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Abstract 

The massive increase of asylum seekers and people displaced leads to major challenges for 

the Member states, especially for those states that are subject to handle the reception of 

asylum seekers. Politicians in these states argue a lack of financial resources as a basis for 

reducing reception. This study examines the current legislation based on the traditional 

legal dogmatic method to answer the question whether or not the law gives EU Member 

States a right to restrict the asylum seekers' right to asylum, their right to social security 

and their right to work by referring to a lack of available resources. The main material for 

this study has been the Refugee Convention, the ICESCR, the ECHR and the directives of 

the common asylum system.  

In conclusion, it has been established that it is not possible for a member state to restrict 

the right to asylum by arguing a lack of available resources. However, as regards the right 

to social security and the right to work the conclusion has been another; a Member State 

may, exceptionally, under certain circumstances, refer to the limited resources for 

distinction in treatment of asylum seekers and to limit / restrict these rights. 
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Förkortningar 

 

Allmänna förklaringen  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

CMW FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras 

familjers rättigheter 

Dublinförordningen Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 

604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 

som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 

lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning), 

EKMR Europiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Flyktingkonventionen  Internationell konvention angående flyktingars rättsliga 

ställning, 1951(/1951 års Genevekonvention) 

ICCPR Internationell konvention om de medborgerliga och 

politiska rättigheterna 

ICESCR Internationell konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter 

ICJ Stadga för internationella domstolen 

Kodex om Schengengränserna Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex 

om gränspassage för personer 

Mottagandedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av 

den 16 juni 2013 om normer för mottagande av personer 

som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) 

Skyddsgrundsdirektivet Rådets direktiv 2004/83/AG av den 29 april 2004 om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer skall beaktas som flyktingar eller som 

personer av andra skäl behöver internationellt skydd samt 

om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i 

det beviljade skyddet 

Tortyrkonventionen Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning 
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Viseringsförordningen Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 

om fastställande av förteckningen över tredje länder vars 

medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar 

de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje 

länder vars medborgare är undantagna från detta krav 

Viseringskodex Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en 

gemenskapskodex om viseringar. 
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Del I. 

1. Inledande avsnitt 

1.1 Problemet 

Krig och oroligheter i flera delar av världen har resulterat i ett år då fler människor än 

någonsin har tvingats på flykt undan våld och förföljese. Under 2015 sökte sig över en 

miljon människor till Europa och av dem kom ca 163 000 till Sverige. Orsaken är bland 

annat kriget i Syrien och oron i Mellanöstern och Afrika men även i andra länder. Kriget i 

Syrien har tvingat över 4 miljoner människor att fly landet.
1
 Av dessa sökte 51 300 asyl i 

Sverige. De två andra största ursprungsländerna var Afghanistan och Irak där det var 

motsvarande 42 000 respektive 21 000 som sökte asyl i Sverige under 2015.
2
 

 De asylsökande tar farliga och osäkra vägar med livet som insats och betalar mycket 

dyrt för undermåliga transporter organiserade av smugglare. Fler än 3600 människor 

uppges ha dött på Medelhavet under 2015. Dessa människor har förlorat sina liv under 

försök att ta sig till Europa i hopp om ett tryggare och säkrare liv för sig själva och sina 

familjer.
3
  

 Det stora trycket av asylsökande och människor på flykt leder till stora utmaningar 

för berörda stater. Asylprocesser och samhällsfunktioner såsom tillgången till bostäder, 

hälso- och sjukvård, skola och den sociala välfärden utsätts för stora påfrestningar. 

Politiker har anfört bristande ekonomiska resurser som argument för att minska 

mottagningen. De hänvisar bland annat till brist på bostäder och svårigheter med att kunna 

integrera nyanlända i arbetsmarknaden.
4
  Det uppges i media att så mycket som 90 % av de 

som har flytt till Europa har tagit sig in genom Grekland. Tyskland är det land i Europa 

                                                 
1 Migrationsverket, Migrationsverket - mitt i världen 2015, ”http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html”, senast uppdaterad 

2016-02-15, hämtad 2016-05-14.  
2
 Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 2000-2015, 

”http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6k

ande+till+Sverige+2000-2015.pdf”,  hämtad 2016-05-14. 
3
 Erik Melin, En miljon flyr via Turkiet under 2016, (DN), 

”http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22093196.ab”, publicerad 2016-01-15, hämtad 2016-05-14. 
4
 Sara Skyttedal, Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar,(DN), debattartikel, 

"http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/”, publicerad 2014-08-29, 

hämtad 2016-04-14. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22093196.ab
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/
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som har haft det största antalet asylsökande, cirka en halv miljon. Sverige är dock det land 

som har tagit emot flest i förhållande till vår folkmängd.
5
  

 Åtgärder och förslag på åtgärder vidtas runt om i berörda länder för att på olika, mer 

eller tyvärr oftast mindre humana, sätt att hantera situationen. Typer av åtgärder det rör sig 

om är allt från rent fysiska hinder i form av byggda murar till att med rent handfasta grepp 

och våld försöka att driva folk från landet redan vid gränserna. Det uppgavs på nyheterna 

idag under detta skrivande, att Turkiska gränsvakter till och med ska ha skjutit skarpt mot 

syriska flyktingar som försöker ta sig in i landet.
6
 Andra typer av åtgärder för att minska 

antalet asylsökande är diverse politiska förslag för att göra Europa mindre attraktivt för 

dessa människor. Det debatteras bland såväl politiker, som nationalekonomer om att ett 

maxantal borde införas för hur många asylsökande Sverige och andra EU-länder ska ta in.
7
  

 När människorna på flykt väl har lyckats tagit sig till ett land för att söka asyl, kan 

processen ta väldigt lång tid. I Sverige väntas de kunna få vänta upp mot 1 år innan de får 

komma till utredning och tiden till att de får något beslut kan ta upp till två år.
8
 Då 

asylsökande sällan har några större summor att klara sig på under denna tid eller ens 

tillräckligt för att klara av sina mest grundläggande behov för dagen, är behovet av få 

åtnjuta rätten till social trygghet eller rätten till arbete många gånger livsavgörande. I 

Sverige har politiker bland annat föreslagit att begränsa tillgången till välfärdstjänster för 

de asylsökande.
9
 Allt detta pågår i detta nu. 

1.2 Syfte 

Med bakgrund av det akuta läget för såväl asylsökande som berörda stater gällande den 

rådande, och otroligt omfattande flyktingkrisen är det av vikt att undersöka om en stats 

                                                 
5
 Migrationsverket, Migrationsverket - mitt i världen 2015, ”http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html”, senaste uppdaterad 

2016-02-15, hämtad 2016-05-14. 
6
 Mia Holmgren, Ögonvittnen: Gränsvakter sköt flyktingar, (DN), 

”http://www.dn.se/arkiv/varlden/ogonvittnen-gransvakter-skot-flyktingar/”,publicerad 2016-05-14, hämtad 

2016-05-14. 
7
  Sara Skyttedal, Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar,(DN), debattartikel, 

"http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/”, publicerad 2014-08-29, 

hämtad 2016-04-14; Joakim Ruist, Transportöransvaret är inte frågan, (bloggspot.se), blogginlägg, 

”http://joakimruist.blogspot.se/2015/09/transportoransvaret-ar-inte-fragan.html”, publicerad 2015-09-10, 

hämtad 2016-04-22; Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund, Antalet flyktingar måste få diskuteras, (DN), 

debattartikel, ”http://www.svd.se/antalet-flyktingar-maste-fa-diskuteras”,publicerad 2015-02-04, hämtad 

2016-04-14. 
8
 Moa Kärnstrand, Ett års väntan på asylutredning, (DN), ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-vantan-

pa-asylutredning/”, publicerad 2016-05-03, hämtad 2016-05-14. 
9
 Anna Kinberg Batra (M), partiledare och Ulf Kristersson (M) ekonomisk-politisk talesperson,(DN) 

debattartikel,” http://www.dn.se/debatt/begransa-valfarden-for-de-med-tillfalliga-uppehallstillstand/ ”, 

publicerad 2016-01-20, hämtad 2016-05-14. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.dn.se/arkiv/varlden/ogonvittnen-gransvakter-skot-flyktingar/
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/
http://joakimruist.blogspot.se/2015/09/transportoransvaret-ar-inte-fragan.html
http://www.svd.se/antalet-flyktingar-maste-fa-diskuteras
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-vantan-pa-asylutredning/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-vantan-pa-asylutredning/
http://www.dn.se/debatt/begransa-valfarden-for-de-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
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tillgängliga resurser kan beaktas rättsligt vid asylmottagande. Detta är i allra högsta grad 

relevant med tanke på den debatt som förs om att begränsa såväl rätten till asyl som andra 

ekonomiska och sociala rättigheter för de asylsökande bland annat med hänvisning till den 

ökade ekonomiska och administrativa belastningen. Utifrån statistiken ovan som visar att 

några få länder bär en större börda än andra, blir en diskussion om resursfördelning av 

ännu större vikt. Uppsatsen syftar därför till att utreda vad som finns föreskrivet i 

internationell och eu-rättslig lagstiftning om flyktingrätt och mänskliga rättigheter rörande 

en stats möjlighet att beakta sina resurser vid asylmottagande.  

1.3 Frågeställning 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har en huvudfråga formulerats som lyder: Kan eller 

bör en stats förmåga avseende dess ekonomiska och administrativa resurser beaktas 

rättsligt när det gäller asylmottagande?  

För att besvara denna fråga har uppsatsen delats in olika delar. Del II och del III utreder 

självständigt två parallella frågor, vilka i sig besvaras med hjälp av några underfrågor. 

 Del II: Kan en stats resurser beaktas vid beviljande av asyl? 

Först måste frågan besvaras huruvida det finns rättsligt utrymme för en stat att begränsa 

beviljandet av asyl. Om så är fallet, kan en stat hänvisa till sina begränsade resurser och i 

tillägg till detta styra beviljandet av asyl till personer som i större utsträckning kan gynna 

staten, som exempel mot personer i unga och friska i arbetsför ålder till nackdel för sjuka 

och äldre?  

 Del III: Kan en stats resurser beaktas rättsligt vid tillhandahållandet av ekonomiska 

och sociala rättigheter till de asylsökande utifrån internationell och unionsrättslig 

flyktingrätt och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, när det gäller rätten 

till social trygghet och rätten till arbete? 

För att svara på detta kommer följande frågor systematiskt besvaras utifrån 

flyktingkonventionen, ICESCR, EKMR, och mottagandedirektivet: 

1) Har asylsökande rätt till likabehandling vad gäller rätten till social trygghet och 

rätten till arbete?  

2)  Om inte, kan en stat hänvisa till begränsade resurser för att motivera en sådan 

särbehandling?  

 Del IV: För att besvara huvudfrågan väger kapitel 13 ihop svaren i del II och del III, 

ifråga om en stats resurser kan beaktas vid asylmottganade. Sedan kommer det utifrån en 
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kategorisering av rätten till asyl, argumenteras för om en stats förmåga avseende dess 

ekonomiska och administrativa resurser bör beaktas rättsligt när det gäller rätten till asyl. 

Därutöver kommer en avslutande reflektion från författaren med utgångspunkt i en analys 

av gällande rätt utifrån syftet med lagstiftningen, värderingar inom mänskliga rättigheter 

och de konsekvenser rättsläget ger upphov till.  

1.4 Metod och material 

Fastställande av gällande rätt utgör en stor del av uppsatsen för att kunna besvara de 

juridiska frågeställningarna. I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden för denna 

del, genom att beskriva och systematisera rätten utifrån begränsade rättskällor, där 

rättskällans auktoritet är avgörande.
10

 De rättsregler som räknas upp i artikel 38 (1) i 

stadgan för den internationella domstolen (härefter ICJ) anses utgöra en auktoritativ lista 

på folkrättens rättskällor,
11

 varpå det kan vara på sin plats att kort presentera denna. Artikel 

38 ICJ har följande lydelse: 

1. 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.  

2. Detta stadgande skall icke inskränka domstolens befogenhet att avgöra ett mål ex aequo et bono, 

om parterna är ense därom. 

Listan anger i första hand traktater som anses vara den viktigaste källan för internationell 

rätt.
12

 Sedan räknas sedvänja upp, vilken tillsammans med trakter är de som vanligen 

betecknas som folkrättens källor.
13

 Även allmänna rättsgrundsatser utgör ytterligare en 

rättskälla, men anses i doktrinen kräva en väldigt stark internationell konsensus för att 

kunna tillskrivas någon auktoritet.
14

  Sedan anges det att rättsliga avgöranden och de olika 

ländernas mest sakkunniga författares lärosatser ska tillämpas såsom hjälpmedel för 

fastställande av gällande rätt. Dessa är således subsidiära rättskällor. Hänvisningen till 

artikel 59 anger att domstolen beslut är endast bindande för de parterna och det mål som 

                                                 
10

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015 s. 43.  
11

 Bring, Sverige och folkrätten, 2014 s. 22; Weissbrodt, The human Rights of Non-citizens, 2008, s. 9;                    

Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s. 16,  
12

 Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s. 17. 
13

 Bring, Sverige och folkrätten, 2014, s. 22.  
14

 Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s.72. 
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besluten gäller. Dock ska inte deras etikettering i form av subsidiära rättskällor 

underskattas. En sammanhängande rättsvetenskaplig argumentation utgör viktiga 

konsekvenser för rätten.
15

  

 Vad gäller EU-rättens källor kommer direktiv, förordningar och avgörande från EU-

domstolen göra föremål utredningen. Förordningar äger allmängiltighet och är i till alla 

delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat.
16

 Direktiv måste införlivas i den 

nationella lagstiftningen.
17

 EU-domstolen ställer strikta krav på att medlemsstaterna ska 

genomöra införlivandet av direktiven på ett lojalt och komplett sätt.
18

 EU-domstolens 

omfattande verksamhet och stora betydelse för rättsutveckligen gör den till en viktigt 

internationell domstol.
19

 Dess praxis utgör en synnerligen central del av unionsrätten.
20

 

Dessa utgör således rättskällor av auktoritet. 

 Vid analysen av rätten kommer även material som inte hör till dessa uppräknade 

källor men bidrar till tolkningen att användas. Vid dessa inslag är det rättsanalytisk metod 

som tillämpas, vilken är vidare än den rättsdogmatiska.
21

 Arbetet med uppsatsen har också 

ett vidare syfte än att enbart fastställa gällande rätt, nämligen att även analysera rätten. 

Analysen kommer göras utifrån syftet med gällande rätt och värderingar inom mänskliga 

rättigheter i förhållande till de konsekvenser rättsläget ger upphov till. I denna del tillämpas 

en rättspolitisk metod.
22

  

 Föremålet för studien är internationell och EU-rättslig lagstiftning som behandlar 

flyktingrätt och mänskliga rättigheter, samt praxis från Europadomstolen och EU-

domstolen. Även icke-bindande material, där ibland deklarationer, allmänna kommentarer 

(på engelska General Comments) från kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (härefter ESK-kommittén) och doktrin som är relevant för tolkningen av 

aktuella rättsregler, kommer användas för tolkningen av gällande rätt.  De källor som är av 

särskild betydelse för uppsatsen och kommer kort introduceras där deras rättsliga ställning 

presenteras och deras aktualitet för asylsökande utreds. Detta för att motivera deras 

relevans och aktoritet.  

                                                 
15

 Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s.18.  
16

 Fördraget om Europiska unionens funktionssätt artikel 288.2. 
17

 Ibid, artikel 288.3. 
18

 Bernitz, Europarättens grunder, 2010 s.32. 
19

 Ibid, s. 2. 
20

 Ibid, s.35. 
21

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 45-47. 
22

 Ibid, s.47-48. 
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Flyktingkonventionen och dess protokoll 

Flyktingkonventionen är av särskild vikt då detta är den enda konvention som enbart tar 

sikte på flyktingar. Den är utgångspunkt för den asylrättsliga lagstiftningen i både EU och 

Sverige. Den är på så sätt högst relevant för den aktuella uppsatsen. I april 2015 hade 

flyktingkonventionen ratificerats av 145 länder inkluderat alla EU:s medlemsstater och 

protokollet hade ratificerats av 146 länder.
23

  

Omfattas asylsökande av flyktingkonventionen? 

För att omfattas av FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1951, 

(härefter flyktingkonventionen) och 1967 års protokoll rörande flyktingars rättsliga 

ställning, måste den asylsökande möta flyktingdefinitionen enligt artikel 1(A), se 

definition i kapitel 2. I UNHCRs handbok från 1996 anges det att en person är en flykting 

enligt flyktingkonventionen när de kriterier som fastställs i definitionen är uppfyllda. Detta 

sker med nödvändighet innan någons flyktingskap har fastställts formellt. Erkännandet 

utgör endast en förklaring.
24

 Asylsökande som flyr undan från förföljelse omfattas således 

av konventionen och redan innan ett erkännande av flyktingstatus.  

ICESCR  

I övrigt återfinns asylsökandes rättigheter främst i rättsliga instrument om mänskliga 

rättigheter. Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (härefter ICESCR) trädde i kraft 1976. Den har ratificerats av 161 länder 

inkluderat alla EU:s medlemstater.
25

 ICESCR är den viktigaste källan för skyddet av 

ekonomiska sociala och kulturella rättigheter.  

Omfattas asylsökande av ICESCR? 

Konventionen innefattar inte någon särskild referens till det personella omfånget. Dock 

finns det en begränsning, vilken också är den enda med avseende på person.
26

 Denna anges 

i artikel 2.3 som stadgar att: 

Utvecklingsländerna får med tillbörligt beaktande av de mänskliga rättigheterna och sin 

samhällsekonomi bestämma i vilken utsträckning de skall tillförsäkra icke-medborgare de 

ekonomiska rättigheterna i denna konvention. 

                                                 
23

 UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 

(unhcr.org),“http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html”, hämtad, 2016-05-20. 
24

 UNHCR Handbok, 1996, para 28. 
25

 Se United Nations Treaty Collection, (UNTC), 

”https://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en”, 

hämtad 2016-05-20. 
26

 Craven, The international covenant on economic, social, and cultural rights: a perspective on its 

development, 1995, s. 25. 

http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
https://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
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Syftet med denna bestämmelse var att bryta den dominans som vissa grupper av 

utlänningar hade under kolonialtiden och ska därför tolkas snävt.
27

 Artikeln indikerar 

dessutom e contrario att utvecklade stater ska garantera alla rättigheterna även för icke-

medborgare. ESK-kommittén utgår ifrån att konventionen omfattar alla inom 

jurisdiktionen och att alla rättigheter gäller även för asylsökande.
28

  Även 

Limburgprinciperna (på engelska Limburg Principles) anger att konventionen som allmän 

regel är tillämplig på såväl medborgare som på utlänningar.
29

 Dessa principer är 

sammanställda av folkrättsexperter och har kommit att få en betydande roll i tolkingen och 

implementeringen av ICESCR. Utifrån detta får det anses klart att även asylsökande 

omfattas. 

