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Martin Ratcovich (jur. kand., LL.M.) är doktorand i folkrätt 
på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och skriver 
en avhandling om folkrättens regler om skydd och räddning av 
flyktingar till sjöss. Handledare är professor Said Mahmoudi 
samt ambassadören, folkrättsrådgivaren och ledamoten Marie 
Jacobsson. Martin Ratcovich har tidigare arbetat på Reger-
ingskansliet (Försvarsdepartementet) och på Kustbevakningen 
(rättsenheten). Hans forskningsintressen rör folkrätt i allmänhet 
och havsrätt i synnerhet.

Folkrätten och flyktingar till sjöss
Att flyende människor vänder sig mot havet är inte någon nyhet. Havet har alltid 
fungerat som en väg mellan platser, även för människor på flykt.1 De senaste årens 
flyktingströmmar över Medelhavet är emellertid mycket stora, även ur ett historiskt 
perspektiv. Enligt uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR kom fler än 219 000 
flyktingar och migranter till EU sjövägen över Medelhavet under 2014. Det var mer 
än tre gånger så många som den tidigare toppnoteringen om 70 000 under 2011.2 
Ungefär 3 400 människor tros ha omkommit till sjöss under 2014 i samband med 
försök att korsa Medelhavet. Siffrorna för 2015 är ännu högre. Bara under årets 
första tio månader uppskattade UNHCR att fler än 720 000 hade lyckats ta sig till 
Europa och att omkring 3 400 omkommit i Medelhavet.3

Havsrätten är en av folkrättens äldsta och 
mest klassiska grenar.1 Något förenklat 
kan folkrätten beskrivas som det system 
av juridiska regler som anger vilka rät-

1.	 Det	 finns	 inte	 något	 bra	 samlingsbegrepp	
på	 svenska	 för	flyktingar,	 asylsökande,	 ekono-
miska	migranter	 och	 andra	 (till	 exempel	 offer	
för	människohandel)	 som	 befinner	 sig	 ombord	
på	fartyg	som	används	för	irreguljär migration 
(irregular	migration),	det	vill	säga	resor	i	migra-
tionssyfte med andra färdmedel än reguljära (till 
exempel	 färjeförbindelser).	 FN:s	 flyktingorgan	
UNHCR	talar	om	boat	people,	vilket	på	svenska	
ofta	 översätts	 till	 båtflyktingar.	 Det	 riskerar	
emellertid att leda tanken fel eftersom att inte 
alla	som	avses	nödvändigtvis	är	flyktingar	eller	
ens	asylsökande.	För	en	 liknande	anmärkning,	
se	Jacobsson,	Marie,	Folkrätten, havet och den 
enskilda människan,	Liber	AB,	Malmö,	2009,	s.	
52	n.	

tigheter och skyldigheter som stater och 
internationella	 organisationer	 har.234	
Havsrätten är alltså de rättsregler som 
styr vad stater och internationella orga-
nisationer får och inte får göra till sjöss.
En	 uppsjö	 av	 havsrättsliga	 regler	 har	

betydelse	 för	 frågor	 om	 flyktingar	 och	
2.	 UNHCR,	Global	Trends	-	Forced	Displace-
ment	in	2014,	2015,	s.	5,	”www.unhcr.org”.	
3.	 UNHCR,	 Europe’s	 Refugee	 Emergency	
Response	Update	 #8,	 22	 oktober	 2015,	 ”www.
unhcr.org”.
4.	 Folkrätten	gällde	ursprungligen	bara	stater	
men	i	dag	finns	även	andra	folkrättssubjekt,	till	
exempel	 internationella	 (mellanstatliga)	 orga-
nisationer och nationer. Även om enskildas och 
andra	privata	aktörers	ställning	har	stärkts	inom	
folkrätten	är	det	få	som	påstår	att	de	är	folkrätts-
subjekt	på	samma	sätt	som	stater	och	internatio-
nella organisationer.
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migranter till sjöss. Havsrätten är emel-
lertid inte det enda rättsområde inom 
folkrätten som innehåller regler av bety-
delse	 för	 frågor	 om	flyktingar	 och	mig-
ranter	till	sjöss.	Exempel	på	andra	viktiga	
rättsområden	 är	 internationell	 flykting-
rätt och mänskliga rättigheter.

Syftet med artikeln är att ge en över-
blick över folkrättens regler med bäring 
på	flyktingströmmarna	över	Medelhavet.	
Artikelns	första	del	avser	havsrätten	och	
tar	upp	reglerna	om	indelningen	av	havet	
i	maritima	zoner,	 ingripande	mot	 fartyg	
och	sjöräddning.	Artikelns	andra	del	äg-
nas	 åt	 den	 internationella	 flyktingrätten	
och mänskliga rättigheter. Huvudbudska-
pet	är	att	en	korrekt	förståelse	av	folkrät-
tens	 regler	 om	 flyktingar	 och	migranter	
till sjöss förutsätter en holistisk ansats 
som inte bara ser till havsrätten utan 
även till andra relevanta delar av folkrät-
ten,	främst	internationell	flyktingrätt	och	
mänskliga rättigheter.

