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1. Inledning 
 

1.1. Introduktion 

“Refugee law remains the unwanted child of states.”1  

          Följande redogörelse ämnar behandla asylrätt. Ämnet är ständigt aktuellt, berör 

politiskt känsliga frågor och är inte sällan svårt att strukturera i praktiken. Här behöver inte 

göras en särskilt djupgående redogörelse för hur akut situationen är för asylrätten i Europa. 

Antalet människor på flykt i världen är för närvarande på sin högsta nivå sedan andra 

världskriget.2 Det finns mot bakgrund av detta all anledning till uppmärksamhet från 

juridiskt håll kring hur de regleringar som är tänkta att koordinera och styra detta fenomen 

fungerar i teori och praktik. 

          Asylrätten är till sin natur internationell och styrs för EU:s medlemsstaters del 

övervägande av unionsrätt. En central del av denna reglering utgörs idag av de rättsakter 

som i dagligt tal benämns Dublinsystemet,3 och det är detta system som är föremål för denna 

uppsats. Undersökas ska den så kallade ömsesidighetsprincipen, och denna princips relation 

till non-refoulementprincipen. Principen om ömsesidighet kan i korthet beskrivas som 

rättsgrundsatsen att alla länder som deltar i EU:s asylsamarbete presumeras vara säkra 

länder.4 Att de är säkra innebär att de följer Flyktingkonventionen,5 och att stater i samarbetet 

därmed anses kunna överföra asylsökanden mellan sig utan att den översändande staten 

måste företa undersökningar av förhållandena i mottagarstaten. Non-refoulementprincipen 

är förbudet mot att utvisa eller utlämna en person till ett land ifall vederbörande därigenom 

riskerar att utsättas för tortyr eller annan förnedrande eller omänsklig behandling.6 Denna 

rättsgrundsats återfinns i en rad folkrättsliga överenskommelser. Det är i dagens läge inte  

helt självklart att de två principerna är kompatibla, något som har givit upphov till debatt 

                                                           
1 Se Byrne, Rosemary & Shacknove, Andrew The Safe Country Notion in European Asylum Law, Harvard 

Human Rights Journal nr 9, 1996: 185-228, s. 187. 
2 Se UNHCR Asylum Trends 2014: Levels and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2015, finns till-

gänglig på http://www.refworld.org/docid/5513bd3b4.html.  
3 Dublinsystemet, som är det begrepp som används i denna uppsats, är ett samlingsnamn för 

Dublinförordningen och förordningarna angående Eurodac och DublinNet. De två senare finns till för att 

underlätta Dublinförordningens implementering, se avsnitt 4.1.  
4 Se 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), preambel 3. 
5 Se avsnitt 2.2.2. 
6 Se exempelvis definition i Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning, antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1984 (Tortyrkonventionen). 

http://www.refworld.org/docid/5513bd3b4.html
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under de senaste två decennierna. Målet för kritiken har ofta rört både dels 

ömsesidighetsprincipens inherenta legitimitet, dels densammas praktiska funktionalitet.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande arbete är att analysera innebörden och legitimiteten av 

ömsesidighetsprincipen i Dublinsystemet, och huruvida den kan anses stå i strid med non-

refoulementprincipen. Ytterligare ett syfte är att diskutera huruvida det finns andra faktorer 

i Dublinsystemet som har inverkan på de två principernas relation. Slutligen är ett syfte att 

undersöka gällande rätt ur ett de lege ferenda-perspektiv.  

För att nå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras:  

- Vad innebär ömsesidighetsprincipen i Dublinsystemet och kan den anses strida mot 

principen om non-refoulement?  

- Finns det andra faktorer i Dublinsystemet som påverkar ömsesidighetsprincipens 

legitimitet i färhållande till non-refoulementprincipen, och på vilket sätt? 

- Finns det möjliga åtgärder för att minska eventuell problematik? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Inledning 

En juridisk metod kan beskrivas som det sätt på vilket juristen går tillväga för att nå svar på 

ställda frågeställningar. Flera olika metoder står att finna.7 Vilken metod som väljs beror i 

hög grad på vad för roll juristen har i sitt arbete; rättshistoriker, språkvetenskapare eller 

kanske praktiskt verksam jurist.8 Ämnet för förevarande arbete kan med anledning av sitt 

mångtydiga rättsområde ge upphov till frågor vad gäller det metodologiska angreppssättet. 

Uppsatsen ska beröra dels unionsrätt, dels internationell folkrätt. Svensk nationell rätt är inte 

aktuell. 

                                                           
7 Till skillnad från den inte helt ovanliga missuppfattningen att ”en allmän juridisk metod” är liktydigt med 

vad alla jurister ägnar sig åt, jfr Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk 

reflektion, , Juridisk Publikation, jubileumsnummer 2014, s. 211-226, s. 211. 
8 För en god redogörelse om detta, se Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, en lärobok i 

allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts Juridik, Vanda, Finland, s. 411 ff. 
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1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden är det klassiska tillvägagångsättet i rättsvetenskapliga 

uppsatser.9 En exakt definition av metoden står inte att finna, utan varianterna är många. En 

av dessa definitioner hävdar att juristen genom ”juridisk metod söker konstruera och 

systematisera gällande rätt”.10 Från författarens sida kan tilläggas att metoden i centrala drag 

innebär en tillämpning av den svenska rättskälleläran, det vill säga analys av lagstiftning, 

praxis, förarbeten och doktrin.11 Genom dessa verktyg söker juristen på ett systematiskt rätt 

utstaka vad gällande rätt är inom ett utvalt rättsområde.  

          Denna uppsats ska som beskrivet undersöka innebörden av Dublinsystemets 

ömsesidighetsprincip. Därtill ska principens förhållande till viss internationell rätt utredas. 

Ett sådant mål passar sig delvis för en tillämpning av en rättsdogmatisk metod. Med andra 

ord ska aktuella rättsakter, praxis och litteratur, samt förarbeten i de fall sådana står att finna, 

analyseras för att nå svar på de frågeställningar som ställts i inledningsavsnittet. Den 

rättsdogmatiska metoden kan dock inte ensam användas för att nå dessa svar, utan måste 

som i nästa avsnitt ska förklaras kompletteras med den EU-rättsliga metoden. 

           

1.3.3 EU-rättslig metod  

Arbetet behandlar till stor del EU-rätt, då asylrätten tillhör exklusiv EU-kompetens.12 

Därmed blir den EU-rättsliga metoden aktuell. EU-rättslig metod kan sägas syfta till att med 

EU:s egna rättskällelära som utgångspunkt analysera unionsrätten.13 Själva dess 

angreppssätt kan enligt författaren till viss del sägas påminna om den rättsdogmatiska 

metodens, då båda metoderna eftersträvar att genom analys av rättskällor utstaka gällande 

rätt.  

          Avgörande skillnader mellan metoderna finns dock. Unionsrätten nyttjar en för svensk 

rätt främmande rättskällelära och därtill i stor utsträckning andra tolkningsmetoder. 

Rättskällorna består av skriven rätt, allmänna rättsprinciper, EU-domstolens praxis, andra 

rättsordningar samt doktrin.14 Ett exempel på en etablerad rättskälla som saknar svensk 

                                                           
9 Och därtill i svenskt juridiskt arbete generellt, jfr Svensson, i not 4 a.a., s. 212 ff. 
10 Se Asp, Petter, Om rättsvetenskapen, Stencil, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 
11  Se Vogel, Hans-Heinrich, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter & Bernitz, Ulf, Finna 

rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts Juridik, 11:e uppl., Mölnlycke 2010, s. 29 f. 
12 Se mer om detta i avsnitt 3.2. 
13 För en ingående redogörelse om denna metod, se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: 

teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, passim. 
14 Se Strömholm, i not 8 a.a., s. 322. 
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motsvarighet är unionsrättens preambler. Dessa ger uttryck för ändamål bakom rättsakten i 

fråga.15 Vid en jämförelse skulle de närmast kunna liknas vid den svenska rättens 

lagförarbeten, en rättskälla som EU-rätten inte lägger särskild vikt vid.16   

          Rättsskiparens betydelse i den EU-rättsliga metoden är därtill annorlunda. EU-

domstolens domar har en oumbärlig roll för unionsrättens utveckling, och domstolen är en 

självständig aktör som präglas av medvetenhet om sin roll i EU:s integrationsprocess.17 

Slutligen är allmänna rättsprincipers ställning som rättskälla ett fenomen som skiljer sig från 

den svenska rätten.18 Dessa påverkar därtill de tolkningsmetoder som används, då EU-

rättsakter i allmänhet ytterst ska tolkas utifrån dessa.19 Exempel på tunga unionsrättsliga 

principer är de rörande lojalitet och subsidaritet.20  EU-domstolen använder sig vidare i 

jämförelsevis stor utsträckning av teleologisk tolkning, där en rättsakts ändamål och 

sammanhang kan tillmätas större betydelse än dess ordalydelse.21  

          Vid vissa typer av rättskällor bör en uppsats med förvarande frågeställning använda 

den EU-rättsliga metoden. Detta rör framförallt EU-domstolens praxis. För att få full 

förståelse för domstolens domar, med deras särpräglade tolkningsprinciper och fokus på 

europeisk integration, är det nödvändigt att vid analys av dessa använda EU-rättslig metod. 

Att enbart begagna sig av denna metod skulle emellertid inte vara tillräckligt. Förevarande 

arbete behandlar till inte obetydlig del också folkrätt, och har därtill till syfte att analysera 

just gällande EU-rätt i förhållande till folkrättsliga skrivelser. Också Europadomstolens 

praxis är central i behandligen av ämnet. Den EU-rättsliga metoden passar inte utmärkt för 

analyser av dessa rättskällor. Mer användbar är den dock vid analys av EU-rättsliga 

dokument i sig, och EU-domstolens tolkning av desamma.  

          Mot bakgrund av gjorda resonemang har följande arbete skett enligt en kombination 

av rättsdogmatisk metod och EU-rättslig metod. Som utgångspunkt har den rättsdogmatiska 

metoden använts, men detta har kompletterats av den EU-rättsliga metoden i de fall det är 

EU-rättskällor som har varit föremål för uttolkning.            

 

                                                           
15 Se FEUF artikel 296.2. 
16 Se Strömholm, i not 8 a.a., s. 265 f. 
17 Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4:e uppl., Norstedts Juridik, Mölnlycke, 

2010, s. 65. 
18 Se Hettne & Otken Eriksson, i not 13 a.a., s. 37. 
19 Se ibid. 
20 Se FEU artikel 4.3 respektive 5.3. 
21 Jfr Hettne & Otken Eriksson, i not 13 a.a., s. 36 f. 
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1.3.4 Material 

När det unionsrättsliga materialet har bearbetats har utgångspunkten varit att detta är massivt 

och måste hanteras målinriktat. Fokus har lagts på relevanta EU-förordningar och  i vissa 

fall direktiv. Även EU-domstolens praxis har utretts nogsamt, då rättsskipningen inom 

unionsrätten som nämnts i metodavsnittet har en särskilt framträdande roll. Vad gäller 

unionsrätt har EU-kommissionens uttalanden och utvärderingar av Dublinsystemet varit 

värdefulla, även om de inte kan anses väga lika tungt som domstolspraxis. Vid sidan av detta 

är också Europadomstolen mycket central för förevarande arbetes frågeställningar, och 

också denna instans domar har undersökts. Även enstaka rättsfall från nationell nivå har lyfts 

i de fall relevans finns. Folkrättsliga traktater och deklarationer av intresse har naturligen 

varit centrala att undersöka, och detsamma gäller allmänna folkrättsliga principer. Även 

officiella kommentarer från FN-organ angående principer och tolkning av traktater har 

använts.  En notis som bör göras är att EU- och Europadomstolen vid bedömning av 

förhållanden i de olika medlemsstaterna lagt betydande vikt vid icke-statliga organisationers 

utsagor. Med anledning av detta har även författaren till detta arbete tillåtit sig nyttja dessa 

som källor för att utstaka vartåt gällande rätt synes vara på väg. Ett slutligt steg har även 

varit att utreda den mångfacetterade litteratur som finns på området.  

          Asylrätt är ett territorium som vållar debatt, något som också framträder med tydlighet 

i den juridiska doktrinen. Med anledning av detta har viss försiktighet tillämpats när arbetet 

med att granska det skrivna har genomförts. Det bör även noteras att ämnet för uppsatsen är 

oerhört aktuellt, och att den nu gällande Dublin III-förordningen trädde ikraft så sent som år 

2014. Med anledning av detta riskerar en inte obetydlig del av litteraturen kring denna vara 

av ett mer spekulativt slag, istället för rationellt utvärderande. I ett försök att undkomma 

denna problematik och få en mer balanserad och gedigen bild har fokus också lagts vid 

tidigare versioner av förordningen och synpunkter på desamma. Ett sådant förfarande torde 

inte medfara några större problem då, vilket ska redogöras för närmre i arbetet, essensen i 

de olika versionerna förblir likartad.  

          Slutligen är själva mängden skrivet material inom asylrätt värd att belysa. Ett arbete 

av aktuell karaktär och omfattning kan ingalunda göra anspråk på att undersöka all central 

litteratur, men ambitionen har varit att fånga upp de stora drag som tycks återkomma i många 

av de relevanta verken. Detsamma gäller den omfattande domstolspraxis som utarbetats på 

nationell, mellan-, och överstatlig nivå. Förhoppningsvis har det ändå gått att ringa in det 

som är viktigast.       
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1.4 Avgränsning 

 

Ämnet för uppsatsen är mångtydigt och påverkas av många faktorer. För att kunna ge en mer 

förståelig bild av ömsesidighetsprincipen i sin kontext har också vissa andra principer i 

Dublinsystemet och EU:s asylsystem redogjorts för. Anledningen till detta är att principen 

om ömsesidighet inte agerar allena för att uppnå sina syften och inte heller ensamt är grund 

till eventuell problematik. Målet har emellertid varit att utelämna andra, om än centrala, 

bestämmelser i Dublinsystemet. Någon mer omfattande allmän redogörelse för regler i 

Dublinsystemet har således inte gjorts, utan fokus har lagts på de principer och faktorer som 

påverkar ömsesidighetsprincipen och dess konsekvenser direkt. Ett liknande 

tillvägagångssätt gäller redogörelsen för non-refoulementprincipen. Vikt har lagts vid de 

delar av principens tolkning och tillämplighet som är mest relevanta i relation till 

ömsesidighetsprincipen och uppsatsens frågeställningar.  

           

1.5 Disposition 

Arbetet kommer efter detta avsnitt att inledas med en redogörelse för hur den nuvarande 

regleringen av non-refoulementprincipen är uppbyggd. Det kommer att ske genom en 

genomgång av aktuella folkrättsliga traktater samt en diskussion kring huruvida principen 

kan anses utgöra en allmän folkrättslig princip i form av jus cogens. Detta efterföljs av en 

kort bakgrund om hur EU:s asylsystem är organiserat. I arbetets nästkommande del 

presenteras Dublinsystemet, och en genomgång görs av de olika EU-konventioner och -

förordningar som utgör denna reglering. Här diskuteras också ömsesidighetsprincipen och 

andra relevanta rättsprinciper närmre, samt presenteras och diskuteras kritik som lyfts mot 

dessa. Angreppssättet kommer närmast att vara kronologiskt i denna del, med redogörelser 

inte bara kring den senaste Dublinförordningen, utan även de tidigare. Detta 

tillvägagångssätt har valts för att öka förståelsen för de relevanta principernas och 

undantagens framväxt och nuvarande innebörd.           

          I efterföljande avsnitt ska även relevant praxis från Europadomstolen och EU-

domstolen redogöras för. Slutligen ska en egen diskussion föras kring ömsesidighets-

principens innebörd och legitimitet, samt huruvida den och non-refoulementprincipen kan 

existera tillsammans i nuläget. 