EKMR 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter återfinns inte bara i ICESCR utan även 

bland annat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (härefter, EKMR). Båda är av betydelse för tolkningen av 

gemensamma rättigheter. Vilket är i överensstämmelse med Wienkonventionen om 

traktaträtten, artikel 31(3) vilken kräver enhetlig och sammanhängande tolkning av 

traktat.
30 

EKMR trädde i kraft 3 september 1953 och har ratificerats av alla medlemmar i 

Europarådet och alla medlemsstater i EU.
31

 EKMR är den enda konventionen som har 

inrättat en domstol med befogenhet att utfärda bindande beslut (artikel 46). Avgöranden 

från Europadomstolen kommer användas i stor utsträckning för att tolka konventionen i 

enlighet med art 38 (d) ICJ. Europadomstolens uttalanden och avgöranden anses generellt 

vara av hög auktoritet vid tolkning av internationell rätt.
32

  

 

Omfattas asylsökande av EKMR? 

Artikel 1 i EKMR stadgar: 

De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras 

jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna konvention.  

Enligt ordalydelsen ”alla inom jurisdiktionen” omfattas alla och där inbegripet även 

asylsökande. Detta är även bekräftat av domstolen som har uttalat att artikel 1 inbegriper 

                                                 
27

 Limburg Principles, para 43.  
28

 General Comment No. 20, (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 2009, para 30. 
29

 Limburg Principles, para 42.  
30

 Odello, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2013, s. 8. 
31

 Council of Europe Portal, Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Status as of 20/05/2016, 

(coe.int),”http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR“, hämtad 2016-05-20. 
32

 Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s. 27 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR
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alla personer på en stats territorium, vilka uppenbarligen är inom jurisdiktionen
33

 och 

gäller även personer inom en flygplats transitzoner
34

. 

Övervaknings- och tillsynsorgan 
ICESCR har inget övervakningsorgan i form av en domstol utan staterna ska skicka in 

periodiska rapporter till FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).35
 Genom en 

resolution av rådet tillsattes ESK-kommittén för att bistå rådet.  ESK-kommittén granskar 

dessa rapproter.  Därefter lämnar de åsikter och rekommendationer i sina slutsatser. De har 

även befogenhet att ge förslag och lämna generella rekommendationer, såsom allmänna 

kommentarer till ICESCR (på engelska General Comments).
36

 De allmänna 

kommentarerna är hjälpmedel för staterna att tolka bestämmelserna i ICESCR. Dessa är 

inte bindande utan deras auktoritet härleds från deras rättsliga status och speciellt från ett 

övertygande och sammanhängande resonerande. Det diskuteras huruvida beslut från 

sådana övervakningsorgan ska tolkas som rättsliga avgöranden, doktrin eller annat. En 

relevant faktor för att lägga vikt vid övervakningsorganens uttalanden är att staterna har 

accepterat dessa organ genom att bli part till dessa konventioner.
37

 Då kommittén är ett 

underorgan till det organ som utifrån konventionen fått befogenhet av staterna att utöva 

tillsyn, gör att aktoriteten i deras uttalanden beror desto mer på kvalitén i resonerandet. 

Trots att de inte har bindande verkan har de ansetts vara viktiga verktyg för att tolka och 

förstå de juridiska förpliktelserna angivna av ICESCR.
38

  

Unionsrätt 

Vad gäller EU-rätten så finns det specifika bestämmelser i det gemensamma asylsystemet 

för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som ansöker om internationellt skydd.
39

  

Dessa är således särskilt avsedda just för asylsökande. Av särskild relevans har 

mottagandedirektivet
40

 och skyddsgrundsdirektivet
41

. Mottagandedirektivet innehåller 

bestämmelser om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter såsom regler kring tillgång 

                                                 
 
33

 Bankovic och andra mot Belgien och 16 andra medlemsstater klagomål nr 52207/99 (Europadomstolen, 

12 december 2001), para 59. 
34

 Amuur mot Frankrike klagomål nr 19776/92 (Europadomstolen, 25 juni 1996). 
35

 ICESCR artikel 16-21. 
36

 Slingenberg, The Reception of Asylum Seekers under International Law, 2014, s. 30. 
37

 Batjjes, European Asylum Law and International Law, 2006 s. 19-23. 
38

 Odello, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2013, s. 34. 
39

 Mottagandedirektivet artikel 3.1 samt skyddsgrundsdirektivet artikel 1. 
40

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

personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning). 
41

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. 
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till arbetsmarknad, utbildning, sjukvård, mat husrum och finansiellt stöd. 

Skyddsgrundsdirektivet innehåller bland annat bestämmelser om flyktingstatus, 

internationellt skydd och rätten till asyl.  

 Direktiven måste enligt deras legala grund överensstämma med 

flyktingkonventionen och andra relevanta traktat.
42

 Det hänvisas även till 

överensstämmelse med flyktingkonventionen i respektive punkt (3) i preambeln till de 

båda direktiven. Samt i mottagandedirektivet punkt (10) att medlemsstaterna är bundna av 

sina internationella förpliktelser. Enligt punkt (10) i preambeln till skyddsgrundsdirektivet 

ska direktivet även vara i överensstämmelse med EKMR. Internationell rätt ska således 

utgöra standard för direktiven och anger dess yttre ramar. 

 Även Dublinförordningen
43

 som innehåller kriterier och mekanismer för att avgöra 

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

en central roll i uppsatsen. 

Doktrin 

Lieneke Slingenberg har skrivit boken The Reception of Asylum Seekers under 

International Law. Hon är biträdande professor i migrationsrätt vid VU University 

Amsterdam. Boken är från 2014 och har varit till stor hjälp för utredningen i del II av 

uppsatsen, vilken jag hänvisar till flitigt genomgående i uppsatsen. Denna bok granskar 

resultaten av mottagningsdirektivet i förhållande till internationell flyktingrätt, 

internationell social trygghet och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.  

1.5 Avgränsning 

Föremålet för den stat som uppsatsen tar sikte på är begränsad till en medlemsstat i den 

Europiska Unionen (EU). Studien kommer undersöka relevanta direktiv i det gemensamma 

asylsystemet. Dessa gäller alla medlemsstater utom Danmark och Irland varpå uppsatsen 

inte omfattar dessa länder. De tidigare direktiven i asylsystemet som blivit omarbetade, 

kommer utelämnas.
44

  

                                                 
42

 Fördraget om Europiska unionen artikel 63(1) och Fördraget om Europiska unionen funktionssätt artikel 

78(1). 
43

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och 

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

skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat 

(omarbetning). 
44

Den omarbetade versionen gäller inte Storbritannien utan den tidigare versionen kommer gälla 

fortsättningsvis varpå det som sägs om en medlemsstat i EU kanske inte kan tillämpas på Storbritannien. 
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 I denna studie kommer det att fokuseras på asylsökande som kommer från ett land 

utanför EU, ett så kallat tredje land. Med asylsökande avses de som har lämnat in en 

asylansökan och som inte fått slutligt beslut i frågan om uppehållstillstånd.  Det förutsätts 

även att de asylsökande lovligen uppehåller sig i en av medlemsstaterna i den Europeiska 

Unionen. Asylsökande  som är i förvar faller således utanför denna definition. Det gör även 

de som har fått beslut, kanske tillfälliga uppehållstillstånd eller överklagar ett negativt 

beslut eller grunden till ett positiv beslut. Inget fokus läggs heller på de med särskilda 

behov. 

 Tredjelandsmedborgare har sällan samma rättigheter inom EU som 

unionsmedborgare har. Detta gäller till exempel skyddet i Europeiska sociala stadgan 

vilken omfattar endast EU-medborgare och är således inte relevant för asylsökande. 

 I del II är det själva rätten till asyl som ska utredas, inte vad som konstituerar rätten 

att bli beviljad. I del III kommer fokus ligga på rättigheter i väntan på ett beslut, dvs under 

tiden personerna är asylsökande. Varpå de materiella bestämmelserna, själva innebörden 

av rekvisiten för att anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande inte kommer 

beskrivas ingående eller göra föremål för någon utredning 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra delar och består av 14 kapitel.  

 Del I av uppsatsen utgörs av kapitel 1-4. Dessa är inledande och övergripande kapitel 

som är av betydelse för uppsatsens alla delar. Det första kapitlet är främst till för att 

upplysa läsaren om syftet med uppsatsen samt på vilket sätt och under vilka 

rättsvetenskapliga förutsättningar uppsatsen kommer att uppfylla detta syfte. Här återfinns 

således bland annat frågeställningar och metod. I det andra kapitlet anges definitioner av 

grundläggande begrepp. Att ha dessa samlade i ett kapitel underlättar för såväl läsaren som 

författaren för att behålla en klarhet om vad som avses genomgående i arbetet. Syftet är 

också att dessa ska vara lätta att återfinna. I det tredje kapitlet redogörs för en övergripande 

indelning av mänskliga rättigheter. Kapitlet syftar till att inledningsvis upplysa läsaren om 

att resursers relevans kan komma att skilja sig åt beroende på vilken typ av rättighet som 

ska beaktas, vilket är centralt för hela uppsatsen. Kapitel fyra redogör kort för grunderna i 

immigrationsrätten och principen om likabehandling. Syftet med detta är att skapa en 

förståelse om att asylrätten är i något av ett gränsland mellan en stats suveränitet och 

folkrättsliga förpliktelser att respektera mänskliga rättigheter. Bland dessa förpliktelser 
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finns principen om likabehandling som har en central roll inom mänskliga rättigheter men 

trots detta inte utgör absolut hinder för särbehandling. 

 Del II består av kapitel 5-7 som tillsammans utreder och besvarar den första av de två 

parallella frågeställningarna samt dess underfrågar. I kapitel fem utreds gällande rätt för att 

besvara de juridiska frågeställningarna. Detta sker först med utgångspunkt i folkrätten, 

därefter i unionsrätten och avslutningsvis presenteras relevanta avgöranden från 

Europadomstolen respektive EU-domstolen. Det sjätte kapitlet redogör kortfattat om 

gränspolitiken i EU. Denna del syftar till utgöra en grund för  analysen av gällande rätt i 

del IV. Det sjunde och sista kapitlet i del II är ett avslutande kapitel som innehåller 

slutsatser och diskussion. Detta bygger på innehållet i de tidigare kapitlen.  

 Del III består av kapitel 8-12 som tillsammans utreder och besvarar den andra av de 

två parallella frågeställningarna. I kapitel 8-12 utreds gällande rätt i syfte att besvara de 

juridiska frågeställningarna. Även denna gång med utgångspunkt i folkrätten och därefter i 

unionsrätten. I dessa kapitel är det en återkommande systematik som bygger på två 

frågeställningar. Det tolvte och sista kapitlet i del III är ett avslutande kapitel som 

innehåller slutsatser och diskussion. Denna bygger på innehållet av de tidigare kapitlen i 

denna del.  

 Del IV är uppsatsen sista del som består av kapitel 13-14. Kapitel 13 och väger ihop 

slutsatserna i del II och del III för att besvara huvudfrågan. I kapitel 14 kommer en 

avslutande reflektion från författaren med utgångspunkt i en analys av gällande rätt.  

  



Kristina Persson  2016-05-23 

18 

 

2. Definitioner 

Asyl. Asyl betyder skydd i form av en varaktig fristad mot förföljelse och den som söker 

skydd får vanligtvis uppehållstillstånd.
45

 I svensk lag definieras asyl i Utlänningslagen 

(2005:716) (härefter UtlL) 1:3 som ”ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför 

att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.” Rätten till asyl är reglerad 

på EU-nivå och finns stadgad i skyddsgrundsdirektivet (artikel 13 och 18). I svensk rätt 

återfinns denna reglering i UtlL 5:1. Som det kommer utredas för i kapitel 5, finns det 

ingen folkrättslig skyldighet att bevilja asyl men i bland annat flyktingkonventionen 

(artikel 33) återfinns principen om non-refoulment som har liknande effekt, vilken 

dessutom är sedvanerättsligt bindande. Enligt artikeln får en stat ”icke, på vilket sätt vara 

må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet hotas på 

grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk 

åskådning.” 

Internationellt skydd. Skyddsgrundsdirektivet använder beteckningen internationellt skydd 

för att beskriva flyktingstatus och status som skyddsbehövande i övrigt (artikel 2a). 

Flykting. Flyktingkonventionen definierar vem som är flykting och vilka rättigheter och 

skyldigheter denna person har.
46

 Med flykting avses i flyktingkonventionen enligt artikel 

1(A): 

2. den som till följd av händelser, som inträffat före den l januari 1951, och i anledning av välgrundad 

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

eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att 

eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd eller 

den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig 

utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av 

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

Således avses den person som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska 

uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin 

fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd. 

                                                 
45

 Bring, Sverige och folkrätten, 2014, s. 252. 
46

Konventionens omfattning var tidigare begränsad till händelser som hade inträffat före 1951 och flyktingar 

från Europa, tills protokollet tillhörande konventionen trädde i kraft 1967 och ska gälla utan begränsning i 

datum och utan några geografiska begränsningar, artikel 1.2 och 1.3 1967 års protokoll rörande flyktingars 

rättsliga ställning.  
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 I svensk rätt återfinns definitionen av flykting i UtlL 4:1, vilket är i överenstämmelse 

med ovanstående. Denna definition är även i överensstämmande med den i artikel 2.c) i 

skyddsgrundsdirektivet. 

Skyddsbehövande i övrigt. I Skyddsgrundsdirektivet artikel 2.e tillsammans med 15 anges 

villkoren för att anses vara skyddsbehövande i övrigt. Grunden till detta är allvarlig skada 

som utgörs av dödstraff eller avrättning; tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet; eller allvarligt personligt hot 

mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av 

internationell eller intern väpnad konflikt.  

Alternativt skyddsbehövande. Alternativt skyddsbehövande är enligt svensk rätt, (UtlL 

4:2), en utlänning som söker skydd utanför sitt land ”därför att det finns grundad anledning 

att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med 

döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att 

skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad 

konflikt.”  Denna omfattar alltså även de som flyr från krig, så kallade krigsflyktingar. 

Övrig skyddsbehövande. Övrig skyddsbehövande är enligt svensk rätt den som söker skydd 

utanför sitt land på grund av ”en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga 

övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof”, se UtlL 

4:2 a.  

Asylsökande. Med asylsökande avses i denna uppsats en person som är utanför sitt land, 

varifrån hen har flytt och som är vid gränsen till eller i ett land, i vilket hen söker skydd
47

 

från att bli utsatt för grova kränkningar av mänskliga rättigheter, tills att ett slutligt besked 

på ansökan har tagits. Att söka skydd innebär i detta fall att en ansökan faktiskt har lämnats 

och att den asylsökande lovligen uppehåller sig inom territoriet. På vilken grund personen 

söker skydd har ingen betydelse, till exempel om det är på grund av välgrundad fruktan för 

förföljelse eller krig är inte relevant. Det behöver med andra ord inte korrespondera med 

begreppet flykting i flyktingkonventionen, utan är vidare än så och kan hänföra sig till 

                                                 
47

 Jämför ”ansökan om internationellt skydd” i Skyddsgrundsdirektivet artikel 2g som enligt den svenska 
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någon annan grund som innebär att någon riskerar att utsättas för allvarliga kränkningar av 

sina mänskliga rättigheter, tex de som är skyddsbehövande i övrigt enligt eu-rätt  eller 

alernativt eller övrigt skyddsbehövande enligt svensk rätt, och som konstituerar förbud mot 

avvisning om non-refoulment, mer om detta i kapitel 5.1.  

Tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är en person som inte är medborgare i ett 

medlemsland i EU utan ett tredje land. Ett tredje land är ett land som inte ingår i EU eller 

EES. 

Materiella mottagningsvillkor. Begreppet Materiella mottagningsvillkor återfinns i 

mottagandedirektivet vilket innebär mottagningsvillkor som omfattar inkvartering, mat och 

kläder och som tillhandahålls in natura, i form av ekonomiskt bidrag, kuponger eller en 

kombination av dessa tre, samt dagersättning (artikel 2.g)). 

Rätten till social trygghet. Med detta begrepp avses i uppsatsen alla rättigheter där staten 

erbjuder eller på något sätt garanterar en välfärdstjänst. Såsom rätt till socialförsäkring 

eller annat understöd från det allmänna, rätt till bostäder, rätt till hälso- och sjukvård, rätt 

till en värdig levnadsstandard. 

  



Kristina Persson  2016-05-23 

21 

 

3. Rättigheters olika karaktär 

Mänskliga rättigheter har länge något förenklat delats upp i olika kategorier vilket också 

har påverkat vilka egenskaper de anses ha och därmed även i vilken mån de faktiskt har 

kunnat åtnjutas. Ett resultat av detta är uppdelningen av mänskliga rättigheter i de två olika 

FN-konventionerna: Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (härefter ICESCR) och internationella konventionen om de medborgerliga och 

politiska rättigheterna (härefter ICCPR).  

 Rättigheter som specifikt är kopplade till flyktingar finns dock inte stadgade i någon 

av dessa. Resursers relevans kan komma att skilja sig åt beroende på vilken typ av rättighet 

som ska beaktas. I del II kommer asylsökandes rätt till social trygghet och rätt till arbete 

undersökas, vilka båda finns stadgade i ICESCR. Då kommer det utredas om en stat kan 

hänvisa till begränsade resurser för att motivera en särbehandling utifrån bland annat denna 

konvention. Avslutningsvis i uppsatsens del IV kommer det reflekteras över till vilken 

kategori rätten till asyl som inte finns stadgad i någon av konventionerna, skulle kunna 

vara att hänföra.  

 Sedan utarbetandet av ICCPR och ICESCR och ända fram till 1990-talet har det 

pågått en debatt om att ekonomiska sociala-, kulturella-, medborgerliga- och politiska 

rättigheter till sin natur skiljer sig från varandra. Medborgerliga och politiska rättigheter 

har tidigare setts som absoluta rättigheter med precisa termer som hade direkt effekt och 

var bindande för staten i form av negativa förpliktelser. De var individens rättigheter 

gentemot staten och måste respekteras oavsett landets resurser. Ekonomiska sociala och 

kulturella rättigheter har däremot ansetts vara rättigheter av målsättningskaraktär beroende 

av långsiktiga politiska beslut som kräver positiva och resurskrävande åtaganden för att 

kunna implementeras och skyddas. Realiserandet av dessa rättigheter ansågs därför behöva 

ske progressivt och få göras beroende av en stats tillgängliga resurser. Dessa rättigheter 

kunde inte tillskrivas enskilda och åberopas inför domstol, utan agerade mer som riktlinjer 

för staten.
48

 

 Positiva förpliktelser är sådana som kräver en aktiv handling från staten för att 

skydda en rättighet eller tillhandahålla vissa medel för att kunna realisera rättigheten. 