Havsrätten
Folkrätten	 bygger	 på	 överenskommelser	
mellan	stater	och	internationell	sedvana,	
det vill säga hur stater faktiskt handlar 
och faktiskt har handlat under överskåd-
lig tid. I likhet med andra klassiska gre-
nar av folkrätten bygger havsrätten till 
stor	del	på	internationell	sedvana.	Havs-
rätten utmärker sig emellertid genom att 
den i dag till stor del är nedtecknad (kodi-
fierad)	och	återfinns	i	en	och	samma	trak-
tat:	FN:s	havsrättskonvention	från	1982.5

Maritima zoner
Havsrätten kan sägas utgå från två mot-

5.	 Förenta	 nationernas	 havsrättskonvention	
Montego	Bay	den	10	december	1982	och	avtalet	
om genomförande av Del XI i denna konvention 
New	York	den	28	 juli	1994	(SÖ	2000:1,	 	havs-
rättskonventionen).

stående	 intressen:	 staters	 intresse	 av	 att	
kontrollera och skydda sitt territorium 
(territoriell suveränitet) samt deras in-
tresse	av	att	havet	ska	vara	öppet	för	alla	
stater	(principen	om	havets	frihet).	Havs-
rätten balanserar dessa intressen mot var-
andra,	främst	genom	att	sortera	in	stater	
i	olika	grupper	och	sedan	dela	in	havet	i	
maritima	zoner	 i	vilka	olika	grupper	 av	
stater har olika rättigheter och skyldighe-
ter.	De	två	viktigaste	grupperna	är	flagg-
stater och kuststater. Sett från kuststatens 
perspektiv	—	från	kusten	och	ut	mot	ha-
vet	—	är	de	maritima	zonerna:	inre	vat-
ten,	 territorialhav,	 angränsande	 zon,	 ex-
klusiv	ekonomisk	zon,	kontinentalsockel	
och fritt hav.
Kuststatens	 suveränitet	 omfattar,	 utö-

ver dess landterritorium och dess inre 
vatten,	 även	 dess	 territorialhav.	 Kust-
staten får fastställa bredden av sitt ter-
ritorialhav ut till en gräns av högst tolv 
sjömil från kusten. Kuststaten har suve-
ränitet	 över	 sitt	 territorialhav,	men	med	
en	viktig	begränsning:	rätten	till	oskadlig	
genomfart	för	utländska	fartyg.	Med	ge-
nomfart avses enkelt uttryckt oavbruten 
och skyndsam genomfart som inte stör 
kuststatens	 lugn,	 ordning	 eller	 säkerhet.	
Exempel	på	verksamheter	som	anses	stö-
rande	 är	 våld	 mot	 kuststaten,	 vapenöv-
ningar samt ombordtagning eller avläm-
ning av människor i strid med kuststatens 
lagstiftning.	 Fartyg	 som	 används	 för	 il-
legal	invandring,	det	vill	säga	för	att	föra	
in människor i en stat i strid med dess 
lagstiftning,	har	alltså	inte	någon	rätt	till	
oskadlig genomfart.

Inre vatten och territorialhav utgör till-
sammans en stats sjöterritorium och kan 
därmed kallas territorialvatten. Vatten 
utanför någon stats territorialvatten kan 
motsatsvis kallas internationellt vatten. 
Medan	kuststatens	suveränitet	är	huvud-
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regeln	 på	 territorialvatten	 är	 principen	
om	havets	frihet	huvudregeln	på	interna-
tionellt vatten. Kuststatens jurisdiktion 
slutar emellertid inte tvärt vid territori-
alvattengränsen utan sträcker sig i vissa 
avseenden längre ut till havs.

Den angränsande zonen är ett område 
som	gränsar	mot	territorialhavet	på	utsi-
dan av territorialvattengränsen. Kuststa-
ten får fastställa bredden av sin angräns-
ande	zon	till	högst	24	sjömil	från	kusten,	
vilket	oftast	motsvarar	12	sjömil	från	ter-
ritorialvattengränsen. Den angränsande 
zonen	kan	beskrivas	 som	en	”poliszon”.	
Kuststaten får i sin angränsande zon ut-
öva nödvändig kontroll för att förhindra 
eller bestraffa överträdelser av dess natio-
nella	 lagstiftning	 rörande	 tullar,	 skatter,	
invandring eller hälsoskydd inom dess 
territorium.	En	kuststat	får	alltså	ingripa	
mot fartyg som används för illegal in-
vandring till dess territorium.6

Den ekonomiska zonen är ett område 
utanför territorialhavet som får sträcka 
sig	 högst	 200	 sjömil	 från	 baslinjen.	 I	
den ekonomiska zonen har kuststaten 
suveräna rättigheter i syfte att utforska 
och utnyttja levande och icke-levande 
naturtillgångar. Kuststatens jurisdiktion 
i den ekonomiska zonen är funktionellt 
avgränsad	och	gäller	endast	vissa	frågor,	
främst kontroll av kuststatens suveräna 
rättigheter i zonen samt skydd och beva-
rande av den marina miljön. Jurisdiktio-
nen omfattar emellertid inte verksamhet 
som	 rör	migration.	 Fartyg	 som	 används	
för människosmuggling (smuggling of 
6. Sverige har i skrivande stund inte någon 
angränsande zon. Regeringen har emellertid ut-
talat att en svensk angränsande zon ska inrättas 
(bl.a. kommittédirektiv om en översyn av Sveri-
ges	havsgränser,	dir.	2011:41)	och	ett	betänkan-
de med sådana förslag (Havsgränsutredningens 
betänkande	Gränser	 i	 havet,	 SOU	2015:10)	 re-
missbehandlades	under	hösten	2015.

