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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
65,6 miljoner. Det är antalet människor i världen som idag beräknas vara på flykt undan 

förföljelse, konflikter och våld. Faktum är att aldrig förr har så många människor tvingats 

lämna sina hem.1 Av dessa 65,6 miljoner bedöms 21,3 miljoner människor vara flyktingar. 

Även om majoriteten (84%) av dessa flyktingar söker sig till eller tvingas uppehålla sig i 

närheten av konfliktområdena, kommer resan för en del flyktingar inte sluta där.2  Vissa 

kommer att söka sig bortom det land som angränsar till deras ursprungsland eller som 

passeras (tredjeland), i syfte att ansöka om skydd någon annanstans (destinationsland). 

Bakom detta kan det dölja sig många olika, och i grunden rationella skäl.3 Det kan handla om 

att tredjelandet inte erbjuder skydd, att levnadsförhållanden är undermåliga, att landet inte 

respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, att beviljandegraden för flyktingar är låga 

eller att personen har familj eller annan starkare anknytning till destinationslandet.4  

 Utvecklade länder har å sin sida – bl.a. mot bakgrund av ekonomiska kriser samt en 

alltmer omfattande ”säkerhetsdiskurs” – sedan 1970-talet utvecklat metoder och policys för 

att hindra och hålla tillbaka asylsökandes möjlighet att lämna in sin asylansökan.5 Sådana 

restriktiva åtgärder innefattar fysiska metoder som taggtråd, gränsvakter, båtpatrullering, 

vallgravar, kameraövervakning etc. Men också rent administrativa åtgärder som tillämpning 

av visumkrav, transportöransvar6, samt nekande till ett asylförfarande med hänvisning till att 

skydd kan erhållas annanstans.7 Det är det sistnämnda som är föremål för närmare granskning 

i denna studie.8  

 För flyktingen som överkommit taggtråd, gränsvakter, visumkrav och 

transportöransvar innebär hänvisning till att skydd kan erhållas annanstans att denne kan 

nekas tillgång till en prövning i sak samt återsändas till annat (tredje)land som anses inneha 

                                                
1 UNHCR, Global Trends 2016, s. 2.  
2 Närmare bestämt 84 % av alla flyktingar under UNHCRs mandat. Se vidare UNHCR Global Trends 2016, s. 2. 
3 Med ursprungsland avses i denna uppsats det land från vilket flyktingen flyr. Med destinationsland åsyftas det 

land till vilket flyktingen söker sig för att ansöka som skydd. Tredjeland är det land som sökande passerar på 
väl till destinationslandet. 

4 Legomsky, 2003, s. 568f.  
5 Se Hurwitz, 2009, s. 9ff.  
6 Detta medför att transportörer kan åläggas betalningsansvar för person som saknar pass eller tillstånd, och som 

kommit till destinationslandet med hjälp av transportörens färdmedel. Se rådets direktiv 2001/51/EG av den 
28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985.  

7 Se Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 369-380 & 390ff; Hathaway, 2005, s. 290-300.  
8 Notera att frågan om att skydd redan erhållits annanstans (första asylland), även om tätt förknippat med säkert 

tredjeland, inte är föremål för närmare granskning i denna studie, se istället Legomsky, 2003, s. 563 och 
Costello, 2005, s. 35.  
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det primära ansvaret för att pröva asylansökan, trots att flyktingen befinner sig inom 

destinationslandets territorium. Detta bygger ofta, men inte alltid, på att sökande transiterat 

genom tredjeland och därför anses böra söka skydd där.9 Ur ett internationellt perspektiv 

varierar tillämpningen och implementeringen av säkra tredjeländer. Inte sällan tillämpas 

begreppet10  genom att regeringar förbereder en lista på länder som genom en ”generisk 

bedömning” anses vara säkra. Bedömande myndigheter kan då neka tillgång till 

asylförfarande med hänvisning till att sökande exempelvis på grund av transit borde ha sökt 

skydd i detta ”säkra” tredjeland. Begreppet kan implementeras unilateralt, exempelvis genom 

att i lagstiftning uppställa krav för då visst land ska anses säkert och då ansökan kan avvisas 

eller nekas prövning. Implementering kan också ske bilateralt, vilket är fallet i ett avtal 

mellan USA och Kanada som kräver att asylsökande söker asyl i det första landet av dessa två 

som denne anländer till. Begreppet säkra tredjeländer kan slutligen också implementeras 

multilateralt vilket Dublinförordningen11 är ett exempel på. Förordningen medför, med några 

undantag, att sökande förväntas ansöka om asyl i det första landet inom Europeiska Unionen 

