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Bakgrund 

Så länge som människan har funnits på jorden har konflikter och katastrofer av olika slag 

tvingat människor på flykt. Att som stat ta emot människor som söker sig till en säker bosättning 

har inte alltid varit en självklarhet och är det fortfarande inte i stora delar av världen. Inom 

asylrätten finns det idag internationella överenskommelser som är juridiskt bindande för 

statsparterna. Överenskommelserna innebär att varje enskild statspart har en skyldighet att 

hjälpa människor som är i behov av skydd genom att pröva deras rätt till asyl. Dessa regler finns 

även inom EU. Det europeiska samarbetet innebär att medlemsstaterna ska tillämpa folkrätten 

och det europeiska regelverket enhetligt. Det ligger i sakens natur att enhetligheten har en stor 

betydelse för individen eftersom en person ska kunna lita på att stater som undertecknat ett avtal 

också tolkar avtalet på samma sätt. Europeiska rådet enades om ett gemensamt europeiskt 

asylsystem. Det fundamentala syftet med bestämmelserna inom EU är att en individ som är i 

behov av skydd ska kunna få sin rätt till skydd prövad i samtliga EU-medlemsstater eftersom 

medlemsstaterna måste respektera de europeiska reglerna, men också bestämmelserna i 

flyktingkonventionen.1 Flyktingkonventionen har även tagit höjd för en undantagssituation 

nämligen genom bestämmelser om att vissa individer aldrig kan anses vara flyktingar. Dessa 

bestämmelser är de så kallade uteslutandebestämmelserna och innebär att en person inte kan få 

flyktingstatus på grund av att de gjort sig skyldiga till vissa brott så som exempelvis krigsbrott 

eller brott mot mänskligheten. Bedömningarna vad avser dessa personer som misstänks ha gjort 

sig skyldiga till gärningar som utesluter dem från att kunna få flyktingstatus får stor betydelse 

eftersom konsekvenserna av en felaktig bedömning kan leda till att en individ som har ett behov 

av adekvat skydd trots allt nekas till detta. En alltför tillåtande bedömning kan även få en annan 

konsekvens, nämligen att en individ som har begått grova övergrepp ändå beviljas skydd vilket 

kan anses stötande, men skulle också kunna innebära en säkerhetsrisk för den emottagande 

staten.  

 

                                                           
1 Se skälen (1) och (2) till Rådets direktiv (EG) nr 83/04 av den 29 april 2004 om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som 

flyktingar eller som när personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om 

dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera bestämmelserna och särskilt beviskravet 

i de så kallade uteslutandebestämmelserna i 4 kap. 2 b och c §§ utlänningslagen (2005:716). 

Att utesluta en person från att kunna erhålla flyktingstatus innebär att den enskilde drabbas. Att 

inte utesluta en farlig person innebär bland annat att samhället i mottagningslandet kan drabbas. 

Uppsatsen avser därför att hitta en balans mellan att inte utesluta en person och att utesluta en 

person från att kunna erhålla flyktingstatus genom att besvara frågan: Vad är uteslutande-

bestämmelsernas innebörd och hur ska de tillämpas? För att hitta svar på denna fråga är det 

även  nödvändigt att besvara följande delfrågor: Vad är uteslutandebestämmelserna? Vad är 

folkrättens relation till den svenska regleringen vid tillämpningen av uteslutande-

bestämmelserna? Är myndigheter, så som Migrationsverket, bundna av folkrätten? Tyngd-

punkten av  uppsatsen kommer söka svar på följande frågor: Hur är det är det tänkt att 

beviskravet (synnerlig anledning att anta) i uteslutandebestämmelserna ska tolkas?  Hur tolkas 

reglerna av Migrationsverket? 

1.2. Tes 

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet med huvudsaklig verksamhet inom asyl-

migrationsrätt. Myndigheten är första instans avseende beslut i asylärenden och migrations-

ärenden. Besluten är många gånger ingripande i enskilda personers liv varför besluten måste 

kunna fattas skyndsamt och rättssäkert. Alla myndigheter ska sträva efter en så effektiv och 

rättssäker verksamhet som möjligt. Migrationsverket har en mycket hög arbetsbelastning och 

har även fått kritik av JO för långsam handläggning vid ett flertal tillfällen.2 Detta rättsområde 

är särskilt omfattande och komplext till följd av sin relation till och sitt inflytande av folkrätten 

vilket innebär stora risker för felaktiga tolkningar och tillämpningar av exempelvis beviskrav. 

Migrationsverket har därför skapat ett förenklat regelverk, baserat på gällande rätt, som syftar 

till att underlätta för handläggarna att fatta beslut skyndsamt och enhetligt. Med fel eller brister 

avser jag inte sådana enstaka fel eller brister som kan uppstå i enskilda fall utan jag åsyftar att 

Migrationsverket mer regelmässigt skulle kunna göra bristande eller kanske rentav felaktiga 

bedömningar genom sitt förenklade förfarande. 

                                                           
2 Se JO 2015/2016 s.326 
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1.3. Metod och avgränsningar 

Arbetet med uppsatsen baseras på traditionell juridisk metod med en tillhörande rättsdogmatisk 

analys. Med detta menas att jag kommer söka svar för mina frågeställningar i allmänt 

accepterade rättskällor och ha såväl analytiska som deskriptiva delar i varje avsnitt. Folkrättens 

rättskällor uttrycks i artikel 38 i stadgan för Internationella domstolen. Vad avser nationella 

domstolars avgörande och doktrin så har dessa en subsidiär betydelse i folkrätten och utgör 

alltså inte en rättskälla i sig. För att förstå folkrätten är det dock relevant att utöver den 

rättsdogmatiska analysen även jämföra och undersöka nationella domstolars resonemang, samt 

olika författares analyser  (se nedan 2.1.1.).  De rättskällor som är allmänt accepterade i Sverige 

är svensk lagstiftning, rättsfall ifrån prejudicerande domstolar, förarbeten och i viss mån även 

doktrin. 

          I uppsatsen kommer jag analysera rättschefen för Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande från den 2011-01-12 med beteckningen RCI 02/2011, ur ett empiriskt 

perspektiv mot bakgrund av gällande rätt. Ett ställningstagande ska motsvara gällande rätt för 

att kunna regelmässigt användas. Detta för att undvika beslut som inte motsvarar de krav som 

ställs i nationell rätt och i folkrätten. En stor del av arbetet kommer därför även att ägnas åt att 

analysera folkrättens relation till svensk nationell rätt. Detta kommer att ske genom att analysera 

begreppet fördragskonform tolkning samt Sveriges dualistiska rättssystem. Mot bakgrund av 

dessa studier kommer jag att jämföra Migrationsverkets uppfattning om rättsläget med både 

folkrätten (däribland EU-rätten) samt svensk nationell rätt. 

          För uppsatsen är det inte relevant att redogöra för bestämmelserna om själva 

bestämmandet av flyktingstatus. En förutsättning för full förståelse av denna uppsats är därför 

att läsaren har grundläggande kunskaper om vad som menas med begreppet flykting. I 

uppsatsen kommer jag inte att analysera bestämmelserna för verkställighetshinder så som 

principen om ”non-refoulement”. Det kan dock vara värt att känna till att dessa regler finns 

eftersom de kan spela en stor roll i praktiken då verkställighet av ett beslut inte kan fullgöras 

till följd av särskilda omständigheter i landet dit verkställigheten ska ske. Verkställighetshinder 

är däremot en fråga som sker efter prövningen om uteslutande och kommer därför inte att 

behandlas i denna uppsats. På grund av brist på utrymme kommer jag inte heller behandla 

frågan om huruvida det är möjligt att även utesluta minderåriga (exempelvis barnsoldater). 
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2. Internationella bestämmelser 

2.1. Rättskällor 

2.1.1. Internationella domstolen 

Internationella domstolen (”ICJ”) är ett av FN:s sex huvudorgan med sitt säte i Haag och är 

”Förenta Nationernas främsta rättskipande organ” enligt artikel 92 i internationella domstolens 

stadga. I dess stadga finner vi även artikel 38 som ger uttryck för den allmänna uppfattning av 

vad som är relevanta rättskällor inom folkrätten. Anledningen till att artikeln endast är en allmän 

uppfattning är att stadgan egentligen bara beskriver vilka rättskällor som domstolen själv har 

att följa i sina bedömningar. Med andra ord är inte syftet med artikeln att binda nationella 

domstolar. Artikeln riktar sig endast till domstolen själv.3 Genom att förstå vilka rättskällor 

domstolen använder sig av kan däremot en nationell domstol förstå hur folkrätten ska tolkas 

varför det blir naturligt att de nationella domstolarna använder sig av denna artikel för att hitta 

relevanta rättskällor på folkrättens område. Några avsteg ifrån den allmänt accepterade 

uppfattningen om att artikel 38 beskriver rättskällorna inom folkrätten torde vara tämligen 

begränsad. Det enda som artikeln inte ger uttryck för, men som ändå kan användas för att tolka 

och förstå folkrätten, är vad som stadgas nedan angående domstolens egna avgöranden som 

endast binder parterna i respektive mål utan att ha för avsikt att verka prejudicerande. I 

praktiken så använder nationella domstolar och sakkunniga även argument och tolkningar från 

ICJs avgöranden. Artikel 38.1 har följande lydelse på svenska (38.2 utelämnas här): 

Domstolen, vars uppgift är att i överensstämmelse med internationell rätt avgöra 

sådana tvister som hänskjutas till densamma, skall tillämpa: 

A.  allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa 

av de tvistande staterna uttryckligen erkända regler; 

B.  internationell sedvänja, utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen 

såsom gällande rätt; 

C.  allmänna, av de civiliserade folken erkända rättsgrundsatser; 

D.  med förbehåll för bestämmelsen i artikel 59 rättsliga avgöranden och de 

olika ländernas mest sakkunniga författares lärosatser, såsom hjälpmedel för 

fastställande av gällande rätt. 

Artikel 38.1 punkt A behandlar det som vanligtvis även kallas för traktat. Traktat är ett 

samlingsnamn för en frivillig överenskommelse mellan stater. Traktaten kan vara bilaterala 

                                                           
3 Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, 5 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 27. 
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eller multilaterala så som exempelvis en konvention (se nedan 3.1 om traktaträtten). Särskilt att 

notera är punkt D i artikeln. Denna punkt handlar om betydelsen av nationella domstolars 

avgöranden samt doktrin. Punkten ger uttryck för att nationella avgöranden och doktrin inte i 

sig är rättskällor inom folkrätten, men att de har en subsidiär betydelse i förhållande till 

rättskällorna. Med detta menas att nationella avgöranden och doktrin kan användas som 

hjälpmedel för att öka förståelsen av rättskällorna som räknas upp i punkterna A, B och C. 

2.1.2. 1951 års Genèvekonvention (flyktingkonventionen)4 

Den 22 april 1954 trädde flyktingkonventionen i kraft så som den centrala konventionen för 

flyktingars status och rätt till asyl i statsparternas länder. Till en början var konventionen tänkt 

att hantera frågor rörande flyktingar inom Europa för händelser före den 1 januari 1951, men 

kom genom ett tilläggsprotokoll 1967 att beröra samtliga människor i behov av skydd.5 Artikel 

1 F i konventionen handlar om möjligheten att utesluta en flykting från att kunna beviljas 

flyktingstatus. Det framgår att skyddsbestämmelserna i flyktingkonventionen inte gäller för en 

person när det finns ”allvarliga skäl att antaga” (engelska.”serious reasons for considering 

that”, franska ”des raisons sérieuses de penser”) att personen i fråga har gjort sig skyldig till 

brott mot freden, krigsbrott, brott mot mänskligheten, grov icke-politiska brott utanför 

ansökningslandet eller utfört handlingar som strider mot Förenta Nationernas syften och 

principer. Artikel 1 F i konventionen har blivit modellbestämmelse för en betydande mängd 

andra internationella och nationella regelverk, vilket genomgående kommer att förtydligas och 

förklaras i avsnitten nedan. Studier av flyktingkonventionens uteslutandebestämmelser är 

därför av central betydelse för att kunna förstå dess syften samt hur regelverket är tänkt att 

tillämpas för att uppnå dessa syften. 148 stater har undertecknat konventionen, dess protokoll 

eller bägge instrument fram till och med april 2015 och är en sådan folkrättslig källa som anges 

i artikel 38.1 punkt A  i internationella domstolens stadga. Till följd av det stora antal under-

tecknande stater så är konventionen synnerligen viktig inom folkrätten avseende flyktingars 

rättsliga status. På grund härav är det lämpligt att i tidigt skede i uppsatsen analysera just 

uteslutandebestämmelserna i flyktingkonventionen. 

2.1.3. Artikel 1 F flyktingkonventionen 

Artiklarna 1 D, E och F i flyktingkonventionen är de så kallade uteslutandebestämmelserna  (på 

engelska ”exclusion clauses”). För den här uppsatsen är det uteslutandebestämmelserna i artikel 

                                                           
4 United Nations Treaty Series, vol. 189, s. 137 [cit. flyktingkonventionen] 
5 Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1954:55, 1961:33 och 1966:27. 
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1 F som är av intresse eftersom det är denna artikel som hanterar frågan om vilka som kan 

uteslutas från att kunna erhålla status så som flykting på grund av att dessa gjort sig oförtjänta 

av ett sådant skydd.6 Lydelsen av artikel 1 F flyktingkonventionen (engelska): 

The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to 

whom there are serious reasons for considering that: 

a. He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against 

humanity, as defined in the international instruments drawn up to make 

provision in respect of such crimes; 

b. He has committed a serious non-political crime outside the country of refuge 

prior to his admission to that country as a refugee; 

c. He has been guilty of acts contrary to the purpose and principles of the United 

Nations. 

2.1.3.1.  Om UNHCR:s handbok och UNHCR:s riktlinjer 

Handboken utgör, enligt Migrationsöverdomstolen, ett internationellt erkänt tolknings-

instrument samt en viktig rättskälla i svensk rätt gällande flyktingfrågor.7 Handboken används 

som en instruktion för lagtolkaren när denne tillämpar flyktingkonventionen. Det är ett 

instrument som främst är av teleologisk karaktär där tillämpningen av flyktingkonventionen ska 

ske utefter konventionens syften för att uppnå enhetlighet. I svensk rätt känner vi igen detta 

teleologiska sätt att lösa svårare tolkningsfrågor på genom att analysera lagstiftarens förarbeten 

vid införandet av en särskild lag eller förordning. I Sverige är jurister väl bekanta med analyser 

av förarbeten och förordningsmotiv, medan den teleologiska analysen för flyktingkonventionen 

alltså finns uttryckta i handboken och på samma sätt i dess kompletterande riktlinjer ifrån 

UNHCR.8 Huruvida handboken och UNHCR:s riktlinjer i sig är bindande för de stater som har 

undertecknat flyktingkonventionen är en intressant frågeställning. Det finns nämligen inget 

sådant uttryckligt krav för statsparterna att följa vad som sägs i handboken eller i UNHCR:s 

riktlinjer, varför de formellt sett inte är bindande. Handboken jämte UNHCR:s riktlinjer är 

endast vägledande för lagtolkaren. Migrationsöverdomstolen har förtydligat handbokens och 

UNHCR:s riktlinjer rättsliga status på så sätt att domstolen visserligen medger att handboken 

och UNHCR:s riktlinjer är verk som är viktiga källor för bedömningen av flyktingkonven-

                                                           
6 Artikel 140, Handbook and guidelines on procedures and critera for determining refugee 

status UN Doc HCR/1P/ENG/REV.3, 2011. [cit. handboken]. 
7 MIG 2006:1 och MIG 2007:37. 
8 Guidelines on international protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, UN Doc HCR/GIP/03/05, 2003. [cit.  

