlemsstaten och en bedömning av om den asylsökande kommer att riskera refoulement 

därifrån till sitt hemland. Medlemsstaten måste också göra en noggrann prövning av den 

asylsökandes farhågor kring att utsättas för illabehandling i strid med artikel 3 inför en sådan 

överföring. Domstolen har uttalat att i fall med barn och barnfamiljer måste den anmodande 

staten inhämta särskilda garantier för att mottagningsförhållandena är lämpliga för de som ska 
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överföras. Om domstolen vidgar kretsen för vilka kategorier av personer som kan anses vara 

särskilt sårbara kommer även det ansvar som den anmodande staten har för 

mottagningsförhållandena i mottagarlandet att utvidgas. 

 

Sammanfattningsvis kan man utröna dessa riktlinjer och vägledande utlåtanden från 

Europadomstolen: 

 

 Masstillströmning av flyktingar utgör inte ett undantag till artikel 3 och därmed måste 

principen om non-refoulement respekteras även i situationer där en stats resurser att 

hantera flyktingströmmar överväldigas.  

 EU:s regelverk och samtliga åtgärder inom ramen för EU presumeras vara förenliga 

med konventionen. Överföringar under Dublinförordningen undantas dock eftersom 

deltagande stater kan använda sig av en egen diskretionär bedömning vid beslut om 

överföringar.  

 Dublinförordningen utgör inte ett undantag till artikel 3. Konventionsstater måste 

göra en bedömning av om den asylsökande riskerar att utsättas för illabehandling i 

strid med artikel 3 som en konsekvens av en överföring under Dublinförordningen. 

Den överförande konventionsstaten kan inte automatiskt förlita sig på att den 

mottagande staten lever upp till Flyktingkonventionen och principen om non-

refoulement i och med sitt deltagande i Dublinförordningen. Den utvisande 

konventionsstaten kan inte heller förlita sig på att den mottagande staten är ett säkert 

land. EU:s medlemsstater presumeras dock leva upp till de regelverk som EU antagit 

enligt Europadomstolens praxis.  

 Asylsökande är en särskilt utsatt grupp i behov av särskilt skydd. Det lidande som en 

illabehandling i strid med artikel 3 förorsakar förstärks på grund av statusen som 

asylsökande. Att inte bistå asylsökande med basala förnödenheter kan aktualisera en 

kränkning av artikel 3. Inom gruppen asylsökande är barn och barnfamiljer extra 

sårbara och den utvisande staten är skyldig att införskaffa tillräckliga garantier om 

mottagningsförhållandenas lämplighet i den mottagande staten innan en överföring 

görs.  
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6.3 Ambiguiteter i Europadomstolens praxis 

Europadomstolens praxis uppvisar en del otydligheter och motsättningar i domskälen. En 

sammanfattning av problematiken i Europadomstolens praxis följer nedan. 

 

De beviskrav som gäller för att domstolen ska döma till fördel för den utvisningshotade är 

oklara och delvis inkonsekventa. Otydliga beviskrav och otydlig bevisvärdering gör att det är 

svårt att tyda vad som krävs för att domstolen ska anse att det finns betydande skäl att tro att 

personen står inför en verklig risk för att utsättas för illabehandling. Det finns en brist på 

systematik i bedömningarna vilket gör domstolens praxis i detta avseende vag och 

svåröverskådlig.  

 

Presumtionen om att samtliga åtgärder inom ramen för EU är förenliga med 

Europakonventionen och att samtliga medlemsstater i EU lever upp till sina förpliktelser 

enligt EU-rätten kolliderar med nödvändigheten i att göra en prövning av 

sakomständigheterna i det enskilda fallet. Detta ger den klagande en tyngre bevisbörda då 

presumtionen måste motbevisas. Presumtionen förstärker också antagandet att samtliga EU-

länder är säkra länder fastän så inte nödvändigtvis är fallet. Presumtionen äventyrar också den 

absoluta karaktären av artikel 3 då det är diskutabelt om artikel 3 i praktiken är absolut i 

förhållande till Dublinförordningen eller om Europadomstolen tillåter en viss "margin of 

appreciation" till förmån för EU-rätten. 