migrants)7,	människohandel	(trafficking)8 
eller andra former av irreguljär migration 
har alltså samma rättsliga ställning i den 
ekonomiska	zonen	som	på	fritt	hav.
Fritt	 hav	 definieras	 negativt	 som	 alla	

delar av havet som inte hör till någon 
stats territorialvatten eller ekonomiska 
zon.	Det	fria	havet	är	öppet	för	alla	sta-
ter	och	alla	stater	är	likställda	på	det	fria	
havet. Ingen stat får därför utsträcka sin 
suveränitet till det fria havet. Det fria ha-
vet	 styrs	 av	 principen	 om	 havets	 frihet,	
vilken	 omfattar	 bland	 annat	 fri	 sjöfart,	
fri	överflygning	och	fritt	fiske.	Den	rele-
vanta	 friheten	 i	 fråga	om	flyktingar	och	
migranter till sjöss är friheten till sjöfart. 
Denna innebär att alla stater får låta far-
tyg	som	för	dess	flagg	att	segla	på	det	fria	
havet.	 Fartyg	 på	 det	 fria	 havet	 är	 bara	
underkastade	 flaggstatens	 jurisdiktion	
och andra stater får därmed i regel inte 
ingripa	mot	 dem.	Det	finns	 dock	 ett	 få-
tal	 undantag	 från	flaggstatens	 exklusiva	
jurisdiktion.

7.	 Människosmuggling	 definieras	 i	 artikel	
3.a,	tilläggsprotokollet	mot	människosmuggling	
land-,	luft-	och	sjövägen	till	Förenta	nationernas	
konvention	den	15	november	2000	(SÖ	2004:21)	
mot gränsöverskridande organiserad brottslig-
het	(SÖ	2007:26,	människosmugglingsprotokol-
let)	som	”främjande,	i	syfte	att	direkt	eller	indi-
rekt	uppnå	en	ekonomisk	eller	annan	materiell	
vinning,	av	en	persons	olagliga	inresa	i	en	stat	
som	är	bunden	av	protokollet	och	 i	vilken	han	
eller hon inte är medborgare eller stadigvarande 
bosatt”.
8.	 Människohandel	 definieras,	 något	 förenk-
lat,	i	artikel	3.a,	tilläggsprotokollet	om	förebyg-
gande,	bekämpande	och	bestraffande	av	handel	
med	människor,	 särskilt	 kvinnor	 och	 barn,	 till	
Förenta	nationernas	konvention	den	15	novem-
ber	 2000	 mot	 gränsöverskridande	 organiserad	
brottslighet	 (SÖ	 2004:21)	 (SÖ	 2004:22)	 som	
”rekrytering,	transport,	överföring,	hysande	el-
ler	mottagande	av	personer	genom	hot	om	eller	
bruk av våld eller andra former av tvång … i 
syfte	att	utnyttja	denna	person	…”.
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Ingripande mot fartyg

Folkrättens	 regler	 om	 hur	 en	 stat	 får	
stoppa,	 preja,	 hålla	 kvar,	 borda,	 under-
söka,	uppbringa	eller	på	något	annat	sätt	
ingripa	mot	 fartyg	 följer	 i	 de	 flesta	 fall	
av havsrättens regler om maritima zoner. 
Havsrätten	använder	både	ett	spatialt	per-
spektiv,	 som	 ser	 till	 vilken	maritim	 zon	
som	fartyget	befinner	sig	i,	och	ett	funk-
tionellt	perspektiv,	 som	ser	 till	 fartygets	
verksamhet. Denna artikel avser endast 
fartyg som används för irreguljär mig-
ration,	 oavsett	 om	 det	 gäller	 storskalig	
människosmuggling eller självorganise-
rade	resor	av	enstaka	flyktingar.
Fartyg	som	befinner	sig	på	territorial-

vatten är föremål för kuststatens suve-
ränitet	 och	 får	 som	huvudregel	 ingripas	
mot,	 med	 undantag	 för	 fartyg	 som	 be-
driver	 oskadlig	 genomfart.	 Fartyg	 som	
används för illegal invandring kan dock 
alltid anses innebära en störning av kust-
statens	 lugn,	 ordning	 eller	 säkerhet	 och	
kan därför inte bedriva oskadlig genom-
fart. Sådana fartyg omfattas därför alltid 
av	kuststatens	 jurisdiktion	när	de	befin-
ner	sig	på	territorialvatten.	Kuststaten	får	
därför	i	regel	ingripa	mot	och	uppbringa	
fartyg som används för irreguljär migra-
tion inom dess territorialvatten.