UNHCR:s riktlinjer]. 
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tionen. De utgör däremot inte svensk lag varför staternas bedömningar kan skilja sig åt när det 

handlar om exempelvis hur pass osäkert ett land är, eller vilken åtgärd som är lämpligast vid en 

katastrof.9 Migrationsöverdomstolen säger alltså å ena sidan att handboken och UNHCR:s 

riktlinjer utgör tolkningsinstrument för flyktingkonventionen, men å andra sidan är vad som 

sägs i UNHCR:s riktlinjer och i handboken formellt sett inte juridiskt bindande. En slutsats som 

går att dra av Migrationsöverdomstolens avgöranden är att handboken och UNHCR:s riktlinjer 

äger den primära tolkningsrätten av själva konventionens bestämmelser, så som exempelvis hur 

ett beviskrav ska tolkas. I särskilda situationer där det krävs utvecklade kunskaper om en 

konflikt eller annan landinformation kan det däremot förekomma avvikelser till förmån för 

staternas egna bedömningar. I bedömningar som förändras över tid kan det finnas anledning att 

avvika från vad UNHCR har rekommenderat. När det handlar om tolkningen av själva 

konventionsregeln i sig är det betydligt svårare att argumentera för att avvika från UNHCR:s 

ståndpunkt. Handboken blev verklighet efter önskemål av statsparterna och gavs ut första 

gången i september 1979. Förklaringarna i handboken är ett resultat av över 60 års acku-

mulerade åsikter från UNHCR, nationella myndigheters tolkningar, exekutivkommitténs 

slutsatser, doktrin samt nationella och internationella domstolsavgöranden varför dess rättsliga 

betydelse har en oumbärlig ställning i hela världen ur tolkningshänseende.10  

2.1.3.2.  Tolkning av artikel 1 F flyktingkonventionen 

Uteslutandebestämmelserna i artikel 1 F flyktingkonventionen finns för att neka skydd till den 

som gjort sig skyldiga till särskilt grova och avskyvärda brott med avsikt att försäkra sig om att 

en person som gjort sig skyldig till dessa brott inte begagnar sig av det internationella skydd 

som flyktingstatus innebär. Parterna till flyktingkonventionen har som ståndpunkt att flyktingar 

som gjort sig skyldig till gärningar som står i strid med FNs syften inte ska kunna utnyttja 

systemet genom att hitta en tillflyktsort.11 Bestämmelserna syftar även till att ge staterna möjlig-

heten att utesluta individer som utgör en säkerhetsrisk från att kunna erhålla flyktingstatus, även 

om utvandringslandet skulle vara av en sådan karaktär att det skulle strida mot principen om 

non-refoulement att utvisa en flykting dit.12 

         Huruvida bestämmelserna i flyktingkonventionen är tvingande för statsparterna eller inte 

är en intressant fråga att diskutera enligt följande. För att kunna bedöma denna fråga krävs en 

                                                           
9 Se MIG 2007:33 
10 Türk, förorden till handboken, i not 6 a.a. 
11 UNHCR:s riktlinjer, i not 8 a.a., s. 2. 
12 Hathaway, Refugees and Asylum, University of Michigan Law School, edited Cambridge 

University press, Cambridge (Förenade konungariket), 2012, s. 190. 
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mer djupgående förståelse för syftet med flyktingkonventionens uteslutandebestämmelser. 

Enligt UNHCR:s exekutivkommitté måste statsparterna tillämpa flyktingkonventionens 

uteslutandebestämmelser med noggrannhet för att upprätthålla flyktingkonventionens och 

asylbegreppets integritet. Kommitteen poängterar att uteslutandebestämmelserna har två 

huvudsakliga syften. Först och främst är vissa gärningar så pass allvarliga att förövarna inte 

förtjänar internationellt skydd genom flyktingstatus. Flyktingkonventionens bestämmelser ska 

inte heller hindra juridisk prövning av individer som begått särskilt grova brott.13 En viktig del 

av det internationella arbetet på asylrättens område är att regelverken är likalydande bland de 

undertecknande staterna. För de fall en stat skulle göra en alltför avvikande tolkning så skulle 

det kunna underminera flyktingkonventionens auktoritet och det skulle bli svårare att uppnå 

konventionens syften. En konsekvens av att gärningsmän kan tillerkännas flyktingstatus i vissa 

länder, men inte i andra är att det skulle innebära att konventionen inte blir ett effektivt 

rättsmedel och att det skulle innebära skapandet av amnestistater dit personer som har begått 

uteslutningsgrundande handlingar kan fly och undgå rättslig prövning för gärningarna. Frances 

Webber14 menar att reglerna därför är helt tvingande för staterna och att de därför endast har en 

begränsad självbestämmanderätt över uteslutandebestämmelserna. Hon menar att staterna 

visserligen själva får bestämma hur deras nationella rätt ska vara utformad, men att de ändå inte 

får tillerkänna flyktingstatus för en sökande som kan uteslutas enligt uteslutandebestämm-

elserna i flyktingkonventionen. Förtydligat så menar Webber att bestämmelserna är tvingande 

åt båda hållen. En stat får inte bevilja en sökande flyktingstatus om det finns skäl för uteslutande 

enligt konventionen. Inte heller får en stat gå utöver vad som stadgas i flyktingkonventionen 

och neka flyktingstatus på grund av att beviskraven för uteslutande är lägre än vad som krävs 

enligt flyktingkonventionen. Det senare skulle dessutom strida mot kravet på restriktivitet vid 

tillämpningen av artikeln (se vidare nedan 2.1.3.3.). Även om staterna bibehåller sin 

självbestämmanderätt så får staterna alltså inte tolka bestämmelserna om uteslutande alltför 

restriktivt och inte heller alltför extensivt. Bestämmelserna ska mer eller mindre tolkas på 

samma sätt hos alla stater som undertecknat konventionen.15 Huruvida detta uttalande är 

relevant för svenskt vidkommande är oklart eftersom Sverige är ett dualistiskt land som kräver 

att konventionen implementeras i svensk lagstiftning (se nedan 3.2.2), men samtidigt så är 

                                                           
13 UNHCR:s riktlinjer, i not 8 a.a., s. 3. 
14 Webber, Exclusion from Refugee Status under Article 1F of the Convention, (International 

Refugee Rights Initiative, Rights In Exile Programme), 

”http://www.refugeelegalaidinformation.org/exclusion-clause” (2015-10-13). 
15 Webber, i not 14 a.a. Se även Chahal v United Kingdom (1996) 23 EHRR 413. 

http://www.refugeelegalaidinformation.org/exclusion-clause
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Sverige bundet att följa konventionens bestämmelser. Statsparter har en skyldighet att tillämpa 

konventionens bestämmelser uppriktigt och i enlighet med dess syften (bona fide).16 I 

handboken så framgår av artikel 149 att det är den undertecknande stat som prövar en enskild 

ansökan om asyl som har den exklusiva kompetensen att bestämma om någon 

uteslutandebestämmelserna är tillämplig. Artikeln diskuterar vidare kring att det räcker med att 

en stat når upp till ett visst beviskrav (se nedan i 2.1.3.3). Handboken tar alltså inte upp frågan 

om huruvida en stat är skyldig att lagstifta om uteslutande eller inte, utan meddelar helt enkelt 

att staten själv får bestämma när beviskraven har nåtts. I UNHCR:s riktlinjer för 

uteslutandebestämmelserna framgår det, som även Frances Webber hävdar, att reglerna om 

uteslutande innebär att staterna är tvingade till att neka flyktingstatus för de individer som gjort 

sig skyldiga till uteslutningsgrundande gärningar.17 Enligt min bedömning talar det mesta för 

att uteslutandebestämmelserna är tvingande för statsparterna även till nackdel för den enskilda. 

Min slutsats i denna fråga är alltså att statsparterna måste utesluta en person från att kunna få 

flyktingstatus om personen har begått någon eller några av de gärningar som räknas upp i artikel 

1 F flyktingkonventionen eller när misstankegraden är så pass hög att det finns ”allvarliga skäl 

att anta” (svenska översättningen av engelska ”serious reasons for considering”) att personen 

begått någon eller några av gärningarna. Det skulle med andra ord strida mot flykting-

konventionen att ställa upp ett lägre beviskrav och även ett markant högre beviskrav. 

           Flyktingkonventionens uteslutandebestämmelser ska tolkas så att brottslingar som har 

gjort sig skyldiga till andra brott än uteslutningsgrundande brott fortsatt ska kunna få 

flyktingstatus.18 Det krävs att gärningen eller gärningarna som beslutsfattaren anser utgöra 

grund för uteslutande uppenbarligen faller in under artikel 1 F flyktingkonventionen. Det är 

således otillräckligt om en stat gör gällande att en gärning eventuellt skulle falla in under 

artikeln.19 

           Det är lätt att se att det är en komplicerad bedömning som staterna har att göra gällande 

personer som misstänks ha gjort sig skyldiga till de brott som är grund för uteslutande. Staterna 

måste dels följa konventionen och neka flyktingstatus för en sådan sökande för att uppnå syftet 

med bestämmelsen, samtidigt som det ska ske utifrån statens egna nationella regler. Lagtolkaren 

har i regel en svår uppgift framför sig eftersom denne måste pröva huruvida en sökande utgör 

                                                           
16 Se Internationella domstolen, I.C.J 69 (1988). Border and Transborder Armed Actions 

(Nicar v. Hond). Jfr. även nedan 3.1. angående Wienkonventionen om traktaträtten. 
17 UNHCR:s riktlinjer, i not 8 a.a, s. 2. 
18 Artikel 151 i handboken, i not 6 a.a. 
19 Se Moreno v Canada (Minister of Employment and Immigration) (C.A.), 1994, 1 FC 298. 
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säkerhetsrisk även i framtiden, vilket allt som oftast baseras på lite bevismaterial vilket inte 

sällan endast utgörs av sökandens egen utsaga. Lagtolkarens uppgift försvåras ytterligare av att 

konsekvenserna av en felaktig bedömning kan vara mycket allvarliga.20 En viktig fråga som 

därför är av betydelse är att bedöma det beviskrav som anges i artikeln för att på ett rättssäkert 

sätt göra bedömningar för varje enskild asylsökande. Samtidigt är artikeln tvingande vilket 

innebär att en stat egentligen inte torde kunna gå för långt i sin nationella lagstiftning och 

tillerkänna flyktingstatus alltför extensivt. Även om frågan i sig är av förvaltningsrättslig 

karaktär är det lätt att se frågan som kvasi-straffrättslig eftersom det förvaltningsrättsliga 

uteslutandet grundar sig på misstankar om kriminell aktivitet.21 Mot bakgrund av 

uteslutandebestämmelsernas särskilda karaktär så är det intressant att utreda innebörden av 

beviskravet i uteslutandebestämmelserna enligt flyktingkonventionen. 

2.1.3.3. Serious reasons for considering 

Enligt artikel 149 i handboken framgår att varje enskild medlemsstat har ansvaret över sin egen 

lagstiftning vad gäller regler om uteslutande. Statsparterna måste dock inför ett åtminstone lika 

högt krav som ”serious reasons for considering” i enlighet med artikel 1 F i flyktingkonven-

tionen. Artikeln förklarar vidare i punkten a. att någon tidigare dom inte är nödvändig för att 

uppnå beviskravet, men att det är ett absolut krav att uteslutandebestämmelserna tolkas 

restriktivt med tanke på de allvarliga konsekvenser som kan komma att drabba en enskild. Den 

restriktivitet som föreskrivs i handboken har ett tydligt humanitärt syfte som starkt begränsar 

staternas handlingsfrihet och tolkningsfrihet. Bevisningen måste vara klar och trovärdig (på 

engelska ”clear and credible”).22 Uteslutandebestämmelserna har två huvudsakliga syften. Ett 

av dessa syften är att är att skydda samhället i mottagningslandet från farorna som kan följa av 

att inkludera en flykting som gjort sig skyldig till vissa mycket grova brott. Det ligger i sakens 

natur att endast mottagningslandet själv kan göra bedömningen huruvida en viss person utgör 

en fara eller ej för den egna staten. Detta ska dock inte förväxlas med beviskravet i artikel 1 F 

i flyktingkonventionen som staterna gemensamt har accepterat i syfte att upprätthålla enhet-

ligheten till flyktingbegreppet inom folkrätten.  

          Beviskravet ”serious reasons for considering” (på svenska ”allvarliga skäl att anta”) är 

ett beviskrav som kräver en viss högre misstanke om brott samt att det krävs klar och trovärdig 

                                                           
20 Bliss, International Journal of Refugee Law, 12 u., supplement 1, Oxford Journals, 2000, s. 

96. 
21 A.a. sida 99. 
22 Artikel 35 i handboken, i not 6 a.a. 
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objektiv bevisning om gärningarna.23 Beviskravet kräver att det finns ”allvarliga skäl” som 

pekar på att beviskravet är mycket högt ställt samtidigt som begreppet ”att anta” finns med i 

samma beviskrav. ”Att anta” är ett beviskrav som i varje fall är lägre än vad som normalt krävs 

för ”allvarliga skäl”. Det är alltså ett beviskrav som inte är särskilt enkelt att förstå vilket 

försvårar tolkningen av reglerna vilket kan få negativa konsekvenser för den enskilde. Det är 

därför viktigt att klargöra hur högt beviskravet faktiskt är för att kunna analysera huruvida varje 

enskild stat gör en korrekt tolkning av artikel 1 F flyktingkonventionen. Varken UNHCR:s 

riktlinjer eller handboken ger en klar beskrivning om hur beviskravet ska tolkas. Hur de 

nationella domstolarna har bedömt frågan är därför intressant även om det inte är bindande de 

övriga statsparter. Dessvärre finns det vissa olikheter i nationell praxis. En federal domstol i 

Kanada menade att beviskravet är uppfyllt om bevisningen är ”klar och övertygande”.24 I 

Förenade konungariket beskrev UK Court of Appeal beviskravet på så sätt att det visserligen 

inte krävs fullständig bevisning om individuellt ansvar, men att bevisningen om sökandens 

individuella ansvar i skuldfrågan ska vara ”stark”.25 I USA har en domstol tolkat beviskravet 

lägre och bedömde beviskravet motsvara ”probable cause” vilket kräver viss 

”sannolikhetsövervikt”.26 Förenade konungarikets Högsta domstols avgörande i frågan är en 

dom som systematiskt benar ut beviskravet och motiverar väl vad de anser att beviskravet 

betyder.27 Domstolen ställer upp en lista i domskälen som följer nedan: 

 

1. “Serious reason” is stronger than “reasonable grounds”; 

2. The evidence from which those reasons are derived must be “clear and credible” or 

“strong”; 

3. “Considering” is stronger than “suspecting”. In our view it is also stronger than 

“believing”. It requires the considered judgment of the decision-maker. 

4. The decision-maker need not to be satisfied beyond reasonable doubt or to the standard 

required by the criminal law. 

5. It is unnecessary to import our domestic standards of proof into the equation. The 

circumstances of refugee claims, and the nature of the evidence available, are so 

                                                           
23 Se Supreme Court of Canada ”Mugesera”- fallet, 2005-06-28, se särskilt domskälen under 

punkterna 114-117. 
24 Se Cardenas v. Canada, [1994] 2 F.C., 1994-02-04. 
25 Se T v. Secretary of State for Home Department, [1995] IMM A.R. 142. 
26 Se McMullen v. Immigration and Naturalisation Service, United States Court of Appeals, 

ninth circuit, 788 F.2d 591, 1986. 
27 Se Al Sirri and another v Secretary of State for the Home Department, 2012, UKSC 54. 
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variable. However, if the decision-maker is satisfied that it is more likely than not that 

the applicant has not committed the crimes in question or has not been guilty of acts 

contrary to the purposes and principles of the United Nations, it is difficult to see how 

there could be serious reasons for considering that he had done so. The reality is that 

there are unlikely to be sufficiently serious reasons for considering the applicant to be 

guilty unless the decision-maker can be satisfied on the balance of probabilities that he 

is. But the task of the decision-maker is to apply the words of the Convention … in the 

particular case. 

 

Förenade konungarikets högsta domstol menar alltså att beviskravet “serious reasons for 

considering” är ett beviskrav som dels kräver starkare misstanke än ”skälig grund” eller ”skälig 

anledning” (”reasonable grounds”). Graden av misstanke är högre än ”kan misstänkas” och 

även starkare än ”att anse”.28 Det krävs inte att beslutsfattaren når upp till sådana beviskrav 

som krävs inom straffrätten för att kunna meddela en fällande dom vilket i Förenade 

konungariket är ”beyond reasonable doubt”. Att beviskravet inte är detsamma som krävs inom 

straffrätten framgår även av handboken. Domstolen förtydligar även att den nationella rätten 

inte nödvändigtvis är tillämplig för en bedömning enligt flyktingkonventionen eftersom 

lagtolkaren ska bedöma varje enskilt fall utifrån flyktingkonventionens ordalydelse. Däremot 

borde det i alla fall krävas ”sannolikhetsövervikt” vid prövning om uteslutande, alltså att det är 

mer troligt att sökanden gjort sig skyldig till brotten än att sökanden inte har begått brotten, för 

att anse att det finns ”serious reasons for considering”. Sannolikhetsövervikten är av stor 

betydelse eftersom det annars knappast kan finnas tillfredsställande bevisning för besluts-

fattaren när denne ska pröva ärenden om uteslutande mot bakgrund av vad som stadgas i 

flyktingkonventionen och i handboken samt dess syften. Gemensamt för samtliga domstolar är 

att de bedömer att beviskravet är högre än eller motsvarande beviskravet ”sannolikhetsöver-

vikt”. 