Negativa förpliktelser kräver inte någon aktiv handling utan istället att staten ska avstå från 

att störa åtnjutandet av en rättighet. Det är dock väl känt att det kan vara svårt att göra en 

sådan distinktion på vissa bestämmelser. Vissa förpliktelser kräver en komplex mix av 
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såväl positiva som negativa förpliktelser. En stats ageranden beskrivs ofta som ageranden i 

strid med både positiva och negativa förpliktelser. 
49

 

 Synen på rättigheterna som artskilda speglar sig i Karel Vasaks uppdelning av 

mänskliga rättigheter i tre generationer. De medborgerliga och politiska rättigheterna 

hänförs till den första generationen, de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna 

hänförs till den andra generationen och grupprättigheter till den tredje generationen. Den 

första generationen ger den enskilde rättighet att vara i fred från staten och den andra utgår 

ifrån att enskilda får ställa krav på att offentliga resurser fördelas på ett sätt som främjar 

individens välbefinnande. Den tredje generationen innefattar bland annat ett folks rätt till 

självbestämmande och mänsklighetens gemensamma arv. 
50

  

 Denna indelning kan vara problematisk ur det hänseendet att den skapar en illusion 

av hierarki och uppdelning mellan rättigheterna istället för att bidra till att se på 

rättigheterna som odelbara och sammanlänkade, vilket de bör vara. Vikten av att inte skilja 

på de olika typerna av rättigheter har förtydligats av ESK-kommittén, i praxis och 

doktrin.
51

 Detta är även fastställt i Wiendeklarationen från 1993 vilken bekräftar 

rättigheternas universella verkan och att de är ömsesidigt samverkande och delar av samma 

helhet. 
52

 

 Praxis från Europadomstolen har visat att det finns positiva förpliktelser i EKMR 

som är resursbundna men som ändå står under domstolens avgörande och är av direkt 

effekt. Europadomstolen måste dessutom tolka staternas förpliktelser utifrån vaga och 

generella bestämmelser, såsom förbudet mot tortyr eller omänsklig förnedrande behandling 

eller bestraffning i artikel 3 samt rätten till privat- och familjeliv i artikel 8. I 

Europadomstolens praxis har det även visats att det finns medborgerliga och politiska 

rättigheter som är förmögna att kräva resurser till enskilda.
53

  

 I den allmänna kommentaren till artikel 2 i ICESCR anger kommittén att 

konventionen tillåter gradvist förverkligande och erkänner begränsningar på grund av 

tillgängliga resurser, men att den även anger skyldigheter som är av omedelbar verkan.
54

 

De anger även att det inte krävs någon särskild form av regering eller ekonomiskt system i 
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landet för att ta steg med alla nödvändiga medel, så länge de ekonomiska sociala och 

kulturella, och de medborgerliga och politiska rättigheternas ömsesidiga beroende och 

odelbarhet erkänns och återspeglas i systemet.
55

   

 FN:s generalförsamling godkände i december 2008 ett tilläggsprotokoll till den 

internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

Tilläggsprotokollet ger kommittén behörighet att ta emot och behandla enskilda klagomål. 

Detta indikerar en bindande karaktär av dessa rättigheter.
56

 

 Slingenberg m.fl. kommer fram till den slutsatsen att det inte längre verkar finnas 

någon grund för att påstå att det till sin natur finns en skillnad mellan de ekonomiska 

sociala och kulturella rättigheter och de medborgerliga och politiska rättigheterna.
57

 

 Det är dock klart att sociala rättigheter kräver tillräckliga resurser och en viss 

infrastruktur till exempel i form av sjukhus, socialtjänst och skolor. Men detta är även 

fallet för en del medborgerliga och politiska rättigheter då även dessa rättigheter kräver 

adekvata resurser, som till exempel rätten till en rättvis rättgång. Det är också klart att de 

medborgerliga och politiska rättigheterna generellt ställer ett större krav på staten att 

respektera rättigheterna men även att de ekonomiska sociala och kulturella rättigheter kan 

vara av sådan natur som kräver att en stat ska respektera dem. Det kan också sägas att de 

ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna generellt ställer ett större krav på att statens 

förpliktelser att fullgöra.  

 Även om uppdelningen idag inte har samma betydelse som för kanske 20 år sen, så 

kvarstår den skillnaden att om en rättighet är stadgad i ICESCR så finns det ett utrymme 

för gradvist förverkligande med hänsyn till tillgängliga resurser. Detta är stadgat i artikel 

2.1 ICESCR som lyder: 

Varje konventionsstat åtar sig att genom egna åtgärder och internationellt bistånd och samarbete, 

framför allt på det ekonomiska och det tekniska området, till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser 

för att trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis förverkligas i sin helhet med alla lämpliga 

medel, i synnerhet genom lagstiftning.
58

   

Kommittén anför att denna artikel är av betydelse för att förstå karaktären av 

medlemsstaternas förpliktelser i förhållande till konventionen. Som nämndes ovan tillåts 
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gradvist förverkligande och begränsningar på grund av tillgängliga resurser, men det finns 

i likhet med ICCPR också skyldigheter som är av omedelbar verkan. Av dessa är förbudet 

mot diskriminering och skyldigheten att ta steg av särskild vikt.  (Den svenska versionen 

av konventionstexten översätter ”take steps” till ”genom egna åtgärder”. Då översättningen 

ta steg bättre återspeglar innebörden av artikeln kommer den fortsätningsvis tillämpas i 

uppsatsen.) Skyldigheten att ta steg innebär att dessa ska tas inom rimligt kort tid, vilka bör 

vara avsiktliga, konkreta och så målinriktade som möjligt för att uppfylla de skyldigheter 

som erkänns i konventionen.
 59

 

 Vad gäller det gradvisa förverkligandet menar kommittén att detta inte får misstolkas 

som så att allt meningsfullt innehåll kan berövas. Det utgör ett nödvändigt institut för att 

kunna anpassas till den verkliga världen och de svårigheter som finns i att säkerställa det 

fulla förverkligandet av de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna. Det åligger en 

skyldighet att fortskrida så snabbt och effektivt som möjligt för att fullt ut förverkliga 

rättigheterna.
60

 

 Motsvarande artikel 2.2 i ICCPR ger inte något utrymme för något sådant gradvis 

förverkligande utan anger en omedelbar skyldighet att respektera och försäkra rättigheterna 

i konventionen.  

2.2 Varje konventionsstat åtar sig att, i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser och 

bestämmelserna i denna konvention, vidta nödvändiga åtgärder för att, genom lagstiftning eller på 

annat sätt, tillförsäkra de rättigheter i konventionen som inte redan är förverkligade. 

Inskränkningar i vissa av rättigheterna kan dock tillåtas på grund av allmänt nödläge enligt 

artikel 4.1 ICCPR, men inte på grund av bristande resurser. I ICESCR finns också en 

generell begränsningsregel som till skillnad från ICCPR tillåter inskränkningar om det är 

förenligt med rättigheternas natur och uteslutande i syfte att främja det allmänna 

välståndet i ett demokratiskt samhälle. Detta är föreskrivet i artikel 4 ICESCR.  

 Det kan således konstereas att rättigheter stadgade i ICCPR inte får begränsas på 

grund av bristande resurser, med att det finns ett utrymme för detta vad gäller rättigheterna 

i ICESCR. Detta utrymme och dessa artiklar kommer mer eller mindre vara föremål för 

närmare analys i del III.  
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4. Grunder i migrationsrätt och likabehandling 

Asylrätten befinner sig i något av ett gränsland mellan en stats suveränitet och folkrättsliga 

förpliktelser att respektera principen om jämlikhet och mänskliga rättigheter. För att få ett 

grepp om denna unika karaktär är det av vikt att första utreda den folkrättsliga 

utgångspunkten för staters handlingsutrymme när det kommer till asylrätt.  Inledningsvis 

följer därför en kort presentation om migrationsrätt. 

 Migrationsrätten reglerar vem som får bo och eller vistas i ett land. Utgångspunket är 

att en stat har ansvar för sin befolkning, de egna medborgarna som har hemortsrätt på dess 

territorium. De har en absolut rätt att fritt röra sig inom, lämna och återvända till sitt land.
61

 

De får inte utvisas. Om andra ska få komma in i landet och stanna kvar är enligt 

huvudregel ett suveränt beslut för staten. Denna självbestämmanderätt är dock begränsad 

av folkrätten. Många stater har dessutom i kraft av sin suveränitet anslutit sig till traktat 

som ger ett utökat skydd för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är sådana 

grundläggande rättigheter som varje enskild anses kunna hävda mot det allmänna.
62

 Dessa 

rättigheter är universella och gäller således alla människor utan någon åtskillnad, alltså 

även icke-medborgare som kommit in på en stats territorium.
63

  

 Mänskliga rättigheter grundar sig på premissen att ”alla människor är födda fria och 

lika i värde och rättigheter” i överensstämmelse med artikel 1 i allmänna förklaringen. 

Icke-diskrimineringsklausuler finns i de allra flesta människorättsinstrument och utgör en 

central princip.
64

 Principen om likabehandling brukar definieras som så att lika ska 

behandlas lika och olika behandlas olika i proportion till olikheten.
65

 Rätten till 

likabehandling är inte absolut och stater kan ha rätt att göra undantag från icke-

diskrimineringsprincipen om det finns objektiva skäl som är proportionerliga och har en 

legitim motivering. De mänskliga rättigheterna förbjuder inte all distinktion mellan 

utlänningar och medborgare. Utsträckningen och tillämpningen av likabehandling beror 

bland annat på den diskrimineringsgrund som åberopas och i det sammanhang som 

åtskillnaden har ägt rum.
66

 Mer om särbehandling av asylsökande följer i del III.  
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Del II. 

Kan en stats resurser beaktas vid beviljande av asyl? 

5. Rätt till asyl?  

5.1 Finns det någon folkrättslig förpliktelse att bevilja asyl? 

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (härefter allmänna förklaringen) 

anges det i artikel 14 att det är en mänsklig rättighet att söka och åtnjuta asyl. Den anger 

dock inte att det finns någon rätt att erhålla asyl, vilket är i linje med att det är inom 

området för en stats suveränitet. Detta anges även i FN:s förklaring om territoriell asyl, 

artikel 1(3). Allmänna förklaringen är inte av bindande karaktär men har flera gånger sedan 

den har antagits åberopats av stater och kan i stora delar och däribland artikel 14, sägas 

utgöra sedvanearätt. Det finns inget annat internationellt dokument som har haft och 

fortfarande har sådan stor betydelse.
67

  

5.1.1Non-refoulment 

Trots att beslut om uppehållstillstånd är exklusivt för staten att bestämma så finns det en 

sedvanerättsligt bindande rättsregel som innebär att en stat är tvungen att låta asylsökande 

få uppehålla sig på deras territorium. Detta är principen om non-refoulment som innebär att 

en stat inte får utvisa, eller avvisa någon till gränsen mot område där denne riskerar att 

utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom att dennes liv eller 

frihet skulle hotas.
68

 För att dessa personer ska kunna bidra till samhället torde stater i 

dessa fall även bevilja uppehållstillstånd. 

 UNHCR anför att principen om non-refoulment återspeglar åtagande från det 

internationella samfundet för att säkerställa att alla personer i åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna, inklusive rätten till liv, frihet från tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, och till frihet och personlig säkerhet.
69

  

 Non-refoulment principen finns kodifierad i ett antal konventioner och har i dessa 

lite olika omfattningar. Den finns bland annat i artikel 33.1 i flyktingkonventionen som 

stadgar att ”fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 
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flykting till gränsen eller mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av 

hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 

åskådning.” I artikel 33.2 görs dock undantag för de som har begått och dömts för 

synnerligen grova brott och därmed är att betrakta som en samhällsfara för mottagarlandet. 

Tortyrkonventionen artikel 3.1 stadgar dock att ”ingen konventionsstat skall utvisa, 

återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att 

tro att han skulle vara i fara för att utsättas för tortyr.” Detta är en absolut rättighet som inte 

går att reservera sig emot och gäller alltså även en person som skulle vara misstänkt för 

krigsbrott. Detta absoluta förbud finns även i artikel 3 i EKMR och artikel 7 ICCPR som 

båda stadgar att ”ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning”.  

 I många sökningar bland artiklar på nätet eller i böcker så hänvisas den 

sedvanerättsliga principen till artikel 33 i flyktingkonventionen. Vilket enligt ordalydelsen 

skulle kunna innebära att de som flyr från krig kanske inte möter definitionen av flykting 

och i dessa fall inte heller skulle omfattas av principen av non-refoulment. Som exempel 

hänvisas det till denna princip i andra punkten i skyddsgrundsdirektivets preambel och där 

anges det att det ”ska garanteras att ingen ska skickas tillbaka för att bli utsatt för 

förföljelse, det vill säga principen om non-refoulment bekräftas”. Den svenska författaren 

Seidlitz anger att principen ofta är kopplad till risken att utsättas för tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning men kan också gälla andra 

former av allvarliga kränkningar.
70

 

 I UNHCR:s Note on the Principle of Non-Refoulement, hänvisas det inte till någon 

av de särskilda förföljelsegrunderna. De uttrycker att stater utifrån det behov som funnits 

utvecklat en sedvana att tillämpa non-refoulment även för krigsflyktingar.
71

 I ett 

pressmeddelande från Europaparlamentet som refererar till principen beskrivs att risken i 

ett återsändande eller avvisande kan grunda sig i att utsättas för förföljelse, tortyr eller 

annan allvarlig fara och omfattar alltså inte bara de som är skyddade enligt 

flyktingkonventionen.
72

 Weissbrodt nämner också att icke-medborgare har rätt att skyddas 
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från refoulment, eller att deporteras till ett land där de kan blir föremål för förföljelse eller 

våld.
73

  

 Den sedvanerättsligt internationella förpliktelsen enligt principen om non-refoulment 

torde i enlighet med föregående stycke omfatta alla asylsökande som på något sätt löper 

risk för att utsättas för en allvarlig fara vid ett avvisande eller utvisande från landet. Det har 

dessutom hävdats av bland annat UNHCR och dess kommitté, att principen succesivt 

förvärvar karaktären av jus cogens 
74

.  

 Principen gäller dock först då den asylsökande har lämnat sitt hemland och anlänt till 

vederbörande stat.
75

  Det finns som nämndes ovan inga folkrättsliga regler om att en stat 

ska tillåta asylsökande att få komma till landet, vilket väsentligt kan begränsa den faktiska 

möjligheten att kunna söka asyl. Asylsökande som har tagit sig till gränsen eller in i landet 

har således endast rätt att komma in i landet eller inte bli avvisade om det inte är i strid 

med mänskliga rättigheter.  

 Flyktingkonventionen ger ingen rätt för flyktingar att välja asylland och en stat kan 

enligt principen om första asylland
76

 avvisa en asylsökande till det land dit personen först 

flydde och det är detta land som måste göra asylprövningen. En förutsättning är dock att 

detta land också kan skydda den asylsökande och inte sända någon tillbaka till det land 

denne flydde ifrån.
77

 Detta har även blivit tydligt i praxis från både Europadomstolen och 

EU-domstolen som konstaterat att avvisa asylsökande till ett land med systematiska brister 

i asylprocessen och mottagningsförhållandena är i strid med artikel 3 EKMR och principen 

om non-refoulment, se kapitel 5.3. 

5.2 Finns det någon unionsrättslig förpliktelse att bevilja asyl? 

5.2.1 Skyddsgrundsdirektivet  

Skyddsgrundsdirektivet
78

 anger kriterier för när tredjelandsmedborgare och statslösa 

personer ska betraktas och beviljas status som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt, 

det vill säga beviljas internationellt skydd. Definitionen av flykting återfinns i artikel 2.c 
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vilken är i överensstämmelse med flyktingkonventionen, vilket också anges som en 

nödvändighet enligt punkt 17 i preambeln. Skyddsbehövande i övrigt definieras i artikel 2. 

c tillsammans med artikel 15. Kapitel 3, respektive 5 anger förutsättningar för att någon 

ska betraktas som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Kapitlena innehåller vilka 

handlingar som ska betraktas som förföljelse respektive allvarlig skada, skäl till förföljelse, 

undantag från att betraktas som flykting eller skyddsbehövande i övrigt och grunder för 

upphörande av att uppfylla kraven på respektive status.   

 Undantagen från att tillerkännas flyktingstatus anges i artikel 12. I första punkten 

anges omständigheter som innebär att personen redan kan begagna sig av skydd. Enligt 

andra punkten undantas den som det finns synnerliga skäl att anse ha gjort sig skyldig till 

brott med freden eller mänskligheten såsom de definieras av internationella instrument, 

grova icke-politiska brott eller gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och 

grundsatser. Även den som anstiftar eller på annat sätt deltar till sådana brott eller 

gärningar kan inte beviljas flyktingstatus enligt tredje punkten.  Samma omfattning av 

undantag återfinns i artikel 17 för de som kan betecknas som skyddsbehövande i övrigt. 

Utöver dessa begränsningar gäller undantaget även för den som utgör en fara för samhället 

eller säkerheten i den medlemsstat där hen befinner sig samt att en stat får besluta att någon 

inte uppfyller kraven om vederbörande innan hen fick tillträde till medlemsstaten har 

begått något brott som skulle gett fängelsestraff om det hade begåtts i den berörda 

medlemsstaten och personen lämnade sitt ursprungsland endast för att undvika påföljder 

för dessa brott. 

 Liksom många andra dokument återfinns principen om non-refoulment i direktivet. 

Dels i preambeln andra punkten som hänvisar till att garantera att principenen ska 

bekräftas samt i artikel 21.1 som stadagar att principen ska respekteras i enlighet med 

internationella förpliktelser. I artikel 21.2 anges det att en flykting får avvisas oavsett om 

denne formellt erkänts eller ej, om det finns skälig anledning att anta att vederbörande 

utgör en fara för säkerheten för staten den befinner sig eller en samhällsfara för att han 

eller hon genom lagakraft vunnen dom dömts för synnerligen allvarligt brott. Detta dock 

bara om det inte är förbjudet enligt internationella förpliktelser.  