 



11 
 

2. Principen om non-refoulement 
 

2.1 Inledning 

Principen om att en stat inte får utvisa en person till en annan stat om vederbörande där 

riskerar att utsättas för tortyr eller liknande behandling hänvisas ofta till som det kanske mest 

centrala fundamentet i internationell flyktingrätt.22 Vidare anses den vara den mest 

ingripande begränsningen i staters möjlighet att förlita sig till asylsökandens möjlighet till 

skydd annorstädes.23 Begreppet kommer ur franskans refouler, och kan översättas med 

”trycka tillbaka” eller ”driva tillbaka” i den meningen att driva tillbaka en fiende i krig.24 

Särskilt ny är principen inte – första gången den uttrycktes i en internationellt bindande 

konvention var i den flyktingkonvention som undertecknades år 1933.25  

 

2.2 Regleringar av non-refoulement 

2.2.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

En naturlig utgångspunkt för en redogörelse av den nutida internationella regleringen av 

asylrätten och non-refoulementprincipen är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.26 

Mest central för denna uppsats kan sägas vara artikel 14, vilken stadgar att var och en har 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Det engelska begreppet ”enjoy” 

valdes, efter hårda förhandlingar, som en avvägning för att säkra att medlemsstaterna skulle 

få behålla sin territoriella integritet.27 I sin ingress kallar deklarationen reglerna för ”en 

gemensam norm” och det bör nämnas att resolutioner som den aktuella inte helt säkert är 

juridiskt bindande, utan snarare kan ses som riktlinjer för medlemsstaterna.28 Emellertid har 

                                                           
22 Se Gammeltoft-Hansen, Thomas, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of 

Migration Control, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 44. 
23 Se Hathaway, James C. & Foster, Michelle, The Law of Refugee Status, 2 uppl., Cambridge University 

Press, Cambridge, 2014., s. 36. 
24 För en mer ingående lingvistisk redogörelse, se Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam, Jane, The Refugee in 

International Law, 3 uppl., Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 201. 
25Se Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, antagen i Geneve den 28 oktober 1933, trädde i 

kraft den 13 juni 1935. 
26 Se FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948, Resolution 

217 (III). 
27 Se O’Nions, Helen, Asylum – A Right Denied: A Critical Analysis of European Asylum Policy, Ashgate 

Publishing, Dorchester, 2014, s. 7. 
28 Se Fischer, David, Mänskliga rättigheter: en introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik, Mölnlycke, 2015, s. 

20. 
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det uttryckts att artiklarna i deklarationen trots detta mycket väl kan anses vara del av den 

internationella folkrätten.29 

 

2.2.2 FN:s flyktingkonvention 

Här ska börjas med att nämna att internationella konventioner är bindande för de stater som 

ratificerar dem, något som etableras genom Wienkonventionen om traktaträtten.30  

          Den mest centrala internationellt bindande överenskommelsen på asylrättens område 

torde kunna sägas vara FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning,31 och i 

anslutning till denna 1967 års protokoll med samma namn.32 Protokollet kom i praktiken till 

för att avlägsna den geografiska begränsning som funnits i 1951 års konvention, då denna 

anpassats för att passa europeiska flyktingar i samband med andra världskriget. Nya krav 

framställdes på en mer universell definition, delvis med anledning av de afrikanska stater 

som under andra hälften av 1900-talet frigjorde sig från sina kolonialherrar, och de 

flyktingvågor som uppstod härav.33   

          I Flyktingkonventionens artikel 1.A.2 presenteras den nuvarande definitionen av 

termen flykting. Den som är att anse som flykting kan i korthet sägas vara den som i 

”anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp, eller politiska åskådning” befinner sig i ett annat land än 

sitt ursprungliga. Mycket kan sägas och har sagts om denna definition. Då varken 

konventionen eller protokollet ifråga genererade ett nytt rättskipande forum för tolkning av 

begreppet, har det istället lämnats till de nationella domstolarna att tyda dess innebörd.34  

          Artikel 33 i Flyktingkonventionen definierar för första gången det för detta avsnitt 

mest relevanta begrepp; principen om non-refoulement.  

  

”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting 

till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras 

                                                           
29 Se ibid. 
30 Se Wienkonventionen om traktaträtten, antagen i Wien den 23 maj 1969 (Wienkonventionen). 
31 Se Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, antagen av FN:s generalförsamling den 14 

december 1950, Resolution 429 (V) (Flyktingkonventionen). 
32 Se Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, antogs av FN:s generalförsamling den 16 december 

1966, Resolution 2198 (XXI). 
33 Se Zimmerman, Andreas (red.) The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Pro-

tocol, Oxford University Press, 2011, s. 70. 
34 Se Goudappel, Flora & Raulus, Helena, Introduction, Goudappel, Flora & Raulus, Helena (red.) The future 

of asylum in the European Union: Problems, proposals and human rights, T.M.C. Asser Press, Berlin, 2011, 

s. 1-14, s. 2. 
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religion, nationalitet, tillhörighet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 

åskådning”. 

 

Ett undantag fastställs i artikel 33.2 för flyktingar vilka det föreligger skälig anledning att 

betrakta som en fara för det mottagande landets säkerhet, alternativt om de är dömda för 

synnerligen grova brott och därigenom utgör en samhällsfara.  

 

2.2.3 FN:s tortyrkonvention 

FN:s tortyrkonvention35 stadgar, förutom ett generellt absolut förbud mot tortyr, även en 

variant av non-refoulementprincipen. I dess artikel 3 fastslås att: 

”Ingen konventionsstat ska utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan 

stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle vara i fara för att 

utsättas för tortyr.”  

Andra stycket i artikeln är också relevant:  

”För att fastställa huruvida sådan anledning föreligger, ska de behöriga 

myndigheterna beakta alla hänsyn av betydelse, vari i förekommande fall även ska 

inbegripas förekomsten i den berörda staten av ett konsekvent handlingsmönster av 

grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de mänskliga rättigheterna”.  

I detta centrala stycke stadgas att stater som önskar utlämna en person inte kan förhålla sig 

passiva till risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i den stat som ska motta personen. 

Någon form av undersökning av mottagarstaten måste göras för att försäkra sig om att 

förhållandena för den enskilde ska vara legitima. Innebörden av stycket är omtvistad och till 

stor del utvecklad genom praxis, något som ska återkommas till i avsnitt 2.5. 

 

2.2.4 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

ICCPR har sina rötter i samma process som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och 

övervakas av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.36 I ICCPR artikel 7 finns det stadgat 

                                                           
35 Se not 6. 
36 Se Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling 

den 16 December 1966, resolution 2200A (XXI). Engelsk lydelse: International Covent on Civil and Political 

Rights. 
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ett förbud mot tortyr samt grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Vidare etableras att utlänningar som lagligt befinner sig på en konventionsstats territorium 

tillåts endast utvisas efter beslut som fattats i ”laga ordning” i artikel 13. Konventionens 

tortyrförbud har av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter förklarats också innefatta en 

princip om non-refoulement.37 Denna non-refoulementdefinition får anses bredare än den 

som kommer till uttryck i Tortyrkonventionen, då den innefattar inte endast tortyr, utan 

också grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.  

 

2.2.5 EU:s rättighetsstadga 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna (rättighets-

stadgan)38 deklarerades år 2000, även om dess verkliga legala status ansågs osäker fram till 

2009 då den införlivades med Lissabonfördraget.39 Som del av fördraget utgör den 

primärrätt,40 och i linje med detta ska övriga förordningar och direktiv tolkas i enlighet med 

dess bestämmelser.41  

          Rättighetsstadgan innehåller flera regler som är relevanta för förevarande arbete. Dels 

återfinns där ett allmänt förbud mot tortyr i dess fjärde artikel, dels ett erkännande av non-

refoulementprincipen i artikel 19. Utöver detta anges i artikel 18 att rätten till asyl ska 

garanteras och att det ska ske i enlighet med Flyktingkonventionen. Angående 

asylbestämmelsen är det viktigt att skilja mellan rätten att söka och att beviljas asyl. Den 

sistnämnda rätten erkänns inte enligt artikel 18, då det i praktiken skulle innebära att EU-

medlemsstater inte skulle kunna sända asylsökande mellan sig. En situation av det slaget 

skulle underminera idén bakom den gemensamma asylpolitiken.42 Värt att nämna kan också 

                                                           
37 Se Human Rights Committee, General Comment 20, Article 7 (Forty-fourth session, 1992), Compilation of 

General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994), paragraf 9, tillgänglig på 

https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm.  
38 Se Europeiska unionens stadga för de mänskliga rättigheterna (2000/C 364/01). 
39 Se Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, undertecknades 

den 1 december 2009. Stadgan hade dock redan innan referats till vid tolkning av rättigheter (se exempelvis 

Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie, mål C‑465/07, dom 17 februari 2009).  
40 Se artikel 6. 
41 Se artikel 51. 
42 Se Hailbronner, Kay (red.) EU Immigration and Asylum Law: Commentary on EU Regulations and Direc-

tives, Hart Publishing, München, 2010, s. 19, samt Battjes, Hemme, European Asylum Law and International 

Law (ingår i Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Guild, Elspeth & Niessen, Jan (red.) vol. 8) 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006, s. 113. 

https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm
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vara att stadgan inte får tolkas så att den inskränker skyddet enligt Europakonventionen, 

internationell rätt eller ”gemensamma konstitutionella traditioner.”43  

 

2.2.6 Europarådet och Europakonventionen 

Europarådet grundades år 1949 och består idag av 47 medlemsstater.44 Det främsta resultatet 

av detta projekt är den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 

vilken trädde ikraft år 1953.45 Konventionen väcker intresse av två anledningar. För det 

första är klagorätten enligt konventionen inte begränsad till medlemsstaterna i sig, utan 

innefattar även enskilda och icke-statliga organisationer.46 För det andra upprättar 

konventionen i sin artikel 19 ett rättsskipande organ, Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna, vilket enbart finns för att handlägga mål uppkomna med anledning av 

konventionen. Domstolens domar är bindande för medlemsstaterna,47 och då inte endast för 

de som är parter i ett mål.48 Dock saknas direkta sanktioner vid icke-följande av 

konventionen. En intressant detalj är att Fördraget om den Europeiska unionen (FEU) 

stadgar att EU ska ansluta sig till Europakonventionen, att konventionen ska anses ha samma 

rättsliga värde som fördraget samt att dess rättigheter ska anses vara en del av unionsrätten i 

form av allmänna principer.49 Det kan sägas vara tydligt att alla EU:s medlemsstater anses 

bundna av Europakonventionen. 

          Mest relevant för förevarande redogörelse torde konventionens artikel 3 vara. Här 

hittas ytterligare ett strikt förbud mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande 

behandling. Artikeln har varit mycket central i utformningen av non-refoulementprincipen, 

och detta med anledning av Europadomstolens välutvecklade praxis i frågan.  

          Det rättsfall vilket brukar anses praktiskt ha utformat principen för första gången är 

Soering mot Förenade kungariket.50 Fallet rörde en tysk medborgare som åtalades för mord 

                                                           
43 Se artikel 53. 
44 Information hämtad från Europarådets officiella hemsida, tillgänglig på http://www.coe.int/en/web/about-

us/who-we-are.  
45 Se Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, antagen den 4 november 1950 

(Europakonventionen).  
46 Se artikel 34. 
47 Se Keller, Hellen & Stone Sweet, Alec (red.) A Europe of Rights – The Impact of ECHR on National Legal 

Systems, Oxford University Press, Wiltshire, 2008, s. 3. 
48 Åtminstone anser domstolen själv det; se Irland mot Förenade Kungariket, appl. no. 5310/71, dom 18 

januari 1978, p. 154. 
49 Se FEU artikel 6.1-3. Än har EU emellertid inte anslutit sig till konventionen. 
50 Se Soering mot Förenade kungariket, appl. no. 17038/88, dom 7 juli 1989. 

http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are
http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are
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i USA och flydde till Storbritannien. Inför hotet om utlämning till USA, där han skulle 

riskera att dömas till döden, vände sig den misstänkte till Europadomstolen.  

          Flera viktiga uttalanden gjordes i domen. Dels fastslogs att det i konventionens artikel 

3 inte endast ingår ett förbud mot tortyr, utan också ett förbud mot utlämning till en stat där 

den enskilde riskerar att utsättas för sådan behandling. Förbudet skulle vara absolut, och 

undantag vid exempelvis krig eller nödlägen skulle inte förekomma. Tvärtom ansågs 

förbudet inkapsla ett fundamentalt värde för de demokratiska stater som utgör Europarådet. 

Utlämning under omständigheter där det förelåg påtagliga grunder för att det fanns en 

konkret risk för otillåten behandling i mottagarstaten skulle därmed rakt strida mot ”the spirit 

and intendment of the article”.51 Vidare innebar det faktum att Tortyrkonventionen har ett 

uttryckligt förbud mot non-refoulement inte att ett sådant förbud måste vara explicit även i 

Europakonventionen för att ändå föreligga.52 Det hävdades att de skyldigheter som artikel 3 

innehöll oundvikligen innefattade en bedömning av förhållandena i staten som lämnat 

begäran om utlämning.53 Någon mer detaljerad redogörelse för hur denna bedömning ska 

utföras gjordes inte. Måhända ansågs det inte nödvändigt för domstolens slutsats. 

          Soering mot Förenade kungariket utvidgade följaktingen innebörden av artikel 3 i 

Europakonventionen, då det fastslogs att utlämning till en stat där fara förelåg för tortyr-

liknande behandling föll under artikelns tortyrbestämmelse. 

 

 

2.3 Principen som jus cogens 

Förutom de rättsakter som redogjorts för ovan har det argumenterats för att principen om 

non-refoulement existerar som en del av den tvingande internationella folkrätten i form av 

jus cogens. Detta begrepp har funnits i olika former ända sedan Grotius dagar, men fick 

officiellt fotfäste framförallt efter andra världskriget54 och finns idag uttryckt i Wien-

konventionens artikel 53. Där stadgas att traktater som strider mot ”tvingande allmänna 

folkrättsnormer” är ogiltiga. Därtill fastställs det i artikel 64 att jus cogens också gäller 

retroaktivt, då uppkomst av en ny sådan norm ogiltigförklarar också redan existerande 

                                                           
51 Se p. 88. 
52 Se ibid. 
53 Se p. 91. 
54 Se Allain, Jean, Insisting on the Jus Cogen Nature of Non-Refoulement, Van Selm, Joanne, Kamanga, 

Khoti, Morrison, John, Nadig, Aninia, Špoljar-Vržina, van Willigen, Loes, (red.) The Refugee Convention at 

Fifty, a view from Forced Migration Studies, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2003, s. 82. 
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traktater som bryter mot sådana normer. Det enda sättet att ändra en tvingande folkrättsnorm 

är genom uppkomsten av en ny norm av samma karaktär.55  

          Principen om non-refoulement synes otvivelaktigt ha karaktär av jus cogens.  Det 

första uttalandet kring detta gjordes av UNHCR, när strax under 60 stater deklarerade att 

non-refoulementprincipen ”was progressively acquiring the character of a peremptory rule 

of international law”.56 Sedan dess har ett stort antal uttalanden gjorts av olika aktörer, där 

som illustration kan anges Council of the International Institute of Humanitarian Law.57 Som 

grund för deras tes, att principen var att ses som jus cogens, anfördes följande: ingen stat 

hade med argumentet att refoulement var tillåtet enligt internationell folkrätt under det 

senaste halvseklet utvisat en person med flyktingstatus till en plats där vederbörande 

riskerade sina rättigheter. Om utvisning i strid med principen skedde hävdade i regel staten 

istället att personen inte ansågs uppfylla flyktingkriterier eller att ett lagligt undantag 

förelåg.58 En hänvisning kan också ske till att Internationella domstolen har uttalat att det 

inte krävs att alla delar av en princip tillämpas på ett exakt sätt för att den ska anses ha fått 

status som del av den internationella folkrätten.59 Vad som är nödvändigt är att stater 

generellt uppför sig i enlighet med regeln, och att när de bryter mot den så ses det just som 

en kränkning och inte ett försök att ändra regeln.60 Om en stat bryter mot en princip och 

försvarar sig genom att hävda att ett undantag föreligger, stärker det snarare än försvagar 

regeln som en del av internationell folkrätt.61 Slutsatsen torde med anledning av detta 

rimligtvis vara just att principen om non-refoulement är att ses som en tvingande folkrättslig 

norm. Ett sådant konstaterande skulle, som beskrivet ovan, medföra att även stater som inte 

är parter till de internationella konventioner vilka erkänner principen alltjämt är bundna av 

den enligt folkrättsliga rättsgrundsatser.  

                                                           
55 Se artikel 53. 
56 Se Executive Committee Conclusion No. 25, (1982), General Conclusion on International Protection, ingår 

i Conclusions adopted by the Executive Committee on the International Protection of Refugees, 1975-2009 

(Conclusions No. 1-109), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Division of Inter-

national Protection Services, UNHCR, december 2009, para b). 
57 Se Dragan European Foundation, San Remo Declaration on the Principle of Non-refoulement (Sept. 2001), 

ingår i Baldini, Stefania & Ravasi, Guido (red.) Refugees: A continuing challenge, 25th Round Table on Cur-

rent Problems of International Humanitarian Law within the Global Consultations on International Protection 

of Refugees, launched by the United Nations High Commissioner for Refugees, San Remo, 6 - 8 September 

2001, s. 196. 
58 Se ibid., s. 197. 
59 Se Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States of America, 

ICJ Reports, 1984, s. 168,  p. 186. 
60 Se ibid. 
61 Se ibid. 
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2.4 Principens räckvidd 

Trots principens vitt erkända betydelse är dess räckvidd långt ifrån fastslagen, och nationella 

domstolar har valt att tolka den på olika sätt. Framförallt sker en livlig diskussion kring 

geografiska spörsmål. Detta rör närmare bestämt huruvida principen enbart gäller 

asylsökanden som redan befinner sig i landet ifråga, eller om den även ska appliceras på 

sådana som har nått till statens gräns men inte längre. Trots att det ordentligt inskränker 

principens tillämpning synes det luta åt en tolkning som leder till det förstnämnda.62 

Möjligen är anledningen att principen inte ska skapa incitament för människor att genom 

olagliga metoder korsa gränser för att få en mer förmånlig behandling.63  

          Slutligen förekommer en än mer långtgående tolkning om att, i de fall stater i realiteten 

kontrollerar även områden utanför sina officiella gränser, exempelvis utanför en kust, ska de 

vara ansvariga för att tillse principens tillämpning även i dessa territorier.64 Noteras kan även 

att principen anses vara applicerbar också på flyende som inte har erkänts formell 

flyktingstatus,65 då det inte vore önskvärt ifall stater skulle kunna undkomma skyldigheter 

enligt principen genom att undvika att ens pröva asylsökningar.66 Givetvis kompletteras 

detta faktum av att många stater som är parter till Flyktingkonventionen också är bundna av 

Tortyrkonventionen, vilken i sin non-refoulementbestämmelse inte har någon begränsning 

som hänför sig till den utlämnades flyktingstatus.  