          Vad gäller bevisbördan vilar den på staten som ska bevisa att en sökande har begått en 

gärning som är grund för uteslutande. Sökanden skyddas av principen om ”benefit of the doubt” 

som innebär att en berättelse som innehåller delar som är svåra eller omöjliga att bevisa inte 

ska drabba sökanden till dennes nackdel. Givetvis kan sökandens generella trovärdighet 

påverka betydelsen av denna princip.29 Exempelvis så gynnas en sökande inte av principen om 

                                                           
28 Jfr. översättning i bilaga till lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom. 
29 Artikel 34, 203 och 204 i handboken, i not 6 a.a. 
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”benefit of the doubt” om sökandens historia inte är logisk, inte är trovärdig eller talar emot ett 

känt faktum. Sökanden gynnas med andra ord av en oskuldspresumtion som beslutsfattaren 

måste bryta. Detta bryts genom att beslutsfattaren måste presentera tillräcklig bevisning, som 

är klar och trovärdig, för att nå upp till beviskravet i flyktingkonventionen om beslutsfattaren 

ska kunna utesluta en sökande från att kunna beviljas flyktingstatus. Beslutsfattaren blir i 

praktiken den som måste bevisa individuellt ansvar på samma sätt som en åklagare måste bevisa 

den tilltalades skuld inför en domstol i brottmål. För att tolka flyktingkonventionen i ljuset av 

dess syften ska beslutsfattaren inte utesluta en sökande från att erhålla flyktingstatus om det 

finns något tvivel som talar till fördel för den asylsökande, eller att en annars logisk förklaring 

inte lyckats motbevisas.30  

          En fråga som är intressant vad gäller principen om ”benefit of the doubt” är huruvida det 

även gäller när en sökande inte samarbetar genom att vara tyst eller endast återger delar ur sin 

berättelse. Här kan vi konstatera en viktig skillnad mellan straffrätten och asylrätten där det i 

straffrätten är allmänt känt att en åtalad inte behöver berätta någonting, medan det i en 

asylprocess krävs att den asylsökande uppger sina asylskäl. Att inte samarbeta med 

beslutsfattaren genom att inte svara på frågor eller endast svara på vissa utav dem torde inte 

ensamt vara tillräckligt för att nå upp till beviskravet ”allvarliga skäl att anta”, men kan mycket 

väl tänkas påverka sökandens trovärdighet. Exempelvis kan det vara stödbevisning att en 

sökande inte bemöter anklagelser om gärningar som är uteslutningsgrundande, men aldrig 

ensamt avgörande till ett beslut om uteslutande.31 Ett frivilligt erkännande om uteslutande 

gärningar i en asylprocess i regel innebär att en sökande blir utesluten från att kunna anses vara 

flykting..32 Inom straffrätten, i varje fall i Sverige, utgör ett frivilligt erkännande inte nödvändig-

tvis bevisning för en fällande dom.33 Här ser vi en ytterligare skillnad mellan asylrätten och 

straffrätten. 

2.1.3.3.1. Det individuella ansvaret 

Medlemskap i en viss organisation är inte i sig tillräckligt för att kunna utesluta en person från 

att kunna anses vara flykting.34 Det krävs att prövningsmyndigheten i respektive land påvisar 

                                                           
30 Se Bliss, International Journal of Refugee Law, 12:e uppl., supplement 1, Oxford Journals, 

2000, sida 113. Se även domarna E145 (1996) och E145, 21 (1996), Commission permanente 

de recours des réfugiés (Belgien). 
31 Se Bliss, i not 20 a.a., s. 115. 
32 Se Grahl-Madsen, The status of refugees in international law, Leyden (Nederländerna), 

1966, s. 289. 
33 Se 35 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. 
34 Se UNHCR:s riktlinjer, i not 8 a.a., s. 23. 
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ett individuellt ansvar för gärningar som faller in under artikel 1 F flyktingkonventionen i varje 

enskilt fall. Någon generalisering är således inte tillåten vad gäller frågor om uteslutande. För 

att medlemskap ska kunna innebära grund för uteslutande krävs det, enligt Kanadas federala 

domstol för överklagade, att stödbevisning om individuellt ansvar kan påvisas. Som stöd för att 

sökanden gjort sig skyldig till brott genom sitt medlemskap nämner domstolen att sökanden 

som ägnar hela sin tid åt en organisation eller är associerad med medlemmar ur organisationen 

eller tar emot betydande medel till förmån för organisationen visar ett aktivt deltagande som 

skulle kunna innebära att en person aktivt associeras med grova övergrepp. Det är således 

omständigheter som pekar på en viss uteslutandegrund, alltså stödbevisning till vad som annars 

har framkommit i ett visst ärende utan att vara ensamt avgörande.35 En stat som utesluter en 

asylsökande enbart på grund av medlemskap i en särskild grupp eller organisation följer inte 

flyktingkonventionens förpliktelser.36 Vad gäller före detta kombattanter så anser UNHCR inte 

att endast den omständighet att en person har varit stridande i en konflikt, eller haft en högre 

befattning räcker som bevisning för uteslutande. Enligt riktlinjerna så måste enskilt ansvar för 

grova övergrepp kunna bevisas i varje enskilt fall även vad gäller före detta kombattanter.37 Av 

detta får läsaren en föreställning om att beviskravet är tämligen högt ställt vilket i regel brukar 

vara förknippat med de beviskrav som ställs upp inom straffrätten. Visserligen är beviskravet 

inte lika högt som för en fällande dom i brottmål, men beviskravet är ändå inte helt separerat 

från straffrätten. Professor Geoff Gilbert utförde 2001 en studie av relationen mellan artikel 

33.2 och artikel 1 F i flyktingkonventionen. En analogi mellan dessa artiklar är inte bara är fullt 

möjlig utan rentav lämplig att göra, enligt professor Gilbert. Således utförde han, på uppdrag 

av UNHCR, en analogi mellan dessa två artiklar för att förstå vad beviskraven som ställs i de 

två olika artiklarna innebär. I artikel 33.2 i flyktingkonventionen krävs formellt en fällande dom 

för att uppnå beviskravet ”reasonable grounds” för att en flykting utgör en säkerhetsrisk för 

mottagningslandet till följd av särskilt grova brott. Enligt Professor Gilbert är beviskravet 

”serious reasons for considering” närbesläktat med straffrättens stränga beviskrav och borde 

stå i nära relation till artikel 33.2 i flyktingkonventionen eftersom skyddsintresset är detsamma 

i de båda artiklarna även om det uttryckligen inte krävs just en fällande dom till stöd för 

uteslutande enligt artikel 1 F flyktingkonventionen. Vad gäller uteslutandebestämmelserna 

                                                           
35 Se Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [2002] punkt 8. 
36 Bliss, i not. 20 a.a., s. 100. 
37 Se UNHCR riktlinjer, i not 8 a.a s. 6. 
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kommer han därför fram till att beviskravet för att kunna utesluta någon enligt artikel 1 F måste 

befinna sig nära straffrättens beviskrav för en fällande dom.38 

2.1.3.4. Om brotten 

Artikel 1 F flyktingkonventionen avser uteslutandet av de sökande som har gjort sig skyldig till 

vissa brott. Handbokens artikel 150 förtydligar inte närmare vad som menas med brott mot 

freden, krigsbrott, eller brott mot mänskligheten. Eftersom definitionerna har ändrats med tiden 

så finns det många olika specificeringar av begreppen. Handboken hänvisar därför till 1945 års 

Londonöverenskommelse och stadgan för den internationella brottmålsdomstolen för att förstå 

vilka gärningar som anses vara grund för uteslutande. När det gäller brott som strider mot 

Förenta nationernas principer och syften bör sägas att gärningarna måste vara av kriminell natur 

samt strida mot principer och syften som framgår av kapitel 1 i FN-stadgan.39 

2.2. Sammanfattning 

Flyktingkonventionen är den konvention som är relevant i frågan om uteslutande av en sökande 

så som flykting. Uteslutandet innebär att en person som utger sig för att vara flykting inte kan 

erhålla status så som flykting till följd av att denne gjort sig skyldig till vissa typer av grövre 

brott som räknas upp i artikel 1 F i flyktingkonventionen. Detta även om sökanden i och för sig 

har asylskäl. För att asylbegreppet inte ska urholkas och bli betydelselöst är det viktigt att de 

stater som skrivit under flyktingkonventionen också tillämpar konventionens bestämmelser på 

ungefär samma sätt. I artikel 1 F flyktingkonventionen ställs det upp ett beviskrav som innebär 

att det måste finnas ”allvarliga skäl att anta” att sökanden gjort sig skyldig till något av de 

brott som räknas upp i artikeln för att beslutsfattaren ska kunna utesluta någon från att erhålla 

status så som flykting. Eftersom ett felaktigt uteslutande skulle kunna få allvarliga konse-

kvenser för sökanden så krävs det att statsparterna tolkar bestämmelserna restriktivt. Samtidigt 

måste statsparterna utesluta individer när det finns skäl för det. Gränsdragningen är komplicerad 

vilket blir tydligt vid en jämförelse mellan tolkningen från de olika statsparternas domstolar. 

De nationella domstolarnas praxis är inte entydig och det går inte att dra några slutsatser annat 

än att beviskravet åtminstone är högre än ”sannolikhetsövervikt”. Ett stort antal domstolar och 

sakkunniga författare har däremot bedömt beviskravet vara betydligt högre än så och nästan i 

nivå med de beviskrav som finns inom straffrätten. Detta vinner ytterligare stöd i och med de 

likheter som uteslutandebestämmelserna har med straffrätten. Likheterna handlar om att 

                                                           
38 Se Gilbert, Current Issues in the Application of Exclusion Clauses, 2001, Global 

Consultations, (expertutlåtande på uppdrag av UNHCR), s. 32. 
39 Se artikel 162 och 163 I handboken, i not 6 a.a. 
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sökanden, likt en åtalad i brottmål, ska gynnas av principen om ”benefit of the doubt” samt att 

det personliga ansvaret för en eller flera specifika gärningar måste bevisas av beslutsfattaren 

som har bevisbördan. 

3. Är Sverige som suverän stat bunden av folkrätten? 

3.1. Wienkonventionen om traktaträtten40 

Wienkonventionen om traktaträtten är en konvention som Sverige har undertecknat. Traktat är 

ett samlingsnamn för en överenskommelse mellan två eller flera stater. Det kan vara ett 

skatteavtal mellan två olika stater såväl som att det kan vara en multinationell överenskommelse 

så som exempelvis flyktingkonventionen. Konventionen reglerar traktaters betydelse och 

verkan mellan statsparter på den internationella spelplanen.41 Enligt artiklarna 26 och 27 i 

konventionen framgår att grundregeln är ”pacta sunt servanda” vilket här innebär att staterna är 

bundna utav varje i kraft varande traktat samt att en stats interna rätt inte kan rättfärdiga avsteg 

ifrån de traktat som staten skrivit under. Med andra ord kan en stat inte åta sig en internationell 

förpliktelse genom att bli bunden av en traktat för att sedan ändå tillämpa sin nationella 

lagstiftning i strid mot traktaten. Syftet med konventionen är alltså att en statspart inte ska kunna 

hävda att en regel ur en traktat strider mot en nationell lagregel och att den traktatsrättsliga 

regeln därför inte ska tillämpas. Detta gäller även om traktatsregeln skulle stå i strid med en 

nationell grundlag. I teorin kan man således argumentera för att folkrätten är överordnad 

staternas nationella rätt, men riktigt så enkelt är det inte. Wienkonventionen om traktaträtten är 

en grundläggande konvention inom folkrätten som har en fundamental betydelse för hur 

folkrätten är utformad och den har fått sin auktoritet som internationellt regelsystem. Samtidigt 

är varje enskild stat suverän. Suveräniteten sträcker sig väldigt långt vilket också innebär att det 

egentligen inte finns något rättsmedel som är lika effektiv för att säkerställa traktatens 

efterlevnad som det finns i de nationella rättssystemen. Många gånger kan det handla om avtal 

stater emellan som inte påverkar individens rättigheter, men eftersom den fråga som berörs i 

denna uppsats rör enskildas rättigheter följer nedan en analys av förhållandet mellan folkrätten 

och den nationella rätten vad gäller enskildas rättigheter. Det vore ju tämligen meningslöst att 

skapa ett regelverk som tillerkänner rättigheter till enskilda om varje stat ändå inte skulle bry 

sig om att tillämpa regelverket. Hur tillämpar staterna i allmänhet och Sverige i synnerhet 

folkrätten i praktiken? 

                                                           
40 Wienkonventionen om traktaträtten, SÖ 1975:1 
41 Artikel 1 och 2.1.a i Wienonventionen om traktaträtten, a.a. 
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3.2. Svensk dualism 

Friedrich Hegel (1770-1831), var en tysk filosof som menade att det inte kan finnas någon 

överstatlig självständig folkrätt eftersom staternas okränkbara suveränitet innebär att en stat 

endast frivilligt kan bli bunden av internationella förpliktelser.  Detta är också en förutsättning 

för att en traktat ska kunna få bindande verkan för en statspart enligt Wienkonventionen om 

traktaträtten. Det går således att föra ett resonemang om att folkrätten egentligen utgör nationell 

rätt eftersom ju staten inte blir bunden av internationella förpliktelser som staten inte har 

accepterat.42 Däremot existerar två olika system som tillämpas av stater vid fullföljandet av 

internationella förpliktelser vilket får till följd att folkrätten trots allt inte fullt ut får samma 

verkan som nationell lagstiftning i praktiken. Det finns å ena sidan monism å andra sidan 

dualism. Sverige tillämpar dualismen.43 Det ligger i sakens natur att det uppstår problem i och 

med att det i olika stater finns skilda teorier om hur fullföljandet av internationella förpliktelser 

ska ske. Nedan avser jag redogöra för skillnaderna och även konsekvenserna av dessa. 

3.2.1. Monismen 

För att på ett bra sätt kunna få en förståelse för Sveriges dualistiska rättssystem måste man först 

känna till dess motpol, nämligen det monistiska rättssystemet. Det monistiska rättssystemet fick 

ett starkt fäste i Europa under tidigt 1900-tal där den tyska Weimarförfattningen 1919 i sin 

artikel 4 stadgade att ”Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindene 

Bestrandteile des deutschen Reichsrechts” som kan översättas ungefär till ”de allmänt erkända 

folkrättsliga förpliktelserna tillämpas bindande såsom det tyska rikets lag”. I länder som 

Österrike, Estland, Irland och Spanien kunde man strax efteråt även hitta författningstexter med 

motsvarande lydelser.44 Redan 1789 jämställde Förenta Staterna traktater med de egna lagarna 

genom artikel VI(2) i konstitutionen. I praktiken innebär det att en folkrättslig bestämmelse 

som staten har accepterat är direkt bindande så som statens egna nationella lagstiftning. Vid en 

konflikt mellan å ena sidan en nationell bestämmelse och å andra sidan folkrätten är det 

folkrätten som blir tillämplig eftersom det ju inte krävs ett särskilt förfarande för att lagen ska 

anses gälla i staten.45 Det är således inte ett tvådelat system där man å ena sidan har nationella 

bestämmelser och å andra sidan internationella förpliktelser. Folkrätten blir utan särskilda 

åtgärder från staten ifråga del av den nationella rätten och inte helt sällan står folkrätten 

                                                           
42 Bring, Mahmoudi, Wrange, i not 3 a.a., s. 54. 
43 Bull, Sterzel, Regeringsformen, 2 u., Studentlitteratur, 2013, s. 247. 
44 Bring, Mahmoudi, Wrange, i not 3 a.a., s. 57. 
45 Ehrenkrona, SvJT 2015 s. 781 f. 
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dessutom över den övriga nationella rätten. Värt att nämna är också att monistiska stater 

givetvis har kvar sin nationella lagstiftningskompetens, även inom de områden som redan 

behandlats inom folkrätten. Detta kan vara en lämplig metod för att säkerställa att folkrätten 

blir effektiv och ändamålsenlig.  