 Så här långt stämmer skyddet från att avvisas överens med det som ovan angetts av 

folkrätten. Rätten att inte bli avvisad är inte absolut men möjligheten att bli utvisad på 

någon av nämnda grunder begränsas av internationella förpliktelser och därmed det 

absoluta förbudet i tortyrkonventionen och EKMR. Till skillnad från flyktingkonventionen 

finns det utöver förbudet mot non-refoulment, bestämmelser om att flyktingar och 
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skyddsbehövande i övrigt ska beviljas flyktingstatus respektive status som 

skyddsbehövande i övrigt och denna status konstituerar även rätten att beviljas asyl 

(artiklel 13, respektive 18). Så snart som det är möjligt efter att aktuell status har beviljats 

ska medlemstaterna dessutom utfärda uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet för de med 

flyktinstatus ska gälla i minst tre år och för de med status som alternativt skyddsbehövande 

i minst ett år och båda ska vara förnybara med undantag för att den nationella säkerheten 

kräver något annat. Detta enligt artikel 24.1 och 2. 

5.2.2 Dublinförordningen. 

Dublinförordningen fastställer vilken medlemsstat som ansvarar för att behandla en 

asylansökan.  En asylsökande har rätt att få sin ansökan prövad men bara i ett land men 

först ska det avgöras vilket land som ska ansvara för själva ansökan och som den 

asylsökande kan skickas vidare till. Ansvarskriterierna ska enligt artikel 7 tillämpas i den 

ordning de är angivna. Dessa kan delas upp i fyra kategorier. Sammanfattningen av dessa i 

det följande är i huvudsak hämtade från en sammanställning av Dane då hon på ett väldigt 

tydligt och klart sätt förklarar de ganska svåröverskådliga bestämmelserna i 

förordningen.
79

 

1)Har den asylsökande familj i något EU-land? 
Med hänvisning till EKMR och stadgan anges i punkt 14 i preambeln att respekten för 

familjelivet bör vara en fråga av största vikt för medlemsstaterna vid tillämpningen av 

förordningen. Om en asylsökande har en familjemedlem som tillhör kärnfamiljen 

(make/maka/sambo/barn under 18 år) som har beviljats uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande eller som har en påbörjad asylprocess i något land inom EU så ska denna 

stat även ansvara för den asylsökandes prövning. För ensamkommande barn gäller att 

deras ansökningar ska prövas av det land där denne har familjemedlemmar, om det 

överensstämmer med vad som är bäst för barnet. (Artikel 8-11). 

2) Har den asylsökande upphållstillstånd i eller visum till något EU-land? 
Om så är fallet ska den stat som utfärdat uppehållstillståndet/visumet pröva ansökan. 

(Artikel 12 och 14). 
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3) Vilket EU-land kom personen till först när en yttre gräns passerades? 
Om familj inte finns och om inget land utfärdat något dokument som tillåter den 

asylsökande att vistas inom EU så är det, det första landet en asylsökande reste in i från ett 

tredje land som ansvarar för prövningen (artikel 13). Om det inte går att visa var en 

asylsökande passerade en yttre gräns, alternativt om mer än 12 månader passerats sedan 

dess ser man till om den asylsökande vistats i mer än fem månader i ett annat EU-land. 

Finns ett sådant land är det det landet som ansvarar för prövningen. 

4) Var har asylansökan lämnats in? 
Om inget av ovanstående kriterier är uppfyllda är det den stat där den asylsökande först 

ansökte om asyl som ansvarar för att pröva ansökan (artikel 3.2). Här får principen om 

första asylland en inte så framstående betydelse som i folkrätten eller vad många kanske 

tror, då den är sist i rangordningen för avgörande kriterium för att avgöra ansvarig 

medlemsstat.  

Utöver dessa finns följande kriterier som kan påverka vilken stat som kan anses ansvarig: 

Beroendeförhållande  
Om sökande är beroende av hjälp från ett barn syskon eller förälder och denna person är 

lagligen bosatt i en medlemsstat kan denna medlemsstat bli ansvarig för asylprövningen. 

(Artikel 16). 

Systematiska brister 
Denna artikel har under den senaste omarbetningen av Dublinförordningen tillkommit i 

artikel 3.2 st. 2 och kodifierar praxis från Europadomstolen och EU-domstolen, se kapitel 

5.3 nedan. Bestämmelsen kan i praktiken bli politisk svår att tillämpa då ett protokoll till 

Amsterdamfördraget föreskriver att medlemsstaterna ska betrakta varandra som säkra 

ursprungsländer.
80 

Detta är utgångspunkten och utgör en kärna i den Europeiska Unionen.  

Det finns således en presumtion att den behandling som asylsökande erhåller i varje 

medlemsstat överensstämmer med kraven i det gemensamma asylsystemet, 

flyktingkonventionen och EKMR. I och med detta torde det i teorin inte spela så stor till 

vilket land den asylsökande kommer, såtillvida inte något land erbjuder vida mer 

långtgående rättigheter än de i mottagningsdirektivet. Verkligheten ser dock väldigt 

annorlunda ut. Beroende på den skillnad på standard när det kommer till bland annat och 

just rättsäkerheten i landet och om mottagningsvillkoren respekteras, kan det ha väldigt 

stor betydelse för de asylsökande vilket land som kommer att pröva deras ansökan. Därför 
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är det många asylsökande som inte lämnar in en ansökan i det första landet de kommer in i 

och fortsätter sin osäkra resa i hopp om att få asyl i ett tryggt och säkert land. 

 Migrationsdomstolen i Stockholm stoppade den 2 mars 2016 två beslut om 

överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återförde ärendena till 

Migrationsverket. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för 

omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga 

rättigheter. Migrationsdomstolen bedömde därmed också att Ungern inte uppfyller 

presumtionen om att EU:s medlemsländer respekterar principen om non-refoulement.
81

  

Diskretionär/suverän bedömning  
En stat har möjligheten att göra en egen bedömning enligt den diskretionära klausulen i 

artikel 17 och ta på sig ansvaret trots att det inte föreligger en sådan skyldighet. Denna 

artikel har tillämpats av stater bland annat i fall där en överföring har ansetts humanitärt 

stötande och i fall där familjesammanhållning har varit aktuell.
 82

 Den skulle också kunna 

tillämpas av effektivitetsskäl då ett Dublinärende kan vara både en tids- och 

resurskrävande process. Denna tillämpas sedan den 21 augusti 2015, av Tyskland som 

beslutade att tills vidare pröva alla ansökningar från Syrien.
83

  

5.3 Avgöranden från Europadomstolen och EU-domstolen om hinder för stater 

att överföra till stater som inte erbjuder tillräckligt skydd  

Utgångspunken är alltså att en medlemsstat i Europa är förpliktad att bevilja asyl till 

asylsökande som möter villkoren i definitionen för flykting eller skyddsbehövande i övrigt. 

Vilken stat som ska ansvara för prövningen bestäms utifrån ansvarskriterierna i 

Dublinförordningen. Innan nedanstående praxis om systematiska brister kom, fanns inte 

begränsningen att överföra till länder med systematiska brister stadgad i förordningen och 

medlemsstaterna vilade sig tillbaka på presumtionen om att samtliga medlemsstater 
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respekterar de grundläggande rättigheterna i det gemensamma asylsystemet. Dessa rättsfall 

har därför varit av särskild relevans för att förstärka principen om non-refoulment. 

 I T.I mot Storbritannien
84

 konstaterar Europadomstolen att slutande av avtal mellan 

medlemsstaterna inte innebär att staterna befrias från sina skyldigheter enligt 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter.  Dublin-förordningen måste således 

tillämpas tillsammans med internationella konventioner om mänskliga rättigheter och 

statens förpliktelser i förhållande till mänskliga rättigheter måste accepteras.
85

   

 Det blev tydligt i Europadomstolens dom i M.S.S. mot Belgien och Grekland
86

 att det är 

i strid med non-refoulment att överföra asylsökande till länder som inte kan skydda dem.     

 Rättsfallet gällde en afghansk man, M.S.S., som hade rest in i EU genom Grekland. Han 

tog sig vidare till Belgien och sökte asyl där. Med hänvisning till Dublinförordningens 

ansvarighetsregler överfördes M.S.S. till Grekland. Grekiska myndigheter var således 

medvetna om hans status som en potentiell asylsökande. Trots detta placerades M.S.S. 

omedelbart i förvar. Där fick han sitta tre dagar innan han släpptes ut och tilldelades ett 

kort som visade att han var asylsökande och fick beskedet att registrera sin adress hos 

polisen för att kunna bli kontaktad om sin asylansökan. Han fick varken hjälp med boende 

eller medel att försörja sig på utan blev lämnad att leva på gatan. När M.S.S. sedan 

försökte fly landet under falsk identitet, greps han igen på flygplatsen och placerades i 

förvar under en vecka, innan han på nytt fick leva på gatan. M.S.S. uppgav polisbrutalitet 

och undermåliga faciliteter i de grekiska förvaren vilket kunde bekräftas av flertalet 

rapporter från internationella institutioner och organisationer.  

 I fallet konstaterade Europadomstolen att en överföring enligt Dublinförordningen 

från Belgien till Grekland av en asylsökande medförde kränkningar av såväl förbudet mot 

tortyr (artikel 3) som rätten till ett effektivit rättsmedel (artikel13) i EKMR av båda 

länderna. Detta bl.a. med hänsyn till bristerna i den grekiska asylprocessen, förhållandena i 

förvar och levnadsförhållandena i stort för asylsökande i Grekland.  

 Domstolen anförde att med hänsyn till den mängd rapporter om brister i den grekiska 

asylprocessen och förekomsten av direkt eller indirekt refoulement, visste eller i vart fall 

borde de belgiska myndigheterna ha insett att M.S.S. saknade garantier för en noggrann 

prövning i Grekland och kunde inte utgå ifrån presumtionen om en adekvat prövning. De 

belgiska myndigheterna ansågs också medvetet ha utsatt M.S.S. för frihetsberövande och 
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levnadsförhållanden i Grekland som innebar förnedrande behandling, då de visste eller i 

vart fall borde de ha insett att det förelåg sådana bristande förhållanden då denna 

information var välkänd. 

 Domstolen kunde även konstatera att M.S.S. inte hade haft effektiva rättsmedel i 

Belgien för att få sina klagomål om utvisningsbeslut prövade. Den belgiska 

processordningen motsvarade inte kraven i Europadomstolens praxis vilken föreskriver att 

ett oberoende organ ingående kan pröva substansen av en ansökan om att stoppa 

utvisningen av en asylsökande med hänsyn till skyddet i artikel 3. Den överklagandenämnd 

som prövar asylärenden i Belgien kunde visserligen i extraordinära fall stoppa en 

utvisning, men i praktiken var prövningen högst begränsad. 

 I de förenade målen C-411/10 N.S. och C-493/10 M.E. med flera
87

, avgjorde EU-

domstolen överföringsmöjlighetens räckvidd. Ett antal asylsökande från Afghanistan, Iran 

och Algeriet greps i Irland respektive Storbritannien och motsatte sig överföring till den 

ansvariga medlemsstaten Grekland. De gjorde bl.a. gällande att deras grundläggande 

rättigheter enligt unionsrätten, Europakonventionen och/eller Genèvekonventionen skulle 

åsidosättas om de skickades tillbaka till Grekland.  

 Domstolen kom fram till att endast när det finns anledning att hysa allvarliga farhågor 

om att det föreligger systembrister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i den 

ansvariga medlemsstaten, är det oförenligt med stadgan att överföra de asylsökande till 

denna medlemsstat. Domstolen fann att det var oförenligt med förordningen att tillämpa en 

icke motbevisbar presumtion om att de grundläggande rättigheterna respekteras i samtliga 

medlemsstater. Presumtionen måste kunna motbevisas och i de fall det finns allvarliga och 

klarlagda skäl att anta att den asylsökande löper en verklig risk att utsättas för omänsklig  

eller förnedrande behandling, får överföringar inte ske.  

5.3.1 Analys av rättsfallen 

 Rättsfallen visar att det således är klart att mellanstatliga avtal inte frigör stater från 

deras internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter. Därmed utgör inte den 

omständigheten att det finns en kärna inom EU som innebär att medlemsstaterna ska 

presumera att alla medlemsstater respekterar rättigheterna i det gemensamma asylsystemet, 

legitim grund för att blint överföra till länder som kan finnas ansvariga enligt 

Dublinförordningen. Detta gäller särskilt då medlemsstaten haft eller bör haft vetskap om 

det brister som finns i mottagarlandet och de risker som den asylsökande i och med dessa 
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kan komma att utsättas för. De omständigheter som beaktats i domarna är bristerna i 

asylprocessen, förhållandena i förvar och levnadsförhållandena i stort för asylsökande. Det 

land som utvisar någon till ett land med dessa brister, resulterar i en kränkning mot såväl 

förbudet mot tortyr och omänsklig förnedrande behandling såväl som förbudet mot non-

refoulment samt förbudet mot en rättvis rättegång. 

6. Gränspolitik EU 

Till skillnad från den globala arenan finns det regler på regional nivå om hur och om 

tredjelandsmedborgare ska få komma in i medlemsstaterna.  Dessa gäller främst den yttre 

gränsen in till Schengenområdet. Detta behov av yttre gränser har uppstått som resultat av 

gränserna mellan länderna inom EU har tagits bort. Dessa regler påverkar inte den 

juridiska rätten att söka asyl men den faktiska möjligheten påverkas avsevärt och är av vikt 

för att kunna presentera en helhetsbild av rättsläget och möjliggöra för en kommande 

analys.  

6.1 Laglig inresa 

Ansökningar om asyl i EU kan i huvudsak endast göras inom eller vid EU:s gränser. För 

att en asylsökande ska tillåtas att resa in i Schengenområdet krävs att inresevillkoren i EU s 

kodex om Schengengränserna 
88

 är uppfyllda. Där anges det att tredjelandsmedborgare ska 

underkastas noggranna kontroller som omfattar kontroll av villkoren för inresa, däribland 

kontroll i informationssystemet för viseringar, när det är tillämpligt. Personen ska ha 

inneha en resehandling och giltig visering, om sådan krävs. Personen ska kunna styrka 

syftet med sin avsedda vistelse och ha tillräckliga medel för sitt uppehälle. Vidare får 

personen inte anses utgöra en risk för något av EU-ländernas allmänna ordning, inre 

säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.
 89

 

 EU:s gemensamma viseringspolitik utgörs framför allt av viseringsförordningen
90

  

och en viseringskodex
91

.
 
Fastställandet av vilka länder vars medborgare är skyldiga att 

inneha visering, görs utifrån en bedömning kopplad till villkor som såsom olaglig 
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invandring, allmän ordning och säkerhet.
92

 Enligt (Gregor) Noll förs de stater som har en 

inre väpnad konflikt eller diktatur som förföljer sina medborgare hamnar på 

viseringslistan.
93

 Det kan nämnas att på listan finns bland annat, Afghanistan, Eritrea och 

Syrien.
94

 

 En Schengenvisering utfärdas för tillfälliga vistelser på upp till 90 dagar under en 

180-dagarsperiod.  En visering kan dock inte beviljas om det finns rimliga tvivel i fråga om 

sökandens avsikter att lämna Schengenområdet efter viseringstidens utgång. Det saknas 

således enligt gällande regelverk möjlighet att utfärda Schengenviseringar i syfte att 

personer ska kunna resa in i EU och övriga Schengenländer för att ansöka om asyl. 
95

 

6.2 Transportöransvaret 

Inom EU finns sedan 2001 ett transportöransvar som innebär att de resebolag som 

transporterar personer till Schengenområdet har ett ansvar för att de som reser har giltiga 

resehandlingar såsom pass eller visum. I avsaknad av detta är transportörer skyldiga att 

betala återresan och eventuellt uppehälle för den som kommit till destinationslandet med 

transportörens färdmedel. Dessutom kan en straffavgift erläggas på resebolaget om 

tiotusentals kronor per passagerare. Denna skyldighet kan transportörerna under vissa 

förutsättningar helt eller delvis befrias ifrån, om de visar att de har haft skälig anledning att 

anta att en utlänning hade rätt att resa in i Sverige.
 96

 Det vill säga om de skulle komma att 

beviljas asyl i destinationslandet.  

7. Slutsats 

Det finns ingen folkrättslig förpliktelse att bevilja asyl eller släppa in icke-medborgare in i 

ett land. Däremot är en medlemsstat i EU enligt både folkrätten och EU-rätten hindrad att 

utvisa eller avvisa någon som riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan allvarlig 

fara. De undantag som kan göras enligt flyktingkonventionen och skyddsgrundsdirektivet 

är om den asylsökande gjort sig skyldig till något allvarligt brott eller utgör en samhällsfara 

eller ett hot mot statens säkerhet. Däremot finns det ett absolut förbud mot tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som stater inte kan 

avtala bort. Detta skydd för de asylsökande realiseras först då de befinner sig inom en stats 
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territorium och ett avvisande eller utvisande skulle innebära att de skulle kunna utsättas för 

detta. En stat är således folkrättsligt förpliktad att i dessa fall ändå erbjuda skydd i form av 

att låta asylsökande vistas i landet om det inte finns något annat land som vill ta emot dem 

eller annars kan hållas ansvarigt enligt principen om första asylland. 

 Det gemensamma asylsystemet förpliktar dessutom medlemsstaterna att bevilja 

uppehållstillstånd till de som möter definitionen som flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. Men det innebär inte att det är det land där en asylansökan lämnas in 

som automatiskt bär detta ansvar och som ska göra prövningen.  Om en annan medlemsstat 

kan hållas ansvarigt enligt ansvarskriterierna i Dublinförordningen har en stat möjlighet att 

sända en asylsökande dit för att få sin ansökan prövad. Grunderna för detta är de 

hierarkiskt uppräknade i direktivet. Ingen av dessa hänför sig till en stats resurser utan 

hänför sig till den asylsökande som var den har sin familj, om den har beviljats visum eller 

uppehållstillstånd av någon medlemsstat eller om den rest in utan tillstånd och hur hon tog 

sig in i EU eller om hon redan sökt asyl i en medlemstat.  

 Det finns dock en grund som hänför sig till medlemsstatens förmåga enligt praxis och 

reglerna i Dublinförordningen om systematiska brister. Den grunden utgör hinder från när 

en stat får överföra en asylsökande till vederbörande land då det inte kan erbjuda 

tillräckligt skydd för de asylsökande. Om dessa systematiska brister hänför sig till statens 

tillgängliga ekonomiska och administrativa resurser så kan en stats resurser på detta sätt bli 

en relevant faktor. Detta gäller dock inte i förhållande till förpliktelsen att bevilja asyl utan 

är relevant i förhållande till när en medlemsstat inte får överföra en asylsökande som är på 

plats inom jurisdiktionen till en medlemsstat som då på grund av bristande resurser skulle 

ha sådana systematiska brister att den asylsökande inte kan tillförsäkras tillräckligt skydd. 