          Angående principens räckvidd ska slutligen sägas att det område den enskilde inte får 

utlämnas till inte enbart gäller vederbörandes ursprungsstat, utan varje territorium där han 

eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller annan förbjuden behandling.67 Det är därtill väl 

etablerat att ett förbud också föreligger mot indirekt refoulement eller så kallad 

”kedjerefoulement”.68 Detta uttryck innebär att det inte är tillåtet att utlämna en person till 

                                                           
62 För ingående redogörelse angående de olika tolkningssätten, se Gammeltoft-Hansen, i not 22 a.a., s. 45 f. 
63 Se exempelvis det berömda agerandet av USA då man aktivt hindrade båtflyktingar från Haiti från att nå 

amerikanska stränder. USA argumenterade att skyldighet till iakttagande av non-refoulement uppstod först då 

flyktingar inträtt på en stats territorium. För mer om detta, se Legomsky, Stephen, The USA and the Carib-

bean Interdiction Program, International Journal of Refugee Law, nr 3-4, September/December 2006, s. 677-

695. 
64 Se Gammeltoft-Hansen, i not 22 a.a., s. 46. 
65 Se Executive Committee Conclusion No. 6 (1977), Non-Refoulement, ingår i Conclusions adopted 

by the Executive Committee on the International Protection of Refugees, 1975-2009 (Conclusions No. 1-

109), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Division of International Protection 

Services, UNHCR, december 2009, p. c).   
66 Se Goodwin-Gill & McAdam, i not 24 a.a., s. 205. 
67 Se Lauterpacht, Elihu & Bethlehem, Daniel, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: 

Opinion, ingår i Refugee Protection in International Law, Global Consultations, 1 January 2003, UNHCR, 

2003, s. 122.  
68 Se exempelvis Europadomstolen i avsnitt 5.2.1. 
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ett land som, även om inte den staten utsätter personen för tortyr eller liknande behandling, 

risk finns att staten i nästa led utlämnar vederbörande till en stat där sådan fara föreligger.69 

Förbudet mot refoulement gäller också i fall där personer sökt skydd i en stats 

extraterritoriella beskickningslokaler. I ett fall sökte två afghanska medborgare som rymt 

från ett australiensiskt förvar skydd hos det brittiska konsulatet i Melbourne.70 Den brittiska 

motsvarande hovrätten nådde slutsatsen att i det fall Australien hade kränkt 

Europakonventionens artikel 3 skulle Storbritannien inte kunna utlämna dem ”tillbaka” till 

Australien.71 Europadomstolen har dock varit något otydlig i frågan om extraterritoriell 

applicering av konventionens artiklar ska göras, och dess domar är delvis motstridiga.72 

           Vidare rör principen också utvisning av personer som erhållit flyktingstatus, även om 

konsensus inte kan sägas ha uppnåtts om detta.73 Det synes dock inte sällan argumenteras 

för att non-refoulementprincipen gäller helt oberoende av den juridiska kontext som 

personen i fråga befinner sig och varför utlämningen sker; det kan röra en utvisning av en 

person anklagad för brott likaväl som en sedvanlig utlämning med anledning av brist på 

asylskäl.74  

          Som nämnts i avsnitt 2.2.1 är principen emellertid inte absolut. Undantag som hänför 

sig till nationens säkerhet och allmän ordning har länge ansetts vara allmänt erkända, även 

om de inte är uttryckligen definierade.75 Som tidigare nämnt uttrycks i Flyktingkonventionen 

ett undantag ifall personen är dömd för ett synnerligen grovt brott. Tröskeln för att tillämpa 

undantagen i fråga anses emellertid vara hög, med anledning av de allvarliga konsekvenser 

                                                           
69 Se Committee Against Torture, General Comment No 1 (1997), para 2. Se även Tortyrkommitténs 

kommentar i fallet Korban v Sweden Comm. No. 88/1997 (16 nov 1998) UN doc. CAT/C/21/D/88/1997, där 

Sverige förbjöds att utlämna en irakisk medborgare inte endast till Irak, utan därtill till Jordanien, då risk 

ansågs finnas att han ifall så skedde löpte risk att utlämnas vidare till Irak. 
70 Se R v. Secretary of State (B & Others), [2004] EWCA (Civ) 1344, judgment given on 18 October 2004. 
71 Se p. 79. 
72 Se exempelvis Hirsi Jamaa m. fl. mot Italien, appl. No. 27765/09, dom 23 februari 2012, p. 72-73, där det 

sägs vara möjligt i ”exceptionella fall” ifall staten extraterritoriellt idkar full kontroll över exempelvis ett 

fängelse eller fartyg, och Loizidou mot Turkiet, appl. no. 15318/89, dom 18 december 1996, där det rakt ut 

hävdas att konventionen inte är begränsad till det nationella territoriet, p. 52. 
73 Jfr ordalydelsen av artikel 33 i Flyktingkonventionen, ”på vilket sätt det vara må”, samt europeiska 

dokument som European Convention on Extradition, antagen den december 1957, vilken förbjöd utvisning i 

vissa fall. Denna konvention har till största delen nu ersatts av den europeiska arresteringsorden och regler 

kring detta förfarande, se Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. 
74 Se exempelvis Wolfram Wouters, Cornelis, International Legal Standards for the Protection from Re-

foulement, E.M. Meijers Institute of Legal Studies, Leiden Law School, Universitet Leiden, 2009, s. 29. 
75 Se Goodwin-Gill & McAdam, i not 24 a.a., s. 234 f. 
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det innebär för individen ifråga.76 En närmre diskussion kring de tillämpliga undantagen och 

deras räckvidd ska dock av avgränsningsskäl inte göras i förevarande arbete.77   

          

           

2.5 Räckvidd vad gäller ansvaret att kontrollera  

I Tortyrkonventionens artikel 33 stadgas vad som krävs av stater då de ska göra 

bedömningen kring huruvida överlämningen av en person till en viss stat är möjlig enligt 

non-refoulementprincipen. För detta arbetes frågeställning är innebörden av denna 

skyldighet att kontrollera mycket central, och artikeln ska därför undersökas något närmre. 

          Enligt artikeln ska de behöriga myndigheterna i överförarstaten ”beakta alla hänsyn 

av betydelse.” Inbegripas ska här ifall det i mottagarstaten finns ett ”konsekvent 

handlingsmönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna”. En tämligen vid definition av det slaget torde kunna tänkas ge upphov till 

många olika nationella tolkningar, och har som ska visas i avsnitt 5 lett till motsägelsefulla 

uttalanden bland annat från EU- och Europadomstolen. Vad gäller själva bedömningen av 

när en ”risk” föreligger har det hävdats att det inte ska vara en ren sannolikhetsberäkning.78  

Istället ska det ses som mer av en bedömning av relevanta fakta och omständigheter, och 

denna ska baseras på faktorer som objektivitet, individualitet och trovärdighet.79 Hänsyn ska 

också tas till omständigheter som minimerar risken ifråga, såsom tillgänglighet av nationellt 

skydd i mottagarstaten.80  

          Något som länge synes ha ansetts problematiskt vad gäller tolkningen av 

undersökningsskyldigheten är användandet av bilaterala försäkranden och garantier stater 

emellan. Vad gäller utvisningar har det generella beteendet av stater över tid tytt på att 

garantier från den mottagande staten om att en överföring inte kommer att medföra 

refoulement har ansetts räcka för överföring.81 Sådana förfaranden har kritiserats och påståtts 

stå i strid med non-refoulementprincipen i exempelvis Europakonventionens artikel 3 och 

                                                           
76 Se Lauterpacht & Bethlehem, i not 67 a.a., s. 136. 
77 En genomgripande redogörelse står att finna i Goodwin-Gill & McAdams, i not 24 a.a., s. 230 ff. 
78 Se Wolfram Wouters, i not 74 a.a., s. 26. 
79 Se ibid. 
80 Se ibid. 
81 Angående detta har exempelvis FN:s expert uttryckt oro kring staters bilaterala utlämningsavtal byggda på 

försäkranden och underförstådda garantier i UN News Service, se Nowak, Manfred, Bilateral Deportation 

Agreements Undermine International Human Rights Law – UN News Service, UN Expert, 26 oktober 2005. 
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Tortyrkonventionen.82 Påminnas bör här om att internationella traktater vilka inskränker 

non-refoulementprincipen – och även kontrollskyldigheten enligt densamma – enligt 

Wienkonventionens artikel 53 är ogiltiga. Även om förfrågan och givande av försäkranden 

i sig inte ses som negativt, är det inte heller enligt UNHCR tillräckligt för att fria den 

sändande staten från sina kontrollskyldigheter enligt principen.83 Detta gäller särskilt ifall 

mönster av övergrepp i mottagarstaten kan skönjas.84 Ett sådant ställningstagande kan även 

sägas vara i linje med det faktum att diplomatiska försäkranden mellan stater som sådana 

vanligen inte är juridiskt bindande, och därtill att något juridiskt organ för repressalier vid 

överträdelser inte heller existerar.85  

          Således torde kunna konstateras att det enligt non-refoulementprincipen föreligger en 

positiv skyldighet för stater att utreda och fastställa mottagarstatens förhållanden för 

asylsökanden. Ett sådant ansvar bör även gälla kontroll av mottagarstatens benägenhet att 

själv lämna ut sökanden till stater där risk för tortyr föreligger, det som benämns 

kedjerefoulement. Det får emellertid fortsatt anses vara något oklart exakt hur långt denna 

skyldighet att kontrollera sträcker sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82Se European Council on Refugees and Exiles, Comments on the Commission Working Document on the Re-

lationship between Safeguarding Internal Security and Complying with International Protection Obligations 

and Instruments, maj, 2002, p. 2.3.2. 
83 Se Kapferer, Sibylle, The Interface between Extradition and Asylum, Legal and Protection Policy Research 

Series, Protection Policy and Legal Advice Section, Department of International Protection, UNHCR, No-

vember 2003, s. 49 f. 
84 Se ibid. 
85 Se Wolfram Wouters, i not 74 a.a., s. 28. 
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3. Bakgrund till EU:s asylreglering: CEAS och Schengen 

EU-samarbetet har under sina år inom flera områden utvidgats till vad som är avsett att vara 

helt gemensamma och integrerade system. Ett sådant är Common European Asylum System, 

det omfattande regelverk vilket sedan år 1999 är grunden för unionens samarbete kring 

asylrätt.86  

          Det dröjde tills 1990-talet innan några EU-dokument över huvud taget nämnde asyl, 

och anledningen till detta var att den känsliga frågan om fri rörlighet utan gränskontroller 

överhuvudtaget inte var något som officiellt fördes samtal om innan dess.87 En grupp om 

fem medlemsstater88 började emellertid vid sidan om dåvarande EG:s framväxt att utveckla 

ett samarbete som först kom att mynna ut i det så kallade Schengenavtalet år 1985.89 På detta 

följde Schengenkonventionen år 1995.90 Ändamålet med samarbetet kan kort sägas ha varit 

att överge gränskontroller mellan de deltagande medlemsstaterna och att istället införa 

gemensamma kontroller utåt. Också asylrätten omfattades av den gemensamma politiken. 

Det hela skedde som nämnt utanför EG, då det vid denna tid ingalunda kan sägas ha funnits 

någon generell europeisk konsensus kring öppna gränser internt.91 Genom 

Amsterdamfördraget år 199992 införlivades emellertid Schengenbestämmelserna med EG 

och kom därmed att omfatta alla gemenskapens medlemsstater.93  

          Amsterdamfördraget flyttade asylpolitiken på ett mer detaljerat och kraftfullt sett till 

fördragsnivå, även om det i sak egentligen inte kom med särskilt mycket nya regleringar. 

Dessutom behölls fortsatt betydande makt hos medlemsstaterna.94 Det efterföljdes av det 

mer substantiella Tammerforsprogrammet,95 vilket etablerade CEAS som en gemensam, 

oberoende asylpolitik som inte längre enbart skulle vara del av andra områden.96 I de 

                                                           
86 Hädanefter CEAS. För översiktlig information rörande CEAS, se Europeiska unionens publikationsbyrå, 

Ett gemensamt europeiskt asylsystem, fact sheet, Europeiska kommissionen, Belgien, 2014, s. 3. 
87 Se Battje, i not 42 a.a., s. 26. 
88 Dessa är Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. 
89 Se Schengenområdet och Schengensamarbetet: Sammanfattning av EU-lagstiftning, EU-lex, tillgänglig på 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN 
90Se ibid. 
91 Se Peers, Steve, EU Justice and Home Affairs Law, 3 uppl., Oxford University Press, Wiltshire, 2011, s. 6. 
92 Se Amsterdamfördraget om ändring av fördragen om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av 

Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, undertecknad 2 okt 1997. 
93 Se Peers, i not 91 a.a., s. 6. Vissa stater har dock undantag från Schengen, exempelvis Storbritannien. Både 

Norge och Island är parter. 
94 Här kan av avgränsningsskäl inte dessa diskuteras i detalj, för en närmre redogörelse, se Battje, i not 42 

a.a., s. 29 f. 
95 Se Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999: Ordförandeskapets slutsatser. SN 200/99, finns 

tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm.  
96 Se Boccardi, Ingrid, Europe and Refugees: Towards an EU Asylum Policy, Kluwer Law International, 

Cornwall, 2002, s. 173 ff. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm
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handlingar som utmynnade ur programmet talas om en ”absolut respekt inför rätten att söka 

asyl”, samt att principen om non-refoulement skulle upprätthållas.97 År 2004 släpptes vidare 

Haagprogrammet,98 vilket hade mer detaljerade bestämmelser kring gränskontroller. Bland 

annat ledde detta program fram till Asylprocedurdirektivet, där staternas asylprocesser som 

sådana harmoniserades.99  

          Idag är den gemensamma asylpolitiken inskriven i FEUF:s artikel 78, vilken bland 

annat innefattar en uttrycklig non-refoulementprincip. CEAS får sägas bestå av ett 

omfattande och intrikat regelverk med bland annat än mer harmoniserade asylprocesser och 

skyddsgrunder för medlemsstaterna. Av avgränsningsskäl ska dessa dock inte redogöras 

närmare för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Se Europeiska rådet i Tammerfors i not 80 a.a., slutsats nr 13. 
98 Se Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvis i Europeiska unionen, Europeiska unionens 

officiella tidning, 2005/C 53/01. 
99 Se Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om  miniminormer  för  medlemsstaternas  

förfaranden  för  beviljande  eller  återkallande  av flyktingstatus.  
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4. Dublinsystemet  
 

4.1 Inledande överblick 

Den första Dublinrättsakten, Dublinkonventionen, trädde i kraft år 1997.100 Anledningen var 

att dåvarande EG önskade kontrollera tredjelandsmedborgare som rörde sig över de inbördes 

öppna gränserna. År 2000 lanserades Eurodac-förordningen, vilken kom till för att underlätta 

genomförandet av principerna i Dublinkonventionen i praktiken.101 Detta skedde genom ett 

system för lagrandet av asylsökandes fingeravtryck i en databas tillgänglig för alla 

medlemsstater.102 

          År 2003, som en del av det ovan beskrivna Amsterdamfördragets mål att inkorporera 

asylsamarbetet i unionsrätten, omvandlades Dublinkonventionen till den förordning som 

ofta benämns Dublin II-förordningen.103 Denna förordning, tillsammans med Eurodac och 

det så kallade DublinNet,104 ett nätverk som fungerar som ett hjälpmedel för säker 

dataöverföring, bildade tillsammans det som kommit att benämnas Dublinsystemet.105 

Dublin II-förordningen ersattes efter ytterligare en förhandlingsrunda sedermera av Dublin 

III-förordningen. De olika Dublinrättsakterna har alla klausuler som skiljer dem åt, men får 

i mångt och mycket anses bygga på samma principer. Dessa ska nu redogöras för. 