Även inom den angränsande zonen är 
huvudregeln	 att	 ingripande	 får	 ske	 mot	
fartyg som används för illegal invand-
ring. Det följer av kuststatens befogen-
het att utöva nödvändig kontroll i den 
angränsande zonen för att förhindra eller 
bestraffa överträdelser av dess lagstift-
ning som rör invandring inom dess ter-
ritorium. Havsrättskonventionen anger 
dock	 inte	 hur,	 det	 vill	 säga	 med	 vilka	
medel,	 kuststaten,	 får	 utöva	 denna	 kon-
troll.	 Det	 finns	 emellertid	 ingen	 anled-
ning	 att	 tro	 att	 den	 inte	 innefattar	 upp-

bringning.	 Det	 förtjänar	 att	 påpekas	 att	
endast	 fartyg	 som	 är	 på	 väg	 mot	 eller	
från kuststatens territorium omfattas 
av	 kuststatens	 utökade	 jurisdiktion:	 den	
misstänkta	 regelöverträdelsen	 måste	 på	
något	 vis	 kunna	 kopplas	 till	 kuststatens	
territorium. Utländska fartyg som endast 
passerar	den	angränsande	zonen	utan	att	
vara	 på	 väg	 in	 eller	 ut	 från	 kuststatens	
territorium	får	alltså	inte	kontrolleras	på	
annat sätt än vad som annars gäller.9

I havsområden utanför territorialhavet 
och den angränsande zonen är kuststa-
tens jurisdiktion starkt begränsad. Hu-
vudregeln här är att kuststaten inte får in-
gripa	mot	fartyg.	Det	finns	dock	ett	fåtal	
undantag.
För	det	första	har	alla	stater	en	rätt	till	

visitering.	Med	stöd	av	denna	rätt	får	en	
stat använda statsfartyg för att under-
söka	 fartyg	 på	 internationellt	 vatten	 om	
det	finns	 skälig	anledning	att	misstänka	
att	 fartyget	 används	 för	 sjöröveri,	 för	
slavhandel,	 för	 otillåten	 utsändning	 av	
radiosignaler eller om fartyget saknar 
nationalitet. Statsfartyget får i sådana fall 
sända en av sina båtar under befäl av en 
tjänsteman till det misstänkta fartyget 
för att kontrollera fartygets nationalitet. 
Om	 en	 kontroll	 av	 fartygets	 dokument	
inte undanröjer eller bekräftar misstan-
ken får en ytterligare undersökning gö-
ras	ombord	på	fartyget.	Undersökningen	
måste göras med största möjliga hänsyn. 
Rätten till visitering ger alltså en rätt för 
stater att i vissa fall borda och genomsöka 
främmande fartyg för att fastställa deras 
nationalitet.	Några	andra	tvångsåtgärder,	
till	exempel	uppbringning,	får	emellertid	
inte utföras med stöd av rätten till visi-
tering utan förutsätter en egen rättslig 
grund.
9.	 Samma	 bedömning	 görs	 av	 Havsgränsut-
redningen,	SOU	2015:10	s.	253.
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Havsrätten ger en rättslig grund för 
sådana ytterligare åtgärder endast i två 
fall:	 sjöröveri	 och	 otillåten	 utsändning	
av ljudradio- eller televisionssändningar. 
Piratfartyg	 får	 uppbringas	 av	 alla	 stater	
på	internationellt	vatten.	Det	gäller	även	
piratluftfartyg	och	fartyg	eller	luftfartyg	
som	 tagits	 genom	 sjöröveri.	 Människor	
ombord	på	 sådana	 fartyg	 får	 gripas	och	
egendom ombord tas i beslag. Något för-
enklat avser sjöröveri olagliga vålds- el-
ler tvångshandlingar som företas från ett 
fartyg	och	riktas	mot	ett	annat	fartyg	på	
internationellt	 vatten	 för	 privata	 ända-
mål. Även om det inte ska uteslutas att 
sådana handlingar kan förekomma i sam-
band med människosmuggling till sjöss 
så är betydelsen av reglerna om sjöröveri 
typiskt	sett	liten	när	det	gäller	flyktingar	
och	 migranter	 till	 sjöss.	 Med	 otillåten	
utsändning avses utsändning av ljudra-
dio-	 eller	 televisionssändningar,	 som	 i	
strid med internationella överenskom-
melser är avsedda att tas emot av allmän-
heten.	Människor	som	ägnar	sig	åt	sådan	
utsändning	 kan	 i	 vissa	 fall	 få	 gripas	 på	
internationellt vatten efter visitering av 
deras	 fartyg.	 Betydelsen	 för	 frågor	 om	
flyktingar	 och	migranter	 till	 sjöss	 är	 av	
naturliga skäl försumbar.

Det är inte sällan som fartyg som an-
vänds för människosmuggling eller an-
dra former av irreguljär migration är 
statslösa och saknar nationalitet. Sådana 
fartyg kan inte bedriva oskadlig genom-
fart och inte heller utöva havets friheter. 
Detta betyder emellertid inte att sådana 
fartyg är rättslösa. Havsrättens regler om 
jurisdiktion till sjöss gäller även i förhål-
lande till statslösa fartyg. Statslösa fartyg 
kan	 alltså	 inte	 uppbringas	 bara	 för	 att	
de är statslösa. En vanlig men olycklig 
missuppfattning	är	att	alla	stater	kan	in-
gripa	mot	statslösa	fartyg,	även	utan	stöd	

i	havsrätten,	eftersom	att	ingen	flaggstats	
eller	annan	stats	rätt	skulle	påverkas.	I	de	
absolut	flesta	 tänkbara	 fall	 är	 emellertid	
andra stater inblandade. Det kan vara sta-
ten som ägaren av fartyget är medborgare 
i	eller	staten	som	passagerare	eller	besätt-
ning är medborgare i. Det kan också häv-
das	att	principen	om	havets	frihet	angår	
alla stater och att skyldigheten för en stat 
att	följa	reglerna	som	upprätthåller	havets	
frihet,	till	exempel	reglerna	om	ingripan-
de	mot	fartyg,	gäller	gentemot	alla	stater	
(erga omnes).