3.2.2. Dualismen och det svenska dualistiska systemet 

Huruvida Sverige tillämpar det dualistiska systemet eller inte går inte att finna i lagstiftningen 

eftersom någon sådan akt inte finns i svensk rätt. Om något skulle man kunna argumentera för 

dualismens faktum i Sverige just på grund av att det inte finns någon akt som stadgar annorlunda 

så som ofta är fallet i monistiska länder (se ovan 3.2.1.). Däremot har både Högsta Domstolen 

och Regeringsrätten tydligt markerat den svenska uppfattningen att en internationell 

överenskommelse inte gäller direkt för den inomstatliga rättstillämpningen.46 I en statlig 

utredning om internationella överenskommelser förklarades även att Sverige tillsammans med 

övriga nordiska länder tillämpade ett system ”som utgår ifrån att det fordras internrättsliga 

föreskrifter för att bestämmelserna i en internationell överenskommelse skall kunna tillämpas 

internt”.47 I ett dualistiskt rättssystem så ser man folkrätt och nationell rätt som två separata 

rättssystem där rättskällorna och rättssubjekten inte nödvändigtvis är desamma. Detta innebär 

dock inte att den ena rätten är över- eller underställd den andra. Med ett dualistiskt synsätt så 

anses inte folkrätten reglera relationerna individer emellan och mellan individer och stater utan 

syftet med folkrätten är att reglera mellanstatliga relationer. De övriga relationerna hör till 

nationell rätt.48 Det krävs således att en internationell förpliktelse som staten har accepterat 

måste införlivas genom en särskild lagstiftningsakt i nationell rätt för att bli gällande även inom 

den interna rätten. En fördel med det dualistiska systemet, som är relevant för den här uppsatsen, 

är att myndigheter och domstolar skulle få svårt att överblicka det stora antalet internationella 

förpliktelser och traktat med ett monistiskt rättssystem där varje i kraft varande traktat är 

jämställd med gällande rätt.49 En förvaltningsmyndighet ska kunna förlita sig på att landet har 

inkorporerat relevant lagstiftning i den nationella rätten på ett korrekt och gentemot traktaten 

lojalt sätt utan att myndigheten ska behöva genomsöka en stor mängd traktater jämte den 

nationella rätten som kan vara nog så krånglig och svårhanterlig i vissa fall. Detta ställer 

samtidigt högre krav på att staten har en hög lagstiftningstakt eftersom den enskildas kan 

                                                           
46 Se NJA 1973 s.423 och RÅ 1974:121. 
47 SOU 1974:100 s. 44 f. 
48 Bring, Mahmoudi, Wrange, i not 3 a.a., sida 57 
49 Ehrenkrona, i not 45 a.a., 784. 
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drabbas av rättsförlust om staten inte i rätt tid har inkorporerat en internationell förpliktelse som 

innebär en rättighet för en enskild. En annan synpunkt som bör nämnas är att det inte finns 

någon skillnad mellan folkrättens bindande verkan i ett monistiskt eller dualistiskt land. 

Folkrätten överlämnar åt nationerna att själva bestämma hur den nationella lagstiftningen ska 

se ut, men folkrätten är ändå bindande i den utsträckning som staten medgivit. Detta blir 

problematiskt eftersom en stat som har ett dualistiskt system är lika bunden av folkrätten som 

en stat som tillämpar det monistiska systemet, samtidigt som de två olika systemet ser helt olika 

ut. I ett monistiskt land är lagtolkaren lika bunden av traktat som nationell rätt, men i ett 

dualistiskt land så ska lagstiftaren se till att ge lagtolkaren samma verktyg inom ramen för den 

nationella rätten. Hur kan detta fungera i praktiken? Nedan avser jag att besvara frågan med 

utgångspunkt i det svenska rättssystemet. 

          I Sverige har vi försökt lösa problem med konflikt av nationell lagstiftning och 

internationellt tvingande regler med hjälp av främst transformation och genom inkorporering. 

Transformation innebär att traktattexten översätts från traktatens originalspråk till svenska där 

den svenska versionen är gällande rätt i Sverige, medan originaltexten inte är det. 

Transformering kan också innebära särskilda ändringar i befintlig lagstiftning för att stämma 

överens med en internationell förpliktelse, exempelvis utlänningslagen.50 Samtidigt är den 

svenska versionen inte gällande folkrätt vilket fortsatt är traktatet i sitt originalspråk. 

Inkorporering är en annan metod som har blivit aktuell i Sverige. Ett bra exempel är lag 

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen vari stadgas att 

Europeiska unionens fördrag och vissa andra instrument gäller direkt i Sverige så som svensk 

lag. Med andra ord innebär detta att en enskild, trots Sveriges dualism, kan åberopa Europeiska 

unionens fördrag och förordningar direkt i domstol för de fall det skulle visa sig att Sverige 

genom nationell lagstiftning inte lyckats transformera ett fördrag på ett godtagbart sätt. Vad 

gäller dessa tvingande regler är alltså distinktionen mellan dualism och monism inte tydlig och 

frågan är om det över huvud taget i praktiken innebär någon skillnad alls på detta område. 

Däremot är det annorlunda gällande EU-direktiv. EU-direktiv är inte tänkta att vara direkt 

tillämpliga i staterna utan här lämnas ansvaret över till medlemsstaterna att själva bestämma 

över utformningen av direktiven i sin nationella lagstiftning. Det senare kallas ibland för 

”indirekt effekt” och diskuteras vidare nedan (se 4.1.2.2).  

                                                           
50 Ehrenkrona, i not 45 a.a., 781. 
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3.3. Är Sveriges förvaltningsmyndigheter bundna av folkrätten? 

Eftersom folkrätten endast kan accepteras av och förbinda en stat så är det enkla svaret att 

förvaltningsmyndigheter och kommun formellt sett inte är direkt bundna av folkrätten. Däremot 

är det framförallt förvaltningsmyndigheter som beslutar i enskilda ärenden på uppdrag av staten  

och inte staten i sig. Staten har delegerat beslutsfattandet i enskilda ärenden till förvaltnings-

myndigheter. Skulle förvaltningsmyndigheterna inte tillämpa folkrätten endast på grund av att 

de inte är formellt sett bundna av folkrätten så hamnar vi däremot i en besvärlig situation. Det 

innebär att staten Sverige bryter mot internationella juridiskt bindande överenskommelser varje 

gång en förvaltningsmyndighet inte tillämpar folkrätten alls, eller på ett felaktigt sätt. Staten 

kan inte underteckna internationella avtal för att sen inte fullfölja regelverket genom att 

myndigheter inte anser de internationella reglerna vara gällande rätt. Det skulle i så fall innebära 

att Sverige då bryter mot fundamentala bestämmelser inom folkrätten (se ovan 3.1.). Därför kan 

man säga att lagtolkaren har en indirekt skyldighet att ha kunskaper om den internationella rätt 

som kan påverka den enskilde i ett visst fall, även utan att myndigheten i sig är formellt bunden. 

När en myndighet fullföljer denna indirekta skyldighet och gör en tolkning av den internation-

ella rätten så gör myndigheten en så kallad fördragskonform tolkning. Principen om 

fördragskonform tolkning är en princip som har en stor betydelse i praktiken när det gäller 

förvaltningsmyndigheternas tolkning och tillämpning av folkrätt, vilket jag utvecklar i nästa 

kapitelavsnitt. 

3.3.1. Fördragskonform tolkning 

En fördragskonform tolkning (engelska ”remedial interpretation”) innebär att en domstol, för-

valtningsmyndighet eller en kommun tillämpar den internationella förpliktelsen i sin ursprung-

liga version oavsett om den svenska nationella bestämmelsen är överensstämmande helt, till 

vissa delar eller inte alls. Enligt den fördragskonforma tolkningens princip så ska en stat som 

påstår att det råder fullständig harmoni mellan den redan existerande lagstiftningen och 

folkrätten ändå verka för ett lojalt tillämpande av traktatet i dess ursprungliga version.51 Sverige 

är ett dualistiskt land där det krävs särskild lagstiftningsakt för att en internationell överens-

kommelse ska bli gällande i Sverige. Praxis på området har dock med tiden förändrats på så sätt 

att domstolarna har blivit mer anpassande för direkt tillämpning genom fördragskonform 

tolkning. Genom NJA 2009 s.463 meddelade Högsta domstolen, till skillnad från underrätterna, 

att en kommun kan åläggas skadeståndsansvar så som de allmännas skadeståndsansvar enligt 

                                                           
51 Ehrenkrona, i not 45 a.a., 782. 
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skadeståndslagen (1972:207). De allmännas skadeståndsansvar omfattar statens och dess för-

valtningsmyndigheters ansvar samt kommuners, landstings och kommunalförbunds ansvar.52 

Högsta domstolen slog genom domen fast att staten och dess förvaltningsmyndigheter, även 

utan lagstöd, ”[…] kan åläggas att betala ideellt skadestånd för kränkningar av rättigheter enligt 

Europakonventionen i den mån det behövs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt 

konventionen”. Högsta domstolen förtydligar härmed även sin tidigare praxis om staten och 

dess förvaltningsmyndigheters ansvar att följa och tillämpa de konventioner som är tvingande 

för Sverige.53 I Europakonventionens artikel 13 framgår att enskilda, vid en fri- och 

rättighetskränkning, har rätt till tillgång av ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet 

och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. 

Domstolen kommer fram till att det enligt subsidiaritetsprincipen och artikeln ovan följer att 

nationella myndigheter och domstolar har det primära ansvaret för genomförandet av 

Europakonventionens rättigheter. I den aktuella domen kommer Högsta domstolen slutligen 

fram till att även kommuner bär ett ansvar för konventionskränkningar eftersom kommunerna 

har ett ansvar, liksom förvaltningsmyndigheterna, att enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen svara 

för fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 

en kommun svarar.54 I ett annat rättsfall pekade Högsta Domstolen på att lagstiftning måste 

överensstämma med en internationell överenskommelse.55 I det rättsfallet var det återigen 

angående förenligheten i svensk rätt med Europakonventionen. Domstolen prövade först och 

främst huruvida bestämmelsen i Europakonventionen var folkrättsligt bindande, vilket alltså 

var den mest centrala frågan. Utgångspunkten, enligt domstolen, måste vara att underkänna en 

svensk lag som är oförenlig med Europakonventionen. Att rättsfallen ofta handlar om svensk 

förenlighet med Europakonventionen beror på att tolkningen och tillämpningen av konvention-

en också prövas av Europadomstolen. Europadomstolen är en mycket aktiv domstol som prövar 

ett stort antal mål vars avgöranden även är bindande för medlemsstaterna.56 Någon skillnad 

mellan fördragskonform tolkning vid tolkningen av Europakonventionen respektive vid tolk-

ningen av andra traktat på MR-området finns alltså inte enligt min uppfattning. 

          Att Europakonventionens om skydd för de mänskliga rättigheterna kan tillämpas direkt 

av förvaltningsmyndigheter och kommuner torde vara oproblematiskt eftersom konventionen 

                                                           
52 Jfr. 3 kap. 1§ andra stycket till och med 3§ skadeståndslagen (1972:207). 
53 Jfr. NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584. 
54 Jfr. prop. 1972:5 s. 505 ff. 
55 Se NJA 2013 s. 502 (”ne bis in idem”-målet). 
56 Ehrenkrona, i not 45 a.a., s .784. 
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är en del av svensk lag genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av Högsta domstolens 

avgörande ovan kan man dock förstå att för de fall en traktat eller konvention har en karaktär 

av tvingande slag innehållandes enskildas rättigheter gentemot statens så har staten och dess 

förvaltningsmyndigheter ett ansvar att följa konventionerna även utan stöd i lag (jfr. nedan  

3.3.2.).  Den fördragskonforma tolkningen har även berörts senare av Högsta domstolen i NJA 

2010 s. 434 i ett mål som handlade om lönegarantier. Högsta domstolen skriver i den domen i 

sina domskäl under punkt 6 att svensk lagstiftning, i det här fallet konkurslagen (1987:672), 

måste tolkas fördragskonformt och alltså i överensstämmelse med artikel 12 i 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/94/EG. I praktiken torde därför skillnaden mellan 

ett monistiskt och ett dualistiskt system i dagens läge i bli svårare att finna än tidigare. 

          Däremot kan man ställa sig frågan hur principen om fördragskonform tolkning förhåller 

sig till de fall där den inhemska lagstiftningen går utöver en internationell förpliktelse, där den 

internationella förpliktelsens syfte är att inte vara för tillåtande, så som i fallet med 

uteslutandebestämmelserna. Som jag nämnde ovan i avsnitt 2.1.3.2. så är flyktingkonventionen 

tvingande för statsparterna, även för de fall det är betungande för enskilda. Syftet som där 

nämndes var att flyktingkonventionen avser utesluta personer som inte förtjänar internationell 

skydd, varför medlemsstaterna inte får avvika ifrån bestämmelserna för att uppnå en enhetlig 

tillämpning av konventionen. Eftersom varje medlemsstat får avgöra själv hur deras nationella 

bestämmelser ska vara utformad så ligger det i sakens natur att det uppstår skillnader i realiteten. 

Som framkommit i detta avsnitt så har förvaltningsmyndigheter en skyldighet att i möjligaste 

mån tolka svensk rätt så att den inte ger upphov till folkrättsöverträdelser. En fråga som därav 

blir intressant är vad som händer om en förvaltningsmyndighet bryter mot en internationell 

förpliktelse för att uppfylla kraven i nationell lagstiftning? Här kommer jag inte nämna 

konsekvenserna av att Sverige så som stat hävdar sin nationella rätt och underlåter att tillämpa 

internationella förpliktelser, utan jag avser endast besvara konsekvensen för en enskild 

myndighet. Denna fråga är inte prövad tidigare av vare sig Högsta Domstolen eller Högsta 

Förvaltningsdomstolen varför det inte går att hänvisa till praxis i denna fråga. Däremot är det 

nog så att principen om fördragskonform tolkning har en subsidiär funktion hos förvaltnings-

myndigheterna. En förvaltningsmyndighet som följer svensk nationell lagstiftning ska kunna 

lita på att denna är korrekt författad av lagstiftaren utan motsättningar i vare sig övrig nationell 

rätt eller folkrätten. Förvaltningsmyndigheten kan, enligt min uppfattning, inte bli 

skadeståndsskyldig för felaktiga beslut som beror på att nationell lagstiftning strider mot 

folkrätten. Däremot ska förvaltningsmyndigheten tolka den nationella rätten och folkrätten på 
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så sätt att den enskilda gynnas av den mest förmånliga av de två för att inte drabbas av 

rättsförlust.57 Den analys som går att göra vad gäller principen om fördragskonform tolkning är 

alltså att det är ett tolkningsinstrument som förvaltningsmyndigheter måste tillämpa för att 

säkerställa att den enskilde får sina rättigheter enligt folkrätten tillfredsställda. Samtidigt kan 

principen om fördragskonform tolkning inte ett anses ha en självständig ställning på så sätt att 

förvaltningsmyndigheter är tvingade att frångå de nationella bestämmelserna för att 

tillfredsställa rättigheter enligt folkrätten. Det senare är en fråga som vilar på lagstiftarens 

ansvar. Förvaltningsmyndigheternas roll är nämligen inte att skapa ny rätt, utan det är att 

tillämpa det regelverk som finns. Nationella såväl som internationella. Någon självständig 

ställning har principen om fördragskonform tolkning således inte. 