 

Europadomstolens praxis har tenderat att dra sig mot EU-domstolens praxis i det att man har 

använt sig av ett liknande kriterium som EU-domstolen för att avgöra ifall illabehandlingen 

uppnår den svårighetsgrad som krävs för att falla under artikel 3. Det kan bli problematiskt 

om Europadomstolens praxis flyter samman med EU-domstolens praxis kring överföringar 

under Dublinförordningen då det bidrar till att Europadomstolens praxis till viss del framtår 

som osammanhängande och förvirrande. Principen om non-refoulement så som den uttrycks i 

artikel 3 riskerar att bli relativ i förhållande till vad EU-rätten föreskriver. Europadomstolens 

roll som den institution som granskar och övervakar tillämpningen av Europakonventionens 

skydd riskerar att försvagas. 

 

Domstolen har konstaterat att asylsökande är en särskilt utsatt grupp som är i behov av särskilt 

skydd. Domstolen har dock inte klargjort vad detta skydd består i eller vad den särskilda 
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utsattheten har för betydelse för konventionsstatens skyldigheter mot denna grupp. Domstolen 

vidhåller att konventionen inte ger rätt till bostad eller ekonomiskt bistånd samtidigt som den 

anser att ett tillstånd i extrem fattigdom för asylsökande utgör en kränkning av artikel 3. 

Europadomstolen har också erkänt en vidare sårbarhet för asylsökande barn och barnfamiljer 

men inte för psykiskt sjuka asylsökande. Denna restriktivitet kring en vidare sårbarhet som 

asylsökande kan i praktiken te sig orimlig för allmänheten. Det återstår dock att se hur 

domstolens praxis i detta avseende kommer att utveckla sig.  

 

6.4 Tillämpningen av Dublinförordningen i ljuset av Europadomstolens 

praxis 

Trots EU:s försök att harmonisera medlemsstaternas asylsystem så att samtliga medlemsstater 

har ett enhetligt asylsystem kan man fortfarande visa på flera signaler som säger emot en 

sådan enhetlighet. Förbudet på överföringarna till Grekland är ett sådant exempel. Det finns 

även skillnader på hur asylsökande mottas och vilka förhållanden de lever under i de olika 

medlemsstaterna.
198

 Domstolens senaste praxis kring förhållandena i Italien och 

förvarsförhållandena i Ungern pekar också på att dessa länder inte lever upp till de standarder 

som EU har satt upp. Det finns också skillnader på hur asylskäl behandlas.
 199

  

 

Dublinförordningen är ett instrument som ska leda till en effektiv fördelning av asylärenden 

inom EU. Dess tillämpning förutsätter en snabb och systematisk handläggning för att avgöra 

vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan. Mekanismer såsom de korta 

tidsfristerna för över- och återtagande av asylsökande samt den tysta accepten medlemsstater 

emellan är skapade för att effektivisera och systematisera överföringsbesluten. För att 

Dublinförordningen ska garantera de asylsökandes säkerhet och inte kränka asylsökandes 

mänskliga rättigheter kräver dess tillämpning också att EU erbjuder ett enhetligt och 

likvärdigt skydd för de asylsökande som befinner sig på dess territorium. Europadomstolens 

praxis i fallen med Grekland, Italien och Ungern visar att samtliga medlemsstater inte 

                                                           
198

 Se AIDA:s (Asylum Information Database) verktyg för att jämföra asylsystemen i EU:s medlemsstater. En 
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exempel UNHCR:s rekommendation att stoppa överföringar av särkilt utsatta grupper till Bulgarien. UN High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR observations on the current situation of asylum in Bulgaria, 

(Refworld), " http://www.refworld.org/docid/534cd85b4.html ", lydelse 2015-09-15, s. 17. 
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 COC Nederland & Vrije Universitet (utg.), Fleeing Homophobia, (Refworld),  