 

4.2 Bakgrund: Dublinkonventionen och Dublin II-förordningen  

4.2.1 Dublinkonventionen och principer bakom Dublinsystemet 

Dublinkonventionen antogs för att försäkra att någon medlemsstat alltid skulle vara ansvarig 

att pröva en persons asylansökan, och detta för att undvika situationer där asylsökanden blev 

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

framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna 97/C 254/01. 
101 Se Angenendt, Steffen, Engler, Marcus & Schneider, Jan, European Refugee Policy: Pathways to Fairer 

Burden-Sharing, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments nr. 36, November 2013, s. 2. 
102 Se Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för 

jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen. 
103 Se 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. 
104 Se Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter 

till rådets förordning (EG) nr 343/2003 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. 
105 Se Morgades-Gil, Sílvia, Discretion of States in the Dublin III System for Determining Responsibility for 

Examining Applications for Asylum: What Remains of the Sovereignty and Humanitarian Clauses After the 

Interpretations of the ECtHR and the CJEU? International Journal of Refugee Law, nr 3 2015, s. 433-456. s. 

3. 
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utan prövningar.106  Vidare var avsikten att denna medlemsstat också skulle vara exklusivt 

behörig till prövningen.107 Syftet bakom den exklusiva behörigheten var i sin tur att hindra 

sökanden från att använda den inomeuropeiska fria rörligheten till så kallad ”asylum 

shopping”.108 Uttrycket innebär att asylsökanden för att öka sina möjligheter till asyl ansöker 

i flera stater samtidigt eller väljer den stat som är mest fördelaktig.109 

          För att uppnå dessa ändamål grundades Dublinkonventionen i idén att det första landet 

som registrerade en asylsökande också skulle vara ansvarigt för att pröva vederbörandes 

asylskäl. Denna första landet-princip återfanns i artikel 8. Regelverket byggde upp ett 

system där medlemsstaterna endast fick skicka asylsökande mellan sig i enlighet med vem 

som var ansvarig enligt konventionens bestämmelser, och staterna fråntogs därmed 

möjligheten till egna, bilaterala avtal.  

          Första landet-principen kan sägas vara formulerad som en ”slasktratt” som endast 

skulle användas som en sista utväg. Artikel 8 stadgade att principen endast ska nyttjas om 

ansvarig stat inte kan utpekas på basis av andra kriterier.  I praktiken var dock de enda skäl 

som prioriterades över principen de skäl som härrörde till familjeåterförening.110 De andra 

kriterierna som var överordnade första landet-principen var olika situationer där 

asylsökanden hade eller tidigare hade haft uppehållstillstånd eller visum i en medlemsstat 

och alltjämt befann sig på dess territorium.111 Dessa fall torde av naturliga skäl inte ha varit 

vanligt förekommande, och av den anledningen får första landet-principen anses vara den 

princip som i de allra flesta fall styrde vilken stat som blev ansvarig för en asylansökan.  

          Systemet med första landet-principen byggde uttryckligen i sin tur på en 

ömsesidighetsprincip;112 ett antagande i artikel 2 om att alla medlemsstater i samarbetet 

betraktades som så kallade ”säkra länder”. Att de sågs som säkra innebar enligt artikeln att 

det förelåg en presumtion om att staterna respekterade Flyktingkonventionen. I och med 

                                                           
106 Se konventionens inledning, samt Hailbronner, i not 42 a.a., s. 1376. 
107 Se ibid. 
108 Se Battje i not 42 a.a., s. 27. 
109 Se Raitio, Juha, A Few Remarks to Evaluate the Dublin System and the Asylum Acquis, Goudappel, Flora  

& Raulus, Helena (red.), The future of asylum in the European Union: Problems, proposals and human rights, 

T.M.C. Asser Press, Berlin, 2011, s. 108-124, s. 114. 
110 I artikel 4 stadgas att om en asylsökande har en familjemedlem som har erkänd flyktingstatus enligt 

Genèvekonventionen och lagligen vistades i en medlemsstat skulle den staten, om de berörda så önskar, vara 

ansvarig för prövningen. 
111 Se artikel 5.1-2. 
112 Här ska nämnas att den ömsesidighetprincip, eng: mutual trust, som diskuteras i förevarande arbete inte 

direkt ska blandas ihop med den princip om ömsesidigt erkännande, eng: mutual recogniton, som 

konkurrensrättsligt präglar EU:s inre marknad och fastslogs genom Cassis de Dijon-målet (Rewe-Zentrale 

AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, mål C-120/78, dom 20 februari 1979). Syftet bakom 

den och den här aktuella ömsesidighetsprincipen får dock anses bottna i liknande önskemål från EU:s sida – 

att unionens medlemsstater i lojal anda ska erkänna och lita till varandras lagstiftning. 
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denna presumtion kunde staterna överföra asylsökanden mellan sig utan att behöva företa 

undersökningar för att försäkra sig om att non-refoulementprincipen inte kränktes. En 

anledning till att en princip om ömsesidighet tilläts utgöra en så grundläggande del i 

Dublinsystemet var en avvägning kring suveränitet. Den sedan länge existerande konflikten 

i EU-rätten om vilken makt som ska finnas hos medlemsstaterna och vad som ska utgöra 

unionsrätt tog sig här uttryck i att medlemsstaterna även skulle erkänna varandras system 

och beslut på asylområdet.113 Ett undantag som också får anses vara ett uttryck för en princip 

om ömsesidighet mellan medlemsstaterna var rätten att enligt artikel 3.5 sända asylsökanden 

till säkra tredje länder utanför samarbetet. ”Säkra” definierades också i denna artikel som att 

det tredje landet tillämpade Flyktingkonventionen. Huruvida detta var fallet skulle enligt 

artikeln var stat bedöma enligt nationella regler.         

          Nämnas kan också att en ömsesidighetsprincip inte endast finns uttryckt i 

Dublinsystemet, utan även har påverkat andra delar av CEAS. Exempelvis finns den implicit 

i det senaste Asylprocedurdirektivet.114 Där stadgas att en medlemsstat inte behöver pröva 

en asylansökan om en sådan har gjorts i en annan stat i samarbetet. Att principen har påtaglig 

inverkan på den europeiska asylrätten även utanför Dublinsystemet torde inte vara långsökt 

att hävda. 

          Ett tredje syfte som, om än måhända något omtvistat, kan sägas ligga bakom 

Dublinsystemet är principen om jämlikt mottagande. Denna rättsgrundsats, som får anses ha 

status som internationell folkrätt (om än den till sin natur inte anses bindande) innebär att 

internationellt samarbete mellan stater för att dela på ”bördan” som flyktingströmmar medför 

ses som ett lovvärt och solidariskt agerande.115 EU-kommissionen har hävdat att 

Dublinsystemet inte ska tolkas som ett projekt med ändamål att rättvist fördela asylsökanden, 

utan att syftet endast är att asylsökanden överhuvudtaget ska försäkras prövning.116 Man 

erkänner dock i sin utvärdering av Dublinkonventionen att CEAS tydligt uttrycker att ett 

gemensamt asylsystem bland annat kräver att även medlemsstaternas asylprocesser har en 

gemensam standard, och att förhållandena vid mottagandet av asylsökanden har 

gemensamma minimikrav.117  

                                                           
113 Se Velluti, Samantha, Reforming the Common European Asylum System – Legislative Developments and 

Judicial Activism of the European Courts, Springer, Lincoln, Storbritannien, 2014, s. 41. 
114 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för 

att bevilja och återkalla internationellt skydd, se artikel 33(2) a) och d). 
115 Se Hailbronner, i not 42 a.a., s. 1380. Jfr även exempelvis Flyktingkonventionens preambel 4. 
116 Se Revisiting the Dublin Convention: developing Community legislation for determining which Member 

State is responsible for considering an application for asylum submitted in one of the Member States, Com-

mission for the European Communities, (SEC (2000) 522), s. 11. 
117 Ibid, s. 8. 
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          Kommissionens uttalande kan vidare ifrågasättas, då preambel 8 i Dublin II-

förordningen118 kan anses hänvisa till en vag önskan om ett jämlikt mottagande. Det stadgas 

där att det för ett upprättande av ett område utan inre gränser är ”nödvändigt att finna en 

jämvikt mellan ansvarighetskriterierna i en anda av solidaritet”. Det ska också noteras att det 

i avsnitt 3.2 beskrivna Asylprocedursdirektivet skapades just för att komplettera 

Dublinsystemets fördelningsmekanismer och harmonisera medlemsstaternas asylprocesser 

enligt CEAS. Slutligen stadgas att principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 

även finansiellt, mellan medlemsstaterna ska vara styrande avseende unionens asylpolitik i 

FEUF artikel 80.  

          Mot bakgrund av det anförda får det anses vara något oklart huruvida en jämlik 

fördelning av asylsökanden är ett uttalat ändamål med själva Dublinsystemet.119 Det är dock 

tydligt att det är ett tydligt mål med CEAS i stort. Då Dublinsystemet uttryckligen bygger 

på principer från CEAS ska i detta arbete utgångspunkten vara att ett jämlikt mottagande 

även delvis får ses som en princip som tagits i beaktande också i framtagandet av 

Dublinsystemet.    

          

4.2.2 Dublin II-förordningen och suveränitetsklausulen  
 

År 2003 trädde Dublin II-förordningen i kraft, med en del uppdateringar från den tidigare 

konventionen. Först ska nämnas att det faktum att Dublin II-förordningen i sin roll som 

förordning var att se som primär unionsrätt med direkt effekt och tillämplighet i 

medlemsstaterna gav den den en starkare juridisk status.120 Rent materiellt var den viktigaste 

tillägget de så kallade suveränitets- och humanitära klausulerna. Suveränitetsklausulen, som 

även går under namnet opt-outklausulen, återfanns i artikel 3(2), och i den stadgades att varje 

medlemsstat fick pröva en asylansökan som lämnas in, även om det inte följde någon sådan 

skyldighet enligt förordningen. Denna klausul synes ha blivit central i utvecklingen av 

ömsesidighetsprincipens räckvidd då den kan sägas ha fått agera ”fönster” för 

medlemsstaterna att nyttja i de fall de inte ansåg mottagarstaten uppfylla exempelvis krav 

enligt non-refoulementprincipen. Merparten av de rättsfall angående Dublinförordningarna 

som ska redogöras för i detta arbete rör staters tillämpning av suveränitetsklausulen.  

                                                           
118 Dock inte i Dublinkonventionen. 
119 Se Hailbronner, i not 42 a.a., s. 1380. 
120 Se FEUF artikel 288.2. 
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          Den humanitära klausulen återfinns vidare i artikel 15 och stadgar att oaktat de 

angivna kriterierna, får en medlemsstat, även om den inte är ansvarig enligt förordningen, 

sammanföra familjemedlemmar och andra släktingar i beroendeställning av humanitära skäl, 

och då särskilt familjeskäl eller kulturellt betingade faktorer. Nämnas ska också att principen 

om medlemsstaternas rätt att sända asylsökande till tredje länder de bedömde som säkra 

fanns kvar, nu i förordningens artikel 3.3. 

 

4.3 Kritik mot Dublinsystemet 

4.3.1 Inledning 

Både Dublinkonventionen och Dublin II-förordningen följdes av kritik. Denna rörde till viss 

del ömsesidighetsprincipen som sådan, då det ansågs att Dublinsystemets bestämmelser inte 

tog hänsyn till att de nationella domstolarnas varierande tolkningar av Flykting-

konventionen. Därtill  ansågs det att förhållanden i vissa medlemsstater var sådana att de i 

praktiken stred mot principen om non-refoulement. Kritiken gällde också Dublinsystemets 

effektivitet, samt de andra ändamål som Dublinsystemet hade satt upp: principen om jämlikt 

mottagande och första landet-principen. Detta ska nu redogöras för. 

 

4.3.2 Kritik angående ömsesidighetsprincipen  

Den uttryckliga utgångspunkten att alla stater i samarbetet antogs vara säkra att återföra 

asylsökanden till var ett grundläggande fundament för Dublinsystemet, men presumtionen 

utsattes för kritik med anledning av dess praktiska utfall. Framförallt rörde detta de 

varierande förhållandena för asylsökanden och standarden för asylprocesser i de olika 

medlemsstaterna.121 Det hävdades att dessa gjorde att en princip om ömsesidighet var 

inherent fel och att ingen annan lösning sågs än att principen måste förändras i grunden.122     

          En stat som återkommande fått motta sådan kritik är Grekland, där Human Rights 

Watch exempelvis har talat om en ”alarming picture of police mistreatment, overcrowding, 

and unsanitary conditions”123. Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr har uttryckt 

att  deras rapporter konsekvent har uppmärksammat att frihetsberövade personer i Grekland 

                                                           
121 Se exempelvis European Refugee Fund, Dublin II Regulation: Lives on Hold, European Comparative Re-

port, februari 2013, s. 5. 
122 Se ibid. 
123 Se Human Rights Watch, Stuck in a Revolving Door: Iraqis and Other Asylum Seekers and Migrants at 

the Greece/Turkey Entrance to the European Union, november 2008, s. 83. 



29 
 

är utsatta för en konkret risk för övergrepp.124 UNHCR avrådde vidare år 2008 i en rapport 

stater från att enligt Dublinsystemet överlämna asylsökanden till Grekland, med hänvisning 

till landets standard för mottagande.125 Alarmen har lett till juridiska konsekvenser, och både 

Europadomstolen och EU-domstolen har förbjudit överföringar enligt Dublinsystemet till 

Grekland. Dessa fall ska närmre redogöras för i avsnitt 5.  

          Vidare exempel är Bulgarien, en stat med ett asylsystem vilket UNHCR har beskrivit 

som präglat av ihållande försvagning, trots att signifikanta framsteg har gjorts på vissa 

områden. 126 Det anses vidare förekomma bristande förhållanden i systemets mottag av 

exempelvis ensamkommande barn, och detta både processuellt och behovsmässigt.127 

UNHCR rekommenderar mot bakgrund av dessa iakttagelser ett förhindrande av 

överföringar till Bulgarien enligt Dublinsystemet för vissa särskilt utsatta grupper.128 

          Också situationen i Ungern kan sägas vara kritisk, då UNHCR år 2012 uttryckte oro 

för en mängd rättighetskränkningar för asylsökanden som befann sig i Dublinsystemet.129  

Exempelvis rörde kritiken att sökanden som överförts dit enligt förordningens bestämmelser 

inte automatiskt sågs som skyddsbehövande.130 I och med de förändrade förutsättningar som 

år 2015 har inneburit för europeisk flyktingmottagning har än större oro uttryckts kring 

åtgärder som den ungerska regeringen vidtagit för att minska antalet asylsökande.131 

Situationen har kallats ”avgrundsdjup”.132 

           Icke-statliga organisationer har uttryckt att vissa medlemsstater kränker non-

refoulementprincipen.133 Till detta kan nämnas att svenska Migrationsverket för närvarande 

företar egna undersökningar kring huruvida man på eget initiativ ska upphöra med 

                                                           
124 Se CPT, Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European Commit-

tee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 27 

February 2007, Published February 2008, 2008, s. 29. 
125 Se UNHCR, UNHCR Position on the Return of Asylum-Seekers to Greece under the Dublin Regulation, 

15 April 2008, s. 8. 
126 Se UNHCR, UNHCR Observations on the current situation of asylum in Bulgaria, april 2014, s. 17. 
127 Se ibid. 
128 Se ibid. 
129 Se UNHCR, Hungary as a country of asylum, Observations on the situation of asylum-seekers and refu-

gees in Hungary, april 2012, passim. 
130 Se ibid, s 8 f. 
131 Se Baloch, Babar, UNHCR urges Hungary not to amend asylum system in haste, News stories, UNHCR, 3 

juli 2015, tillgänglig på http://www.unhcr.org/559641846.html.  
132 Se Hungary: Abysmal Conditions in Border Detention, Human Rights Watch, September 2015, tillgänglig 

på https://www.hrw.org/news/2015/09/11/hungary-abysmal-conditions-border-detention. 
133 Jfr exempelvis European Refugee Fund i not 121 a.a., s. 71. 

http://www.unhcr.org/559641846.html
https://www.hrw.org/news/2015/09/11/hungary-abysmal-conditions-border-detention
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överföringar enligt Dublinförordningen till Ungern.134 Enligt myndigheten försiggår 

liknande utredningar också i andra medlemsstater.135  

          En annan kritik mot ömsesidighetsprincipen rörde staternas rätt att enligt nationella 

bestämmelser sända asylsökanden till säkra tredje länder utanför samarbetet. Oro uttrycktes 

av EU-kommissionen med anledning av risken för varierande bedömningar av vilka tredje 

länder som ansågs säkra.136 Potentiella situationer då Dublinöverföringar förväntades ske 

mellan en stat som inte ansåg en tredje stat vara säker, medan den mottagande medlemsstaten 

gjorde det, skulle kunna leda till fall av kedjerefoulement. Den överlämnande staten skulle 

då i och med överföringen tvingas bryta mot nationella åtaganden: underförstått principen 

om non-refoulement.137    

 