3.3.2. Self-executing treaties och non self-executing treaties 

En fråga som är viktig att beröra inom traktaträtten och särskilt vad gäller traktat till förmån för 

mänskliga och individuella rättigheter är begreppet ”self-executing treaties”. Begreppet förtyd-

ligades av den dåvarande Permanenta internationella domstolen (”PCIJ”) som för första gången 

beskrev ”self-executing treaty” som ett institut innebärande en direkt tillämpning av vissa 

internationella regler beroende på dess utformning.58 Begreppet har förtydligats på nationell 

nivå i USA av den amerikanska högsta domstolen som att en ”self-executing treaty” är direkt 

tillämpbart när det utan stöd i nationell lagstiftning ändå tillämpas av lagtolkaren.59 För svenskt 

vidkommande är förklaringen inte nödvändigtvis intressant eftersom Sverige inte är en 

monistisk rättsstat, men av domstolarnas förklaringar av ”self-executing treaty” förstår vi att 

begreppet innebär att syftet till en internationell överenskommelse kan ha en sådan karaktär att 

den undertecknade staten underkastar sin nationella rätt till förmån för internationella avtal, i 

varje fall i praktiken. Beroende på hur en internationell överenskommelse är utformad kan det 

alltså påverka det interna förhållandet mellan det allmänna och enskilda. Innebörden blir inte 

att den nationella bestämmelsen nödvändigtvis förlorar sin betydelse, men en enskild kan i vissa 

fall åberopa det internationella avtalet och dess tolkning om det skulle visa sig att denne annars 

skulle drabbas av en rättsförlust om en internationell förpliktelse skulle vara mer fördelaktig än 

den gällande nationella rätten. I vissa länder tillämpas internationella avtal så som nationell lag, 

                                                           
57 Seidlitz, Asylrätt, En praktisk introduktion, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 

25. 
58 Se ”Jurisdiction of the Courts of Danzig” PCIJ Serie B nummer 15 (PCIJ 1928) 1928-03-

03, särskilt det rådgivande förslaget. 
59 Se Foster v Neilson, U.S. 254 (1829), särskilt förklaringen av Marshall (Chief Justice) s. 

306. 
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medan i andra länder, däribland Sverige, krävs en nationell lagstiftning för att lagen ska anses 

vara gällande rätt (se ovan i avsnitt 3.2.2 om Sveriges dualistiska system). Vad gäller ”self-

executing treaties” så hamnar vi därför i ett läge där länder som har ett dualistiskt system inte 

alltid får en direkt effekt av traktaten trots att staten har accepterat reglerna som bindande. 

”Non-self-executing treaties” kräver inte nödvändigtvis något införlivande i nationell 

lagstiftning eftersom dessa internationella avtal inte har samma karaktär som ”self-executing 

treaties”. Skillnaden är att ”non-self-executing treaties” vanligtvis behandlar mellanstatliga 

förhållanden och alltså inte förhållandet mellan staten och den enskilde.60 Varför har då 

doktrinen om ”self-executing treaties” för betydelse i studier inom dualismen, som alltså inte 

utan särskild nationell lagstiftningsakt accepterar folkrätten? Nedan kommer jag att besvara 

denna fråga med utgångspunkt av lagtolkaren, som ju inom det aktuella området är 

förvaltningsmyndigheterna i första hand och i därefter förvaltningsdomstolarna. Går det över 

huvud taget att dra en slutsats som ger doktrinen om ”self-executing treaties” auktoritet i svensk 

rätt? Som ovan diskuterats gällande fördragskonform tolkning så har en förvaltningsmyndighet 

en viss skyldighet att tolka den svenska rätten i ljuset av folkrättens anda och syften. Praxis 

säger samtidigt att en lagtolkare, så som kommuner och förvaltningsmyndigheter, som inte 

respekterar folkrätten kan bli skadeståndsskyldig gentemot den person som lider rättsförlust till 

följd av att lagtolkaren ignorerar internationella åtaganden, även utan stöd i särskild rättsakt (se 

ovan 3.3.1.). Varför just ”self-executing treaties” får betydelse är just på grund av dess karaktär. 

Samtliga stater som skriver under ett traktat medger att de, oavsett metod, kommer att 

respektera och fullfölja dess bestämmelser. En monistisk stat behöver inte bekymra sig över 

nationella åtgärder eftersom traktaten alltid får direkt effekt, samtidigt som det är tvärtom i en 

dualistisk stat. Däremot är ju både dualistiska och monistiska stater bundna av samma traktat. 

Staterna ska göra en bedömning i varje fall på sätt som överensstämmer med den gemensamma 

rätten. Enskilda ska inte drabbas av rättsförluster endast på grund av att denne befinner sig i en 

stat som tillämpar det dualistiska systemet. Just på grund av detta menar jag att ”self-executing 

treaties” är av särskild vikt när det handlar om individuella rättigheter. Traktatets karaktär har 

betydelse för hur det bör tillämpas i praktiken, oavsett om staten är monistiskt eller ej. Klart är 

dock att det är den nationella rätten som avgör huruvida de internationella åtagandena kan 

jämställas med nationell lag eller ej. Hur det ser ut i praktiken världen över kräver således 

särskilda studier i varje enskild stat som tillämpar det dualistiska systemet.  

                                                           
60 Kooijmans, internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 

1994, s. 84 f. 
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3.4. Sverige och EU samt MR-regler 

Sverige är medlem i EU (sedan 1 januari 1995) och Europarådet (sedan 5 maj 1949). Sverige 

har också undertecknat andra traktat inom detta område så som främst FN-stadgan 

undertecknad i San Francisco den 26 juni 1945 samt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna är ”en gemensam riktlinje för alla folk och alla 

nationer” enligt förklaringens preambel. Andra traktat på området är konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (”ICCPR”) och konventionen om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter (”ICESCR”). Dessa två konventioner är lite speciella inom folkrätten 

eftersom folkrätten vanligtvis reglerar staters förhållande gentemot varandra, men här är vissa 

åtaganden tvingande även för staters agerande gentemot enskilda. Folkrätten ställer däremot 

inga krav på att nationell lagstiftning stämmer överens eller är likalydande som förpliktelsen i 

sig, utan överlämnar ansvaret åt staterna att själva anta lagstiftning för att uppfylla de 

förpliktelser som de undertecknat. Det innebär att svensk nationell lagstiftning inte får strida 

mot de mänskliga rättigheterna utan ska vara minst lika långtgående som vardera traktat eller 

konvention stadgar, men att det ändå är upp till Sverige att bestämma hur detta ska gå till. Det 

finns ingenting som hindrar en stat från att gå utöver de rättigheter, till förmån för enskilda, 

som finns uttryckta i traktat eller konventionerna om mänskliga rättigheter.61 Som jag 

diskuterade ovan (2.1.3.2.) så kan det i vissa fall vara svårt att genom nationell lagstiftning gå 

utöver vad folkrätten stadgar om skyddsintresset är särskilt viktigt även om det skulle vara till 

förmån för enskilda. Att länder kan gå längre än folkrätten kräver om det är till förmån för den 

enskilde är en huvudregel med synnerligen få undantag. Just ett sådant undantag kanske går att 

finna i uteslutandebestämmelserna, en diskussion härom är i varje fall inte omotiverad. Det  är  

dock en fråga som egentligen inte påverkar individens rättigheter om sådan tillerkänns av en 

nationell lagregel, men inte i en internationell bestämmelse. För de fall staten tolkat en traktat 

felaktigt och skapat ett nationellt regelverk som är mer fördelaktigt för en enskild så går det 

givetvis inte att neka denna rättighet endast för att den går utöver en internationell 

överenskommelse. Det är statens ansvar att se till att nationell lagstiftning motsvarar folkrätten. 

En enskild ska kunna förlita sig på att de regler som finns i den nationella rätten också gäller.  

                                                           
61 Bring, Mahmoudi, Wrange, i not 3 a.a., s. 59. 
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3.5. Internationell domstolspraxis 

Enligt 38 artikeln i stadgan för internationella domstolen (se ovan 2.1.1.) framgår att även 

domstolsavgöranden kan användas som tolkningsinstrument för att skapa sig en bättre 

förståelse av en internationell förpliktelse. Så som även stadgas i artikeln ska internationella 

domstolens beslut endast vara rättsligt bindande för de tvistande parterna i det enskilda målet 

(jfr. artikel 59 stadgan). Med detta menas att domstolen kan tillämpa andra domstolsavgöranden 

än sin egen praxis vid tolkningen av en bestämmelse. Innebörden för svensk del blir att en 

svensk domstol kan få vägledning i att tolka den internationella rätten genom att tillämpa 

avgöranden ifrån andra länder. Svensk domstol är dock inte formellt tvingade att följa 

domstolsavgöranden ifrån andra länder eftersom det inte utgör en folkrättslig källa utan endast 

ett tolkningshjälpmedel. 

3.6. Sammanfattning 

Sverige har en skyldighet att implementera bestämmelser som Sverige har accepterats och 

undertecknat i traktat. Eftersom Sverige allt som oftast fattar sina beslut genom 

förvaltningsmyndigheter så är det viktigt att diskutera huruvida det endast är staten Sverige som 

är bunden, eller om även de svenska förvaltningsmyndigheterna är det. Sveriges dualistiska 

system innebär att en folkrättslig bestämmelse måste införlivas i svensk rätt genom 

transformering eller inkorporering för att vara gällande inom den nationella rätten. Vad gäller 

utlänningslagen så är det en lag som blivit transformerad för att överensstämma med 

flyktingkonventionen. En översättning är dock inte gällande folkrätt varför beslutsfattaren även 

kan behöva göra en så kallad fördragskonform tolkning för att kunna tolka utlänningslagen på 

ett konventionsenligt sätt. Högsta domstolen har prövat och dragit slutsatsen att 

förvaltningsmyndigheter, som har till uppgift att fullfölja statens förpliktelser, måste kunna 

tillämpa en internationell förpliktelse enligt dess ordalydelse även utan uttryckligt stöd i lag för 

att tolka den svenska lagstiftningen på så sätt att besluten ska stämma överens med de 

internationella förpliktelserna så långt som möjligt. Även om nu utlänningslagen är tänkt att 

överensstämma med flyktingkonventionen så ska Migrationsverket ändå vara väl insatt i vad 

som stadgas i flyktingkonventionen och hur dess bestämmelser ska tolkas. Detta sker genom 

att Migrationsverket gör en fördragskonform tolkning av en internationell bestämmelse om det 

skulle visa sig att den internationella bestämmelsen och den nationella bestämmelsen inte 

stämmer väl överens. Innebörden av att en stat stiftar mer förmånliga regler än vad som krävs 

enligt en internationell överenskommelse blir att den mest förmånliga regeln tillämpas. Att en 

stat stiftar regler som är allt för förmånliga kan strida mot en internationell överenskommelse, 
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men det innebär ändå inte att enskildas rättigheter enligt en nationell lag faller bort. Att jämföra 

andra staters domstolars bedömningar av exempelvis ett beviskrav är en lämplig metod. Andra 

nationella domstolars avgöranden är i och för sig inte juridiskt bindande, men resonemang som 

förs i andra länder kan ha betydelse när det handlar om att bedöma hur en internationell 

bestämmelse ska tolkas. Det är alltså möjligt att ”låna” ett argument som först av en domstol i 

ett annat land för att öka förståelsen för en viss bestämmelse. 

4. Uteslutandebestämmelserna i svensk och europeisk rätt 

4.1.  Rättskällor 

4.1.1. Lagstiftning 

I svensk nationell rätt är det utlänningslagen som reglerar uppehållstillstånd för flyktingar, 

alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. I 4 kap. utlänningslagen finns best-

ämmelserna om vem som har rätt till skydd i Sverige och vilka som kan uteslutas från att nyttja 

detta skydd. 

4.1.2. Europeiska unionens regler 

Detta avsnitt skulle lika gärna kunna stå med i det föregående kapitelavsnittet eftersom 

Europeiska unionens regler genom lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen utgör en del av svensk nationell rätt. Detta innebär i korthet att Sverige har 

accepterat att vissa gemenskapsrättsliga förordningar ska vara svensk lag, samt att vissa direktiv 

ska implementeras i svensk lag. Medlemsstaterna ska ändå utan stöd särskilt stöd i lagstiftning 

tillämpa sin nationella rätt på ett sätt som inte står i strid med ett EU-direktiv. De svenska 

domstolarna och myndigheterna är således tvingade att tillämpa EU-lagstiftning där den 

lagstiftningen är tillämplig oavsett om det är reglerat i övrigt i den nationella rätten 

(”företrädesprincipen”). Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att företrädesprincipen 

är ett faktum i svensk gällande rätt där domstolen vid flera tillfällen har tillämpat principen och 

satt det svenska regelverket åt sidan till förmån för unionsrätten.62 Domstolarna och 

myndigheterna är däremot fria att tolka EU-lagstiftningen så som de vill, men den högsta 

tolkningsrätten har EU-domstolen enligt artikel 19 i Fördraget om Europeiska unionen 

(”FEU”).  

          I många fall härrör den svenska lagstiftningen ifrån EU-rätten eftersom utgångspunkten 

för unionsrätten är att den betraktas som ett sammanhängande normsystem, avsett att fungera 

                                                           
62 Se bl.a. RÅ 1996 ref. 50, RÅ 1997 ref. 65 och RÅ 1997 ref. 82 I-II.  
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som en helhet (”principen om unionsrättens enhetlighet”) varför det är oundgängligt för en jurist 

idag att vara bekant med EU-rätten och dess metod.63 Mycket av den nationella lagstiftningen 

måste därför tolkas genom studier av EU-rätten (och därigenom även annan folkrätt). Enligt 

EU-domstolen är EU-rätten en helt ny rättsordning inom folkrätten som primärt grundar sig på 

principen om rättsstaters ”rule of law”. EU-domstolen har slagit fast att EU-rätten har företräde 

framför medlemsstaternas nationella lagstiftning för de fall de står i konflikt med varandra.64 

Denna tvådelade rättsordning skiljer sig markant från tidigare rättsordningar och avviker från 

system som tidigare tillämpats inom folkrätten genom att ha gemensamma regler som är 

bindande för medlemsstaterna, samtidigt som medlemsstaterna behåller sin nationella 

lagstiftningskompetens. 

4.1.2.1. Direkt effekt 

Huvudregeln inom folkrätten är att de nationella rättsordningarna avgör enskilt hur de ser på 

tillämpligheten av en särskild traktat. Exempelvis så har vissa stater ett monistiskt system (se 

ovan 3.2.1.) varför dessa stater gör det möjligt för den enskilde att åberopa ett traktat för sin 

talan i ett nationellt ärende. EU-rätten däremot har en säregen karaktär där den skapar rättigheter 

och skyldigheter oavsett hur den nationella lagstiftningen ser ut. Man säger att en bestämmelse 

har ”direkt effekt”. Syftet med principen om direkt effekt är att genomdriva en effektivare 

rättsordning än vad som hade varit fallet om EU hade behövt inrätta särskilda institut i syfte att 

sanktionera stater som ej tillämpar EU-rätten.  En enskild kan genom principen om direkt effekt 

direkt vid en medlemsstats nationella domstol åberopa EU-fördragen (och givetvis även EU-

stadgan i sig) varför bestämmelsen är effektiv utan att behöva vara införlivad i de nationella 

rättsordningarna.65 

4.1.2.2. Indirekt effekt 

Det ovan sagda gäller EU-fördrag och EU-förordningar, men som vi snart ska se skiljer det sig 

vad gäller direktiven.66 Eftersom just direktiv kommer att ha betydelse i denna uppsats så är det 

viktigt att förstå EU-direktivens betydelse för den nationella rätten. Vad gäller direktivens 

effekt så kan man inte påstå att det är en direkt effekt eftersom medlemsstaterna förväntas 

                                                           
63 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 185. 
64 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen, REG 1963, 

svensk specialutgåva I, s. 161.  
65 Artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), konsoliderad genom 

fördrag 2012/C 326/01. 
66 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, 1 u., 

Studentlitteratur, 2013, s. 39 ff.  
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införliva direktivet i dess nationella rättsordning. Här är det istället principen om indirekt effekt 

som blir tillämplig.67 Som framgår av tredje stycket i artikel 288 i Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt (”FEUF”) så framgår att ett direktiv inte har allmän giltighet. Däremot 

är direktivet bindande avseende det resultat som ska uppnås genom direktivet, men att 

medlemsstaternas nationella myndigheter bestämmer form och tillvägagångssätt för 

genomförandet. Istället för att en enskild kan åberopa EU rätten vid nationell domstol så som i 

förordningar med direkt effekt så kan en enskild alltså åberopa ett EU-direktiv för en indirekt 

tillämpning för de fall den enskilde kan drabbas av rättsförlust till följd av att staten inte har 

införlivat direktivet i sin nationella rätt i ljuset av direktivets syfte.68 EU-domstolen har 

dessutom möjlighet att inleda en fördragsbrottstalan mot en stat som inte har implementerat ett 

direktiv på ett sätt som är tillfredsställande för att kunna uppnå direktivets syfte.69 Det bör också 

nämnas att EU-domstolen väljer att tolka bestämmelser efter dess ändamål i syfte att den 

unionsrättsliga regleringen ska uppnås på ett effektivt sätt. Här pratas det om en så kallade 

ändamålsenlig verkan eller principen om ”effet utile” som är ett franskt uttryck och innebär att 

domstolen tolkar en bestämmelse så att den avsedda effekten uppnås.70 

4.1.3. Praxis 

Inom migrationsrätten finns sedan 31 mars 2006 en särskild instans- och processordning. Efter 

att prövningsmyndigheten har fattat ett beslut i ett ärende är första överklagandeinstans 

Migrationsdomstolen som är en del av förvaltningsdomstolen. Högsta instansen, som också är 

prejudikatinstans på migrationsrättens område, kallas Migrationsöverdomstolen vid 

Kammarrätten i Stockholm. Prejudikat är en vedertagen rättskälla i svensk rätt och det är 

avgöranden från Migrationsdomstolen som alltså är relevant praxis inom migrationsrätten. 