Det kan således konstateras att det inte finns någon möjlighet för stater att begränsa rätten 

till asyl varpå statens tillgängliga resurser inte heller kan göras gällande. Den som 

kommer fram till gränsen till någon medlemsstat i Europa har rätt till asyl såvida inte 

personen omfattas av något av undantagen men inte av de absoluta förbuden mot tortyr. 

Därav kan en stat inte styra sitt beviljande av asyl till förmån för personer som kanske i 

större utsträckning skulle kunna gynna staten på bekostnad av de som skulle kunna anses 

betunga landets ekonomi. 

  



Kristina Persson  2016-05-23 

38 

 

Del III. 

Kan en stats resurser beaktas vid tillhandahållandet av ekonomiska 

och sociala rättigheter till asylsökande? 

8. Flyktingkonventionen  

8.1 Har asylsökande rätt till lika behandling vad gäller rätten till sociala trygghet 

och rätten till arbete enligt flyktingkonventionen?  

En del av de asylsökande omfattas av konventionen som konstaterades i kapitel 1. Dock 

ställer många rättigheter i flyktingkonventionen ytterligare kvalificeringsvillkor, vilket 

delar upp flyktingarna i olika grupper. Dessa kan i huvudsak delas in i följande grupper; 

flyktingar (utan vidare kvalificeringsvillkor), flyktingar inom territoriet, flyktingar som 

lovligen uppehåller sig inom territoriet (lawfully in), flyktingar som har sin vistelsort i 

någon medlemsstat och flyktingar som lovligen vistas i territoriet (lawfully staying). Ett 

generellt diskrimineringsförbud finns stadgat i artikel 3. På ett flertalställen anges dock 

olika standarder för behandling vilka kopplas till någon av dessa kvalificeringsvillkor. De 

rättigheter som är relevanta för framställningen kan kopplas ihop med följande behandling 

och kvalificeringsvillkor: 

Samma som medborgare:                                 Villkor: 

 Understöd av det allmänna artikel 23 - lovligen vistas 

 Rätt till arbetslagstiftning och socialförsäkring 24  - lovligen vistas 

Den förmånligaste behandling som under motsvarande  

förhållanden tillkommer främmande lands medborgare: Villkor: 

 Rätt lönad anställning artikel 17 - lovligen vistas 

En så förmånlig behandling som möjligt och i alla  

händelser icke mindre förmånlig än den som tillkommer  

främmande länders medborgare: Villkor: 

 Rätt till bostäder artikel 18  - lovligen vistas
97

 

Slingenberg gör en omfattande analys av dessa kvalificeringsvillkor. I avsaknad av 

definition i flyktingkonventionen och auktoritativa tolkningar av någon internationell 

domstol, gör hon en jämförelse och tolkning utifrån etablerade jurister inom området
98
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såsom Grahl-Madsen, Hathaway och Battjes, vilkas meningar går ihop ibland, ibland inte. 

Hon kommer fram till slutsaten att flyktingar som genomgår en process för att verifiera 

status inte lagligen vistas. Om de har presenterat sig själva eller grips vid gränsen och 

sedan släpps in i landet utan att omhändertas tillhör de gruppen som lagligen uppehåller sig 

inom territoriet. Denna slutsats har antagits här och utgör utgångspunkt för de asylsökande 

som denna uppsats tar sikte på. Det kan i korthet sägas att det är ostridigt att de som fått 

tillfälligt eller permanent uppehålltillstånd lagligen vistas inom territoriet.
99

 Dessa 

rättigheter är inte inom räckhåll för de som är asylsökande i uppsatsens mening.  

 De olika kvalificeringskraven kan sägas vara förknippade med hur stark anknytning 

flyktingen har med landet. Trots diskrimineringsförbud tillåter flyktingkonventionen olika 

behandling beroende på vilken anknytning flyktingen har med landet och flyktingars 

rättigheter utvidgas om deras anknytning till landet blir starkare.
100

 Flyktingkonventionen 

erbjuder alltså inte asylsökande rätt till social trygghet eller rätten till arbete.  

8.2 Kan en stat hänvisa till begränsade resurser för att motivera en 

särbehandling enligt flyktingkonventionen? 

Då asylsökande inte ens omfattas av rätten till social trygghet eller rätten till avlönad 

anställning har en stat inga förpliktelser utifrån flyktingkonventionen. Flykting-

konventionen kräver således inte att en särbehandling i förhållande till dessa rättigheter 

behöver motiveras, varpå svaret på denna fråga inte ges av flyktingkonventionen, utan får 

sökas vidare i folkrätten med utgångspunkt i konventioner som försäkrar asylsökande 

sådana rättigheter. 

9. ICESCR  

9.1 Har asylsökande rätt till lika behandling vad gäller rätten till social trygghet 

och rätten till arbete enligt ICESCR?  

I artikel 2.2 finns ett allmänt diskrimineringsförbud som stadgar att: 

Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan 

diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.  

ESK-kommittén framhöll i den allmänna kommentaren om icke-diskriminering att olika 

behandling baserad på någon av diskrimineringsgrunderna är förbjuden om inte en sådan 

differentiering är skälig, objektiv och proportionerlig samt uteslutande i syfte att främja 
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den allmänna välfärden i ett demokratiskt samhälle.
101

 Särbehandling utgör således inte 

diskriminering om det finns en sådan legitim grund. 

Rätten till arbete 

Rätten till arbete finns stadgad i artikel 6. I den allmänna kommentaren till rätten till arbete 

anger kommittén att principen om icke-diskriminering enligt artikel 2.2 ICESCR och 

artikel 7 i FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter 

(härefter CMW), bör gälla i förhållande till anställningsmöjligheter för migrerande 

arbetstagare och deras familjer. I detta sammanhang understryker kommittén behovet av att 

nationella handlingsplaner tas fram för att respektera och främja dessa principer med alla 

lämpliga åtgärder, via lagstiftning eller på annat sätt. 
102

 Dessutom anger de att staterna är 

skyldiga att respektera rätten till arbete och att avstå från att neka eller begränsa lika 

tillgång till anständigt arbete för alla människor, särskilt missgynnade och marginaliserade 

individer och grupper, inklusive migrerande arbetstagare.
103

 

 Slingenberg finner dock att kommittén inte vid ngt annat tillfälle hänvisar till 

nationalitet som diskrimineringsgrund, när diskriminering vad gäller rätten till arbete 

nämns. Inte heller definierar de termen migrerande arbetstagare eller anger möjliga 

rättfärdanden för olika behandling. Slingenberg menar också att referensen till CMW kan 

indikera att kommittén har för avsikt att inta samma inställning till lika behandling av 

migrerande arbetstagare som under denna specifika konvention. Principen om icke-

diskriminering enligt CMW ger inte migrerande arbetstagare tillträde till arbetsmarknaden. 

Slingenberg menar att det går att påstå att det då inte heller uppstår någon sådan rätt från 

diskrimineringsförbudet i ICESCR.
104

  

Rätt till social trygghet 

I artikel 9 stadgas rätten till social trygghet som anger att ”Konventionsstaterna erkänner 

rätten för var och en till social trygghet, däribland socialförsäkring”. När det gäller rätten 

till icke-avgiftsbelagda socialförsäkringssystem anger kommittén: 

Utländska medborgare ska kunna få tillgång till icke-avgiftsfinansierade socialförsäkringssystem för 

inkomststöd, ekonomiskt överkomlig tillgång till hälsovård och familjestöd. Eventuella begränsningar, 
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bland annat en kvalifikationsperiod, måste vara proportionerliga och skäliga. Alla personer, oavsett 

nationalitet, hemvist eller invandrarstatus, har rätt till primär- och akut medicinsk vård.105 

Asylsökande ska således kunna få ”tillgång till” icke-avgiftsfinansierade 

socialförsäkringssystem för inkomststöd, ekonomiskt överkomlig tillgång till hälsovård 

och familjestöd, vilket enligt ordalydelsen inte förutsätter likabehandling. Det anges 

dessutom specifikt att begränsningar tillåts. Dessa måste vara proportionerliga och skäliga. 

Vilket är i överenstämmelse med kriterierna i begränsningsklausulen i artikel 4. Däremot 

gäller rätten till akutvård oinskränkt för alla, däribland asylsökande. Kommittén uttalar sig 

dessutom specifikt över asylsökande och anger att dessa är marginaliserade individer som 

bör åtnjuta likabehandling till icke-avgiftsbelagda socialförsäkringssystem. 

Flyktingar, statslösa personer och asylsökande och andra utsatta och marginaliserade individer och 

grupper, bör åtnjuta likabehandling i tillgång till icke-avgiftsbelagda socialförsäkringssystem, 

innefattande skälig tillgång till hälso- och sjukvård och familjestöd, i enlighet med internationella 

normer.106 

För att förklara begreppet ”internationell standard” hänvisar kommittén till artikel 23 och 

24 till flyktingkonventionen (och FN:s konvention angående statslösa personers rättsliga 

ställning). Enligt dessa artiklar i flyktingkonventionen har flytkingar rätt till lika 

behandling som medborgare, men dessa gäller endast för de som lagligen vistas inom 

territoriet. Kravet att förse asylsökande likabehandling vad gäller tillgången till icke-

avgiftsbelagda socialförsäkringssystem, kanske endast föreligger då de lagligen vistas i 

landet. Vilket i sådana fall skulle vara i överensstämmelse med internationell standard och 

inte erbjuda mer långtgående skydd än flyktingkonventionen.
107

 

9.2 Kan en stat hänvisa till begränsade resurser för att motivera en 

särbehandling enligt ICESCR? 

Särbehandling anses inte utgöra diskriminering om den är skälig och objektiv. För att 

avgöra detta anger kommittén att det kommer att: 

inbegripa en bedömning av huruvida målet och effekterna av de åtgärder eller underlåtenhet är 

legitima, förenliga med rättigheternas natur och uteslutande i syfte att främja den allmänna välfärden i 

ett demokratiskt samhälle. Dessutom måste det finnas en tydlig och skälig proportion mellan att målet 

försöker realiseras och åtgärderna eller försummelserna och deras effekter. Ett misslyckande att 

undvika särbehandling på grund av brist på tillgängliga resurser är inte en objektiv och skälig 

motivering om inte alla ansträngningar har gjorts för att använda alla resurser som finns till 
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medlemsstatens förfogande i ett försök att ta itu med och eliminera diskriminering som en prioriterad 

fråga.
108

 

Trots att konventionen tillåter gradvist förverkligande och erkänner begränsningar på 

grund av tillgängliga resurser gäller detta inte diskrimineringsförbudet utan det gäller fullt 

ut och är av omedelbar verkan.
109

 Att hänvisa till brist på tillgängliga resurser utgör således 

i huvudregel inte legitim grund. Det krävs att en stat har gjort alla ansträngningar för att 

använda alla resurser som står till statens förfogande för att det undantagsvis ska kunna 

utgöra skäl för särbehandling. Vid ett sådant undantagsfall blir artikel 2.1 i ICESCR 

tillämplig vilken stadgar att: 

Varje konventionsstat åtar sig att genom egna åtgärder och internationellt bistånd och samarbete, 

framför allt på det ekonomiska och det tekniska området, till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser 

för att trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis förverkligas i sin helhet med alla lämpliga 

medel, i synnerhet genom lagstiftning.   

När det gäller frasen till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser avses både resurser som 

finns inom en stat och de som är tillgängliga från det internationella samfundet genom 

internationellt samarbete och bistånd.
110

 Kommittén betonar att internationellt samarbete 

för utveckling och därmed för förverkligandet av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter är en skyldighet för alla stater som särskilt åligger de stater som är i stånd att 

hjälpa andra i detta avseende.
111

 

 Vid hänvisning till brist på tillgängliga resurser föreligger fortfarande skyldigheten 

att ta steg för gradvist förverkligande. Detta är således inte en inskränkning av rättigheten 

som sådan, utan bristande resurser utgör undantag från förpliktelsen att realisera fullt ut. 

Även när resurserna bevisligen är otillräckliga, förblir en stat skyldig att sträva efter att 

säkerställa största möjliga njutning av dessa rättigheter under rådande omständigheter. 

 Det kan ifrågasättas om huvudregeln att diskrimineringsförbudet är av omedelbar 

verkan och inte får förverkligas gradvis på grund av bristande tillgängliga resurser, innebär 

någon skillnad i förhållande till förverkligandet av övriga förpliktelser. Det tycks ställas i 

det närmaste samma krav för att förverkliga diskrimingeringsförbudet som övriga 

rättigheter, med utgångspunkt i kommitténs uttalanden. Det skulle krävas en mer ingående 

analys av dessa begrepp för att kunna anföra något konstaterande, och lämnas med detta 

sagt därhän. 
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 Vidare anger kommittén att till och med i tider av allvarliga resursbegränsningar som 

orsakas av en anpassningsprocess, av lågkonjunktur, eller av andra faktorer måste de 

utsatta i samhället skyddas genom antagandet av lågkostnadsprogram.
112

 Här finns det 

utrymme för att tolka att en omfattande invandring kanske av den grad som Grekland är 

föremål för, skulle kunna utgöra en sådan faktor. Vilket ändå inte befriar staten från 

ansvaret att säkerställa asylsökande största möjliga njutning av rättigheterna i ICESCR.  

 En stat är i vart fall till det yttersta förpliktad att försäkra en miniminivå där ett 

grundläggande skydd utifrån rättigheterna ges, ”minimum core obligation”.
113

 I doktrinen 

anses det inte kompatibelt med rättigheternas natur att göra inskränkningar av vad som 

utgör en internationell minimistandard, (”minimum core content” eller ”minimum core 

obligation”). Konceptet om en internationell minimistandard har funnits i litteraturen sedan 

80-talet och försöker överbrygga klyftan mellan individuella rättigheter och tillgängliga 

resurser genom att försöka fastställa det väsentliga innehållet utan att en rättighet förlorar 

sin materiella betydelse.
 114

 

 Kommittén anger att för att en stat ska kunna hänvisa sin underlåtenhet att uppfylla 

dessa grundläggande minimiförpliktelser, till en brist på tillgängliga resurser måste de 

kunna visa att alla ansträngningar har gjorts för att använda alla resurser som står till dess 

förfogande, som en prioriterad fråga, i ett försök att uppnå dessa minimikrav.
115

  Vidare 

anger kommittén i kommentaren till rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, att 

en stat inte under några som helst omständigheter kan motivera bristande i att tillförsäkra 

några uppräknade skyldigheter hänförliga till kärnförpliktelserna.
116

 

 Slingenberg med flera tolkar dessa uttalanden som inkonsekventa.
117

 Min analys av 

deras uttalanden är att det verkar som om att kommittén anser att det finns ett område, ett 

minimikärninnehåll, som inte får inskränkas (med avseende på artikel 4) men en 

underlåtenhet att uppfylla dessa grundläggande minimiförpliktelser kan utifrån strikta krav 

hänvisas till brist på tillgängliga resurser (utifrån artikel 2). Men att det inom denna 

minimikärna finns ytterligare en kärna av förpliktelser som inte under några 

omständigheter som helst får begränsas (varken enligt artikel 4 eller 2). Detta resonemang 

är varken övertygande eller sammanhängande i förhållande till den sedvanerättsliga 
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förpliktelsen att tillhandahålla utländska medborgare ett visst skydd, en internationell 

minimistandard.
118

 Kommitténs uttalanden är som tidigare nämnts inte bindande, utan 

deras aktoritet beror desto mer på kvalitén i resonerandet, vilket i detta fall inte får anses 

vara av någon särskilt hög kvalité.
119

  

 Huruvida det finns en eller två ramar för detta kärninnehåll i ICESCR kan således 

diskuteras, men det kan i alla fall konstateras att det finns ett kärninnehåll av rättigheterna, 

en internationell minimistandard som inte omfattas av principen om gradvist 

förverkligande utan utgör en del av de rättigheter staten måste garantera omedelbart 

oberoende av ekonomiska resurser och som är absolut. 

 Annars får åtskillnad göras uteslutande i det syftet att främja den allmänna välfärden 

i ett demokratiskt samhälle. Detta krav stämmer överens med den generella regeln för att 

inskränka rättigheterna i konventionen enligt artikel 4 som stadgar: 

Konventionsstaterna erkänner att, när det gäller åtnjutandet av de rättigheter som tillförsäkrats av 

staten i enlighet med denna konvention, staten endast får underkasta dessa rättigheter de 

begränsningar som anges i lag och då endast i den utsträckning det är förenligt med rättigheternas 

natur och uteslutande i syfte att främja det allmänna välståndet i ett demokratiskt samhälle. 

Denna artikel var tydligen avsedd av dess upphovsmän att behandla andra begräsningar än 

de begränsningar på grund av brist på tillgängliga resurser som kan hänföras till artikel 

2.
120

 Därav kan inte en stats brist på tillgängliga resurser åberopas som legitim grund för att 

främja det allmänna välståndet i ett demokratiskt samhälle. Artikeln anger att 

begränsningen inte får vara i strid med rättigheternas natur vilket en begränsning av den 

internationella minimistandarden generellt anses vara, som redogjordes för i föregående 

kapitel. Det kan tilläggas att krig i sig, till skillnad från ICCPR, inte är en legitim grund för 

inskränkningar utan en stat får istället hänvisa till att resurser på grund av kriget inte längre 

finns tillgängliga.  

10. EKMR 

10.1. Har asylsökande rätt till lika behandling vad gäller rätten till social 

trygghet och rätten till arbete enligt EKMR?  

Artikel 14 stadgar: 

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan 

diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, 
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nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i 

övrigt.   