4.3.3 Kritik angående effektivitet och brist på harmonisering 

Dublinsystemet har vidare mottagit kritik angående bristande effektivitet och varierande 

tolkningar av dess artiklar. Sådan kritik är relevant för denna uppsats då mängden 

överföringar påverkar ömsesidighetsprincipens genomslag i praktiken. Enligt EU-

kommissionens officiella statistik från år 1998-99 ledde endast 1,7 procent av alla 

asylsökningar inom unionen till en förflyttning i enlighet med konventionen.138 Det har i 

litteraturen därtill hävdats att systemet uppmuntrade till att asylsökande förstörde 

resedokument för att undanhålla bevisning kring sin resa och därmed andra stater de hade 

besökt och därmed försvårade asylprövningar som sådana.139  

          Kritiken kvarstod också efter Dublin II-förordningens ikraftträdande. Att minska 

rörligheten för asylsökande och därmed minska antalet multipla ansökningar hade varit ett 

klart mål för Dublinsystemet, något som inte tycktes ha lett till statistiska resultat. Tvärtom 

syntes det en stadig uppgång i antalet multipla ansökningar under början av 2000-talet.140  

                                                           
134 Se Migrationsverket, Överförs asylsökanden till Ungern?, uttalande av Madeleine Bergdahl i 

Migrationsverkets poddradio, tillgänglig på http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Pressrum/Migpodd.html. 
135 Se ibid. 
136Se SEC (2000) 522, i not 110 a.a., s. 8. 
137 Se ibid. 
138 Se Evaluation of the Dublin Convention, Commission Staff Working Paper, Commission for the European 

Communities, SEC (2001) 756, 12 juni 2001, s. 2. 
139 Se exempelvis Peers, i not 91 a.a., s. 359 samt SEC (2000) 522, i not 110 a.a., s. 13. 
140 Se Accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and the 

Council on the evaluation of the Dublin system, Commission Staff Working Document, SEC (2007) 742, 8 

juni 2007, s. 42. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Migpodd.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Migpodd.html
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         Viss kritik angående effektiviteten rörde staters varierande tolkningar av 

Dublinsystemet. Under år 2007 använde sig exempelvis vissa medlemsstater aldrig av den 

humanitära klausulen i Dublin II-förordningen, medan andras utgående förfrågningar till 

andra stater till hälften bestod av krav med anledning av artikeln.141 Till detta kom de 

varierande tolkningar som gjorts av ömsesidighetsprincipen i sig. I Nederländerna kunde 

exempelvis en asylsökande inte enbart på grund av medicinska skäl hindras att överföras 

enligt den humanitära klausulen, då man hade en uttrycklig presumtion om att tillräcklig 

medicinsk hjälp för asylsökanden fanns att tillgå i alla medlemsstater.142 

          Det har även påståtts att suveränitetsklausulen och den humanitära klausulen i Dublin 

II-förordningen generellt sett har tillämpats restriktivt, och knappt något alls i vissa länder. 

Exempelvis har bulgariska domstolar inte ansett sig överhuvudtaget kunna nyttja 

klausulerna.143 Av de fler än 2000 förfrågningar Tyskland fick från andra stater enligt Dublin 

II-förordningen år 2011 var det vidare endast 25 som rörde den humanitära klausulen.144  

          Dublinsystemets varierande tillämpning har vidare kritiserats för att inte inte bara få 

genomslag vid jämförelser mellan medlemsstater, utan även inom desamma. I de stater där 

de administrativa funktioner som ska göra de aktuella bedömningarna är decentraliserade, 

som hos exempelvis Schweiz kantoner,145 har tydliga skillnader kunnat skönjas emellan 

dessa.146           

           

4.3.4 Kritik angående ojämlikt mottagande  

Som nämnt inledningsvis i detta arbete kan det i Dublinsystemet finnas andra principer vilka 

har inverkan på ömsesidighetsprincipens utfall. Ytterligare en sorts kritik som lyfts rörande 

Dublinsystemet är syftet om ett jämlikt mottagande. Kritiken rör inte principen som sådan, 

utan att Dublinsystemet på grund av första landet-principen misslyckas med att upprätthålla 

den. Det fanns inte någon allokeringsmekanism i varken Dublinkonventionen eller Dublin 

II-förordningen. Än mindre kan sägas att asylmottaganden i praktiken delades lika mellan 

medlemsstaterna, något som kan ses i exemplet Grekland nedan. Röster har höjts kring att 

                                                           
141 Se ibid., s. 22. 
142 Undantaget om den asylsökande visar att principen inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet. Se 

exempelvis Raad van State, 201002874/1/V3, Datum uitspraak 30/08/2010, tillgänglig på 

http://raadvanstate.jure.nl/.  
143 Se European Refugee Fund, i not 121 a.a., s. 6 f. 
144 Se ibid. 
145 Schweiz är, trots sitt icke-medlemskap i EU, alltjämt part i Dublinsamarbetet. 
146 Jfr exempelvis European Refugee Fund, i not 121 a.a., s. 107. 

http://raadvanstate.jure.nl/
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Dublinsystemet inte bara misslyckas med att ta hänsyn till principen om jämlikt mottagande, 

utan tvärtom aktivt motarbetar det.147 Det sker då den naturliga följden av att den första 

medlemsstaten en asylsökande registreras i ska pröva ansökan ofrånkomligen blir att stater 

vid unionens gränser får ta en oproportionerligt stor andel asylsökningar.148  

          Human Rights Watch tar Grekland som exempel på ett fall av ojämlikt mottagande.149 

År 2007 var landet det fjärde största mottagarlandet av asylansökningar i EU, och antalet 

hade mer än fördubblats från året innan. Den generella ökningen bland medlemsstaterna var 

elva procent. Organisationen argumenterar för att den mängd asylansökningar landet tagit 

emot har lett till en mer restriktiv tillämpning av asylregler. År 2006 gav Sverige asyl till 91 

procent av alla irakier (den vanligaste nationaliteten för asylsökande det året). Greklands 

statistik för samma nationalitet var närmast noll.  

          En grundlig redogörelse för statistik angående gränsstater kan av avgränsningsskäl 

inte göras. Det torde emellertid vara klart att Dublinsystemet inte kan sägas vara ett 

framgångsrikt instrument för att implementera en princip om jämlikt mottagande. 

                

4.4 Dublin III-förordningen 

I ytterligare ett försök att komma tillrätta med problematiken som uppkommit genom 

Dublinsystemet antog kommissionen som en del av CEAS andra fas år 2013 en ny rättsakt: 

Dublin III-förordningen.150 I denna är den humanitära klausulen och suveränitetsklausulen 

uppdelade i flera delar, och flera av artiklarna har fått mer restriktiva utformningar.151 Denna 

uppstramning kompletteras dock med den nya och mycket centrala artikel 17, benämnd den 

”diskretionära klausulen”. Artikeln fastställer att varje medlemsstat får besluta att pröva en 

ansökan om internationellt skydd från tredjelandsmedborgare, även om det inte föreligger 

någon skyldighet enligt förordningen. Själva ordalydelsen är därmed något ändrad; istället 

för ”varje medlemsstat får pröva” i tidigare förordning är nu lydelsen den möjligen något 

mer aktiva verbformuleringen ”får besluta att pröva” Med andra ord får stater när de så 

                                                           
147 Se Angenendt, Engler & Schneider, i not 101 a.a., s. 1. 
148 Det har kallats ”obvious”, Thielemann, Eiko, Why Asylum Policy Harmonisation Undermines Refugee 

Burden-Sharing, European Journal of Migration and Law, nr 6, 2004, s. 47–65, s. 58. 
149 Exemplet med medföljande siffror och argumentation kring Grekland och Sverige är tagna från Human 

Rights Watch, i not 123 a.a., s. 21 ff. 
150 Se not 4. 
151 Som exempel kan nämnas att för att en underårig ska kunna sammanföras med en släkting i en annan 

medlemsstat måste numer denna legalt uppehålla sig i den aktuella staten, artikel 8.2, samt att samma 

paragraf också kräver en individuell bedömning som fastställer att släktingen kan ta hand om den underårige.  
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önskar pröva asylansökan, utan att skäl krävs. Principen om första land finns i artikel 3.2 

och en otydlig skrivelse om jämlikt mottagande står fortsatt att finna i preambel 25. 

Utvecklingen att undantagen blir fler för varje nytt Dublindokument synes med andra ord 

fortsätta, samtidigt som kärnan i systemet – ömsesidighetsprincipen – därtill alltjämt kvarstår 

i preambelns tredje punkt. Exakt vad för resultat den diskretionära klausulen har medfört går 

dock inte att säga, med anledning av dess nyliga ikraftträdande. 

          Förutom de undantag rörande ansvarig medlemsstat som redogjorts för finns i 2013 

års förordning vissa processuella förändringar kring mottagandet. Regleringar kring att 

asylsökanden ska ha rätt till skriftlig information om sin prövning, bland annat rörande rätten 

till överklagande och syftena bakom förordningen.152 Därtill görs, till skillnad från i Dublin 

II-förordningen, en direkt hänvisning till rättighetsstadgans artikel 47 rörande rätten till 

effektiva rättsmedel.153 Det synes med andra ord finnas ett mer utpräglat anspråk på 

rättssäkerhet i Dublin III än i de tidigare Dublindokumenten.  Denna utveckling är relevant 

för förevarande uppsats då hänvisningen till rättighetsstadgan kan ses som en markering mot 

praxis som EU-domstolen utvecklade under 2000-talet.154 Möjligen kan påstås att 

kommissionen i och med detta hade tagit till sig av den överväldigande kritik man fått. 

Reformerna i den nya förordningen hade förespråkats av många155 och den kallades 

”välkommen” med anledning av de processuella förstärkningarna och förändringarna för 

familjeförening.156  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Se artikel 4. 
153 Se preambel 19. 
154 Detta ska återkommas till i avsnitt 5. 
155 Se Velluti, i not 113 a.a., s. 39. 
156 Se Peers, i not 91 a.a., s. 368. 
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5. Praxisutveckling kring ömsesidighetsprincipen 

5.1 Inledning 

Under 2000-talet utvecklades, delvis mot bakgrund av de alarm som kom från organisationer 

och andra aktörer om förhållanden i vissa EU-medlemsstater, en rik flora av praxis hos både 

EU-domstolen och Europadomstolen. Dessa fall rör både ömsesidighetsprincipen och andra 

frågor relaterade till Dublinsystemet. Rättspraxis utgör som nämnts i metodavsnittet en 

mycket viktig rättskälla inom EU-rätten, och de följande domarna har haft betydande 

inverkan på hur principen om ömsesidighet har utvecklats. Därtill har de kommit att visa på 

tydliga skillnader i EU-domstolens och Europadomstolens syn på principens ställning, och 

dess relation till principen om non-refoulement. Som nämnt tidigare behandlar mycket av 

relevant praxis staters tillämpning av suveränitetsklausulen i Dublin II-förordningen. 

 

5.2 Europadomstolen 

5.2.1 Doktrinen om internationella samarbeten: T.I. mot Förenade kungariket 

T.I. mot Förenade kungariket157  kan redan år 2000 sägas ha banat väg för den 

problemställning som inte sällan tycks uppstå mellan en presumtion om att alla stater i ett 

samarbete är säkra och en princip om non-refoulement. Fallet rörde en asylsökande från Sri 

Lanka som hade ansökt om skydd i Storbritannien med anledning av hot från en gerilla i sin 

hemstat. I enlighet med principerna i dåvarande Dublinkonventionen planerade 

Storbritannien att utlämna sökanden till Tyskland. Problematiken som uppstod bottnade i att 

tyska nationella domstolar endast var benägna att erkänna hot som kom från statliga aktörer, 

där rebellgrupper som den aktuella gerillan inte ingick. Sökanden riskerade följaktligen att, 

i strid med Europakonventionens artikel 3,158 från Tyskland bli skickad tillbaka till Sri 

Lanka. Europadomstolen gjorde i sitt resonemang några viktiga uttalanden kring relationen 

mellan ömsesidighetsprincipen och non-refoulementprincipen.  

          Det torde i sammanhanget för illustrationens skull vara passande att citera domskälen 

direkt: 

“The Court finds that the indirect removal in this case to an intermediary country, 

which is also a Contracting State, does not affect the responsibility of the United 

                                                           
157 Se T.I. mot Förenade kungariket, appl. no. 43844/98, dom 7 mars 2000. 
158 Enligt domstolens praxis är artikel 3 inte är begränsad till hot från statliga aktörer, se domens s. 14. 
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Kingdom to ensure that the applicant is not, as a result of its decision to expel, ex-

posed to treatment contrary to Article 3 of the Convention. Nor can the United King-

dom rely automatically in that context on the arrangements made in the Dublin Con-

vention concerning the attribution of responsibility between European countries for 

deciding asylum claims. Where States establish international organisations, or mu-

tatis mutandis international agreements, to pursue co-operation in certain fields of 

activities, there may be implications for the protection of fundamental rights. It 

would be incompatible with the purpose and object of the Convention if Contracting 

States were thereby absolved from their responsibility under the Convention in rela-

tion to the field of activity covered by such attribution“159 

Att det existerade en ömsesidighetsprincip i Dublinkonventionen skulle följaktligen inte 

påverka medlemsstaternas ansvar att tillse att artikel 3 i konventionen inte kränktes. Vidare 

var det inte förenligt med artikeln att automatiskt utgå ifrån att internationella samarbeten 

var i linje med mänskliga rättigheter. Snarare uttrycktes det rakt ut att i organiserat samarbete 

kan leda till implikationer för desamma. Domstolen befäste även kedjerefoulements 

ställning som förbjudet, då man uttalade  att det för kränkning räcker att ett agerande av en 

stat innebär en länk i en längre kedja vilken sammantaget resulterar i en utvisning i strid med 

artikel 3.160 

          Uttalandena får beskrivas som uppseendeväckande: vid direkt läsning av domskälen 

väcks frågan oundvikligen om de egentligen innebar att ömsesidighetsprincipen uttryckligen 

underkänns. Om internationella samarbeten som EU inte ska ses som automatiskt legitima 

vad gäller mänskliga rättigheter, så undergrävs hela idén med en princip som kräver av 

medlemsstaterna att de ska utgå ifrån just en presumtion om legitimitet.  

                   

5.2.2 Doktrinen om suveränitetsklausulen: M.S.S. mot Belgien och Grekland 

En annan mycket central dom från Europadomstolen är M.S.S. mot Belgien och Grekland, 

vilken meddelades år 2011.161 Fallet får anses ha fastslagit ömsesidighetsprincipens ställning 

på ett radikalt sätt, och en mer utförlig redogörelse av det ska därför här göras.  

          Situationen rörde en afghansk medborgare som rest in i Europa, registrerats i Grekland 

och sedermera tagit sig till Belgien, där en asylansökan lämnats in. Belgien överförde med 

                                                           
159 Se domens s. 15. Författarens kursivering. 
160 Se ibid. 
161 Se M.S.S. mot Belgien och Grekland, appl. no. 30696/09, dom 21 januari 2011. 



36 
 

åberopande av då gällande Dublin II-förordningen sökanden tillbaka till Grekland. Den 

enskilde hölls först i förvar av grekiska myndigheter, och släpptes sedan i väntan på beslut. 

Under denna period hade han varit hemlös, samt var under förbud att arbeta. M.S.S. klagade 

hos Europadomstolen. Han gjorde dels gällande att att förhållandena för asylmottagande i 

Grekland var sådana att Grekland hade kränkt Europakonventionens artikel 3, dels att 

Belgiens beslut att överföra honom dit stred mot samma artikel. 

          Domstolen gjorde en omfattande utläggning kring omständigheterna i grekiska förvar. 