 

 

                                                           
67 Prechal, The directive in EC Law, 2u., Oxford, 2005, s. 92 ff.  
68 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, 1 u., 

Studentlitteratur, 2013, s. 41. Jfr. även  Havu, redigerad av Letto-Vanamo & Smits, 

Coherence and Fragmentation in European Private Law, Sellier european law publishers, 

2012, s. 28.  
69 Se C-6/90 Francovich och Bonifaci v. Italien, ECR, 1991, I-5357. 
70 Se C-283/81, CILFIT mot Ministerio della sanità (reg 1982, s. 3415), Punkt 20. 
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4.2. Definitioner 

4.2.1. Uteslutandebestämmelserna 

Uteslutandebestämmelserna finns i utlänningslagens 4 kap. 2b -2 c §§. Här i stadgas följande: 

 

4 kap. 2 b § 

En utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns synnerlig 

anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till 

1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa 

definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra 

sådana brott, 

2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom hit, eller 

3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt 

inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga. 

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på 

annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som där nämns. 

 

4 kap. 2 c § 

En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande och övrig 

skyddsbehövande om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon 

1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b § första 

stycket 1 eller 3, 

2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller 

3. utgör en fara för rikets säkerhet. 

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på 

annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses i första stycket 

1 och 2. 

4.3. Beviskravet 

Vad gäller uteslutandegrunden för flyktingar är syftet med 4 kap. 2 b § utlänningslagen att 

lagrummet ska vara en transformation av dels 1 F i flyktingkonventionen och artikel 12.2 i 

skyddsgrundsdirektivet.71 Att det är en transformering av båda bestämmelser kan verka 

                                                           
71 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 

personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 

ställning och om innehållet i det beviljade skyddet [cit. skyddsgrundsdirektivet]. 
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märkligt, men beror endast på att just skyddsgrundsdirektivet är en EU-rättslig transformation 

av flyktingkonventionen, varför beviskravet i de båda konventionerna har samma innebörd.72 

Vad gäller 4 kap. 2 c § utlänningslagen så är det en särskild reglering som kommer ifrån artikel 

17.1 i skyddsgrundsdirektivet och avser reglera det utökade begreppet alternativt eller övrigt 

skyddsbehövande, alltså de som behöver skydd utan att anses ha flyktingstatus enligt 

definitionerna i flyktingkonventionen. Detta begrepp har införts inom EU-rätten eftersom man 

avser skydda även andra individer än sådana som uppfyller de striktare kraven för att kunna 

anses ha skyddsskäl så som flyktingar. Det är regler som är förmånligare för individer som 

riskerar att utsättas för övergrepp och följaktligen så går man inom EU längre än vad som är 

minimikravet enligt flyktingkonventionen. Däremot finns det ingenting som stadgar att en 

bedömning om uteslutande ska ske på annat sätt än vad som framgår av artikel 1 F i 

flyktingkonventionen varför även beviskravet för denna kategori skyddsbehövande är 

detsamma som för flyktingar. Den svenska lagstiftningen ställer upp ett beviskrav som innebär 

att det krävs ”synnerlig anledning att anta att” sökanden har gjort sig skyldig till ett eller flera 

brott som framgår av den uttömmande uppräkningen i lagrummen. Detta beviskrav ska, liksom 

motsvarande bestämmelse i artikel 1 F flyktingkonventionen, tolkas restriktivt eftersom det är 

en undantagsbestämmelse från huvudregeln. Huvudregeln är att en individ som har en 

välgrundad fruktan för att bli utsatt för olika typer av övergrepp har rätt till skydd i 

medlemsstaterna.73 Skälen till restriktiviteten har sitt ursprung i flyktingkonventionen och har 

samma syften i både nationell och internationell rätt. Regeringen framhöll i propositionen till 

lagen att skyddsgrundsdirektivet innebär att kriterierna för uteslutande ska vara samma i 

samtliga undertecknande stater.74  I Sverige fanns innan 2010 ingen direkt motsvarighet till 

skyddsgrundsdirektivet varför regeringen framhöll vikten av en ny lagstiftning som mer kan 

motsvara de internationella överenskommelserna än bestämmelserna i 5 kap. 1 § 

utlänningslagen i dess lydelse som var gällande mellan den 2006-03-31 och den 2010-01-01. 75 

EU-domstolen konstaterade i två fall att punkterna b och c i samma artikel som ovan inte 

nödvändigtvis kräver att den flykting som gjort sig skyldiga till dessa brott utgör en befintlig 

fara för mottagningslandet.76 Skyddsgrundsdirektivet är ett direktiv med syftet att effektivisera 

                                                           
72 Prop. 2009/10:31 sida 79 ff. och sida 85 ff. 
73 Se mål C-233/97 (REG 1998, s. I-8069) punkt 18. 
74 Prop. 2009/10:31 sida 261 f. 
75 Prop. 2009/10:31 sida 106. 
76 Se förenade målen C-57/09 och C-101/09. 
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genomförandet av bestämmelserna ifrån flyktingkonventionen och skapa en än mer enhetlig 

tillämpning (exv. för beviskravet) av densamma inom EU.77 

4.3.1. Synnerlig anledning att anta 

Vad innebär då beviskravet ”synnerlig anledning att anta”? Inledningsvis diskuterar jag det 

individuella ansvaret. I Sverige har det nämligen ansetts vara möjligt att utesluta individer 

endast genom medlemskap i en organisation som gjort sig kända för att begå grova övergrepp. 

Ett frivilligt medlemskap i en sådan organisation har i vissa fall ansetts uppfylla beviskravet för 

uteslutande. Det har då handlat om personer som har haft en högre medvetenhet om 

övergreppen till följd av exempelvis en hög rank inom organisationen.78 Detta förhållandesätt 

stämde inte särskilt väl överens med den internationella praxis som finns på området, där endast 

medlemskap i en viss organisation inte ensamt utgör grund för uteslutande. Genom ny praxis 

på området har Sverige nu valt att tolka uteslutandebestämmelserna mer restriktivt när det avser 

just uteslutande till följd av medlemskap i en viss organisation.79 För att en person ska kunna 

uteslutas från att kunna anses vara flykting krävs att Migrationsverket kan visa enskilt ansvar 

för genomförandet av gärningar eller annars ha anstiftat till sådana.80 I förarbetena till 4 kap. 2 

b och 2 c §§ utlänningslagen har regeringen inte särskilt berört att beviskraven ser olika ut i 

flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet och i utlänningslagen. Regeringen har däremot 

påpekat att 4 kap. 2 b och 2 c §§ utlänningslagen är lagrum som direkt bygger på 

flyktingkonventionen (dock inte 4 kap. 2 c § utlänningslagen) och skyddsgrundsdirektivet 

varför Migrationsöverdomstolen bedömt att det inte är någon skillnad mellan beviskraven 

”allvarliga skäl antaga”, ”synnerliga skäl för att anta” respektive ”synnerlig anledning att 

anta”.81 Beviskravet i flyktingkonventionen kräver att bevisningen är klar och övertygande (se 

ovan 2.1.3.3.). Vissa menar att det är en allmänt accepterad uppfattning att beviskravet, oavsett 

dess benämning, åtminstone bör vara på en sådan nivå att det i princip ska räcka till att väcka 

åtal enligt internationell standard.82 Stödet för denna tes är inte särskilt omfattande och finns 

                                                           
77 Se skäl nummer 2 i skyddsgrundsdirektivet. 
78 Se Utänningslagen, vägledande beslut reg. 75-79 och UN 415-01 
79 Se MIG 2012:14 samt regeringsbesluten 1995-10-12 i ärende A95/756/MP och 1995-12-14 

i ärende A95/1410/MP. 
80 Se Wikrén, Sandesjö Utlänningslagen, (1 maj 2015, Zeteo), Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, en kommentar till 4 kap. 2 b § första stycket. 
81 Prop. 2009/10:31 s. 261.   
82 Se, Wikrén, Sandesjö, i not 80 a.a., kommentar till 4 kap. 2 b § utlänningslagen. Jfr. även 

vägledande beslut UN 442-03. 
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bland annat i ett ställningstagande av European Council on Refugees and Exiles (”ECRE”).83 

ECRE är ett råd mellan ett antal ideella organisationer (även kallade Non-Governmental 

Organisations eller ”NGO”) som i och för sig har en stor betydelse i praktiken, men vars texter 

ändå inte är en rättskälla. Även om stödet för denna tes är svagt så är det ändå inte en helt 

orimlig tanke varför det finns anledning att ändå analysera vad beviskravet är för att väcka åtal 

enligt internationell standard. I Sverige kan en åklagare väcka åtal under förutsättning att denne 

kan emotse en fällande dom i en rättegång. Givetvis är det innan en prövning i domstol inte 

möjligt att fullständigt möta beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” vilket är det beviskrav som 

krävs för en fällande dom. Därav är beviskravet för att väcka åtal lägre än beviskravet ”ställt 

utom rimligt tvivel”, men en åklagare måste ändå ha som utgångspunkt att bedöma om det går 

att utreda brottet så pass att det går att bevisa att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet” utom 

rimligt tvivel”. Det blir således en teoretisk prövning som en åklagare har att göra utan att 

egentligen ha hela utredningen färdigställd.84 Det är även lämpligt att närmare analysera vad 

internationell standard för att kunna väcka åtal är. Åklagaren får till internationella 

brottmålsdomstolen ansöka om att kalla en misstänkt inför Internationella brottmålsdomstolen 

om det föreligger ”skälig anledning att anta” (engelska ”reasonable grounds to believe”) att 

den misstänkte begått de påstådda brotten.85 Som redan konstaterat har folkrätten påverkat hur 

den svenska lagstiftningen ser ut på området. Inte nog med det så är Sverige också bundna att 

tillämpa bestämmelserna i flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet. Detta innebär att 

lagtolkaren inte bara kan bedöma beviskravet utifrån svensk rätt, utan måste även se utanför 

Sveriges gränser för att på ett adekvat sätt analysera de svenska beviskraven konventions- och 

direktivkonformt. På grund av detta vill jag återknyta till ovan avsnitt 2.1.3.3. där jag 

behandlade Förenade konungarikets högsta domstols bedömning av beviskraven ”serious 

reasons for considering” som är motsvarande beviskrav i den engelska versionen i flykting-

konventionen.  Vid en jämförelse av beviskravet för att väcka talan i ICC  med Förenade 

konungarikets Högsta domstols bedömning av beviskravet ”serious reasons for considering” 

så kan man ändå ställa sig frågan om den allmänt accepterade uppfattningen, att beviskravet 

åtminstone är på samma nivå som för när en åklagare kan väcka åtal enligt internationell 

standard, har någon som helst relevans ens som miniminorm i en prövning om uteslutande. 

                                                           
83 European Council on Refugees and Exiles. Position on Exclusion From Refugee Status, 

2004, PP1/03/2004/Ext/CA  
84  Bring, Diesen. Förundersökning, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 149. Jfr. 

artikel 58.7 i Romkonventionen för internationella brottmålsdomstolen, UN Doc. A/CONF. 

183/9, 1998. [cit. stadgan för internationella brottmålsdomstolen]. 
85 Artikel 58.7 stadgan för internationella brottmålsdomstolen. 
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Miniminormen är ju vad som stadgas i flyktingkonventionen, nämligen ”serious reasons for 

considering” (se ovan 2.1.3.3.). På samtliga punkter bedömer Förenade konungarikets Högsta 

domstol att beviskravet enligt artikel 1 F i flyktingkonventionen är högre än beviskravet för att 

en åklagare ska kunna kalla en misstänkt till förhandling inför ICC. Enligt min bedömning är 

vad som ovan sagts om den allmänt accepterade uppfattningen att beviskravet ”synnerlig 

anledning att anta” i vart fall är högre än vad som krävs för att kunna väcka åtal enligt 

internationell standard ingenting som en prövningsmyndighet kan stödja sina beslut på. 

Visserligen är jag överens med denna uppfattning såtillvida att beviskravet är högre än vad som 

krävs för att kunna väcka åtal enligt internationell standard, men det är en förklaring som söker 

förenkla förståelsen av ett beviskrav som i själva verket är betydligt högre och mer komplicerat 

än vad denna uppfattning ger uttryck för. Att sakkunniga i Sverige har gett uttryck för detta i 

lagkommentaren till utlänningslagen är problematisk eftersom det saknar uttryckligt stöd och 

enligt min mening endast riskerar att leda till förvirring hos lagtolkaren vilket i sin tur kan 

påverka rättssäkerheten.86 

          En annan detalj som kan ha betydelse för förståelse av uteslutandebestämmelserna är att 

Migrationsverket har en skyldighet att anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett 

ärende som Migrationsverket handlägger framkommer misstankar om brott som är grund för 

uteslutande.87 Skyldigheten omfattar inte samtliga brott som kan leda uteslutande, men det visar 

vilken typ av misstankegrad som ändå krävs för att Migrationsverket ska kunna utesluta en 

sökande från att kunna beviljas flyktingstatus. Finns det tillräckliga misstankar mot sökanden, 

så att skyldigheten för Migrationsverket att anmäla till Polismyndigheten eller åklagare 

aktualiseras, så bör det följa att tillämpa uteslutandebestämmelserna. Det saknas stöd för att 

denna relation skulle föreligga i praktiken, men det är i varje fall rimligt att en sökande inte 

borde kunna uteslutas om Migrationsverket i samma ärende ändå underlåter att anmäla 

misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser till Polismyndigheten 

eller åklagare. Detta på grund av att det enligt instruktionen till Migrationsverket endast krävs 

att det framkommer misstankar för att denna skyldighet ska aktualiseras. Någon grad av 

misstanke finns inte i instruktionen vilket tyder på att Migrationsverkets anmälningsskyldighet 

aktualiseras redan vid en låg grad av misstanke. Vidare bör Migrationsverket informera om att 

uppgifter som framkommer vid en asylprocess kan komma att översändas till polismyndighet 

eller åklagare för att Migrationsverket ska verka för att sökanden inte ska behöva lämna 

                                                           
86 Se, Wikrén, Sandesjö, i not 80 a.a., kommentar till 4 kap. 2 b § utlänningslagen. 
87 Se 1 b § punkt 15 förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 



38 
 

självinkriminerande uppgifter.88 En sådan informationsplikt skulle även öka förutsebarheten i 

myndighetens beslutsfattande. Om Migrationsverket exempelvis inte informerar om att 

uppgifter som normalt sett omfattas av sekretess enligt 37 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) kommer att överlämnas till polismyndighet eller åklagare så har 

sökanden inte någon egentlig anledning till att vara orolig över en framtida straffrättslig process.  