Sammanfattningsvis erbjuder havsrät-
ten	 få	 möjligheter	 för	 stater	 att	 ingripa	
mot fartyg som används för irreguljär 
migration. Det gäller även om fartyget 
är statslöst eller används för människo-
smuggling.10 Det förtjänar dock att un-
derstrykas	 att	 reglerna	 om	 ingripande	
mot	fartyg	på	det	fria	havet	inte	begrän-
sar	hur	en	stat	kan	ingripa	mot	fartyg	som	
för	 dess	flagg	 (flaggstatsjurisdiktion)	 el-
ler	hur	andra	stater	kan	ingripa	mot	far-
tyg	efter	tillstånd	av	flaggstaten.

Det begränsade rättsliga utrymmet för 
ingripande	mot	 fartyg	 som	 används	 för	
irreguljär migration är bakgrunden till 
att	FN:s	säkerhetsråd	den	9	oktober	2015	
antog en resolution mot människosmugg-
ling	 och	 människohandel	 från	 Libyen.11 
Avsikten	med	resolutionen	är	att	bekäm-
pa	de	kriminella	nätverk	som	sysslar	med	
människosmuggling och människohan-
del	samt	att	förhindra	att	fler	människo-
liv	 går	 förlorade.	 Genom	 resolutionen,	

10.	 Att	 människosmugglingsprotokollet	 inte	
ger mer omfattande befogenheter framgår av 
dess	 artikel	 7	 om	 att	 ”parterna	 ska	 samarbeta	
…	i	enlighet	med	havsrätten”	och	artikel	8.7	om	
vidtagande	 av	 åtgärder	 mot	 statslösa	 fartyg	 ”i	
överensstämmelse	med	tillämplig	…	internatio-
nell	rätt”.
11.	 UN	Doc.	S/RES/2240	(2015).
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som	 antogs	 med	 stöd	 av	 kapitel	 VII	 i	
Förenta	 nationernas	 stadga	 (SÖ	 1946:1,	
FN-stadgan),	bemyndigar	säkerhetsrådet	
alla	FN-medlemsstater	att,	ensidigt	eller	
i samverkan genom regionala organisa-
tioner,	 på	 fritt	 hav	utanför	Libyens	kust	
kontrollera	 och	 uppbringa	 fartyg	 som	
används för människosmuggling eller 
människohandel.	 Bemyndigandet	 gäller	
under ett år från resolutionens antagande. 
Resolutionen ger en robust folkrättslig 
grund	åt	EU:s	militära	insats	i	södra	cen-
trala	Medelhavsområdet:	Eunavfor	MED	
Sophia-insatsen.12

Sjöräddning
En viktig regel i havsrätten är skyldighe-
ten att rädda människor i sjönöd. Detta 
är en väletablerad regel som kommer till 
uttryck	 i	 flera	 centrala	 havsrättsliga	 in-
strument. De viktigaste är havsrättskon-
ventionen,	 1974	 års	 internationella	 kon-
vention om säkerheten för människoliv 
till	 sjöss	 (SÖ	 1995:90,	 SOLAS-konven-
tionen)	 och	1979	 års	 internationella	 sjö-
räddningskonvention	(SÖ	1986:29,	SAR-
konventionen).
En	 viktig	 aspekt	 av	 skyldigheten	 att	

rädda	 den	 som	 befinner	 sig	 i	 sjönöd	 är	
dess	 icke-diskrimerande	 karaktär,	 det	
vill säga att den gäller alla	i	sjönöd.	Med-
an	havsrättskonventionen	talar	om	”varje 
person	…	i	sjönöd”	innehåller	både	SO-
LAS-konventionen	 och	 SAR-konventio-
nen uttryckliga förbud mot diskrimine-
ring:	 ”oavsett	 personernas	 nationalitet	
eller status eller omständigheterna under 
vilka	de	påträffas”.13 Det råder alltså ing-
12. Insatsens mandat framgår av rådets beslut 
(Gusp)	2015/778	av	den	18	maj	2015	om	Euro-
peiska	unionens	militära	insats	i	södra	centrala	
Medelhavsområdet	 (Eunavfor	 MED).	 Insatsen	
fick	genom	ett	ändringsbeslut	i	oktober	2015	sitt	
nya	namn:	Eunavfor	MED	Sophia-insatsen.
13.	 Artikel	 98(1),	 havsrättskonventionen;	 re-

en	som	helst	tvekan	om	att	flyktingar	och	
migranter	 i	 sjönöd	omfattas,	oavsett	 an-
ledningen	till	att	de	befinner	sig	i	sjönöd.

Skyldigheten enligt folkrätten att räd-
da	den	som	befinner	sig	i	sjönöd	kan	sä-
gas	stå	på	två	ben:	skyldigheten	för	flagg-
stater och skyldigheten för kuststater.