Man hänvisade till en lång rad icke-statliga organisationers rapporter, samt bland annat 

uttalanden från den Europeiska kommissionären för mänskliga rättigheter. Rapporterna 

visade i allmänhet alla på samma allvarliga problematik i mottagandet; bland annat trånga 

utrymmen, undermåliga sanitära och ventilationsförhållanden samt förekomst av fysiskt våld 

från vakterna.162 Vidare diskuterades förhållandena för asylsökanden som släppts i väntan 

på beslut, och domstolen konstaterade att det var ett vanligt förekommande fenomen att 

dessa personer bor på gatan, då de inte förses med information om hur man går tillväga för 

att skaffa bostad, samt att stora byråkratiska hinder föreligger för att få ett temporärt 

arbetstillstånd.163 Sedan redogjordes för asylprocessen som sådan, där domstolen 

konstaterade att brister förelåg ibland annat i tillgång till tolkar, domstolsförfaranden, 

handläggares kompetens, samt efterlevnad av tidsfrister.164 Domstolen betonade även oron 

för refoulement, då rapporterna man hänvisar till beskriver en ständig risk för att grekiska 

myndigheter utlämnar asylsökanden, ibland kollektivt, till tredje stater i strid med non-

refoulementprincipen.165  

          Domstolen redogjorde sedan för innebörden av betydelsen av artikel 3. De kallade den 

fundamental och absolut166 och konstaterade att faktorer som påverkar huruvida en 

behandling är att se som förbjuden beror på dess längd, fysiska och mentala effekter, samt 

möjligen den utsattes kön, ålder och hälsotillstånd.167 Slutsatsen som nåddes var att staten 

har ett ansvar att försäkra att förhållandena i förvaren är sådana att de överensstämmer med 

mänsklig värdighet.168 

                                                           
162 Se p. 159-166. 
163 Se p. 169-172. 
164 Se p. 181-188. 
165 Se p. 192. 
166 Se p. 218. 
167 Se p. 219. 
168 Se p. 221. Närmare om vad om definitionen innebär i artikel 3 finns i en mängd fall, vilka det av 

utrymmesskäl inte har funnits möjlighet att undersöka nogsamt här. Se exempelvis S.D. mot Grekland, appl. 

no. 53541/07, dom 11 juni 2009, Tabesh mot Grekland, appl. no. 8256/07, dom 26 november 2009 samt 

Kudla mot Polen, appl. no. 30210/96, dom 26 oktober 2000. 
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          Domstolen betonade att den var medveten om det ökade asyltrycket och ojämlika 

mottagandet som drabbar gränsstater, men att det inte avlägsnade det absoluta ansvaret enligt 

artikel 3.169 Slutsatsen som nåddes var att kränkning av artikel 3 förelåg.170 Man ansåg därtill 

att de förhållanden som klaganden hade levt under när han varit hemlös utan att staten 

vidtagit åtgärder för att bistå honom utgjorde en egen grund för kränkning av artikeln.171  

          Då Grekland hade kränkt Europakonventionen var nästa fråga huruvida Belgien 

genom att överföra klaganden till Grekland brutit mot artikel 3. Här måste nämnas 

Europadomstolens tidigare fall Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

mot Irland.172 I fallet hade domstolen uttalat att den inte skulle undersöka ageranden från 

stater om dessa skedde med grund i juridiska krav från en internationell organisation, och 

organisationen ifråga ansågs skydda fundamentala rättigheter.173 Undantag skulle endast 

göras ifall organisationens tillämpning av konventionsrätten var tydligt undermålig.174 EU-

samarbetet och Dublinförordningen hade bedömts vara en organisation som godkändes 

enligt denna måttstock.175 Det går inte att förbise det uppseendeväckande i Bosphorus-fallet, 

då det uppenbart är i strid med doktrinen som fastställdes i T.I. mot Förenade kungariket 

enbart fem år tidigare. T.I. mot Förenade kungariket fastslog som nämnts ovan att 

medlemskap i internationella organisationer inte ska möjliggöra åsidosättande av en stats 

skyldigheter enligt artikel 3. 

          I M.S.S. mot Belgien och Grekland gjorde domstolen emellertid en annan bedömning 

än i Bosphorus-fallet. Dublin II-förordningens suveränitetsklausul gav marginal för 

medlemsstater själva att tolka förordningen i vissa fall, och därmed hade Belgien enligt 

unionsrätten inte varit tvungen att överföra klaganden.  Tvärtom hade de ett utrymme att 

själva välja att pröva asylsökande ifall de bedömde att Greklands ageranden stred mot 

Europakonventionen och non-refoulementprincipen.176 Mot bakgrund av detta ansåg 

domstolen Bosphorus-praxis inte vara tillämplig och Belgien fälldes.177  

          M.S.S. mot Belgien och Grekland skiljde sig också från ännu ett relevant fall, K.R.S. 

mot Förenade kungariket från 2008. Det senare fallet  rörde en iranier som skulle utlämnas 

                                                           
169 Se p. 223. 
170 Se p. 234. 
171 Se p. 264. 
172 Se Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland, appl. no 45036/98, dom 30 juni 

2005. 
173 Se p. 155. 
174 Se p. 156, 2 st, författarens översättning. 
175 Se p. 165. 
176 Se p. 339 f. 
177 Se p. 360. 
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från Storbritannien till Grekland och hävdade risk för kedjerefoulement till Iran. I K.R.S.-

fallet hade domstolen nått slutsatsen att den i brist på bevis inte hade något annat val än att 

presumera att Grekland uppfyllde sina skyldigheter enligt konventionen.178 Frågan i M.S.S. 

mot Belgien och Grekland blev därmed om Belgien hade agerat rätt då de (åtminstone enligt 

vad de själva hävdade) enligt denna K.R.S-doktrin presumerat att förhållandena i Grekland 

var tillräckligt drägliga för att efterleva unionsrätten och i förlängningen konventionen.  

          Domstolen resonerade här på så sätt att mycket dokumentation hade tillkommit sedan 

K.R.S. mot Förenade kungariket, och Belgiens regering hade därtill blivit kontaktade direkt 

av UNHCR i ett försök att uppmärksamma regeringen om förhållandena i Grekland.179 

Därtill lyftes den förändringsprocess som under de föregående åren pågått även inom 

unionsrätten, där fokus legat på att stärka asylsökandens rättigheter.180 Domstolen valde 

således att följa doktrinen som stipulerats i T.I. mot Förenade kungariket.  

          Det fanns dock en avgörande skillnad mellan T.I. mot Förenade kungariket och M.S.S. 

mot Belgien och Grekland. Några direkta resonemang kring vilket positivt ansvar den 

överförande staten har att undersöka förhållandena i mottagarstaten fördes inte i T.I mot 

Förenade kungariket. I M.S.S. mot Belgien och Grekland för domstolen däremot 

diskussioner kring de skyldigheter att aktivt tillskansa sig relevant information som kan 

innebära att en överföring inte är tillåten. Den hänvisar till all den information belgiska 

myndigheter utan tvekan hade haft tillgång till. Att Belgien hade sökt garantier och 

diplomatiska försäkranden direkt från Grekland var inte tillräckligt, menades det, utan det 

var upp till belgiska myndigheter att intyga hur Grekland tillämpade sin lagstiftning i 

praktiken.181 Slutsatsen som nåddes var att belgiska myndigheter hade känt till den generella 

situationen i Grekland och att den enskilde inte skulle behöva bära hela bevisbördan.182  

          Två ytterligare intressanta detaljer i M.S.S. mot Belgien och Grekland är att domstolen 

får anses lägga betydande vikt vid icke-statliga organisationers rapporter om bristerna i 

Greklands asylhantering, samt att det i domen uttryckligen förklaras att hänsyn ska tas till 

att asylsökande ska ses som en särskilt utsatt grupp.183  

                                                           
178 K.R.S. mot Förenade kungariket, appl. no. 32733/08, dom 2 december 2008. 
179 Se p. 349. 
180 Underförstått torde ha syftats på Dublinsystemets fortsatta uteckling, se p. 350. 
181 Se p. 359. 
182 Se p. 158. 
183 Se International Commission of Jurists, Workshop on Migration and Human Rights in Europe, July 2011, 

Non-refoulement in Europe after M.S.S. v. Belgium and Greece, Summary and Conclusions, 2011, s. 2. 
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         M.S.S. mot Belgien och Grekland var helt avgörande för utvecklingen av 

Dublinsystemet, och i synnerhet tolkning och tillämpning av suveränitetsklausulen.184 

Domen fastslog det positiva ansvaret att kontrollera en mottagarstat innan överföring, och 

att en stat inte kan luta sig mot ömsesidighetsprincipen för att unvika denna skyldighet. 

Sedan M.S.S. mot Belgien och Grekland har ett flertal fall med samma frågeställning tagits 

upp av domstolen, men först år 2014 kom fler fällande domar där domstolen upprätthöll 

M.S.S.-doktrinen.185 

           

5.2.3 Doktrinen om ansvar att kontrollera: K.R.S.- och Chahal-fallen 

För att ge en klarare förståelse för ömsesidighetsprincipens innebörd, ska något mer 

ingående presenteras den nivå av utredning av mottagarstater som föreligger enligt 

Europadomstolens praxis. Förutom de uttalanden som gjorts i ovan diskuterade fall, 

exempelvis i M.S.S. mot Belgien och Grekland, har Europadomstolen mer ingående 

beskrivit själva plikten att utreda förhållandena i mottagarstaten i Jabari mot Turkiet.186 

Fallet rörde en kvinna som riskerade att utlämnas från Turkiet till Iran där hon hävdade att 

fara förelåg för att hon skulle utsättas för stening. Domstolen slog  fast att överförarstaten är 

skyldig att genomföra en ”rigorös granskning” av en enskilds hävdande att en utlämning 

strider mot Europakonventionens non-refoulementprincip.187 Enligt tidigare beskrivna 

K.R.S. mot Förenade kungariket ska undersökningen vidare vara ”meningsfull.”188 Mer 

konkret var domstolen i fallet Chahal mot Förenade kungariket.189 Domstolen uttalade där 

bland annat att Europadomstolen vid bedömning själv ska värdera ”allt material framför den, 

samt, om nödvändigt, material som inhämtats på eget initiativ.190 Huruvida detta ska anses 

innebära att även staterna själva förväntas företa en sådan utredning kan måhända inte hållas 

för helt klart. Ifall domstolen anser endast detta vara tillräckligt för sin egen bedömning torde 

det dock inte vara en långsökt slutsats att det utgör tröskeln också för de stater den har 

jurisdiktion över.  

                                                           
184 Morgades-Gil, i not 105 a.a., s. 7. 
185 Se Sharifi m. fl. mot Italien, appl. no. 16643/09, dom 21 oktober 2014,  vilken berörde kollektiv utvisning 

samt Tarakhel mot Schweiz, appl. no. 29217/12, dom 14 november 2014. I det senare konstaterade 

domstolen att Schweiz inte fick överföra en afghansk familj till Italien utan att en individuell garanti kring att 

barnens ålder skulle tas hänsyn till samt att familjen inte skulle delas på hade givits. 
186 Se Jabari mot Turkiet, appl. no. 40038/98, dom 11 juli 2000. 
187 Se p. 39. 
188 Se under Domstolens bedömning 1. 
189 Se Chahal mot Förenade kungariket, appl. no. 22414/93, dom 15 november 1996. 
190 Se p. 97, författarens översättning. 
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          Ytterligare ett faktum som är av intresse är att domstolen i alla tre fall använde sig av 

icke-statliga organisationers material för att bedöma situationen i de aktuella 

mottagarstaterna. Detta gjordes både generellt och för individen ifråga. Också ett sådant 

förfarande torde följaktligen förväntas av medlemsstaterna. Det tåls också att upprepas att 

domstolen i M.S.S. mot Belgien och Grekland med tydlighet uttalade att allmänna försäk-

randen och garantier från mottagarstaten inte var nöjaktigt för att undersökningsplikten 

skulle vara uppfylld.191  

          Mot bakgrund av dessa fall torde slutsatsen kunna dras, att medlemsstater enligt 

Europadomstolen oavsett garantier och ömsesidighetsprinciper så gott som alltid är skyldiga 

att göra tämligen ingående granskningar av mottagarstater. Särskilt ska detta göras om en 

sökande själv kräver det. 

 

 

5.3 EU-domstolen  

5.3.1 Doktrinen om systematiska brister: N.S. och M.E. m.fl.  

Också EU:s egna domstol har i en omfattande mängd fall tagit ställning till de 

frågeställningar som ömsesidighetsprincipen har givit upphov till. I N.S. och M.E. med 

flera192 berördes själva kärnan i relationen mellan denna princip och det som kan benämnas 

medlemsstaternas ”undersökningsplikt” angående risken för refoulement.  

          N.S. var en afghansk medborgare som, efter att ha rest genom Grekland, sökt asyl i 

Storbritannien, och därefter enligt Dublinsystemet blivit överförd tillbaka till Grekland. M.E. 

rörde fem asylsökanden som överförts från Irland till Grekland av samma anledning. 

Klagandena hävdade att förhållandena i Grekland stred mot artikel 4 i EU:s rättighetsstadga, 

och att överföring dit hade inneburit en kränkning av non-refoulementprincipen.  

          Domstolen betonade i sina domskäl att principen om ömsesidigt förtroende mellan 

medlemsstaterna är en kärna i unionsrätten och CEAS och fortfarande ska vara intakt.193 Det 

konstaterades emellertid att det inte var obegripligt att systemet i en medlemsstat i praktiken 

kunde dras med sådana ”operativa problem” att asylsökanden som överförs dit löpte en 

substantiell risk att behandlas på ett sätt som inte är i linje med fundamentala mänskliga 

                                                           
191 Se p. 359. 
192 Se N. S. mot Secretary of State for the Home Department och M. E. m. fl. mot Refugee Applications 

Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform, förenade mål C-411/10 och C-493/10, 

dom 21 december 2011. 
193 Se p. 77-79. 
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rättigheter.194 Domstolen menade att inte alla överträdelser av dessa rättigheter skulle 

påverka medlemsstaters skyldigheter enligt Dublin II-förordningen.195 Så skulle endast ske 

i de fall där det fanns anledning att ”hysa allvarliga farhågor för att det föreligger 

systembrister” i mottagarstatens asylprocesser och mottagningssförhållanden.196 Det skulle 

också krävas att dessa brister resulterade i omänsklig och förnedrande behandling vilken 

stred mot EU:s rättighetsstadgas artikel 4.197 Domstolen fortsatte med att hänvisa till M.S.S 

mot Belgien och Grekland samt de rapporter om grekisk asylmottagning som där tas upp. 

Utifrån detta nådde domstolen slutsatsen att en medlemsstat inte fick överföra en 

asylsökande ifall de ”inte kan sväva i okunnighet” om att de aktuella systembristerna utgör 

allvarliga och klarlagda skäl att anta att den asylsökande löper en verklig risk att utsättas för 

behandling i strid med artikel 4.198 Var bevisbördan befinner sig då medlemsstater ska göra 

denna bedömning får anses vara något oklart, och testet staterna förväntas göra har kallats 

kontraintuitivt.199 I det aktuella fallet ansågs dock medlemsstaterna ha varit medvetna om 

alarmen angående förhållandena i Grekland, då flera av rapporterna riktats just till 

Europarådet där de som stater var parter.200 

          Flera intressanta skillnader kan skönjas mellan EU-domstolens resonemang här och 

Europadomstolens slutsatser i M.S.S. mot Belgien och Grekland. Framförallt kan sägas att 

N.S. och M.E. med flera innebär en striktare doktrin till fördel för ömsesidighetsprincipen, 

och lägre krav för den överförande staten att behöva agera utifrån suveränitetsklausulen i 

Dublin II-förordningen. Detta tar sig i uttryck på flera sätt. För det första gäller det själva 

tröskeln för den information som krävs rörande mottagarstatens förhållanden för att en 

överföring ska strida mot unionsrätten. I N.S. och M.E. med flera måste ”allvarliga farhågor” 

för brister finnas för att en stat inte ska tillåtas överföra. För det andra är även rekvisitet på 

själva kränkningen i mottagarstaten striktare; ”systematiska brister” ska föreligga i dess 

asylprocesser. I M.S.S. mot Belgien och Grekland bestämdes ingen sådan generell 

minimiregel, utan det konstaterades endast att överförarstaten var skyldig att försäkra sig om 

att förhållandena i mottagarstaten var i linje med Europakonventionen.201 Därtill lyftes i 

                                                           
194 Se p. 81. 
195 Se p. 82. 
196 Se p. 86. 
197 Se ibid. 
198 Se p. 94. 
199 Se Buckley, Joanna, Case Comment: N.S v Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Euto-

pia Law, Matrix Chambers, 25 januari 2012, tillgänglig på http://eutopialaw.com/2012/01/25/case-comment-

n-s-v-secretary-of-state-for-the-home-department-c-41110/.  
200 Se p. 92. 
201 Jfr exempelvis p. 221. 

http://eutopialaw.com/2012/01/25/case-comment-n-s-v-secretary-of-state-for-the-home-department-c-41110/
http://eutopialaw.com/2012/01/25/case-comment-n-s-v-secretary-of-state-for-the-home-department-c-41110/
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M.S.S. mot Belgien och Grekland att även andra kränkningar än de av Europakonventionens 

artikel 3 kunde medföra en överträdelse, medan EU-domstolen i N.S. och M.E med flera 

specifikt nämner just omänsklig och förnedrande behandling. Följaktligen skulle endast 

överträdelser av rättighetsstadgans artikel 4 vara relevanta. EU:s generaladvokat ansåg att 

domstolen var ”relativt återhållsam” vad gäller dess bedömning av medlemsstaters 

skyldighet att tillämpa suveränitetsklausulen framför ömsesidighetsprincipen.202 

 

5.3.2 Doktrinen om rättigheter: Kaveh Puid- och Abdullahi-fallen  

Vidare utveckling av EU-domstolens praxis skedde i Bundesrepublik Deutschland mot 

Kaveh Puid.203 Frågan gällde huruvida suveränitetsklausulen innebar, utöver en skyldighet 

att inte överföra klaganden till en mottagarstat som kränker rättighetsstadgans artikel 4, en 

positiv skyldighet för överförarstaten att själv pröva asylansökan. Med andra ord gällde det 

huruvida den asylsökande kunde kräva att få sin prövning gjord just i den specifika 

överförarstaten. Domstolen uttalade att ansvaret att inte överföra medför en skyldighet att 

överta ansvaret för prövningen, men att medlemsstaten inte själv måste företa själva 

asylbedömningen. Staten ska fortsätta prövningen av kriterierna i Dublin II-förordningen 

och avgöra om någon annan stat går att fastställa som ansvarig. Endast ifall ingen sådan kan 

finnas så övergår ansvaret på den aktuella medlemsstaten.204 Någon direkt skyldighet att 

överta ansvaret enbart på grund av att överförande inte fick ske fanns inte.  