          Ingenting annat än vad som diskuterades ovan, i avsnittet 2.1.3.1., hindrar Sverige från 

att gå utöver eventuella krav som folkrätten eller EU-rätten ställer för prövningar av den här 

typen, om det är till förmån för den enskilde. Det bör diskuteras om begreppet egentligen är 

mer långtgående än den allmänt accepterade uppfattningen. För Sveriges del kan det vara i strid 

mot flyktingkonventionen, men den enskilda kan gentemot prövningsmyndigheten ändå hävda 

den regel som är mest fördelaktig i synnerhet om den mest fördelaktiga regel är svensk 

lagstiftning. Visserligen påpekade regeringen att det inte var aktuellt för Sverige att tolka 

flyktingkonventionen mer eller mindre restriktivt än i andra länder,89 men frågan är om 

beviskraven ändå skiljer sig åt. Kanske är det betungande för regeringens påstående om att 

Sverige ska tolka flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet i enhetligt med andra stater 

att beviskravet uttryckt i utlänningslagen även finns i annan lagstiftning. Beviskravet finns även 

uttryckt i 27 kap. 20 och 20 e §§ samt i 28 kap. 2, 11 och 12 b §§ rättegångsbalken som handlar 

om vissa tvångsåtgärder som påverkar tredje man. Tvångsåtgärderna (urval) har följande 

lydelser: 

 

 27 kap 20 §: 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation får, om inte annat följer av andra stycket, endast ske om 

någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för 

utredningen. Åtgärden får endast avse 

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning som under den tid som tillståndet avser innehas 

eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller 

komma att användas av den misstänkte, eller 

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den 

misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att 

kontakta. 

                                                           
88 Klamberg. Juridisk Tidsskrift, 2012-13 nr 2, sida 292 f.  
89 Prop. 1996/97:25 s. 96 f.  
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Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges i 

första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, 

om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Övervakning som innebär att 

uppgifter hämtas in om meddelanden får dock endast avse förfluten tid. 

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast överförs eller 

har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hänsyn till sin 

begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre 

betydelse från allmän kommunikationssynpunkt. 

 

28 kap. 2 §: 

För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör 

eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller 

kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om 

det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där. Detsamma 

gäller i fråga om en tilltalad som söks för delgivning av stämning eller kallelse till 

förhandling, om försök till delgivning har misslyckats eller bedöms som utsiktslösa. 

Det framgår inte helt tydligt på vilken nivå som beviskravet befinner sig på, men när det gäller 

hemlig avlyssning av ett telefonnummer, annan adress eller viss kommunikationsutrustning så 

bör det krävas tillförlitliga uppgifter som anger att det är i princip säkert att den misstänkte 

kommer att ta kontakt eller har tagit kontakt med adressaten.90 Professor Lars Heuman 

förklarade i en artikel angående tvångsåtgärder hos tredje man att det krävs att det ”förekommer 

synnerlig anledning att man ska påträffa ett föremål eller en handling som kan tas i beslag, eller 

att man kan vinna annan utredning om brottet.” Lars Heuman menar att det kräver mycket starka 

skäl för påståendet och att det fordras mer vid ”synnerlig anledning att anta” än vid ”sannolika 

skäl” vad gäller frågor om tvångsåtgärder hos tredje man.91 Beviskravet ”sannolika skäl” 

används i straffrätten och innebär ”sannolikhetsövervikt”. Med ”sannolikhetsövervikt” innebär 

att det ska vara mer sannolikt att en gärning har förövats av en identifierad individ än att så inte 

skulle kunna vara fallet.92 I förarbeten har begreppet ”synnerlig anledning” beskrivits på så sätt 

att det ska finnas faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig 

att åtgärden kommer att leda till det avsedda resultatet.93 Exempel på när beviskravet är uppnått 

                                                           
90 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom. Rättegångsbalken (oktober 2015, 

Zeteo), Wolters Kluwer AB, Stockholm, 2015, kommentar till 27 kap. 20 § rättegångsbalken. 

Stycket som börjar med ”Enligt första styckets andra punkt”. 
91 SvJT 2007 s.149 f.  
92 Se Bylund, Edelstam & Ekelöf. Rättegång, tredje häftet, 7 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2006, s. 114 f.  
93 Prop. 2015/16:68 s. 58. 
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är när ”det genom yttre spaning framkommit omständigheter som entydigt pekar på att den 

misstänkte, som annars har ett kringflackande liv och är svår att nå, varje vecka en viss tidpunkt 

besöker en bekant”. 94 

          I doktrin har begreppet ”styrkt” ansetts ställa krav på klar och övertygande bevisning, 

alltså samma krav som även ställs upp för att kunna uppfylla beviskravet enligt 

flyktingkonventionen. Begreppet ”styrkt” är egentligen inte ett beviskrav, men när bevisningen 

är ”styrkt” till följd av att den är klar och övertygande så är bevisningen generellt sett mer 

övertygande än när det endast föreligger ”sannolika skäl”. 95 

4.3.2. Specifik gärning 

Migrationsdomstolen återförvisade ett mål om uteslutande till Migrationsverket som domstolen 

ansåg strida mot 20 § förvaltningslagen (1986:223).96 Paragrafen behandlar två grundsatser i 

vår rättsordning. Varje myndighet är skyldighet att grunda sina beslut på objektivt konstaterbara 

skäl samt redovisa dessa skäl på ett öppet sätt i sina beslut. Kravet som förvaltningslagen ställer 

på myndigheter att väl motivera sina beslut finns för att underlätta för parter att förstå ett beslut 

och göra det möjligt att bedöma överklagbarheten eller riktigheten i övrigt i myndighetens 

beslut. Även för den domstol som ska pröva en eventuell överklagan är det viktigt att 

myndigheten har väl motiverat sitt beslut. Kravet syftar till att så långt som möjligt se till så att 

ärenden prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt av myndigheter och därigenom skapa ett 

förtroende hos allmänheten för myndigheternas beslut.97 Anledningen till att Migrations-

domstolen återförvisade målet var att Migrationsverket inte hade motiverat vilket eller vilka 

utav brotten som sökanden gjort sig skyldig till. Det framgick inte av Migrationsverkets beslut 

om de gjorde gällande att sökanden hade gjort sig skyldig till; krigsbrott, brott mot 

mänskligheten, grova icke-politiska brott, alla tre, enbart två eller ett av brotten. Även om man 

kan styrka det ena eller det andra brottet så kan man inte argumentera så som Migrationsverket 

gjorde när de fattade sitt beslut i målet UM 3545-15 ifrån Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Migrationsverket pekade inte ut en specifik gärning utan gjorde bedömningen att det fanns 

”synnerlig anledning att anta” att sökanden hade gjort sig skyldig till flera eller i varje fall 

                                                           
94 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom, i not 90 a.a., kommentar till 20 

kap. 20 e § rättegångsbalken. 
95 Diesen, Lagerqvist, Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, Prövning av 

migrationsärenden, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 223-226. 
96 Se Förvaltningsrätten i Stockholms dom UM 3545-15. 
97 Se Hellner, Malmqvist, Förvaltningslagen, (31 maj 2010 Zeteo), 3 u., Norstedts Juridik, 

2010, kommentar till 20 § förvaltningslagen. 
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något utav brotten vilket alltså strider mot en av grundsatserna inom svensk rätt. Gärningarna i 

utlänningslagen, skyddsgrundsdirektivet och i flyktingkonventionen är separerade eftersom 

syftet till varför gärningarna är grund för uteslutande är olika för respektive gärning (se ovan 

2.1.3). Därför bör Migrationsverket också göra en bedömning som gör det möjligt för att 

bedöma i myndighetens beslut.  

4.3.3. Proportionalitet 

Även om det inte är särskilt stadgat kan det vara nödvändigt att tillämpa uteslutande-

bestämmelserna proportionerligt med ett balanstest. Balanstestet innebär att mottagandelandet 

dels bedömer hur pass allvarligt den uteslutande gärningen är och dels hur pass allvarlig den 

välgrundade fruktan är. I teorin skulle man med ett sådant test enklare kunna utesluta en 

sökande som gjort sig skyldig till övergrepp om den välgrundade fruktan innebär en mindre 

allvarlig sådan. Ju allvarliga övergrepp sökanden har begått desto allvarligare måste den 

välgrundade fruktan vara för att sökanden inte ska uteslutas från att kunna anses vara flykting.98 

Praxis gällande denna fråga är dock inte konsekvent. Praxis visar inte att denna proportionalitet 

tillämpas i praktiken av samtliga statsparter till flyktingkonventionen varför det inte går att säga 

att detta är den allmänna rättsuppfattningen av flyktingkonventionen. Anledningen till att det 

är intressant för detta avsnitt är att Europeiska Unionens råd antog en gemensam ståndpunkt 

gällande tolkningen av artikel 1 F (b) i flyktingkonventionen som innehåller en sådan 

bedömning.99 Det rör sig alltså endast om de icke-politiska brotten eftersom det endast är dessa 

brott som kan variera i allvarlighetsgrad i betydande omfattning. De övriga brotten är av sin 

natur redan så pass allvarliga att ett balanstest avseende dessa brott inte behövs.100 Frågan är 

dock omstridd. Den gemensamma ståndpunkten är inget juridiskt bindande dokument och dess 

betydelse har avvisats av en domstol i Storbritannien eftersom ett balanstest inte krävs enligt  

artikel 1 F i flyktingkonventionen.101 Däremot har en belgisk domstol tillämpat balanstestet.102 

                                                           
98 Goodwin-Gill, McAdam, The refugee in international law, 3 u., Oxford, 1996, s. 106 f. 
99 Se artikel 13(2) i GEMENSAM STÅNDPUNKT av den 4 mars 1996 antagen av rådet på 

grundval av artikel k.3 i fördraget om Europeiska unionen om harmoniserad användning av 

uttrycket "flykting" i artikel 1 i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars 

rättsliga ställning (96/196/RIF). 
100 Goodwin-Gill, McAdam, i not 98 a.a., s. 110. 
101 T v. Secretary of State for Home Department, [1995]. Imm AR 142, United Kingdom: 

Court of Appeal, 1994-11-03. 
102 Se domen W1916, Commission permanente de recours des réfugiés, 1995-08-09.  
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4.4. Sammanfattning 

De svenska bestämmelserna i 4 kap. 2 b och c §§ utlänningslagen är transformeringar av dels 

flyktingkonventionen och dels skyddsgrundsdirektivet. Bestämmelserna ska tolkas på samma 

sätt och regeringen har varit tydlig med att skäl saknas för att Sverige ska avvika från vad som 

stadgas i flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet gällande uteslutandebestämmel-

serna. Även om beviskraven är utformade på olika sätt är det alltså inte tänkt att beviskraven 

ska skilja sig åt. Beviskraven ”allvarliga skäl att anta” (flyktingkonventionen), ”synnerliga 

skäl för att anta” (skyddsgrundsdirektivet) och ”synnerlig anledning att anta” (utlännings-

lagen) är således beviskrav som är lika högt ställda. I förarbetena finns det ingen förklaring till 

vad beviskravet innebär mer än att regeringen hänvisar till de internationella avtalen som 

Sverige har accepterat. Således är det först och främst studier av det internationella materialet 

som är av betydelse vilket har skett i föregående avsnitt.  

          I övrig svensk rätt förekommer beviskravet ”synnerlig anledning att anta” endast inom 

straffrätten. Det är inte självklart att ett beviskrav som finns inom ett rättsområde har samma 

innebörd inom ett annat rättsområde, varför begreppen måste analyseras var för sig. Inom 

straffrätten används beviskravet för att exempelvis beskriva att det krävs tillförlitliga uppgifter 

som anger att det är i princip säkert att en person som är misstänkt för brott befinner sig hos 

tredje man. Det är ett högt beviskrav. Anledningen till att beviskravet är högt är för att 

lagstiftaren inte vill att tredje män utsätts för mer olägenheter än vad som är nödvändigt. En 

person som är misstänkt för brott har mer anledning att tro att dennes friheter kan komma att 

påverkas än vad en tredje man har. Det är ett mått som stämmer överens med kravet på att 

bevisningen som finns tillgänglig är klar och övertygande utan att nå upp till samma höga 

beviskrav som krävs för en fällande dom i brottmål. 

 

5. Migrationsverkets rättsuppfattning 

5.1. Migrationsverkets roll 

Migrationsverket är den prövningsmyndighet i Sverige som har huvudansvaret för att pröva och 

fatta beslut i ärenden inom migrationsrätten så som exempelvis frågor om uppehållstillstånd. 

När en enskild gör en ansökan om uppehållstillstånd så gör Migrationsverket en prövning av 
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den enskildes skäl.103 Migrationsverket ska se till att beslutsfattandet är förutsebart och är 

enhetligt med hög rättslig kvalitet. 104 

5.2. Rättslig styrning  

Rättschefens rättsliga ställningstagande är ett styrdokument som används som hjälpmedel för 

handläggarna hos Migrationsverket. Rättschefen har givit sin syn på gällande rätt i en viss fråga 

och upprättat ett dokument i syfte att effektivisera Migrationsverkets arbete samt öka 

förutsebarheten och enhetligheten i Migrationsverkets beslut. 

5.2.1. Terminologi 

Internt använder sig Migrationsverket av termen ”exklusion” för reglerna om uteslutande. I 

detta avsnitt kommer bägge termer att användas, men det är alltså inte fråga om några andra 

bestämmelser utan är synonymt med terminologin ”uteslutandebestämmelserna”.  

5.2.2. Rättsliga ställningstagandets rättsliga status 

Det rättsliga ställningstagandet är i sig inte bindande för domstolar eller för myndigheten själv, 

men det är visar klart och tydligt hur myndigheten har valt att tolka de internationella och 

nationella bestämmelserna varför det är relevant för frågeställningen om Migrationsverkets 

rättsuppfattning om uteslutandebestämmelserna. En annan viktig delfråga är om 

Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen också resonerar i enlighet med 

myndighetens rättsuppfattning. För de fall det skulle finnas en skillnad mellan gällande rätt och 

den rättsliga styrningen finns det en uppenbar risk att ställningstagandet ur ett rättsrealistiskt 

perspektiv kan komma att få negativa konsekvenser för enskilda asylsökande. 

5.2.3. Empirisk studie av ställningstagandet 

Att göra en empirisk analys innebär studier baserade på kunskap och erfarenhet, alltså hur det 

ser ut i verkligheten. Vad har en viss rättsakt för betydelse i verkligheten? Eftersom empiriska 

analyser sker mot bakgrund av erfarenhet är det är intressant att analysera huruvida rättschefens 

rättsliga ställningstagande har använts i Migrationsverkets bedömningar i någon mån. Enligt en 

rättslig expert på Migrationsverket används den rättsliga styrningen i beslut om exklusion.105 

Handläggarna går i regel inte utanför rättschefens ställningstagande i frågan, vilket ju i och för 

sig torde vara uppenbart eftersom en rättslig styrning skapas av en myndighet för att 

                                                           
103 Se 4 kap. 6 § utlänningslagen. 
104 Se 1 b § i förordning med instruktion för Migrationsverket. 
105 Personlig kontakt via epost 10-11 november 2015 med Victoria Dahlberg, rättslig expert 

på Migrationsverkets rättsavdelning. 
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myndigheten ska ha en gemensam ståndpunkt i en viss fråga. Av Migrationsverkets beslut 

framgår att de också direkt hänvisar till den rättsliga styrningen i vissa fall. För de fall 

Migrationsverket inte uttryckligen hänvisar till den rättsliga styrningen tycks de återge de dess 

innehåll nästan ordagrant i sina skäl till exklusion.106  

5.2.3.1. Konsekvenserna av att utgå från ett styrdokument 

Jag tänkte initialt dra en parallell till rättsautomation väl medveten om att när jag nämner detta 

för det läsarens tankar in på automatiserade juridiska massbeslut där det handlar om att i stort 

sett mata in ett värde för att få ett förutsebart och juridiskt gångbart resultat. Ett bra exempel 

för rättsautomation är exempelvis Skatteverkets beslut om inkomstbeskattning. I majoriteten av 

alla fall så är skattedeklarationen redan färdig när den skickas ut till den skattskyldige och är i 

stort sett färdigbehandlad såväl juridiskt som matematiskt. Det är endast vid vissa fall så som 

vid särskilda yrkanden och vid granskning som handläggarna fattar ett beslut utanför det 

automatiserade systemet. Fördelen med denna typ av automation är att besluten blir helt 

befriade från mänsklig inblandning vilket innebär att det blir förutsebart och rättvist eftersom 

systemet inte kan påverkas av annat än vilka siffror som matas in i systemet. Fördelen är också 

att det är synnerligen effektivt. Systemet kan fatta långt fler beslut än vad en mänsklig 

handläggare kan göra.107 För läsaren kanske det tycks verklighetsfrämmande och kanske rentav 

stötande att jag gör en parallell med Skatteverkets och Migrationsverkets verksamhet. Jag 

menar inte på något sätt att Migrationsverkets beslut är produkter av helt rättsautomatiska 

beslut, men däremot kan det diskuteras om inte vissa delar av besluten har en liknande karaktär 

och att det därför finns anledning att göra en jämförelsestudie av konsekvenserna.  