Artikeln tar enligt ordalydelsen enbart sikte på de fri- och rättigheter stadgade i 

konventionen. Domstolen har intagit ett flexibelt förhållningssätt i förhållande till artikelns 

tillämpningsområde och brukar uttrycka följande: 

Artikel 14 kompletterar andra materiella bestämmelser i konventionen och dess protokoll. Den har 

ingen självständig existens eftersom den har effekt endast i förhållande till "åtnjutande av de 

rättigheter och friheter" som skyddas av dessa bestämmelser. Även om tillämpningen av artikel 14 

inte förutsätter en överträdelse av dessa bestämmelser, kan det inte finnas något utrymme för dess 

tillämpning om inte omständigheterna i målet faller inom tillämpningsområdet för en eller flera av 

bestämmelserna.
121

 Förbudet mot diskriminering i artikel 14 sträcker sig således utanför åtnjutande av 

de rättigheter och friheter som konventionen och protokollen förpliktar varje stat att garantera. Det 

gäller också dessa ytterligare rättigheter, som faller inom den allmänna omfattningen av någon artikel 

i konventionen eller dess protokoll, som staten frivilligt har beslutat att ge.
122

 

Artikel 14 tillämpas således även för rättigheter utanför konventionen som 

medlemsstaterna erbjuder i sin nationella lagstiftning, så länge omständigheterna i målet 

omfattas av tillämpningsområdet för någon bestämmelse i EKMR eller dess protokoll.  I 

Artikel 1 i protokoll 12 har denna omfattning av diskrimineringsförbudet uttryckligen 

blivit stadgat som anger att förbudet gäller i “åtnjutandet av varje lagstadgad rättighet”. 

Domstolen har utifrån förarbetena tolkat in ett ännu vidare tillämpningsområde för denna 

artikel och anser den gälla vid handlingar och maktutövning av offentliga myndigheter.
123

 

 Utrycket ”någon grund såsom” och ”ställning i övrigt” indikerar att listan över 

förbjudna grunder inte är uttömmande. Rättsfall har visat att åtskillnad på grund av 

invandringsstatus och innehavandet av olika typer av uppehållstillstånd utgjort en sådan 

annan grund som faller in under artikel 14.
124

 De valmöjligheter som är kopplade till den 

åberopade grunden har visat sig ha betydelse för omfattningen av statens 

tolkningsutrymme och hur starkt skydd artikeln erbjuder.
125

 Då alla tänkbara typer av 

diskriminering kan tänkas falla in under artikeln har Europadomstolen konstaterat att 

artikeln inte förbjuder all skillnad i behandling av fri- och rättigheterna nedlagda i 
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EKMR.
126

 En särbehandling måste för det första utgöra nackdel. Domstolen har vidare 

utvecklat följande kriterier för att avgöra om en särbehandling ska anses utgöra en 

kränkning av artikel 14: 

- personer i tillräckligt likartade situationer har behandlats olika 

- och det inte finns om någon objektiv och skälig motivering för denna särbehandling, 

med andra ord om det inte eftersträvar ett  

o legitimt syfte  

o eller om det inte finns en rimlig koppling mellan de medel som används  

o eller om dessa inte står i proportion till det eftersträvade målet 
127

 

Domstolen tillåter staterna tolkningsutrymme i fråga om i vilken utsträckning en 

särbehandling ska anses rättfärdigad. Omfattningen av tolkningsutrymmet beror dock på 

omständigheterna, sakärendet och bakgrunden.
128

 

Rätten till social trygghet 

Varken EKMR eller dess protokoll innehåller någon rätt till sociala förmåner men 

domstolen har fastsällt att rätten till social trygghet kan falla under tillämpningsområdet för 

artikel 2; rätten till liv, artikel 3; förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling, 

artikel 8; rätt till skydd för privat- och familjeliv och artikel 1 första protokollet; 

äganderätt.
129

   

 Det finns omfattande praxis på området som ger vägledning för tolkningen av 

asylsökandes rätt inom detta område. I det följande kommer ett rättsfall, Ponomaryovi mot 

Bulgarien, presenteras inledningsvis. Fallet behandlar rätten till utbildning och inte social 

trygghet i egentlig mening men innehåller ändå många relevanta faktorer för detta område. 

I övrigt kommer enbart delar av rättsfall som är av särskild relevans att presenteras. Det 

finns dock ännu inte några rättsfall om utlänningars rätt till likabehandling vad gäller 

tillgången till arbetsmarknaden, och det finns inte heller en sådan rätt direkt uttryckt i 

EKMR, varpå en sådan utredning uteblir i denna del. 

 I Ponomaryovi mot Bulgarien var det två gymnasieelever som var ryska medborgare 

och till skillnad från Bulgariska medborgare och utlänningar med permanent 

uppehållstillstånd, var tvungna att betala för skolavgifter för utbildning på gymnasienivå. 

De sökande hade inte uppehållstillstånd. De hade haft det fram tills att de fyllde 18 år men 
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hade sedan inte råd att bekosta nödvändiga avgifter för att skaffa nytt uppehållstillstånd för 

att fortsatt uppehålla sig lagligt i Bulgarien. Domstolen konstaterade utan vidare utredning 

att de sökande till skillnad från andra i deras ställning var tvungna att betala skolavgifter 

vilket berodde enbart på deras nationalitet och invandringsstatus och att hade således 

uppenbart behandlats mindre förmånligt. Domstolen anförde att det ofta tillåts ett stort 

tolkningsutrymme när det gäller allmänna åtgärder av ekonomisk eller social natur. Men 

också att mycket vägande skäl måste läggas fram innan domstolen skulle anse en 

särbehandling som grundas enbart på grund av nationalitet förenlig med konventionen.
130

 I 

fallet anförde domstolen att en stat kan ha legitima skäl för att inskränka användningen av 

resurskrävande offentliga tjänster - såsom välfärdsprogram, offentliga förmåner och 

hälsovård - av kortsiktiga och illegala invandrare, som i regel inte bidrar till finansieringen. 

Det kan också, under vissa omständigheter, med rätta skilja mellan olika kategorier av 

utlänningar bosatta på dess territorium.131 Vidare framhöll domstolen att utbildning är en av 

de viktigaste offentliga tjänsterna i en modern stat. Att det är en aktivitet som är dyr att 

driva, medan de resurser som myndigheterna kan ägna åt det med nödvändighet är 

begränsade. De konstaterade sedan att en stat måste göra en avvägning mellan, å ena sidan, 

utbildningsbehoven hos dem inom dess jurisdiktion och, å andra sidan, dess begränsade 

kapacitet för att ackommodera dem.
132

 Domstolen fäste även vikt vid att myndigheterna 

inte hade någon invändning mot deras kvarstannande och tydligen aldrig haft någon 

allvarlig avsikt att deportera dem. Således, kunde inga överväganden om behovet av att 

hejda eller vända flödet av illegal invandring uppenbarligen inte tillämpas i fallet.
133

 Inte 

heller ansågs det kunna sägas att de försökte missbruka det bulgariska utbildningssystemet. 

Det var inte deras val att bosätta sig i Bulgarien och fullfölja sin utbildning där; de kom att 

leva i landet i en mycket ung ålder, eftersom deras mor hade gift sig med en bulgarisk 

medborgare.
134

 Domstolen fann att särbehandlingen utgjorde en kränkning av artikel 14. 

 Europadomstolen hävdade att det kan finnas legitima skäl att begränsa rätten till 

resurskrävande offentliga tjänster för kortsiktiga och illegala invandrare, som i regel inte 

bidrar till finansieringen. Det kan frågas vad de menar med kortsiktiga och illegala 

invandrare. Den illegala invandringen kan påstås vara ett resultat av dagens lagstiftning 

som tvingar denna grupp av människor att ta sig in i stater på olagliga vägar. Med detta 
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tankesätt skapar stater denna situation själva som i sin tur ger dem möjligheten att 

inskränka dessa människors rättigheter. Frågan är också hur denna bedömning skulle göras 

och när i processen kan det konstateras att det rör sig om kortsiktigt och illegala 

invandrare, eller ska tankesätten kanske inte alls appliceras på människor som söker asyl? 

Hur detta uttalande ska tolkas och i vilka situationer det kan tänkas vara tillämpbart är 

svårt att sia om men det ger koppling mellan den resurskrävande rättigheter och 

förpliktelsen att realisera den.  

 Kravet på att det ska föreligga väldigt tunga skäl (”very wieghty reasons”) för att 

åtskillnad mellan personer i fråga om sociala förmåner på grund av nationalitet ska vara i 

överensstämmelse med artikel 14, är genomgående i praxis.
135

 Vilket innebär en strängare 

bedömning än i övrigt av om argumenten kan anses motivera särbehandling.  

 Anledningen till denna stränga bedömning inom detta område kan vara att det finns 

en generell princip om likabehandling mellan icke-medborgare och medborgare i 

internationella socialförsäkringslagar.
136

 Domstolen har nästan aldrig kommit fram till att 

en särbehandling är förenlig med artikel 14 när det krävs väldigt tunga skäl.
137

 

 Som nämns i rättsfallet ges staterna ofta ett stort utrymme för tolkning när det gäller 

allmänna åtgärder av ekonomisk eller social natur.
138

 Men det har visat sig att domstolen 

gör en väldigt strikt bedömning när det gäller diskriminering på grund av nationalitet och 

att något vidare tolkningsutrymme ändå inte kan anses föreligga i dessa fall.
139

 

10.2. Kan en stat hänvisa till begränsade resurser för att motivera en 

särbehandling enligt EKMR? 

Vad gäller inskränkningar föreskriver artikel 18 att inskränkningar som medges av 

konventionen inte får tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts. I respektive 

artikel anges dessa. Det kan nämnas att artikel 2 och 3, dvs rätten till liv och förbudet mot 

tortyr, är absoluta, varpå rättigheter som faller under deras tillämpningsområde inte går att 

inskränka.
140

 I Artikel 8.2 rätten till skydd för privat- och familjeliv anges följande: 

Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om 

det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 
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säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd 

för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.   

Nedan angivna legitima syften för särbehandling måste således även vara i 

överensstämmelse med kriterierna för att inskränka rättigheter kopplade till denna artikel 

och således även nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.  

 Vad gäller kriteriet legitimt syfte anförde domstolen i Andrejeva mot Lettland att 

skyddet av landets ekonomiska system utgör legitimt syfte för att särbehandla utlänningar i 

förhållande till medborgare vad gäller rätten till sociala förmåner. Åtskillnad på grund av 

nationalitet ansågs motiverad i rättsfallet med tanke på den ekonomiska bördan och den 

begränsade kapaciteten av den nationella budgeten. Dock ansågs inte åtskillnaden 

proportionerlig då Andrejeva som hade uppehållstillstånd i Lettland, var statslös och inte 

hade någon annan juridisk koppling till någon annan stat som kunde ansvara för hennes 

sociala trygghet. 

 I Ponomaryovi anförde domstolen att en stat kan ha legitima skäl för att inskränka 

användningen av resurskrävande offentliga tjänster i förhållande till kortsiktiga och 

illegala invandrare, som i regel inte bidrar till finansieringen.
141

 Vad gäller rätten till 

utbildning menade de att en stat måste göra en avvägning mellan, å ena sidan, 

utbildningsbehoven hos dem inom dess jurisdiktion och, å andra sidan, dess begränsade 

kapacitet att ackommodera dem.
142

  

 I Bah mot Storbritannien accepterade domstolen ”fördelning av knappa resurser” 

som legitimt syfte för att särbehandla olika kategorier av rättssökande.
143

   

 

10.4 Minimum av skydd 

Även om det objektivt går att motivera en särbehandling av asylsökande måste ett 

minimum av skydd tillförsäkras alla. Det gäller särkskilt sårbara grupper såsom 

asylsökande. Detta anförde domstolen i M.S.S. mot Grekland och Bulgarien, och hänvisade 

till att det finns en bred enighet på internationell och europeisk nivå om detta behov av 

särskilt skydd, vilket framgår av Genèvekonventionen, uppdraget och verksamheten vid 

UNHCR och de normer som anges i mottagandedirektivet.
144

 Domstolen syftar 

uppenbarligen på den sedvanerättsliga principen om internationell minimistandard. 

                                                 
141

 Ponomaryovi mot Bulgarien (n 125), para 54. 
142

 Ibid, para 55. 
143

 Bah mot Storbritannien (n 122), para 50. 
144

 M.S.S. mot Belgien och Grekland, klagomål nr 30696/09 klagomål nr 30696/09 (Europadomstolen, 21 

januari 2011), para 251. 



Kristina Persson  2016-05-23 

50 

 

 Europadomstolen påpekade att artikel 3 inte innebär en generell förpliktelse för 

traktatsstaterna att tillhandahålla husrum för alla individer inom deras jurisdiktion eller att 

ge flyktingar ekonomiskt understöd för att möjliggöra en viss nivå av levnadsstandard. 

Emellertid är grekiska myndigheter skyldiga att följa grekisk lagstiftning varigenom 

mottagningsdirektivet införts vilket innefattar vissa rättigheter till husrum och skäliga 

levnadsförutsättningar.
145

 Detta är i linje med det tidigare anförda tillämpningsområdet för 

domstolen, se kapitel 10.2. Domstolen avgjorde därefter frågan om en situation med 

extrem fattigdom kan vara av sådan svårighetsgrad att det kan falla inom artikel 3 

tillämpningsområde. 
146

 

 Europadomstolen framhöll att det i tidigare praxis inte har uteslutits möjligheten att 

en stat kan ha ett ansvar under artikel 3 om en sökande som är helt beroende av statens stöd 

möter likgiltighet från myndigheterna i en situation av allvarlig utarmning eller nöd vilken 

är oförenlig med mänsklig värdighet. Domstolen konstaterade MSS situation varit särskilt 

allvarlig då han levt under extremt fattiga förhållanden utan att kunna tillgodose sina mest 

grundläggande behov såsom boende, mat och hygien. Dessutom levde han under denna tid 

i ständig rädsla för att bli angripen och rånad samt utan några som helst förhoppningar om 

att hans situation skulle komma att förbättras. 
147

  

 Domstolen ansåg att de grekiska myndigheterna inte har haft vederbörlig hänsyn till 

den sökandes sårbarhet som asylsökande och fick hållas ansvarig på grund av passivitet, 

för den situation som han har funnit sig.  Domstolen fann att sökanden blivit utsatt för 

kränkande behandling med en bristande respekt för sin värdighet och att denna situation 

utan tvekan väckt i honom en känsla av rädsla, ångest eller underlägsenhet förmåga att 

inducera desperation. Sådana levnadsförhållanden, i kombination med den utdragna 

osäkerheten där han har varit och den totala avsaknaden av utsikter till hans situation 

förbättras, uppnådde den svårighetsgrad som krävs för att omfattas av artikel 3 i 

konventionen.
148

 Greklands agerande hade därmed utgjort en kränkning av artikel 3.
149

 

 Europadomstolen konstaterade att de stater som bildar yttre gränser till Europeiska 

unionen för närvarande upplever stora svårigheter med att klara av den ökande 

tillströmningen av invandrare och asylsökande. Situationen förvärras av överföringar av 

asylsökande från andra medlemsstater med tillämpning av Dublinförordningen. Domstolen 
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uppgav sig inte underskatta bördan och trycket denna situation medför för de berörda 

staterna, vilken accentueras i detta sammanhang då landet sedan innan befinner sig i 

ekonomisk kris. Domstolen uppgav sig även vara särskilt medveten om svårigheterna som 

är hänförliga till mottagandet av det oproportionerligt stora antal invandrare och 

asylsökande jämfört med kapaciteten hos vissa av dessa stater. Med hänsyn till den 

absoluta karaktären av artikel 3, kunde detta trots allt inte frita en stat sina skyldigheter 

enligt bestämmelsen.
150

 Domstolen godtog således inte att dessa svåra omständigheter 

skulle beaktas vid prövningen enligt artikel 3.
151

  

 Det går således att konstatera att rätten till en värdig levnadsstandard som inte är 

stadgad i EKMR, är så nära sammankopplad med artikel 3 att den under vissa 

omständigheter går att hänföra till förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling. 

Denna artikel är dessutom absolut och får inte inskränkas på några som helst grunder. 

Varpå brist på tillgängliga resurser inte kan göras gällande för att inte tillförsäkra en viss 

levnadstandard, oavsett om det föreligger ett oproportionerligt krav i förhållande till statens 

kapacitet. 

11. Mottagandedirektivet   

11.1. Har asylsökande rätt till likabehandling vad gäller rätten till social trygghet 

och rätten till arbete enligt mottagandedirektivet?  

Syftet med direktivet är att fastställa normer för mottagande av asylsökande som är 

tillräckliga för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara villkor i alla 

medlemsstater, vilket också syftar till att förhindra sekundära förflyttningar.
152

 Det skydd 

som härur från mottagandedirektivet utgör således en minimistandard
153

 och är att 

sammankoppla med den internationella minimistandarden. Vilket kan styrkas av 

Europadomstolens uttalande om det skyddsområde som det finns en internationell och 

europeisk enighet om att sårbara grupper måste tillförsärkras, till vilken Europadomstolen 

hänvisar till mottagandedirektivet.
154

 Medlemsstaterna är tillåtna att avvika ifrån denna 
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standard genom att bibehålla eller införa mer förmånliga bestämmelser om 

mottagningsvillkor än de i direktivet.
155

  

 Det kan så här tidigt verka uppenbart att rättigheterna i mottagandedirektivet inte ger 

asylsökande samma rätt som de egna medborgarna. De aktuella bestämmelser som ger rätt 

till social trygghet och rätten till arbete kommer ändå för helhetens skull redogöras för. 

I artikel 17 finns följande bestämmelser om materiella mottagningsvillkor: 

1. Medlemsstaterna ska se till att materiella mottagningsvillkor är tillgängliga för sökande när de 

ansöker om internationellt skydd. 

2. Medlemsstaterna ska se till att de materiella mottagningsvillkoren ger de sökande en rimlig 

levnadsstandard som säkerställer deras uppehälle och skyddar deras fysiska och psykiska hälsa. 

Medlemsstaterna ska se till att kraven på levnadsstandard även uppfylls för utsatta personer i enlighet 

med artikel 21, och för personer som hålls i förvar. 

3. Medlemsstaterna får fastställa som villkor för att bevilja samtliga eller några av de materiella 

mottagningsvillkoren samt hälso- och sjukvård att de sökande inte har tillräckliga medel för att 

säkerställa en levnadsstandard som täcker deras behov i fråga om hälsa och uppehälle. 

4. Medlemsstaterna får enligt bestämmelserna i punkt 3 kräva att de sökande täcker eller bidrar till 

kostnaderna för de materiella mottagningsvillkor och den hälso- och sjukvård som anges i detta 

direktiv om de har tillräckliga tillgångar, t.ex. om de har arbetat under en rimlig tidsperiod. 