Det viktigaste uttrycket för skyldig-
heten	 att	 rädda	 den	 som	 befinner	 sig	 i	
sjönöd	finns	i	artikel	98(1)	i	havsrättskon-
ventionen. Enligt denna regel ska varje 
stat	begära	att	befälhavare	på	fartyg	som	
för	dess	flagg	bistår	varje	person	som	an-
träffas	på	havet	och	befinner	sig	i	sjönöd.	
En	 mer	 detaljerad,	 men	 i	 sak	 i	 princip	
identisk,	 skyldighet	 följer	 av	 SOLAS-
konventionen	(regel	V/33	i	bilagan).	Skyl-
digheten	 för	flaggstater	 är	alltså	 i	 första	
hand att anta lagstiftning som innebär att 
befälhavare	på	fartyg	som	för	dess	flagg	
räddar människor i sjönöd. Skyldigheten 
går	 emellertid	 längre	 än	 så.	 För	 att	 lag-
stiftningen	 ska	 vara	 effektiv	 och	 flagg-
staten verkligen ska begära att befälha-
vare räddar människor i sjönöd kan det 
också vara nödvändigt att kontrollera hur 
lagstiftningen	 efterlevs.	Att	 flaggstatens	
skyldighet inte bara omfattar antagande 
av lagstiftning följer även av artikel 1 i 
SOLAS-konventionen	 enligt	 vilken	 par-
terna förbinder sig att inte bara utfärda 
lagstiftning	utan	även	att	vidta	”alla	an-
dra åtgärder som kan vara nödvändiga 
för att ge … [konventionen] full kraft och 
verkan	…”.	
Av	 dessa	 stadganden	 framgår	 också	

att skyldigheterna enligt havsrättskon-
ventionen	och	SOLAS-konventionen	en-
dast gäller för stater och inte direkt för 
befälhavare eller fartyg. En befälhavare 
på	 ett	 svenskt	 fartyg	 bör	 alltså	 inte	 leta	
information om sina skyldigheter i dessa 
gel	 V/33(1),	 bilaga,	 SOLAS-konvention;	 regel	
2.1.10,	bilaga,	SAR-konventionen.
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konventioner utan i svensk rätt. Skyldig-
heterna genomförs i svensk rätt främst 
genom	6	kap.	6	§	andra	stycket	sjölagen	
(1994:1009)	 och	 förordningen	 (2007:33)	
om befälhavares skyldigheter vid faror 
för	 sjötrafiken	 och	 sjönöd	 samt	 genom	
straffbestämmelser	i	20	kap.	6–7	§§	sjö-
lagen.

Även när det gäller kuststaters skyldig-
heter	är	havsrättskonventionen	en	lämplig	
utgångspunkt.	Enligt	konventionens	arti-
kel	98(2)	ska	varje	kuststat	”främja	inrät-
tandet,	driften	och	upprätthållandet	av	en	
ändamålsenlig och effektiv sjöräddnings-
tjänst	 …”.	 Även	 SOLAS-konventionen	
innehåller regler om kuststaters skyldig-
heter i fråga om sjöräddningstjänst. En-
kelt	uttryckt	ska	varje	statspart	se	till	att	
nödvändiga åtgärder vidtas för räddning 
av	människor	 i	 sjönöd	 runt	 dess	 kuster,	
inbegripet	etablering,	drift	och	underhåll	
av möjliga och nödvändiga sjöräddnings-

resurser. De mer detaljerade reglerna om 
sjöräddningstjänst	 finns	 i	 SAR-konven-
tionen.	Statsparter	till	SAR-konventionen	
ska,	 själva	 eller	 i	 samarbete	med	 andra,	
dela in havet i sjöräddningsregioner inom 
vilka de ska ansvara för räddningen av 
människor i sjönöd. De ska också ha sjö-
räddningscentraler som kan ansvara för 
kommunikationen,	 samordningen	 och	
ledningen inom deras sjöräddningsregio-
ner.
Det	 typiska	 tillvägagångssättet	 för	att	

rädda	flyktingar	 och	migranter	 till	 sjöss	
är	 genom	 att	 ta	 dem	 ombord	 på	 rädd-
ningsfartyg. Sådana fartyg är oftast stats-
fartyg även om det händer att handelsfar-
tyg	är	 inblandade.	Oavsett	 fartyg	är	den	
oundvikliga frågan var de räddade män-
niskorna ska sättas i land. Kuststater ser 
i	regel	negativt	på	att	släppa	in	flyktingar	
och	 migranter	 på	 sitt	 territorium	 och	 i	
synnerhet om de tidigare har försökt att 

Ombord i en av ledningscentralerna på det italienska fartyget ”Cavour” under EU 
NAVFOR MED Sophia. Foto: EU.
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ta	sig	in	på	deras	territorium	på	något	ir-
reguljärt sätt utan föregående tillstånd. 
Havsrätten var tidigare i det närmaste 
helt tyst i frågan om landsättning av män-
niskor	som	har	räddats	till	sjöss.	År	2004	
antogs	emellertid	nya	regler	till	SOLAS-
konventionen	och	SAR-konventionen	om	
att alla som har räddats till sjöss ska sät-
tas	i	land	och	föras	till	en	säker	plats	(pla-
ce of safety).	Vad	som	avses	med	”säker	
plats”	anges	dock	 inte	 i	konventionerna.	
Tillämpningen	 styrs	 istället	 av	 en	 sam-
ling icke-bindande riktlinjer från Interna-
tionella	 sjöfartsorganisationen	 (IMO).14 
Av	dessa	framgår	att	en	säker	plats	är	en	
plats	där	 räddningsinsatsen	avslutas	och	
där de räddade människornas liv inte 
längre är hotat och där deras grundläg-
gande	 livsbehov	 (till	 exempel	 medicin,	
mat,	skydd	mot	väder	och	vind)	kan	till-
godoses. Det framgår också att en säker 
plats	kan	vara	i	land	eller	ombord	på	ett	
fartyg till sjöss. Skyldigheten att tillhan-
dahålla	 eller	 ordna	 en	 säker	 plats	 ligger	
på	den	stat	inom	vars	sjöräddningsregion	
som räddningen ägde rum. Det betyder 
emellertid	inte	att	platsen	nödvändigtvis	
behöver vara inom den statens territo-
rium,	även	om	det	i	praktiken	ofta	är	det	
enda möjliga alternativet.