(EU) som den anländer till.12  

 Även om tillämpningen av säkra tredjeländer kan spåras tillbaka till 1980-talet har de 

senaste årens ökande antal asylsökande medfört en renässans för dess tillämpning.13 Inom en 

EU-rättslig kontext symboliseras detta tydligast av EU-Turkiet avtalet som slöts den 18 mars 

2016, vilket bl.a. lade fast att alla irreguljära migranter som anlände till Grekiska öar skulle 

återsändas till Turkiet. Avtalet byggde på att Turkiet kunde ses som ett säkert tredjeland.14 

Grekland kom också senare att dels implementera regler vilket möjliggjorde tillämpning av 

begreppet säkert tredjeland, dels deklarera Turkiet som säkert tredjeland.15 Även länder som 

Ungern har tillämpat begreppet säkra tredjeländer genom att deklarera bl.a. Serbien som ett 

säkert tredjeland. Detta mötte kritik eftersom 99 % av alla asylsökande som ansökte om asyl i 

Ungern passerade just Serbien – dessa kunde med grund i Serbiska genomresan återsändas dit 

                                                
9 Foster, 2008, s. 64.  
10 På engelska the concept of safe third countries. I uppsatsen används, i enlighet med definitionen i 

asylprocedurdirektivet, benämningen begreppet säkra tredjeländer.  
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 

för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat.  

12 Foster, 2008, s. 64f; Legomsky, 2003, 575; Hathaway, 2005, s. 293f.  
13 Hurwitz, 2009, s. 45. Se Europeiska rådet, [https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-

council/2017/06/22-23/] 2018-02-03 där Europeiska unionens råd uttalar behovet av att sluta 
återvändandeavtal med tredjeländer.  

14 Europeiska rådet, uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016; Statewatch, Analysis: Why Turkey is Not 
a “Safe Country”, s. 9.   

15 Ekathimerini, [http://www.ekathimerini.com/205708/article/ekathimerini/news/hot-spot-work-intensifies-as-
greece-agrees-to-recognize-turkey-as-safe-country], 2018-03-20.   
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utan att Ungern prövade deras ansökan i sak.16 I ett EU-rättsligt perspektiv regleras begreppet 

säkra tredjeländer i asylprocedurdirektivet17 som syftar till att fastställa miniminormer för 

medlemsstaternas asylförfaranden vid beviljande eller återkallande av internationellt skydd.  

Samtidigt står flyktingar och asylsökande inte rättslösa i den internationella rätten. 

Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (allmänna förklaringen) 

stadgar en grundläggande rätt att söka samt åtnjuta asyl från förföljelse. Av möjligen ännu 

större (rättslig) betydelse är Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och 

Protokollet angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen samt New York-

protokollet). Flyktingkonventionen definierar vem som är att anse som flykting men stadgar 

också ett förbud mot att återsända flykting till förföljelse (principen om non-refoulement).18 

Detta förbud uttrycks därutöver i ett antal andra konventioner, varav av särskilt vikt för denna 

studie samt ur ett europeiskt perspektiv är det förbud mot refoulement som följer av artikel 3 i 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR).  

Frågan uppstår därför hur begreppet säkra tredjeländer förhåller sig till den 

internationella rätten att söka samt åtnjuta asyl. Vad inbegriper rätten till asyl? Vilka 

skyldigheter har stater gentemot asylsökande i detta avseende? Måste asylsökande söka asyl 

vid första säkra landet de anländer till? Vad är att anse som ett säkert land och hur ska en 

sådan bedömning genomföras? Dessa frågor är viktiga eftersom följderna av att en 

asylsökande utsätts för refoulement kan vara irreversibla, eller som ledamoten Bridge 

noterade i brittiska överhuset:  