Om det framkommer att en sökande hade tillräckliga medel för att täcka materiella mottagningsvillkor 

och hälso- och sjukvård vid den tid då dessa grundläggande behov tillgodosågs, får medlemsstaterna 

begära att dessa återbetalas av den  

5. Om en medlemsstat erbjuder materiella mottagningsvillkor i form av ekonomiskt bidrag eller 

kuponger ska beloppen bestämmas utifrån den eller de nivåer som medlemsstaten i fråga fastställt 

antingen genom lag eller praxis i syfte att säkerställa en rimlig levnadsstandard för de egna 

medborgarna. Medlemsstaterna får behandla sökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna i 

detta avseende, särskilt om det materiella stödet delvis tillhandahålls in natura eller om syftet med 

dessa nivåer, när de tillämpas för de egna medborgarna, är att säkerställa en levnadsstandard som är 

högre än den som fastställs för sökande enligt detta direktiv. 

Denna artikel ger medlemsstaterna uttryckligt godkännande att behandla sökande mindre 

gynnsamt än de egna medborgarna. Enligt artikeln krävs inga särskilda förutsättningar för 

denna särbehandling, däremot anses det särskilt motiverat om särbehandlingen grundar sig 

på att bidraget ges in natura eller om den standard som tillämpas för de egna medborgarna 

är högre än den som fastställs för asylsökande. Slingenberg menar att det verkar som en 

medlemsstat i alla fall måste motivera och rättfärdiga nivån på de materiella 

mottagningsvillkor som tillhandahålls de asylsökande utifrån en objektiv grund.
156

 Detta 

verkar rimligt med tanke på att de anger en grund som i vart fall är legitim, vilket skulle 

kunna innebära att det finns grunder som inte kan legitimera en åtskillnad. 
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 Vad gäller rätten till hälso- och sjukvård är medlemsstaternas förpliktelse inte helt 

klar. I artikel 19(1) står det föreskrivet att 

Medlemsstaterna ska se till att sökande får nödvändig hälso- och sjukvård som åtminstone ska 

innefatta akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar och allvarliga psykiska störningar. 

Medlemsstaterna lämnas ett ganska stort utrymme för att tolka denna bestämmelse med 

tanke på vad som får avses med nödvändig hälso- och sjukvård/behandling och allvarliga 

psykiska störningar.
157

 Det får anses klart asylsökande får behandlas mindre gynnsamt men 

att rätten till hälso- och sjukvård inte får inskränkas hur långt som helst och att de i vart fall 

ska ha rätt till livsnödvändig vård. 

 Regler om tillträde till arbetsmarknaden finns stadgat i artikel 15, vilken anger att: 

1. Medlemsstaterna ska se till att sökande har tillträde till arbetsmarknaden senast nio månader efter 

det att de har lämnat in ansökan om internationellt skydd om ett beslut i första instans av den behöriga 

myndigheten inte har fattats och förseningen inte kan tillskrivas den sökande. 

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med nationell rätt, besluta på vilka villkor sökanden kan beviljas 

tillträde till arbetsmarknaden, samtidigt som det säkerställs att sökanden får faktiskt tillträde till 

arbetsmarknaden. 

Medlemsstaterna får av arbetsmarknadspolitiska skäl prioritera unionsmedborgare och medborgare 

från stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och sådana 

tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta. 

3. Tillträde till arbetsmarknaden får inte upphävas under överklagandeförfaranden, om ett 

överklagande av ett beslut om avslag i ett ordinarie förfarande har suspensiv verkan, fram till dess att 

ett avslag har meddelats i överklagandeärendet.  

En medlemsstat har möjlighet att helt neka asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden 

under nio månader. Om en asylsökande får avslag inom dessa månader har de därefter inte 

någon erkänd rätt till arbetsmarknaden under den resterande tiden tills beslutet vunnit laga 

kraft. Om den asylsökande inte fått beslut inom nio månader har staten möjlighet att ange 

vilka typer av krav och restriktioner som helst för att asylsökande därefter ska få tillträde 

till arbetsmarkanden. Slutligen anges det att stater får prioritera en stor grupp framför de 

asylsökande, vilket innebär att asylsökandes tillgång till arbetsmarknaden ytterligare 

inskränks. 
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11.2. Kan en stat hänvisa till begränsade resurser för att motivera en 

särbehandling enligt mottagandedirektivet? 

Det finns inga utryckta krav för att en åtskillnad ska anses legitim. Att asylsökande får 

behandlas annorlunda än de egna medborgarna är däremot uttryckligen angett i vissa 

bestämmelser i mottagandedirektivet. En stat är således uttryckligen befogad att inom vissa 

områden behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna. Det går att 

diskutera om en medlemsstat behöver motivera en sådan särbehandling enligt vedertagna 

principer inom likabehandling och utifrån en bedömning med utgångspunkt i folkrätten 

som sätter de yttre ramarna.
158

 Det kan utifrån utredningen i kapitel 9-10, konstateras att 

utrymmet för en sådan grund är väldigt begränsad. Det går också att argumentera för att 

själva angivelsen i direktivet i sig redan har legitimerat särbehandlingen i syfte att begränsa 

sekundära förflyttningar, varpå medlemsstaterna kan luta sig tillbaka mot denna grund.  

 Frågan kvarstår dock om en det går att hänvisa till begränsade resurser för att 

inskränka de rättigheter som staten faktiskt tillhandahåller de asylsökande. Artikel 20 

innehåller ett begränsat antal skäl för när medlemsstaterna får inskränka eller i 

vederbörligen motiverade undantagsfall dra in materiella mottagningsvillkor. Detta får 

göras om en sökande: 

- lämnar den bostadsort som fastställts av den behöriga myndigheten utan att 

meddela denna eller om begärt tillstånd inte har erhållits, eller 

- underlåter att uppfylla sin anmälningsplikt eller att följa uppmaningar att 

tillhandahålla information eller komma till en personlig intervju angående 

asylförfarandet under en rimlig period som fastställs i nationell rätt, eller 

- har lämnat in en efterföljande ansökan, eller 

- om en sökande har undanhållit ekonomiska tillgångar och därför utan rätt fått 

del av materiella mottagningsvillkor. 
159

 

Medlemsstaterna får också inskränka materiella mottagningsvillkor när de kan fastställa att 

sökanden utan giltigt skäl inte har lämnat in en ansökan om internationellt skydd så snart 

det varit praktiskt möjligt efter ankomsten till den medlemsstaten (artikel 20 (2)). 

 Rätten att inskränka eller dra in materiella mottagningsvillkor för de asylsökande 

beror således på omständigheter hänförlig till den asylsökande, varpå en stat inte kan ange 

begränsade resurser som grund för att inskränka dessa rättigheter. 
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12. Slutsats 

Det kan konstateras att asylsökande omfattas av rättigheterna i samtliga konventioner och 

direktiv, med undantag för rätten till social trygghet och rätten till avlönad anställning 

enligt flyktingkonventionen. Rättigheterna kopplade till social trygghet och rätten till 

arbete som behandlats är inte absoluta och särbehandling av asylsökande är under vissa 

omständigheter inte i strid med principen om likabehandling och diskrimineringsförbuden. 

 Vad gäller förpliktelserna enligt ICESCR är utrymmet att hänvisa till brist på 

tillgängliga resurser för att särbehandla asylsökande jämfört med de egna medborgarna, 

väldigt begränsat. Diskrimineringsförbudet har direkt effekt och huvudregelen är att 

hänvisning till artikel 2 och begränsade tillgängliga resurser inte utgör legitim grund för 

särbehandling av asylsökande. För att en särbehandling på denna grund undantagsvis ska 

anses legitim krävs det att medlemsstaten har gjort alla ansträngningar för att använda alla 

resurser som finns till medlemsstatens förfogande i ett försök att ta itu med och eliminera 

diskriminering som en prioriterad fråga. 

 För att få hänvisa till begränsade resurser för att inte fullt ut realisera aktuella 

rättigheter krävs det att staten ska till fullo utnyttjat sina tillgängliga resurser, vilket 

omfattar såväl resurser inom en stat som från det internationella samfundet. Varpå det 

åligger en skyldighet att fortskrida så snabbt och effektivt som möjligt för att fullt ut 

förverkliga rättigheterna samt förpliktelsen att sträva efter att säkerställa största möjliga 

njutning av dessa rättigheter under rådande omständigheter. 

  En miniminivå där ett grundläggande skydd utifrån rättigheterna ges är extra 

skyddsvärd och i vart fall en del av detta skydd får anses ha absolut karaktär.    

 För att en särbehandling av asylsökande jämfört med de egna medborgarna ska anses 

utgöra diskriminering enligt EKMR, krävs det att de asylsökande kan finna sig i en 

tillräckligt likartad situation som de egna medborgarna. Praxis visar att det inte är något 

absolut krav att inneha ett uppehållstillstånd för att kunna möta detta villkor och det finns 

utrymme för tolkningen att asylsökande som lagligen uppehåller sig inom en stats 

territorium kan anses befinna sig i en tillräckligt likartad situation som statens egna 

medborgare. Staten måste kunna framföra väldigt tunga skäl om särbehandlingen görs på 

grund av nationalitet och inom området för rätten till social trygghet, vilket medför en 

väldigt strikt bedömning.  

 Europadomstolen har accepterat fördelning av knappa resurser och skyddet av 

landets ekonomiska system om det föreligger en ekonomisk börda och en begränsad 

kapacitet av den nationella budgeten som legitima syften för att särbehandla utlänningar i 
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förhållande till medborgare vad gäller rätten till sociala förmåner. Det verkar dock vara av 

betydelse hur mycket tillgångar en medlemsstat har. Det verkar också vara av vikt om det 

rör sig om särskilt resurskrävande tjänster. En stats vanligtvis stora utrymme för tolkning 

när det kommer till åtgärder av social och ekonomisk natur föreligger inte när det gäller 

diskriminering på grund av nationalitet. Trots att en stats begränsade resurser kan anses 

vara ett legitimt syfte för särbehandling kan det utifrån praxis argumenteras för att 

asylsökande i avsaknad av annan stat som kan erbjuda social trygghet kan göra det svårt att 

motivera att inskränkningen är proportionerlig. 

   Vidare får inskränkningar i EKMR göras uteslutande i de syften som tillåts 

för att inskränka rättigheten enligt aktuell artikel. Varpå det får antas att dessa åtgärder är 

nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 

eller till skydd för hälsa eller moral eller för andre personers fri- och rättigheter, om de 

faller under rätten till familje- och privatliv. 

 Detta kan jämföras med att resursmotiverade begränsningar av de asylsökandes 

rättigheter inte verkar kunna hänföras som syfte att främja den allmänna välfärden i ett 

demokratiskt samhälle utifrån ICESCR. Varpå det går att argumentera för att detta därmed 

skulle begränsa denna möjlighet utifrån EKMR. En stat kan således hänvisa till tillgängliga 

resurser för att inskränka asylsökandes rätt till social trygghet enligt EKMR men innefattar 

en väldigt strikt bedömning och möjligheterna får anses väldigt begränsade.  

 Det finns dock ett särskilt skydd som måste tillförsäkras asylsökande, i enlighet med 

skyddet för dessa rättigheterna i ICESCR. Om rättigheten faller under artikel 3 

tillämpningsområde, är förplitkelsen utan tvivel absolut. Varpå en brist på tillgängliga 

resurser, eller andra tänkbara grunder inte har någon relevans. 

 Vad gäller tillhandahållandet av asylsökandes rättigheter föreskrivna i 

mottagandedirektivet är en stat uttryckligen befogad att inom rätten till social trygghet och 

rätten till arbete, utan särskild grund, behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna 

medborgarna. Dock är ju medlemsstaterna i EU fortfarande förpliktade att fullgöra sina 

åtaganden enligt nationell rätt. Vilket kan kopplas tillbaka till de legitima grunderna enligt 

internationell rätt. Varpå det enligt ovan får anses finnas ett exceptionellt begränsat 

utrymme för en stat att kunna göra en sådan hänvisning, om åtskillnaden måste motiveras. 

 Den standard som mottagandedirektivet erbjuder av de aktuella rättigheterna som 

finns stadgade i ICESCR och dessutom kan komma att omfattas och skyddas av EKMR, 

kan tolkas som en inskränkning av dessa, då de uttryckligen tillåter mindre gynnsam 
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behandling än den som tillhandahålls de egna medborgarna. Detta skulle innebära att 

denna inskränkning av asylsökandes rättigheter som mottagandedirektivet tillåter, i sig 

måste vara legitim enligt ICESCR och EKMR. Syftet med åtskillnaden i det gemensamma 

asylsystemet är inte kopplad till fördelning av knappa resurser utan att fastställa normer för 

mottagande av asylsökande och för att förhindra sekundära förflyttningar.
160

 Slingenberg 

hävdar dessutom utifrån bakgrunden till och förhandlingarna inför antagandet av direktiven 

att syftet med åtskillnaden snarare är av invandringspolitiska överväganden för att 

avskräcka ogrundade asylsökanden och för att underlätta återvändande av misslyckade 

asyllansökningar.
161

 Varpå det kan konstateras att grunden för denna inskränkning inte är 

resursmotiverad. Och om det önskas undersökas om denna eventuella inskränkning är 

legitimit får det göras med utgångspunkt i den generella begränsningsregeln, i artikel 4 

ICESCR. Det kan dock konstateras att mottagandedirektivet gör uttryck för att betrygga 

asylsökandes rättigheter i alla fall till den okränkbara internationella minimistandarden. 
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Del IV 

Slutsats och Reflektion 

 

13.1 Kan en stats förmåga avseende dess ekonomiska och admini-

strativa resurser beaktas rättsligt när det gäller asylmottagande? 

Utifrån vad som har konstaterats i kapitel 7 kan inte en stats förmåga avseende dess 

ekonomiska och administrativa resurser beaktas rättsligt när det gäller beviljandet av asyl.  

 Det kan även konstateras enligt föregående kapitel att en stats förmåga avseende dess 

ekonomiska och administrera resurser endast kan beaktas rättsligt i något som får anses 

vara i exceptionella undantagsfall, när det gäller att tillhandahålla ekonomiska och sociala 

rättigheter till asylsökande. Som sagt så krävs det att en stat har gjort alla ansträngningar 

för att använda alla resurser som står till statens förfogande för att begränsade resurser ska 

kunna utgöra skäl för särbehandling och tillåta inskränkningar enligt ICESCR. EKMR 

godtar resursmotiverade syften men ställer krav på att särbehandlingen är proportionerlig 

och att det finns en rimlig koppling mellan de medel som används. Särbehandling på grund 

av nationalitet kräver dessutom att staten lägger fram väldigt tunga skäl, vilket innebär en 

väldigt strikt bedömning. Vidare får rättigheten om den är att hänföra till 

tillämpningsområdet för skydd för privat- och familjeliv, endast inskränkas om det är 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till satens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 

eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.   

 Det kan här konstateras att varken Sverige eller Tyskland, som utgör stora 

mottagarland, kan anses befinna sig i sådant utsatt ekonomisk situation som krävs för att 

kunna åberopa brist på tillgängliga resurser för att inskränka de asylsökandes ekonomiska 

och sociala rättigheter.  

 Även om en stat är befogad att inte tillhandahålla asylsökande ekonomiska och 

sociala rättigheter i samma utsträckning som de egna medborgarna finns det dock en nivå, 

en internationell minimistandard, som enligt sedvanerätten måste tillförsäkras. Vilket 

bekräftas av ESK-kommitténs uttalande om att en stat i vart fall till det yttersta är 

förpliktad att försäkra en miniminivå där ett grundläggande skydd utifrån rättigheterna 

ges, av Europadomstolen uttalande om enigheten om ett särskilt skydd för utsatta grupper 
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och det gemensamma asylsystemets normer i mottagandedirektivet för att ge asylsökande 

en värdig levnadsstandard.  

 Detta skulle kunna kopplas till att rättigheterna på denna nivå närmar sig den 

karaktär som utgör grunden för att vissa rättigheter ges ett absolut skydd, såsom i ICCPR 

och EKMR. Detta resonemang kan stödjas av MMS mot Grekland och Bulgarien
162

 där 

omständigheterna nådde den svårighetsgraden att rätten till en värdig levnadsstandard 

omfattades av tillämpningsområdet för den absoluta rätten i artikel 3 EKMR, samt ESK-

kommitténs kommentar att en stat inte under några som helst omständigheter kan motivera 

brist i att tillförsäkra vissa uppräknade skyldigheter.  

13.2 Bör en stats förmåga avseende dess ekonomiska och administrativa 

resurser beaktas rättsligt när det gäller beviljandet av asyl? 

Vissa rättsregler och rättigheter är så nära sammankopplade till varandra att analogier 

mellan dessa är en adekvat tolkningsmetod för att klargöra dess innebörd och systematisera 

rätten. På detta sätt kommer rätten till asyl försöka placeras in som tillhörande antingen 

medborgerliga och politiska rättigheter eller ekonomiska sociala och kulturella rättigheter. 

 Det kan konstateras att rätten till asyl främst är närmast kopplad till principen om 

non-refoulment. Både rätten till asyl och principen om non-refoulment är led i att skydda 

rätten till liv och det absoluta förbudet mot tortyr. Dessa finns stadgade i artikel 6.1 

respektive artikel 7 i ICCPR. Både rätten till asyl och principen om non-refoulment innebär 

att en stat inte får utvisa eller avvisa en person som då skulle ”utsättas för tortyr eller grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”, (artikel 7 ICCPR).  

 För att rätten till asyl och rätten att inte bli utvisad ska kunna realiseras krävs det att 

vederbörande stat har ett effektivt rättsmedel som kan göra en rättsäker prövning av den 

asylsökandes ansökan om internationellt skydd och göra en adekvat bedömning av 

skyddsbehovet och inte, redan innan prövningen av asyl, avvisa asylsökande. Detta 

resonemang finner stöd i MSS mot Bulgarien och Grekland. Rätten till effektivt rättsmedel 

hänför sig till de medborgerliga och politiska rättigheterna som är stadgad i ICCPR, 2.3.a. 

 Rätten till asyl kan också sägas vara nära sammankopplad med rätten till familjeliv. 

Dublinförordningens ansvarskriterier utgår från att denna rättighet ska vara central och är 

av högst rangordning utifrån bedömningen om var asylansökan ska prövas. Denna rättighet 

har även utgjort grund för stater att tillämpa den diskretionära bedömningen i 

Dublinförordningen och ta på sig ansvaret för asylprövningen. Rätten till privat-och 
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familjeliv går att återfinna i ICCPR artikel 17 som stadgar att ” Ingen får utsättas för 

godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på privatliv, familj…”.  

 Det kan således konstateras att rätten till asyl är nära sammankopplad till många av 

de rättigheter som är att hänföra till de medborgerliga och politiska rättigheterna och som 

är stadgade i ICCPR. Utifrån detta resonemang skulle således även rätten till asyl kunna 

anses vara att hänföra till de medborgerliga och politiska rättigheterna vilket kan användas 

som argument mot att det att de ska få göras beroende av en stats resurser, även om 

rättigheten är kostsam att förverkliga. 