          Utfallet av Kaveh Puid-fallet är relevant för förevarande uppsats då det har tolkats 

som att EU-domstolen anser Dublinsystemet inte vara menat att stadga rättigheter för 

asylsökanden. Istället ses det endast som ett rent praktiskt organisatoriskt regelverk för 

medlemsstaterna.205 Det antagna synsättet fördjupades genom Shamso Abdullahi mot 

Bundesasylamt.206 Domstolen ställdes där inför frågor kring räckvidden av Dublin II-

förordningens artikel 19, vilken stadgar att beslut enligt förordningen ska vara överklagbara. 

Frågan rörde huruvida asylsökanden hade rätt att begära omprövning av kriterierna för 

fastställande av ansvarig medlemsstat enligt förordningen, om vederbörande ansåg att de 

tillämpats felaktigt.207 Domstolen resonerade att den underliggande frågan var ifall 

                                                           
202 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Verica Trstenjak, föredraget den 27 juni 2012, Mål C-

245/11, s. 12, fotnot 21. 
203 Se Bundesrepublik Deutschland mot Kaveh Puid, mål C-4/11, dom 14 november 2013. 
204 Se p. 36-37. 
205 Se Morgades-Gil, i not 105 a.a., s. 11. 
206 Se Shamso Abdullahi mot Bundesasylamt, mål C-394/12, dom 10 december 2013. 
207 Se p. 42. 
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förordningen verkligen ger asylsökanden rättigheter som staterna är skyldiga att skydda.208 

I bedömningen hävdade domstolen vidare att artikeln skulle tolkas utifrån allmänna 

unionsrättsliga principer, däribland just ömsesidighetsprincipen, och därtill  ändamålen 

bakom Dublinsystemet.209 Denna typ av teleologisk tolkningsmetod är som nämnts i 

metodavsnittet inte otypisk EU-domstolen i sig, och leder inte sällan till en 

integrationsvänlig tolkning.210 Domstolen nådde sedan slutsatsen att artikel 19 endast 

medför rätt att överklaga överförandebeslut ifall mottagandet och asylprocessen i mottagar-

staten innehar sådana systembrister att de utgör allvarliga och klarlagda skäl att personen 

löper verklig risk att utsättas för behandling stridande mot stadgans artikel 4.211  

          Domstolen får således med andra ord också här anses fortsätta sin restriktiva tolkning 

av suveränitetsklausulen och asylsökandens rättigheter enligt förordningen. Iställes ges 

företräde till principen om ömsesidighet. I domskälen hänvisades också till den 

harmoniseringsprocess av medlemsstaternas asylprocesser som skett under 2000-talet, med 

exempelvis skyddsgrundsdirektivet212 och det tidigare nämnda asylprocedurdirektivet.213 

Det synes som att domstolen anser att harmoniseringen tyder på att ömsesidighetsprincipen 

fortsatt bör kunna stå stark. 

          EU-domstolens restriktiva angreppssätt har mötts av kritik. En följd av tröskeln för att 

kunna överklaga är att enskildas rätt att hävda att man riskerar utsättas för behandling som 

strider mot non-refoulementprincipen i praktiken begränsas. Bland annat har det påståtts att 

en sådan tolkning av artikel 19 inte är i linje med rätten till ett effektivt rättsmedel enligt 

rättighetsstadgans artikel 47 och Europakonventionens artikel 13.214 Som nämnts i avsnitt 

4.4 tillkom också i Dublin III-förordningen en uttrycklig hänvisning till artikel 47, något 

som kan tolkas som en hänvisning till Abdullahi-fallet.215 

 

 

                                                           
208 Se p. 49. 
209 Se p. 51-53. 
210 Se Vogel, Heuman, Leijonhufvud, Seipel & Bernitz, i not 11 a.a., s. 73. 
211 Se p. 62. 
212 Se 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. 
213 Se p. 51. 
214 Se Hennessy, Maria, The Dublin System and the Right to an Efficient Remedy - The case of C-394/12 Ab-

dullahi, European Database of Asylum Law, 13 december 2013, tillgänglig på http://www.asylumlawdata-

base.eu/en/journal/dublin-system-and-right-effective-remedy%E2%80%93-case-c-39412-abdullahi.  
215 Jfr. ibid. 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/dublin-system-and-right-effective-remedy%E2%80%93-case-c-39412-abdullahi
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/dublin-system-and-right-effective-remedy%E2%80%93-case-c-39412-abdullahi
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5.4 Praxisutveckling efter Dublin III-förordningen 

Ömsesidighetsprincipen är fortsatt omtvistad även efter att den senaste Dublinförordningen 

trätt ikraft. Exempelvis har nationella domstolar som Storbritanniens High Court förkastat 

Abdullahi-doktrinen rörande asylsökandes begränsade rätt att överklaga beslut enligt 

Dublinsystemet.216 Även flera tyska förvaltningsdomstolar har beslutat att Dublin-

överföringar till Italien med anledning av dess mottagningsförhållanden inte får ske.217 

        Också Europadomstolen får anses ha uppehållit sin mer skeptiska doktrin gentemot 

ömsesidighetsprincipen. Med Tarakhel mot Schweiz218 fastslog domstolen ett angreppssätt 

som påminner om det i Soering mot Förenade kungariket: att presumtionen om ömsesidighet 

skulle vara vederlagd om påtagliga grunder för att anse att den asylsökande löpte en verklig 

risk hade presenterats.219 Därtill stipulerades att själva källan till risken är irrelevant. Oavsett 

vad som orsakat risken undantaog det inte heller den överförande staten från sitt ansvar att 

företa en grundlig och individualiserad undersökning av den enskildes situation.220 I fallet 

gjorde domstolen bedömningen att asylförhållandena i mottagarstaten Italien inte var lika 

kollapsade som de i Grekland.221 Slutsatsen blev ändå att överförarstaten Schweiz skulle ha 

behövt kräva individuella försäkranden från italienska myndigheter angående den aktuella 

barnfamiljen för att inte ha kränkt konventionens artikel 3.222  

          Tarakhel mot Schweiz får anses vara en tydlig markering mot EU-domstolens 

strängare ”systembrist”-praxis från Abdullahi-fallet. Europadomstolen  nämner uttryckligen 

denna doktrin, men väljer sedan att tillämpa sin egen lägre tröskel. Exakt vad denna 

utvidgning av praxis innebär synes dock vara något oklart. Menar domstolen att helt överge 

EU:s doktrin om systematiska brister som enda grund för överklagande enligt artikel 19? 

Eller vill domstolen  endast modifiera doktrinen genom att sänka tröskeln för vad som ska 

anses falla in under begreppet systematiska brister rent materiellt? Det sägs inte explicit. 

Tydligare verkar dock vara att Europadomstolen bedömer det finnas betydande gråzoner 

                                                           
216 Se R (on the application of EM (Eritrea)) (appellant) v Secretary for Home Department (respondent), 

UKSC 12, judgment given on 19 February 2014. 
217 Se exempelvis Verwaltungsgericht Stuttgart, A 13 K336/13, Beschluss vom 4 Februar 2013 och Verwal-

tungsgericht Gelsenkirchen, Az. 5a L 566/13, Beschluss vom 17 Mai 2013. 
218 Se Tarakhel mot Schweiz, i not 133. 
219 Se p. 104. 
220 Se ibid. 
221 Se p. 114. 
222 Se p. 122. 
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mellan de fall där ömsesidighetsprincipen har ett självklart företräde och där den ska 

förkastas helt. En sådan tendens kan inte lika klart skönjas hos EU-domstolen.223   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223 För mer ingående om detta fall, se Peers, Steve, Tarakhel v Switzerland: Another nail in the coffin of the 

Dublin system? EU Law Analysis, 5 november 2014, tillgänglig på 

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html.  

http://eulawanalysis.blogspot.se/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html
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6. Diskussion 

 

6.1 Inledning 

Ömsesidighetsprincipen har ifrågasatts av en mängd aktörer, både på nationella och 

internationella nivåer. Dels rör kritiken huruvida den alls är folkrättsligt legitim i sig, dels 

ifall den i dagens EU i praktiken innebär överträdelser av non-refoulementprincipen. För att 

kunna besvara de frågeställningar som ställts i inledningsavsnittet ska kommande diskussion 

därför till en början närmre se till dessa båda sidor av ömsesidighetsprincipen. 

 

6.2 Vad innebär ömsesidighetsprincipen? 

6.2.1 Ömsesidighet som idé  

Ömsesidighetsprincipen är en presumtion om att inga stater i CEAS kränker 

Flyktingkonventionen. Den utgör fundamentet till Dublinsystemet och är utgångspunkten 

för EU:s gemensamma asylpolitik. Ses det till vad som uttrycks angående den i senaste 

Dublin III-förordningen, är den planerad att också fortsättningsvis vara mycket central. 

          En uppenbar fråga mot bakgrund av vad som lyfts i den här uppsatsen är huruvida en 

ömsesidighetsprincip inom ett internationellt samarbete inherent överhuvudtaget är i linje 

med principen om non-refoulement. Att friskriva sig ifrån skyldigheter enligt principen är 

som har förklarats enligt Wienkonventionens artikel 53 inte folkrättsligt godtagbart. Vidare 

har ett antal aktörer, däribland Europadomstolen och FN, underkänt fenomenet med 

bilaterala utlämningsavtal stater emellan, ifall dessa innebär underförstådda eller uttryckliga 

garantier om att risk för refoulement inte föreligger. Det torde inte vara långsökt att hävda 

att skillnaden mellan en allmän ömsesidighetsprincip i EU:s asylpolitik och dessa andra 

typer av försäkranden inte är påtaglig. Med hänsyn till detta synes det för författaren som 

ytterst problematiskt att konstruera ett asylsystem där en fundamental princip innebär att 

medlemsstater beordras att presumera att andra medlemsstater inte överträder non-

refoulementprincipen. Europadomstolens många domar under 2000-talet talar tydligt för ett 

liknande resonemang. En absolut ömsesidighetsprincip är helt enkelt inte folkrättsligt 

möjlig.  

          Att få ömsesidighetsprincipen som sådan underkänd i rättsskipningen på ett tydligare 

sätt tycks emellertid inte troligt, då det med anledning av principens ställning till viss del 
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skulle underkänna CEAS i sig. Ett sådant ställningstagande skulle i milda ordalag kunna 

beskrivas som ett känsligt. Möjligen är det alltjämt vad som skulle behöva göras ifall en 

önskan om fullständig internationell legitimitet finns.   

 

6.2.2 Ömsesidighet i praktiken           

Att någon form av ömsesidighetsprincip idag tillämpas i CEAS torde kunna fastslås. En 

påtaglig skillnad mellan EU-domstolens och Europadomstolens tolkning av 

ömsesidighetsprincipens innebörd och räckvidd har dock visat sig vara för handen.  

          Europadomstolen har i sina domar i allmänhet haft som utgångspunkt att en 

presumtion om säkra länder ska anses existera mellan EU-medlemsstater. Den har utformat 

sina domskäl som att att de gånger principen inte är tillämplig så rör det sig om ett undantag, 

en vederläggning av presumtionen i det specifika fallet. Å andra sidan har domstolen 

samtidigt fastslagit att en en stat som ska utlämna en enskild till en annan stat i princip 

undantagslöst ska göra en bedömning av mottagarstatens förhållanden. Undersökningen ska 

vidare vara ”rigorös” och ”meningsfull”, och skyldigheten ska heller inte påverkas av 

internationella avtal och garantier. Därtill har domstolen fastslagit att det i tveksamma fall 

ska inhämtas individuella garantier om non-refoulement från mottagarstaten.  

          Resonemanget får sägas vara motsägelsefullt. Frågan är om en sådan riskbedömning 

överhuvudtaget går att kräva om en ömsesidighetsprincip i praktiken ska anses finnas. För 

att uttrycka argumentationen klarare: eftersom Europadomstolen anser att en undersökning 

enligt Europakonventionen i nuläget krävs av överförarstaten, kan det ifrågasättas om 

domstolen egentligen anser en reell ömsesidighetsprincip vara något som existerar i dagens 

EU. Om detta kan givetvis länge diskuteras, men författarens svar blir nekande. 

          EU-domstolen har tagit en annan väg i sin tolkning. Den anser ömsesidighetsprincipen 

ha en upphöjd ställning inom unionsrätten, och har uttalat att Dublinförordningen i allmänhet 

ska tolkas mot bakgrund av principen. Domstolen har valt en teleologisk tolkningsmetod där 

ett ”EU-systemtänk” prioriteras över en generös tillämpning av undantagsbestämmelser som 

suveränitetsklausulen. Undantag från principen får endast göras ifall systematiska brister 

föreligger i mottagarstaten, och ifall dessa därtill utgör ”en verklig risk” för kränkning av 

non-refoulementprincipen. Att det är menat att vara en hög tröskel är uppenbart. 

Bedömningen innebär uttryckligen att, så länge systematiska brister inte förekommer, ska 

kränkningar av non-refoulementprincipen i praktiken vara tillåtna. Domstolen drar 
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resonemanget till sin spets när de enligt Abdullahi-doktrinen slår fast att enskilda inte ens 

har rätt att överklaga en stats bedömning av kriterierna i Dublinsystemet, om inte 

systematiska brister anses vara för handen. Utgångspunkten verkar vara att Dublinsystemet 

inte ska finnas till för asylsökandens bästa, utan för att förverkliga ömsesidighetsprincipen 

och europeisk integration. 

          Europadomstolen har vid upprepade tillfällen ifrågasatt och tagit avstånd ifrån 

doktrinen om ”systematiska brister” och den ställning som EU-domstolen tycks anse 

ömsesidighetsprincipen ha. Också EU-kommissionen verkar ställa sig tvekande inför denna 

strikta doktrin, någor som märks inte minst i de självkritiska utvärderingar de har gjort av 

Dublinsystemet som helhet. Till det kommer de ytterligare förändringar angående 

rättssäkerhet och asylsökandens rättigheter som infördes i Dublin III-förordningen.  

          Aktörernas åsikter kring ömsesidighetsprincipen praktiska räckvidd går som synes 

isär. Här hävdas dock att det är Europadomstolens tolkning som ska användas. I FEU stadgas 

som tidigare nämnts att konventionen har samma rättsliga värde som fördraget och att dess 

rättigheter är del av unionsrätten i form av allmänna principer. Oavsett EU-domstolens 

striktare praxis så är EU:s medlemsstater alltjämt bundna av Europadomstolens domar. Ifall 

denna anser att en undersökningsplikt föreligger, så är det så. Den slutsats som kan dras i 

denna del är med andra ord att, trots att en presumtion om säkra länder ska anses finnas på 

papper, så föreligger likväl en skyldighet att rigoröst och meningsfullt undersöka 

mottagarstater innan överföring. Bevisbördan om hur mottagarstaten tillämpar sina lagar 

finns inte enbart hos den enskilde, och tröskeln för när non-refoulementprincipen ska anses 

vara kränkt återfinns där påtagliga grunder för att att anse att den asylsökande löper en 

verklig risk föreligger. 

          Relevant för principens praktiska räckvidd är slutligen som lyfts tidigare att 

medlemsstaterna inte sällan går sin egen väg när det gäller tillämpning av 

ömsesidighetsprincipen. Dublinsystemet fungerar ineffektivt och det konkreta antalet 

överföringar är som setts ofta mycket lågt. Nationella initiativ om att införa fler undantag 

från principen sker, som exempelvis Migrationsverkets undersökningar av Ungern och 

Tysklands förbud mot att överföra asylsökande till Italien. Trots att de överstatliga 

domstolarnas har en fortsatt acceptans av en presumtion om ömsesidighet så talar mycket 

för att förtroendet för ömsesidighetsprincipen bland medlemsstaterna lämnar en del att 

önska. Kanske finns det i vissa fall inte en reell ömsesidighetsprincip mellan EU:s 

medlemsstater överhuvudtaget. Den kan åtminstone vara på god väg att urholkas. 
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6.3 Strider ömsesidighetsprincipen mot principen om non-refoulement? 

De problem som ömsesidighetsprincipen praktiskt synes medföra är framförallt av två sorter. 