Reglerna om landsättning antogs med 
tanke	 på	 situationer	 när	 flyktingar	 och	
migranter har räddats till sjöss.15 I regler-
na	sägs	emellertid	i	princip	ingenting	om	
hur	de	räddade	människornas	personliga	
säkerhet ska beaktas vid valet av säker 

14.	 Guidelines	 on	 the	 Treatment	 of	 Persons	
Rescued	at	Sea,	IMO	Doc.	MSC.167(78),	20	maj	
2004,	“www.imo.org”.
15.	 Förhandlingarna	inleddes	efter	det	så	kall-
lade	M/S	Tampa-fallet	i	Australien	år	2001.	För	
en beskrivning av fallet och bakgrunden till 
förhandlingarna,	 se	 Jacobsson,	 i	 not	 1	 a.a.,	 s.	
48–53.

plats.	 Eftersom	 att	 reglerna	 utgör	 inter-
nationella överenskommelser i skriftlig 
form (traktater) styrs tolkningen av dem 
av folkrättens regler om tolkning av trak-
tater.	 Av	 dessa	 regler,	 som	 framgår	 av	
artiklarna	31–33	i	1969	års	Wienkonven-
tion	 om	 traktaträtten	 (SÖ	 1975:1),	 följer	
att en traktat ska tolkas ärligt i överen-
stämmelse med den gängse meningen av 
traktatens uttryck sedda i sitt samman-
hang och mot bakgrund av traktatens 
ändamål och syfte. Det framgår vidare 
att	 andra	 relevanta	 och	 tillämpliga	 folk-
rättsliga regler ska beaktas i tolkningen. 
Innebörden av en traktat ska alltså fast-
ställas med beaktande av traktatens sam-
manhang,	 det	 vill	 säga	 dess	 normativa	
miljö. Ett huvudargument i min avhand-
ling är att landsättningsreglernas norma-
tiva	miljö	inbegriper	vissa	centrala	regler	
i	 den	 internationella	 flyktingrätten	 och	
mänskliga	 rättigheter	 —	 med	 resultatet	
att det normativa innehållet i dessa reg-
ler	därmed	 ingår	 i	 innebörden	av	”säker	
plats”.	Det	 innebär	 att	 landsättningsreg-
lerna har en mer humanitär innebörd än 
vad de först ger intryck av.

Internationell flyktingrätt
Internationell	flyktingrätt	är	det	folkrätts-
liga	 rättsområde	 som	 avser	 flyktingars	
särskilda rättigheter. Rättsområdet do-
mineras	av	1951	års	konvention	om	flyk-
tingars	 rättsliga	 ställning	 (SÖ	 1954:55)	
och	dess	tilläggsprotokoll	(SÖ	1967:45).
En	flykting	 är	 en	människa	 som	med	

anledning av välgrundad fruktan för för-
följelse	på	grund	av	ras,	religion,	nationa-
litet,	 tillhörighet	 till	 viss	 samhällsgrupp	
eller	politiska	åskådning	befinner	sig	ut-
anför sitt land. En människa är alltså inte 
en	flykting	därför	 att	 någon	har	bedömt	
och fastställt hans eller hennes ställning 
som	flykting,	utan	på	grund	av	vissa	fak-
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tiska omständigheter. Det innebär att en 
människa	 vars	 flyktingstatus	 ännu	 inte	
har	prövats	och	avgjorts,	det	vill	säga	en	
asylsökande,	kan	vara	en	flykting.	För	att	
ärligt	 fullgöra	 den	 internationella	 flyk-
tingrätten	behöver	en	stat	därför	tillämpa	
reglerna	inte	bara	på	flyktingar	utan	även	
på	 asylsökande.	 Utgångspunkten	 vid	 så	
kallade blandade migrationsströmmar 
behöver	därför	vara	att	alla	är	flyktingar.
En	stat	har	på	basis	av	sin	statssuverä-

nitet rätt att bestämma vem som får kom-
ma	in	i	och	uppehålla	sig	inom	dess	ter-
ritorium.	Det	finns	 inte	 någon	bindande	
rätt	 till	asyl	enligt	folkrätten.	I	FN:s	all-
männa förklaring om de mänskliga rät-
tigheterna anges förvisso att var och en 
har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 
asyl,16 men förklaringen är inte rättsligt 