"http://www.refworld.org/docid/4ebba7852.html", lydelse 2015-09-15. I rapporten kritiseras hanteringen av 

asylansökningar där förföljelsen beror på den asylsökandes sexuella läggning. Rapporten visar på skillnader i hur 

olika medlemsstater i EU ser på sexuell läggning som asylskäl. 
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erbjuder ett sådant likvärdigt skydd. Domstolens praxis visar också på att de premisser som 

Dublinförordningen bygger på inte håller. Dessa premisser diskvalificeras av 

Europadomstolen och den godtar inte att samtliga stater som deltar i Dublinförordningen 

automatiskt kan anses vara säkra länder som lever upp till sina skyldigheter under 

Flyktingkonventionen fastän EU:s medlemsstater ges ett visst handlingsutrymme i detta 

avseende. Då varje konventionsstat måste fortsätta göra en bedömning av konsekvenserna av 

en överföring under Dublinförordningen innebär det att systematiken som en effektiv 

tillämpning av Dublinförordningen kräver undermineras. Det är tydligt att förordningen 

riskerar att bli en resurskrävande och stel mekanism.  

 

Just nu står EU:s gränsstater inför en masstillströmning av flyktingar från krigshärjade delar 

av världen. I Makedonien har tusentals flyktingar hamnat i ett kaotiskt ingenmansland på sin 

flykt till Europa och EU. Dessa flyktingar är på väg från Grekland till Ungern för att sedan ta 

sig vidare till olika medlemsstater i Västeuropa.
200

 På Medelhavet har minst tusen människor 

dött hittills i år i försök att ta sig till Europas kust.
201

 Det är EU:s gränsstater som till stor del 

är första inreseland för flyktingar som reser till fots eller med båt. De blir enligt 

Dublinförordningen ansvariga för att pröva dessa flyktingars asylskäl och bevilja de eventuellt 

skydd. Incitamenten för de medlemsstater som ligger vid EU:s gränser att vara restriktiva med 

att öppna sina gränser och till och med skapa hinder för att tillåta inträde blir därmed många. 

Det senaste exemplet är Ungerns byggande av en mur för att förhindra migranter från att 

passera dess gränser.
202

 Hur EU ska hantera denna tillströmning av personer på flykt utan att 

det utsätter gränsstaternas resurser och asylsystem för enormt tryck är en utmaning som 

framstår som oövervinnerlig om det samtidigt ska ske en fullständig tillämpning av 

Dublinförordningen. Europadomstolens praxis visar på att Dublinförordningen inte är ett 

effektivt rättsinstrument så länge diskrepanserna i olika medlemsstaters asylsystem består och 

särskilt där diskrepanserna är så pass stora att de kan aktualisera ett anspråk under artikel 3.   

 

De brister som gränsstaterna uppvisar och har fått kritik för i Europadomstolens praxis är 

kopplade till bristande kapacitet och resurser att hantera antalet skyddsbehövande i 
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konventionsstaten. Med den tillströmning som nu sker, framförallt som en konsekvens av 

inbördeskriget i Syrien, är det av särskild vikt att fördelningen av asylärenden bland EU:s 

medlemsstater är hållbar. Risken är annars att fler medlemsstaters asylsystem kollapsar på 

samma sätt som i Grekland. För att undvika att hamna i en situation som den i Grekland bör 

EU:s beslutsfattare eventuellt se över möjligheten att skapa ett taksystem för hur många 

asylsökande en stat kan förväntas ansvara för under Dublinförordningen. Antagandet att 

samtliga medlemsstater är säkra länder är inte hållbar och äventyrar de asylsökandes säkerhet 

och rätt till skydd mot refoulement. Principen om non-refoulement bör få prioritet över en 

effektivisering av EU:s gemensamma asylprojekt då den är grundläggande för flyktingrätten 

och en del av den internationella sedvanerätten.  
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