          Vad gäller den rättsliga styrningen så fungerar den som en mall som handläggarna utgår 

ifrån när de har att pröva en asylsökandes rätt till flyktingstatus och därigenom rätt till 

uppehållstillstånd. Eftersom uppsatsen handlar om just Migrationsverkets beslut kommer jag 

endast bedöma dessa beslut även om argumentationen säkerligen skulle kunna föras avseende 

även andra myndigheters beslut. Det är inte så, och jag gör heller inte gällande, att besluten 

fattas genom att Migrationsverket fyller i sökandens uppgifter i en dator som genererar ett 

beslut. Det är således inte rättsautomation på sätt som beskrivits ovan, men däremot går det 

utan svårigheter att se att det finns en tendens till att förenkla den juridiska bedömningen för att 

effektivisera beslutsfattandet. Tanken torde vara att myndigheten ska kunna fatta snabbare 

                                                           
106 Se bl.a. Migrationsverkets bifogade beslut i Migrationsdomstolens (Förvaltningsrätten i 

Stockholms domar) UM 7996-14, UM 3545-15, UM 3574-15 och UM 3352-15. 
107 Korling, Zamboni. Juridisk metodlära, 1:3 u., Studentlitteratur, 2013, s. 402 ff. 
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beslut som också har juridiskt korrekt och rättssäkert innehåll genom att myndigheten har 

förenklat det delmoment som innefattar den juridiska argumentationen i syfte att handläggaren 

ska fokusera mer på omständigheterna i varje enskilt fall. Självfallet är ju varje enskilt fall så 

pass unikt att det vore en omöjlighet att tillämpa en faktisk automation. För den som arbetar 

med migrationsrätt är det välkänt att Migrationsverket har problem med långa köer och lång 

handläggningstider, vilket även kritiserats av JO vid ett flertal tillfällen under en lång period.108 

Med en målsättning av att försöka minska köerna är det självklart att just rättslig styrning och 

liknande rambeslut finns då det kraftigt underlättar arbetet i varje enskilt fall. Även om syftet 

är godtagbart och till och med väldigt positivt ur effektivitetssynpunkt så kan det finnas 

nackdelar med att göra den här typen av förenklingar. Risken blir att de öppna meningsutbyten 

och de juridiska argumentationerna till stor del uteblir. Även om en rättslig ställning inte fullt 

ut återger den gällande rätten riskerar ju ändå myndigheten att helt och fullt tillämpa sin egna 

rättsliga styrning i sitt beslutsfattande. Ombud som har till uppgift att tillvarata sökandens rätt 

kan lätt ta Migrationsverkets rättsliga styrning som ett förtydligande av gällande rätt utan att 

egentligen ha någon anledning att ifrågasätta den. Den juridiska frågan förs bort ifrån det 

demokratiska rummet och i realiteten riskerar Migrationsverkets rättsliga styrning att skapa en 

”soft law” som alla aktörer följer. Även om det inte riktigt går att argumentera för att demokrati 

ersätts av teknokrati som i fallet för automationer så går det ändå att utan svårigheter se att 

lagstiftarens ursprungliga syfte kan tappa i betydelse när Migrationsverkets rättsuppfattning 

tillmäts ett allt större värde.109 Vad som därför är viktigt avseende en rättslig styrning, i 

synnerhet på MR-området, är att den rättsliga styrningen är välmotiverad och återger en korrekt 

bild av gällande rätt för att undvika att enskilda kan drabbas av rättsförlust. Är den rättsliga 

styrningen inte korrekt så kan det komma att drabba en enskild som hade kunnat beviljas status 

så som flykting, men som utesluts från att kunna erhålla flyktingstatus av Migrationsverket som 

alltså tolkat internationell och nationell rätt på ett felaktigt sätt. 

5.3. Beviskravet enligt Migrationsverket 

Rättschefen för Migrationsverket har den 2011-01-12 lämnat ett rättsligt ställningstagande i 

fråga om beviskravet för exklusion och individuellt ansvar. Av ställningstagandets 

sammanfattning kan man förstå att det inte är en enkel fråga eftersom att han har använt sig av 

ett språkbruk som ger ett visst tolkningsutrymme. Rättschefen säger inledningsvis att 

”beviskravet för exklusion bör kunna jämställas med att det enligt svensk straffrätt finns skälig 

                                                           
108 Se JO 2015/2016 s.326. 
109 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, i not 107 a.a., s. 416. 
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misstanke för att personen begått sådant brott som anges i Genèvekonventionens artikel 1 F”. 

110 Vidare så säger rättschefen även att beviskravet för exklusion i vart fall inte är högre än det 

man i straffrätt kallar ”skälig misstanke” eftersom beviskravet ”synnerligen anledning att 

anta” återfinns i rättegångsbalkens bestämmelser om vissa tvångsåtgärder. Rättschefen grundar 

sitt påstående med hänvisning till 27 kap. 20 § och 28 kap. 2 § rättegångsbalken.  

6. Diskussion 

6.1. Inledning 

Vid det här laget är läsaren införstådd med sambandet mellan svenska utlänningslagen och 

folkrätten. Studier av folkrätten har betydelse vid förståelsen av de miniminormer som ges av 

flyktingkonventionen. Det är av central betydelse för de stater som undertecknat konventionen 

och statsparterna är tvingade till att följa den. Regeringen har förutom detta även tydligt sagt 

att uteslutandebestämmelserna i utlänningslagen ska tolkas och förstås på samma sätt som 

uteslutandebestämmelserna i flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet. Migrations-

verket är den prövningsmyndighet i Sverige som beslutar i asylärenden och myndigheten ska 

tolka utlänningslagen mot bakgrund av flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet.  

Nedan följer en analys av hur väl Migrationsverket har analyserat beviskravet i utlänningslagen. 

Därefter följer en redogörelse för vad min uppfattning är mot bakgrund av allt material ovan.   

6.2. Kommentar till Migrationsverkets rättsliga styrning: 

Det ställningstagande som Migrationsverket använder i sina beslut i ärenden som handlar om 

uteslutandebestämmelserna analyserar folkrätten och svensk rätt för att Migrationsverket 

internt ska få en bild av vad som är relevant i bedömningarna. Kunskaper om beviskravet är av 

central betydelse för att varje enskilt ärende ska kunna bedömas på någorlunda samma sätt. 

Avvikande åsikter om hur högt beviskravet är i uteslutandebestämmelserna kan få allvarliga 

konsekvenser eftersom det då i vissa fall skulle strida mot den restriktiva bedömning som 

Migrationsverket har att göra vid tillämpningen av dessa bestämmelser. Dessutom skulle det 

försvåra förutsebarheten och göra systemet i sin helhet mindre enhetligt, vilket i sin tur skulle 

riskera att urholka asylbegreppet. Det är således i denna fråga som analysen har sin tyngdpunkt. 

Vad gäller beviskravet så analyserar rättschefen begreppet ”synnerlig anledning att anta” så 

som ett beviskrav som i varje fall inte är högre än beviskravet ”skäligen misstänkt” på grund 

av att de båda beviskraven finns i annan lagstiftning som jag konstaterade ovan (4.3.1.). Detta 

påstående är problematiskt eftersom det tidigare beviskravet för tvångsåtgärder inte syftar till 

                                                           
110 Ribbenvik, Instruktion RCI02/2011, Migrationsverket, avsnitt 1, s. 1.  
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tvångsåtgärder mot en ”skäligen misstänkt” utan syftar till tvångsåtgärder hos annan eller som 

på annat sätt påverkar annan. Dessa tvångsåtgärder hos annan får endast verkställas om det 

finns ”synnerlig anledning att anta” att en person som är åtminstone ”skäligen misstänkt” 

befinner sig där. Avlyssning av ett telefonnummer får endast ske om det finns synnerlig 

anledning att anta att en person som är åtminstone ”skäligen misstänkt” kommer att kontakta 

eller har kontaktat numret. Påståendet stämmer inte heller överens med vad som är det generella 

kravet för att väcka åtal enligt varken internationell eller svensk standard. Det finns visserligen 

ett samband mellan beviskravet ”synnerlig anledning att anta” och ”skäligen misstänkt”. 

Sambandet mellan beviskraven är att det inom straffrätten måste finnas en person som ”skäligen 

kan misstänkas” för ett brott för att frågan om tvångsåtgärd hos tredje man ska bli aktuell. 

Sedan måste det finnas ”synnerlig anledning att anta” att den som är åtminstone ”skäligen 

misstänkt” kommer att befinna sig hos någon annan eller att det finns ”synnerlig anledning att 

anta” att den ”skäligen misstänkte” kommer att kontakta eller har kontaktat ett visst telefon-

nummer. Det rör sig således i bägge fall om beviskrav för att kunna vidta tvångsåtgärder där 

andra människor än den ”skäligen misstänkte” kommer att drabbar. Sambandet mellan de två 

beviskraven har med andra ord ingen relation till ärenden om uteslutande i asylärenden. 

Rättschefens uttalande förtjänar därför viss kritik. Som jag inledningsvis nämnde kan 

konsekvensen av en felaktig bedömning bli att en person som är i behov av ett adekvat skydd 

nekas till detta varför bestämmelserna ska tolkas restriktivt. Rättschefens tolkning är snarare 

extensiv eftersom han i sitt uttalande väljer att jämföra beviskrav inom straffrätten som handlar 

om åklagarens rätt att vidta tvångsåtgärder och som inte syftar till att bedöma huruvida åtal kan 

väckas av åklagaren.  

          Rättschefen har visst stöd i doktrinen för sitt påstående om att den allmänt accepterade 

uppfattningen om beviskravet är att det är på åtminstone samma nivå som för när åklagaren kan 

väcka åtal i brottmål enligt internationell standard. Däremot är det som diskuterades i doktrinen 

inte en korrekt analys av folkrätten enligt min bedömning (se ovan 4.3.1.). Det är förståeligt att 

rättschefen inte djupare analyserar beviskravet än vad som tidigare analyserats i doktrinen, men 

det är synnerligen anmärkningsvärt att han väljer att analysera relationen mellan beviskravet 

”synnerlig anledning att anta” och ”skäligen misstänkt” på det sätt som han har gjort. Eftersom 

Migrationsverket har tillämpat en tolkning som inte motsvarar gällande rätt så har den rättsliga 

styrningen fått en större betydelse ur ett empiriskt perspektiv än vad den förtjänar. Oavsett vad 

beviskravet ska jämställas med i övrig svensk rätt så står det i varje fall klart att rättschefens 

bedömning av beviskravet innebär en för låg bedömning till nackdel för de sökande, varför 

analysen i den rättsliga styrningen inte ska tillämpas redan på den här grunden. 
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6.3. Beviskravet 

Genom studierna ovan har vi sett att regeringen har framhållit att tanken med de svenska 

uteslutandebestämmelserna är att de ska överensstämma med skyddsgrundsdirektivet och 

flyktingkonventionen. Således är tanken att beviskraven ska vara identiska då Sveriges regering 

inte fann skäl till att avvika från internationell standard. Vad som därvid måste analyseras är 

således hur andra domstolar, utöver de svenska, har tolkat beviskravet. Handboken och 

UNHCR:s riktlinjer har en stark rättslig status när det gäller tolkningen av flyktingkonventionen 

(se ovan avsnitt 2.1.3.1). Regeringen har indirekt givit handboken och UNHCR:s riktlinjer en 

ännu högre rättslig status än Migrationsöverdomstolen genom att i sina förarbeten konstatera 

att just uteslutandebestämmelserna ska tolkas på ett ur internationellt perspektiv enhetligt sätt. 

Även om handboken och UNHCR:s riktlinjer alltså inte formellt sett utgör del av svensk rätt 

blir det svårt att argumentera för att Sverige inte ska ha ett åtminstone lika högt beviskrav som 

UNHCR bedömer vara miniminormen. Första delen av den komparativa delen av analysen blir 

således att bedöma vad själva miniminormen är mot bakgrund av hur beviskravet har tolkats i 

folkrätten och i litteraturen för att sedan se om någonting talar för att beviskravet i Sverige ändå 

går längre än vad som krävs och i så fall vad betydelsen av detta är. Inledningsvis kan sägas, 

det som redan är uttryckt i artikel 149 i handboken, att någon tidigare dom inte krävs för att 

kunna utesluta en person från att beviljas status så som flykting. ”Ställt utom rimligt tvivel” är 

således ett beviskrav som är högre än vad som krävs enligt flyktingkonventionen samtidigt som 

beviskravet ”synnerlig anledning att anta”  är ett beviskrav som i varje fall är högre än 

”skäligen misstänkt” (se ovan 6.2.). Det innebär alltså att beviskravet som ställs upp i 4 kap. 2 

b § och 4 kap. 2 c § i utlänningslagen är någonstans mellan ”skälig misstanke” och ”ställt utom 

rimligt tvivel”. För att kunna göra en mer specifik analys av beviskravet krävs en analys av om 

vad som kan anses vara klar och övertygande bevisning. Finns det i uppsatsen en gemensam 

ståndpunkt för när bevisning har ansetts vara klar och övertygande? När det gäller att 

bevisningen som finns tillgänglig ska vara klar och övertygande för att kunna utesluta en person 

så har det visat sig vara ett återkommande uttryck för att markera att bevisningen måste vara 

stark. Beviskravet har av författarna ansetts ligga nära de beviskrav som finns i brottmål och 

domstolar har generellt sett ställt ett högt krav på bevisningen för att den ska vara 

tillfredsställande i en process angående uteslutande. Undantaget kommer ifrån en amerikansk 

domstol som ansåg att bevisning kan vara klar och övertygande redan vid ”sannolika skäl”. 

Den amerikanska domstolens uppfattning stämmer inte överens med vare sig de övriga 

nationella domstolarnas uppfattning, artikeln av Michael Bliss och Geoff Gilberts 

jämförelsestudie där alla har bedömt beviskravet vara betydligt högre (se ovan 2.1.3.3. och 
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2.1.3.3.1). Stödet är därför svagt för argument där man påstår att beviskravet ”sannolika skäl” 

är det beviskrav som närmast motsvarar ”synnerlig anledning att anta”. 

          Svenska doktrinärer har bedömt att beviskravet för exempelvis tvångsåtgärder hos tredje 

man (”synnerlig anledning att anta”) ställer krav på att bevisningen ska vara klar och 

övertygande genom att den består av tillförlitliga uppgifter som anger att en person i princip 

säkert befinner sig hos tredje man (se ovan 4.3.1.).  Det är i och för sig inte så att ett beviskrav 

inom asylrätten som även finns inom straffrätten nödvändigtvis har samma innebörd. Jag tänkte 

därför återkoppla till analyserna av beviskravet styrkt. I doktrinen bedöms nämligen beviskravet 

”styrkt” ha ett liknande krav på bevisningen i sig som UNHCR ställer. Bevisningen ska i bägge 

fall vara klar och övertygande. Beviskravet ”styrkt” är lägre än ”ställt utom rimligt tvivel” och 

högre än ”sannolika skäl”. Att nivån för ”synnerlig anledning att anta” ligger någonstans mitt 

emellan dessa två stämmer även överens med den uppfattning som finns i doktrinen och 

uppfattningen hos majoriteten av de nationella domstolarna. Det är inte möjligt att göra en 

fullständig analys av beviskravet ”synnerlig anledning att anta” genom att endast jämföra med 

andra beviskrav, men det mesta talar ändå för att beviskravet ”synnerlig anledning att anta” 

inom asylrätten inte skiljer sig ifrån beviskravet ”synnerlig anledning att anta” inom 

straffrätten i ärenden angående tvångsåtgärder som drabbar tredje man och i ärenden om 

uteslutande. Enligt min bedömning kan därför bevisning rimligen inte vara klar och 

övertygande om det inte finns tillförlitliga uppgifter som anger att det är i princip säkert att 

sökanden har gjort sig skyldig till en gärning eller flera gärningar som är grund för uteslutande. 
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