16.	 Artikel	 14(1),	 FN:s	 allmänna	 förklaring	

bindande	och	någon	liknande	regel	finns	
inte i något rättsligt bindande instrument 
med global räckvidd. Den internationella 
flyktingrättens	 viktigaste	 skyddsmeka-
nism är istället snävare och består i ett 
förbud mot refoulement,	det	vill	säga	mot	
återsändande	 till	 en	 plats	 där	 det	 finns	
risk	för	förföljelse.	Förbudet	gäller	främst	
människor inom en stats territorium men 
även när en stat har effektiv kontroll över 
människor utanför sitt territorium. Ett 
angeläget	 exempel	 på	 det	 senare	 är	 när	
människor	 befinner	 sig	 ombord	 på	 ett	
statsfartyg	på	internationellt	vatten.	Sta-
ten som statsfartyget tillhör kan då anses 
ha	pass	betydande	kontroll	över	dem	att	
statens skyldighet att inte bryta mot för-
budet mot refoulement gäller.

om	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 UN	 Doc.	 A/
RES/3/217	A,	1948.

Nödställda flyktingar tas ombord av ett fartyg tillhörande EU:s marina styrka. Foto: 
EU.
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Mänskliga rättigheter
Folkrättens	regler	om	mänskliga	rättighe-
ter gäller till skillnad från internationell 
flyktingrätt	alla	människor	och	alltså	inte	
enbart	flyktingar	och	asylsökande.	Bero-
ende	på	omständigheterna	i	det	enskilda	
fallet	 finns	 det	 en	 uppsjö	 av	 mänskliga	
rättigheter som kan vara aktuella när 
flyktingar	och	migranter	 har	 räddats	 till	
sjöss.

Rätten till liv kan sägas vara den mest 
grundläggande av alla mänskliga rättig-
heter:	 alla	 andra	 mänskliga	 rättigheter	
syftar egentligen bara till att ge kvalitet 
till	livet.	Rätten	till	liv	återfinns	i	de	flesta	
folkrättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter,	bland	annat	i	artikel	3	i	FN:s	
allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna,	 artikel	 6	 i	 1966	 års	 inter-
nationella konvention om medborgerliga 
och	politiska	rättigheter	(SÖ	1971:42,	IC-
CPR)	och	artikel	2	i	1950	års	europeiska	
konvention om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna	(SÖ	1952:165,	EKMR).	Havsrät-
tens regler om skyldigheten att rädda den 
som	befinner	sig	i	sjönöd	kan	ses	som	ett	
naturligt uttryck av rätten till liv.
Artikel	23	i	ICCPR	fastställer	familjen	

som samhällets naturliga och grundläg-
gande enhet och som är berättigad till 
samhällets	 och	 statens	 skydd.	 Familjen	
skyddas	även	genom	flera	andra	 regler	 i	
ICCPR,	till	exempel	artiklarna	17	och	24,	
och i andra instrument såsom artikel 16 i 
FN:s	allmänna	förklaring	om	de	mänsk-
liga	rättigheterna	och	artikel	16	i	EKMR.	
Rätten till familj innebär i landsättnings-
situationer att familjemedlemmar som 
utgångspunkt	ska	sättas	i	land	på	samma	
plats.	Detta	är	 särskilt	viktigt	när	det	är	
fråga om barn som har räddats till sjöss.

Folkrättens	 regler	 om	 mänskliga	 rät-
tigheter	innehåller	också	flera	förbud	mot	
diskriminering. Dessa förbud tar sikte 
på	 en	 rad	olika	diskrimineringsgrunder.	
Det allmänna diskrimineringsförbudet i 
FN-stadgan	 förbjuder	diskriminering	på	
grund	 av	 ras,	 kön,	 språk	 eller	 religion.	
Både	 ICCPR	 och	 EKMR	 omfattar	 där-
utöver	 ”politisk	 eller	 annan	 åskådning,	
nationell	eller	social	härkomst,	egendom,	
börd	 eller	 ställning	 i	 övrigt”.	 Även	 om	
diskrimineringsförbuden är av allmän 
karaktär råder det ingen tvekan om att 
de	kan	vara	relevanta	och	tillämpliga	vid	
landsättning av människor som har räd-
dats	 till	sjöss.	Det	vore	 till	exempel	 inte	
tillåtet för en stat att göra åtskillnad med 
avseende	på	ras	eller	hudfärg	när	det	gäl-
ler	plats	för	landsättning.

Slutord
Folkrätten	innehåller	en	stor	mängd	reg-
ler av betydelse för staters kontroll av och 
agerande	 mot	 flyktingar	 och	 migranter	
till sjöss. Även om havsrätten tveklöst 
är	 det	 rättsområde	 som	 innehåller	 flest	
och viktigast regler råder det inte någon 
tvekan om att även andra rättsområden 
innehåller	 tillämpliga	 regler.	 Detta	 bör	
emellertid inte vara särskilt överras-
kande.	 Folkrätten	 är	 ett	 rättssystem	och	
det är därför naturligt att dess olika delar 
samverkar.	För	att	förstå	folkrättens	reg-
ler	om	flyktingar	och	migranter	till	sjöss	
är	det	därför	nödvändigt	att	ha	ett	öppet	
perspektiv.	Perspektiv	som	begränsas	till	
endast	ett	rättsområde,	till	exempel	bara	
havsrätt	eller	bara	mänskliga	rättigheter,	
riskerar därför att lätt leda fel. En korrekt 
förståelse förutsätter istället en holistisk 
ansats som vidkänner folkrättens karak-
tär som rättssystem.
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