För det första finns risken att asylsökanden enligt Dublinsystemet överförs till vissa 

medlemsstater och redan där utsätts för undermåliga förhållanden. För det andra kan indirekt 

kedjerefoulement bli aktuell då medlemsstaterna bevisligen har olika bedömningar om vilka 

tredje stater som är säkra. Vissa stater har enligt vad som rapporterats betydligt lägre krav 

än andra för att en tredje stat ska anses godkänd att utlämna en person till.                           

          Att det finns stora brister i flera av EU:s medlemsstaters asylmottagning får anses mot 

bakgrund av en mängd praxis och rapporter otvetydigt ha påvisats i detta arbete. Både EU-

domstolen och Europadomstolen har bekräftat detta i fallet Grekland och därav förbjudit 

överföringar av asylsökanden dit. Att högsta instans erkänt att undantag från principen finns 

får anses, kanske paradoxalt, kunna tala för principens legitimitet. Om en 

ömsesidighetsprincip i praktiken endast finns mellan stater där inga överträdelser mot non-

refoulement finns, strider inte principen mot den om non-refoulement. 

          Så är dock inte fallet. Det finns i dagens EU stater med bevisat undermåliga 

förhållanden som alltjämt agerar mottagarstater enligt Dublinsystemet. Mot bakgrund av vad 

som lyfts av icke-statliga organisationer vad gäller förhållanden exempelvis i Ungern och 

Bulgarien synes det tydligt för författaren att principen om ömsesidighet leder till 

konsekvenser i form av överträdelser av non-refoulementprincipen. Situationen i nuvarande 

Ungern torde kunna beskrivas som ”grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna.” 

          Aktörer som gör sådana bedömningar begränsas inte heller till icke-statliga 

organisationer. Oron visas också genom att nationella domstolar på eget initiativ förbjudit 

överföringar till Italien och att nationella myndigheter som svenska Migrationsverket själva 

företar undersökningar kring exempelvis Ungern. Den slutsats som kan dras här kan enbart 

vara följande: ifall CEAS önskar ha en legitim ömsesidighetsprincip som inte strider mot 

non-refoulementprincipen måste  undantag från principen vara för handen också åtminstone 

i fallet Ungern. Därtill torde fallet Bulgarien också ge upphov till mer ingående 

undersökningar. 

         Då överföringar i nuvarande situation sker till dessa länder i ömsesidighetsprincipens 

namn, strider principen mot non-refoulementprincipen. Detta gäller oavsett om tröskeln för 

ömsesidighetsprincipens räckvidd är ”påtagliga grunder för en reell risk” från 

Europadomstolen eller ”systematiska brister” från EU-domstolen. Båda domstolarnas 
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nuvarande definitioner leder i praktiken till refoulement. Att ömsesidighetsprincipen därmed 

inte är i linje med non-refoulementprincipen torde vara klart. 

           

 

6.4 Andra relevanta faktorer 

6.4.1 Inledning 

Ett viktigt faktum att belysa är att ömsesidighetsprincipen som tidigare beskrivits inte agerar 

ensam i Dublinsystemet, och att det finns andra mindre välfungerande fenomen vilka bidrar 

till dess problematik. En förändring av dessa skulle kunna bidra till att reducera de 

skadeverkningar som också själva ömsesidighetsprincipen innebär, samt innebära att 

principen som sådan på ett mer legitimt sätt skulle kunna fylla en funktion som en del av 

EU:s asylpolitik. Här ska också ges utrymme för en diskussion kring några av dessa. 

 

6.4.2 Ett ojämlikt mottagande          

I detta arbete har Dublinsystemets misslyckande i att bidra till ett jämlikt mottagande lyfts. 

För att en ömsesidighetsprincip ska kunna fungera i praktiken torde det inte vara långsökt 

att hävda att systemet som helhet åtminstone till viss mån måste uppmuntra till att 

mottagandet inte endast fokuseras till några få länder. Som hävdats tidigare i förvarande 

arbete så är fallet inte så idag. Trots att ett jämlikt mottagande, oaktat kommissionens 

hävdande att så nödvändigtvis inte är fallet, är ett mål med Dublinsystemet finns ingen 

allokeringsmekanism i förordningen som sådan. Redan detta kan tyckas problematiskt. Till 

detta faktum kommer första landet-principen, som bygger på idén att en asylansökan endast 

kan prövas i det första landet den lämnas in i. Ett sådant regelverk leder ofrånkomligen till 

att stater vid EU:s gränser får bära oproportionerligt många asylsökningar. Få regler lär 

motverka ett jämlikt mottagande, och därmed kvaliteten på de drabbade ländernas 

mottagande, som första landet-principen. Därtill ska även nämnas det faktum att det för 

närvarande, med undantag för de relativt få som ingår i EU:s flyktingkvot, i praktiken inte 

finns några lagliga sätt för asylsökanden att ta sig in i unionen. Detta medför i sig en 

snedbelastning. De personer som hade kunnat med flyg resa till det land i samarbetet de 

önskade tvingas i nuläget att nyttja smuggling genom båt eller lastbil. Dessa är resor som 

naturligt ofta slutar i gränsstaterna och ytterligare späder på trycket på dessa stater.  
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          Det ojämlika mottagandet leder inte endast till non-refoulementkränkningar i form av 

undermåliga förhållanden för asylsökanden. Det bidrar därtill till urholkad legitimitet av 

CEAS och ömsesidighetsprincipen i sig. Detta torde ske både genom att gränsstater 

ifrågasätter rimligheten i systemet och att, som visat, nationella domstolar i andra stater 

underkänner överföringar till stater de anser ha bristande system. 

           

6.4.3 Brist på harmonisering 

Ett annat juridiskt verktyg, delvis sammanhängande med ett fungerande jämlikt mottagande, 

som torde kunna användas mer effektivt är det som rör harmonisering av asylprocesser och 

mottagningsförhållanden. Att säkerställa att nivåerna på mottagandet i Europa verkligen är 

jämförbara är en avgörande faktor för att kunna tala om en ömsesidighetsprincip som dels 

är inherent legitim och dels fungerar i praktiken. I nuvarande situation har medlemsstaterna  

incitament att försämra sitt mottagande för att på så sätt minska antalet asylsökanden till den 

egna staten, något som effektivt underminerar idén med ett gemensamt asylmottagande. 

Detta leder till att vissa medlemsstater skapar undermåliga förhållanden för asylsökanden, 

vilket gör att andra medlemsstater som förväntas överföra asylsökanden dit kränker non-

refoulementprincipen. Därtill har medlemsstaterna varierande tolkningar kring vad som är 

ett säkert tredje land. En sådan situation leder till att stater som enligt nationell rätt inte kan 

överföra en asylsökande till ett tredje land indirekt tvingas göra det enligt Dublinsystemet. 

Brist på harmonisering bidrar som synes på flera sätt till ömsesidighetsprincipens 

problematik. 

 

6.4.4 Slutsats  

Med hänsyn till ovan diskuterade fenomen torde det vara klart att det inte endast är 

ömsesidighetsprincipen i sig som är anledning till de överträdelser mot non-

refoulementprincipen som pågår i CEAS. Det är måhända mer troligt att det är en 

kombination av brist på allokeringsmekanismer, första landet-principen samt ett inte 

tillräckligt harmoniserat asylmottagande som tillsammans bidrar till ömsesidighets-

principens konsekvenser. Dessa faktorer leder till en situation där stater tävlar i att undan för 

undan försämra sitt mottagande för att göra den egna staten mindre attraktiv för asylsökande. 

För att en ömsesidighetsprincip alls ska vara försvarlig, förutsätter det helt enkelt att dessa 

andra delar i samarbetet fungerar. 
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6.5 Utblick – vilka åtgärder kan vidtas? 

Ömsesidighetsprincipen, och med den flera av de andra centrala Dublinprinciperna, har varit 

i blåsvärder i nästan två decennier. Med anledning av detta torde det inte vara långsökt att 

sia om att dess utveckling ingalunda är klar. Förekomsten av rättsfall från de europeiska 

domstolarna på nationell och överstatlig nivå synes ha tenderat att accelerera i mängd under 

de senaste åren. Denna tendens visar inga tecken på att avta. Med varje ny Dublinrättsakt får 

ömsesidighetsprincipen vidare sägas ha urgröpts något. Ser man till tonläget i den debatt 

som förs för närvarande, både från politiskt och juridiskt håll, är måhända en gissning att det 

torde vara ditåt dess evolution fortsatt kommer att röra sig. Med anledning av den stora 

förändring som skett i situationen för asylrätten i Europa under 2010-talet kan därtill skönjas 

tendenser till att det unionsrättsliga asylsystemet under den närmsta perioden står inför stora 

förändringar. Dublinsystemet torde med sannolikhet kunna tillhöra de regleringar som 

kommer att genomgå drastiska förändringar.  

          Som torde ha framgått i denna uppsats är detta en nödvändig utveckling. För att ett 

gemensamt asylsystem som inte kränker non-refoulementprincipen ska kunna uppnås krävs 

för det första en avskaffad alternativt fundamentalt ändrad ömsesidighetsprincip och en 

avskaffad första landet-princip. Det krävs vidare åtgärder för ett mer jämlikt mottagande, 

mer harmoniserade mottagningsförhållanden och asylprocesser, och därtill harmonisering 

vad gäller bedömningen kring säkra tredje länder.  

          För att kunna uppnå ett jämlikt mottagande finns ingen annan slutsats än att första 

landet-principen inte bör finnas kvar i Dublinsystemet. Eventuella framtida rättsakter som i 

praktiken påverkar vart asylsökanden vänder sig bör ha allokeringsmekanismer som 

försäkrar att fördelningen mellan stater inte blir lika ojämlik som nuvarande läge. Därtill 

krävs det åtgärder för att hjälpa de stater som trots detta kommer att ta emot oproportionerligt 

många asylsökanden. Som också i litteraturen har lyfts kommer det även i de bästa av 

världar, där alla stater i samarbetet har likvärdig standard i sina asylprocesser, att finnas vissa 

medlemsstater som av olika skäl anses mer attraktiva för asylsökanden.224 För att hjälpa 

dessa har aktörer har lyft en användning av ekonomiska styrmedel, där stater kompenseras 

vid mottagande av asylsökanden, som en möjlig väg. Exempelvis har föreslagits ett system 

baserat på kostnader för asylprocesser, gemensamma strukturer för experthjälp till de stater 

som bär stora bördor i systemet samt olika typer av andra finansiella fonder att söka pengar 

                                                           
224 Se Hailbronner, i not 42 a.a., s. 1381. 
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ur.225 Fiskala projekt har också förekommit från kommissionens sida.226 Andra har å andra 

sidan utdömt en sådan lösning som orealistisk med anledning av de många olika faktorer 

som måste tas hänsyn till vid bedömning av kvalitet på mottagande.227 Måhända finns 

poänger i båda sidors argumentation. Författaren lutar dock åt att någon form av finansiell 

eller annan hjälp till stater som träffas av EU:s överstatliga asylpolitik är ofrånkomlig. Om 

inte annat behövs det för att upprätthålla principen i FEUF artikel 80, där det som nämnt 

stadgas att CEAS ska präglas av finansiell solidaritet. 

          Därtill kommer åtgärder för att öka harmoniseringen på asylrättsområdet. Om det ska 

gå att överhuvudtaget prata om en ömsesidighetsprincip krävs det att medlemsstaterna också 

i praktiken har jämförbara asylprocesser. Ett harmoniseringsarbete får sägas redan till viss 

del ske inom unionsrätten, med Asylprocedurdirektivet och Skyddsgrundsdirektivet som 

exempel. De ingrepp som föreslås här är mer suveränitetsbegränsande. För att uppnå ett 

samarbete där en ömsesidighetsprincip skulle vara praktiskt legitim skulle kontroversiella 

åtgärder behöva vidtas. Det skulle troligen krävas att nationella domstolar inte längre tillåts 

göra autonoma tolkningar av Flyktingkonventionen, utan att denna helt lyfts upp på 

överstatlig nivå. Att staterna själva äger rätt att definiera vad flyktingstatus innebär, eller hur 

exempelvis Tortyrkonventionen ska tolkas, är ofrånkomligen anledningar till många av de 

harmoniseringsbrister som lyfts i detta arbete. 

          Som slutord kan sägas följande. Många av de här beskrivna förslagen på förändringar 

är av politiska skäl i praktiken ogenomförbara. Medlemsstaternas nationella domstolar 

önskar autonomi och den ständiga konflikten mellan suveränitet och harmonisering i EU är 

lika aktuell som någonsin. Det kan tyckas olyckligt att Dublinsystemet och CEAS med 

anledning av vad som anförts i själva verket uppmuntrar det minst önskvärda ur både idéerna 

om suveränitet och integration.  Ömsesidighetsprincipen i asylrätten är europeisk integration 

dragen till sin spets. Samtidigt är fundamentala delar av tolkningen av just asylrättens 

nyckelbegrepp inte harmoniserade. En sådan situation är anmärkningsvärd och ohållbar. 

Dublinsystemet är i behov av genomgripande reformer, och eventuella förändringar innan 

dess har rätteligen kallats för ”lipstick on a pig.”228 

                                                           
225 Se European Council on Refugees and Exiles, The Way Forward: Europe’s role in the global refugee pro-

tection system, PP5/09/2005/EXT/CN, September 2005, s. 32 
226 Se exempelvis Europeiska flyktingfonden: Europaparlamentets och rådets beslut 573/2007/EG av den 23 

maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 20082013 som en del av det allmänna 

programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. 
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7. Sammanfattande slutsatser 
 

Mot bakgrund av de resonemang som förts ovan kan flera bedömningar låta sig göras. 

             För det första finns det en inherent illegitimitet i att alls ha en ömsesidighetsprincip 

i ett internationellt samarbete likt EU. Presumtioner av det slaget strider mot 

Wienkonventionen, då avtal som inskränker folkrättsliga principer som utgör jus cogens inte 

är tillåtna. Att Europadomstolen inte heller anser det vara möjligt torde vara klarlagt. Därtill 

får det också anses framgå av andra tunga internationella aktörer som har lyfts i arbetet, 

exempelvis UNHCR. Den  enda instans som inte anser ömsesidighetsprincipen vara illegitim 

i sig är EU-domstolen, vilken fortsatt håller den för mycket central i EU:s asylsystem. Dock 

har även EU-domstolen gjort avkall på en absolut ömsesidighet, då domstolen har undantagit 

vissa stater från den. 

          För det andra kan sägas att den ömsesidighetsprincip som stadgas i Dublin III-

förordningen idag i praktiken är en tämligen urholkad princip. EU:s medlemsstater har 

alltjämt krav på sig att göra ”rigorösa” och ”meningsfulla” undersökningar av mottagarstater 

i de fall de ska överföra asylsökanden. Till vissa stater tillåts de inte överföra personer alls, 

och dessa stater ser i nuläget ut att öka snarare än minska till antalet. Statistik visar därtill att 

överföringar som ska ske enligt Dublinsystemet i de flesta fall inte ens blir av. Slutligen gör 

EU:s medlemsstater på eget initiativ undantag från ömsesidighetsprincipen. Mot bakgrund 

av detta kan hävdas att ömsesidighetsprincipen i många fall stannar som ord på ett papper. 

          Detta innebär inte att principen inte alltjämt ofta är en verklighet i nuvarande CEAS. 

Medlemsstater är fortfarande skyldiga att överföra asylsökanden till Bulgarien och Ungern 

– stater med dokumenterat undermåliga förhållanden för asylsökanden. Här kan ingen annan 

slutsats dras än att principen med dess praktiska konsekvenser i dagens läge inte är i linje 

med non-refoulementprincipen.  

          Vidare finns andra faktorer som förstärker ömsesidighetsprincipens problematik. 

Dublinsystemets första landet-princip grundar sig till stor del i ömsesidighetsprincipen, men 

är också en betydande anledning till ömsesidighetsprincipens illegitima konsekvenser. 

Principen om första land innebär att vissa medlemsstater tvingas att pröva oproportionerligt 

många asylsökanden, och principen motverkar därmed ett jämlikt mottagande. Också brist 

på harmonisering av EU:s medlemsstaters asylprocesser och mottagningsförhållanden bidrar 

till problematiken.  
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         Slutsatsen blir följande. Ömsesidighetsprincipen är folkrättsligt inherent illegitim. I 

dagens CEAS är ömsesidighetsprincipen inte heller praktiskt  kompatibel med principen om 

non-refoulement. Den bör därmed avskaffas. Kan detta inte ske, bör EU:s medlemsstater för 

att minska ömsesidighetsprincipens problematik åtminstone vidta åtgärder för ett mer 

jämlikt och harmoniserat asylmottagande. Detta bör involvera ett avskaffande av första 

landet-principen och ett begränsande av nationella domstolars rätt att tillämpa nationell rätt 

vid bedömningar rörande Flyktingkonventionen. 
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content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33020&from=EN  
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