14. Avslutande reflektion och analys av gällande rätt  

Flyktingrätten är i vissa delar att hänföra till de medborgerliga och politiska rättigheterna 

och till vissa delar de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna. I preambeln till både 

ICCPR och ICESCR anges det att konventionsstaterna i överensstämmelse med den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna erkänner visionen om den fria 

människan som åtnjuter frihet från fruktan och nöd.  

 Då asylmottagande generellt betraktas som belastande för mottagarländerna och det 

föreligger en förpliktelse att bevilja asyl och ett absolut förbud mot non-refoulment 

oberoende av tillgängliga resurser, försöker stater istället begränsa möjligheten till att söka 

asyl. I dagsläget kan asyl endast beviljas vid gränsen till eller i en stat. Transportöransvaret 

gör att resebolagen inte låter folk resa utan giltiga resehandlingar. I verkligheten har det 

resulterat i att större delen av de som söker skydd, flyr under ovärdiga förhållanden över 

medelhavet i odugliga båtar med sina livsbesparingar, sina egna och sina familjers liv i 

smugglares händer och många dör på vägen. Först när de tagit sig till denna gräns är staten 

skyldig till behjälpande och att respektera mänskliga rättigheter. Denna konsekvens av 

rättsläget kan inte anses förenligt med syftet till de båda FN-konventionerna som erkänner 

en vision om att människan ska vara fri och åtnjuta frihet från fruktan och nöd. Inte heller 

med den absoluta respekten för liv och förbudet mot tortyr och förnedrande omänsklig 

behandling. 

 Inresevägarna till EU blir således också ett resultat av de reella flyktingvägarna och i 

förhållande till rådande flytkingkris uppges det att så många som 90 % av alla asylsökande 

som tagit sig till Europa under 2015 har kommit in via Grekland. Skulle denna siffra kunna 

bevisas så skulle Grekland, enligt Dublinförordningen, i teorin antagligen kunna göras 

ansvarigt för den större delen av dessa asylprövningar. Nu är det dock fastslaget att 

förhållandena för asylsökande i Grekland är så dåliga att det skulle strida mot ett flertal 
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förpliktelser att återsända de dit. Hade detta dock inte varit fallet skulle Grekland utifrån 

Europas gemensamma asylsystem rent juridiskt kunnat få bära detta ansvar, oberoende av 

den enorma påfrestningen på statens både administrativa och ekonomiska resurser som den 

uppenbarligen inte har kapacitet för. Detta kan starkt ifrågasättas. Det kan väl ändå inte 

vara rimligt att det finns ett rättsligt system som kan resultera i att en stat rent teoretiskt 

kan göras ansvarig för en sådan stor mängd asylsökande, på grund av att asylsökande inte 

har andra fysiska möjliga vägar som i sig är ett resultat av EU:s gränspolitik? Detta rimmar 

inte väl med principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning i artikel 80 i Fördraget 

om Europiska unionens funktionssätt. Inte heller med preambeln till flyktingkonventionen 

som anger att det krävs ett internationellt samarbete för att beviljandet av asyl inte ska 

medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder. 

 Uppdelning mellan rättigheterna i de två konventionerna får trots att rättigheterna 

inte ska ses som hierarkiska, ändå anses återge en konsensus om att vissa rättigheter 

faktiskt är mer skyddsvärda än andra. Det finns uppenbara argument för att rätten till asyl, 

likväl som rätten till liv inte bör få göras beroende av en stats resurser. Det finns dock 

ingen svartvit gräns då rättigheterna, oberoende vilken kategori de tillhör, kan vara lika 

viktiga, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det får ändå anses naturligt att 

de ekonomiska och sociala rättigheterna i större uträckning kan begränsas i avsaknad av 

kapacitet men att en internationell minimistandard åtminstone ska tillgodoses. 

 Det borde dock vara eftersträvansvärt att anpassa det rättsliga systemet så att rätten 

till asyl fortsättningsvis inte kan begränsas i förhållande till resurser, men utan att det 

samtidigt utgör  faktiskt hinder för att kunna åtnjuta asyl. Stater borde se det långsiktiga 

värdet i att ytterligare inskränka sin suveränitet till fördel för att respektera universella 

mänskliga rättigheter i större utsträckning än till territorialgränsen. Och om det ska finnas 

ett fördelningssystem mellan medlemsstaterna som det gör idag, så torde det väl vara 

rimligt att detta system beaktar principen om solidaritet och ansvarsfördelning, samtidigt 

som hänsyn tas till de asylsökandes behov, varpå en orimlig börda i alla fall inte kan falla 

på ett land som inte har motsvarande kapacitet. Både medborgare och asylsökande skulle 

gynnas av detta. Detta för att i bättre utsträckning respektera rätten till liv, rätten till en 

värdig levnadsstandard, rätten till likabehandling och principen om solidaritet och 

ansvarsfördelning, 

”för att uppnå visionen om den fria människan 

som åtnjuter frihet från fruktan och nöd.” 



Kristina Persson  2016-05-23 

62 

 

Källförteckning 

Litteratur 

Battjes, Hemme, European Asylum Law and International Law (Immigration and asylum 

law and policy in Europe ; 8), Brill Academic Publishers, [Elektronisk resurs], 2006, 

[cit.Battjes, European Asylum Law and International Law, 2006]. 

Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, u.4, Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2010, [cit. Bernitz, Europarättens grunder, 2010]. 

Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, u. 5, Nordstedts 

Juridik, Stockholm, 2014, [cit. Bring, Sverige och folkrätten, 2014]. 

Craven, Matthew C. R., The international covenant on economic, social, and cultural 

rights: a perspective on its development, Clarendon Press, Oxford, 1995, [cit Craven, The 

international covenant on economic, social, and cultural rights: a perspective on its 

development, 1995]. 

Fisher, David I, Mänskliga rättigheter – en introduktion, u. 5, Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2009, [cit. Fisher, Mänskliga rättigheter – en introduktion, 2009]. 

Hathaway, James C & Foster, Michelle, The law of refugees, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2014, [cit. Hathaway, The law of refugees, 2014]. 

Odello, Mark & Seatzu, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, (The 

Law, Process and Practice), Routledge, New York och Abingdon, Oxon, 2013, [cit. 

Odello, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2013]. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, u. 3, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2015. [cit. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015]. 

Seidlitz, Madelaine, Asylrätt, 1 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, [cit. Seidlitz, 

Asylrätt, 2014]. 

Slingenberg, Lieneke, The Reception of Asylum Seekers under International Law, Hart 

Publishing, Ox-ford, 2014, (Studies in International Law), [cit. Slingenberg, The Reception 

of Asylum Seekers under International Law, 2014, ]. 

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 

ställning, u. 2, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1996, [UNHCR Handbok, 1996]. 



Kristina Persson  2016-05-23 

63 

 

Weissbrodt, David, The human Rights of Non-citizens, Oxford University press, Oxford, 

2008, [cit. Weissbrodt, The human Rights of Non-citizens, 2008]. 

Vetenskapliga artiklar  

Farmer, Alice, Non-Refoulment and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror Measures that 

Threaten Refugee Protection, Georgetown Immigration Law Journal no. 1: 1, 2008, [cit. 

Farmer, Non-Refoulment and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror Measures that Threaten 

Refugee Protection, 2008]. 

Allain, Jean, The jus cogens Nature of non‐refoulement, Int J Refugee Law (2001) 13 (4): 

533-558 doi:10.1093/ijrl/13.4.533, 2001, [cit. Allain, The jus cogens Nature of non‐

refoulement, 2001]. 

Elektroniskt material 

Anna Kinberg Batra & Ulf Kristersson, debattartikel, Begränsa välfärden för de med 

tillfälligt uppehållstillstånd,(DN), debattartikel, ” http://www.dn.se/debatt/begransa-

valfarden-for-de-med-tillfalliga-uppehallstillstand/ ”, publicerad 2016-01-20, hämtad 

2016-01-20. 

Council of Europe Portal, Chart of signatures and ratifications of Treaty 005 Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Status as of 20/05/2016, 

(coe.int),”http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR“, hämtad 2016-05-20. 

Dane, Louise, Bryter Tyskland mot E-rätten, (wordpress), blogginlägg, 

”https://louisedane.wordpress.com/2015/08/26/bryter-tyskland-mot-eu-ratten/#_ftn1”, 

publicerad 2015-08-26, hämtad 2016-04-14. 

Erik Melin, nyhetsartikel, En miljon flyr via Turkiet under 2016, (DN), 

”http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22093196.ab”, publicerad 2016-01-15, hämtad 

2016-05-14. 

European Parliament, Migrants: MEPs endorse search and rescue rules to prevent further 

deaths at sea, (European Parliament News), pressmeddelande, 

“http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140217IPR36236/Migrants-MEPs-

endorse-search-and-rescue-rules-to-prevent-further-deaths-at-sea”, publicerad 2014-02-20,  

hämtad 2016-01-14. 

http://www.dn.se/debatt/begransa-valfarden-for-de-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
http://www.dn.se/debatt/begransa-valfarden-for-de-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=e5uKbPDR
https://louisedane.wordpress.com/2015/08/26/bryter-tyskland-mot-eu-ratten/#_ftn1
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22093196.ab
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140217IPR36236/Migrants-MEPs-endorse-search-and-rescue-rules-to-prevent-further-deaths-at-sea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140217IPR36236/Migrants-MEPs-endorse-search-and-rescue-rules-to-prevent-further-deaths-at-sea


Kristina Persson  2016-05-23 

64 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm, (Sveriges Domstolar), pressmeddelande, 

”http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-

pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-stoppar-overforingar-till-Ungern/”, publicerad 

2016-03-02, hämtad 2016-04-15. 

Noll, Gregor, (youtube), panelsamtal, 

https://www.youtube.com/watch?v=pw1LkuPOZWY, publicerad 2015-12-16, hämtad 

2015-05-21. 

Joakim Ruist, Transportöransvaret är inte frågan, (bloggspot), blogginlägg, 

”http://joakimruist.blogspot.se/2015/09/transportoransvaret-ar-inte-fragan.html”, 

publicerad 2015-09-10, hämtad 2016-04-22. 

Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund, Antalet flyktingar måste få diskuteras, (DN), 

debattartikel, ”http://www.svd.se/antalet-flyktingar-maste-fa-diskuteras”,publicerad 2015-

02-04, hämtad 2016-04-14. 

Mia Holmgren, Ögonvittnen: Gränsvakter sköt flyktingar, (DN), 

”http://www.dn.se/arkiv/varlden/ogonvittnen-gransvakter-skot-flyktingar/ ”, publicerad 

2016-05-11, hämtad 2016-05-11. 

Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 2000-2015 , 

statistik,”http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/146003

6885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf”, hämtad 2016-05-14. 

Migrationsverket, Migrationsverket - mitt i världen 2015, fakta, 

”http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-

migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html”, senast uppdaterad 2016-02-15 

hämtad 2016-05-14.  

Moa Kärnstrand, Ett års väntan på asylutredning, (DN), 

”http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-vantan-pa-asylutredning/”, publicerad 2016-05-

03, hämtad 2016-05-14. 

Regeringen, En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, (regeringen.se), 

regerings skrivelse, 

”http://www.regeringen.se/contentassets/e06586224da849519c38ade9df0c17d1/en-

http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-stoppar-overforingar-till-Ungern/
http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-stoppar-overforingar-till-Ungern/
https://www.youtube.com/watch?v=pw1LkuPOZWY
http://joakimruist.blogspot.se/2015/09/transportoransvaret-ar-inte-fragan.html
http://www.svd.se/antalet-flyktingar-maste-fa-diskuteras
http://www.dn.se/arkiv/varlden/ogonvittnen-gransvakter-skot-flyktingar/
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-vantan-pa-asylutredning/
http://www.regeringen.se/contentassets/e06586224da849519c38ade9df0c17d1/en-nationell-handlingsplan-for-de-manskliga-rattigheterna


Kristina Persson  2016-05-23 

65 

 

nationell-handlingsplan-for-de-manskliga-rattigheterna“, publicerad 2002-01-24, hämtad 

2016-05-20.  

Rättschef migrationsverket,(LIFOS migrationsverkets rätts- och landinformationssystem), 

rättslig kommentar, 

”http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36851”, publicerad 

2016-03-03, hämtad 2016-04-15. 

Kodex om Schengengränserna, (eur-lex.europa.eu), rättsakt, tillgänglig via ”http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14514&from=EN”, hämtad 

2016-05-21. 

Sara Skyttedal, Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar,(DN), debattartikel, 

"http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/ ”, 

publicerad 2014-08-29, hämtad 2016-04-14. 

Susanne Lynch, New EU rules to protect migrants outlaw ‘pushback’ operations, 

nyhetsartikel,“http://www.irishtimes.com/news/world/europe/new-eu-rules-to-protect-

migrants-outlaw-pushback-operations-1.1765530”, publicerad 2014-04-18, hämtad 2016-

04-14. 

Tysklands rättsliga dokument om beslutet att tills vidare pröva alla ansökningar från 

Syrien, Verfahrensregelung zur Aussetzung des Dublinverfahrens für  syrische 

Staatsangehörig, ”http://www.internationales-zentrum-friedberg.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/69_AUSSETZUNG_DUBLINVERFAHREN_SYRIEN.PDF ”, publicerad, 2015-08-21, 

hämtad 2016-05-21. 

UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 

1967 Protocol, (unhcr.org),“http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html”, hämtad, 2016-05-20. 

United Nations Treaty Collection, (UNTC), 

”https://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&lang=en ” hämtad 2016-05-20. 

UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, 

(UNHCR), November 1997, “ http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html”, 

publicerad 1997-11, hämtad 2016-02-19. 

http://www.regeringen.se/contentassets/e06586224da849519c38ade9df0c17d1/en-nationell-handlingsplan-for-de-manskliga-rattigheterna
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36851
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14514&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14514&from=EN
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/
http://www.irishtimes.com/news/world/europe/new-eu-rules-to-protect-migrants-outlaw-pushback-operations-1.1765530
http://www.irishtimes.com/news/world/europe/new-eu-rules-to-protect-migrants-outlaw-pushback-operations-1.1765530
http://www.internationales-zentrum-friedberg.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/69_AUSSETZUNG_DUBLINVERFAHREN_SYRIEN.PDF
http://www.internationales-zentrum-friedberg.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/69_AUSSETZUNG_DUBLINVERFAHREN_SYRIEN.PDF
http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
https://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html


Kristina Persson  2016-05-23 

66 

 

Konventioner  

Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

Internationell konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 

Konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter 

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

bestraffning 

Konvention angående statslösa personers rättsliga ställning 

Stadga för internationella domstolen 

Wienkonventionen om traktaträtten 

Deklarationer och förklaringar 

FN:s förklaring om territoriell asyl 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

Wiendeklarationen  

Allmänna kommentarer 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 

3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14 

December 1990, E/1991/23, [cit. General Comment No. 3, (Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights), 1993]. 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 

14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), 11 

Augusti 2000, [cit. General Comment No. 14, (Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights), 2000]. 



Kristina Persson  2016-05-23 

67 

 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 

18: The Right to Work (Art. 6 of the Covenant), 6 February 2006, E/C.12/GC/18,  [cit. 

General Comment No. 18, (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 2006]. 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 

19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), 4 February 2008, E/C.12/GC/19, 

[cit. General Comment No. 19, (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 

2008]. 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 

20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), [cit. General Comment 

No. 20, (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 2009]. 

Limbergsprinciperna 

Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, 1987, [cit. Limburg Principles]. 

EU-rätt 

Primärrätt 

Amsterdamfördraget 

Fördraget om Europiska unionen 

Fördraget om Europiska unionen funktionssätt 

Sekundärrätt 

Förordningar 

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

gemenskapskodex om gränspassage för personer, [cit. kodex om Schengengränserna] 

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av 

förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 

passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är 

undantagna från detta krav, [cit. viseringsförordningen] 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om 

införande av en gemenskapskodex om viseringar, [cit. viseringskodex] 



Kristina Persson  2016-05-23 

68 

 

Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 och direktiv 

2001/51/EG om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om 

tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om 

kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva 

en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person 

har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning), [cit. Dublinförordningen] 

Direktiv 

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

mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning), [cit. 

Mottagnandedirektivet] 

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] 

Rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av 

asylsökande i medlemsstaterna, (upphävd) 

Svenska källor 

Utlänningslag SFS 2005:716 [cit. UtlL] 

Kommittédirektiv 2016:8, Lagliga vägar för att söka asyl i EU 

Rättsfallsförteckning 

Europadomstolen  

Bankovic och andra mot Belgien och 16 andra medlemsstater klagomål nr 52207/99 

(Europadomstolen, 12 december 2001) 

Amuur mot Frankrike klagomål nr 19776/92 (Europadomstolen, 25 juni 1996) 

Andrejeva mot Lettland klagomål nr. 55707/00 (Europadomstolen, 18 februari 2009) 

Bah mot Storbritannien klagomål nr 56328/07 (Europadomstolen, 27 september 2011) 

Belgian Linguistic case klagomål nr 1474/62 et al (Europadomstolen, 23 juli 1968) 

Burden mot Storbritannien klagomål nr 13378/05, (Europadomstolen, 29 april 2008) 
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Gayusuz mot Österrike klagomål nr 17371/90, (Europadomstolen, 16 september 1996) 

Luczak mot Poland klagomål nr 77782/01 (Europadomstolen, 27 november 2007) 

M.S.S. mot Belgien och Grekland, klagomål nr 30696/09 klagomål nr 30696/09 

(Europadomstolen, 21 januari 2011) 

Okpisz mot Tyskland klagomål nr 59140/00 (Europadomstolen, 25 oktober 2005) 

Ponomaryovi mot Bulgarien klagomål nr 5335/05 (Europadomstolen, 21 juni 2011) 

Rasmussen mot Danmark klagomål nr 8777/79 (Europadomstolen 28 november 1984) 

Savez crkava Rijec zivota med flera mot Krotaien klagomål nr 4498/08 (Europadomstolen, 

9 december 2010) 

Stec med flera mot Storbritannien klagomål nr. 65731/01 och 65900/01, 

(Europadomstolen, 6 juli 2005) 

T.I mot Storbritannien klagomål nr 43844/98 (Europadomstolen, 7 mars 2000) 

EU-domstolen 

Förenade målen C-411/10 N.S. och C-493/10 M.E. med flera (EU-domstolen, 21 december 

2011). 

Migrationsöverdomstolen 

MIG 2007:8 

MIG 2010:18  

MIG 2010:21  