The most fundamental of all human rights is the individual’s right to life and when 
an administrative decision under challenge is said to be one which may put the 
applicant’s life at risk, the basis of the decision must surely call for the most anxious 
scrutiny.’19  

 
 
 
 

                                                
16 AIDA, [http://www.asylumineurope.org/news/30-03-2017/hungary-adopts-list-safe-countries-origin-and-safe-

third-countries], 2018-03-01.    
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd 
18 Se vidare avsnitt 2.2 nedan.   
19 Bugdaycay v Secretary of State for the Home Department (1987), 263 i Costello, 2005, s. 36.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att studera och redogöra för begreppet säkra tredjeländer som det 

definierats i EU:s asylprocedurdirektiv samt att analysera hur dessa bestämmelser förhåller 

sig till rätten till asyl i internationell rätt. Särskilt analyseras Europadomstolens praxis 

gällande artikel 3 EKMR samt dess betydelse i förhållande till tillämpningen av säkra 

tredjeländer.  

 

Följande frågor ligger till grund för uppsatsen.  

1. Vad innebär rätten till asyl enligt internationell rätt?  

2. Vilka krav uppställer det EU-rättsliga regelverket vid tillämpning av begreppet säkert 

tredjeland? Detta innefattar i huvudsak två frågor:  

a. Vilka krav ställs för att ett land ska anses som säkert tredjeland?  

b. Hur ska bedömning om säkert tredjeland genomföras?  

3. Hur förhåller sig det EU-rättsliga regelverket om säkra tredjeländer till rätten till asyl i 

internationell rätt, och särskilt till artikel 3 EKMR?    
 
1.3 Metod och material  
I syfte att besvara frågeställningarna i uppsatsen har en folkrättslig samt EU-rättslig metod 

tillämpats. Innehållet i dessa metoder samt det material som i huvudsak legat till grund för 

uppsatsen redogörs för nedan. Inledningsvis beskrivs också för vissa metodologiska 

(rättsdogmatiska) utgångspunkter som är grundläggande i denna studie. Även om den 

rättsdogmatiska metoden främst förknippas med svensk rätt är det enligt min mening viktigt 

att kort redogöra för rättsvetarens uppgift och hur frågan om ”gällande rätt” har tillämpats i 

denna uppsats.  

 

1.3.1 Rättsdogmatiska utgångspunkter  
Den metodologiska ansatsen som i huvudsak tillämpats i denna uppsats är vad som kan 

betecknas som en rättsdogmatisk metod. Det förefaller som att uppfattningen om vad denna 

rättsdogmatiska metod egentligen inbegriper skiftar i samma utsträckning som det finns 

rättsvetare.20 Det finns därför skäl att kort redogöra för de metodologiska utgångspunkterna 

som ligger till grund för uppsatsen innan jag går in på den mer specifika redogörelsen 

gällande metod samt material. 

                                                
20 Se exv. Kellgren & Holm, 2007, s. 47 och Sandgren, 2015, s. 43.   
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Uppgiften för rättsdogmatiken består enligt Jareborg i en ”vetenskaplig rekonstruktion av 

rättssystem”.21 Detta inbegriper att beskriva samt systematisera gällande rättsregler utifrån ett 

antal auktoritativa och allmänt accepterade rättskällor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 

samt doktrin. 22  Pernezick har bland annat beskrivit det rättsdogmatiska syftet som ”att 

framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag”.23  Det 

handlar vidare om att analysera och tolka dessa auktoritativa källor i syfte att kunna uttala sig 

om gällande rätt - något som ofta inbegriper ett uttalande om hur en rättsregel ska uppfattas i 

en viss situation eller tillämpas med avseende på ett visst konkret problem. Att det härvidlag 

talas om en rekonstruktion av en rättsregel eller rättssystem ska inte uppfattas som att 

rättsvetaren enbart upptar sig med att söka redan existerande svar. Istället ska det förstås som 

att rättsvetaren genom kreativ analys skapar nya lösningar som inte tidigare ”rekonstruerats” i 

syfte att lösa rättsliga problem.24  

Ett av de viktigaste verktygen som rättsvetaren har till sitt förfogande är den 

rättsvetenskapliga argumentationen. Denna argumentation är varierande och kan inrikta sig på 

att systematisera, utveckla begrepp, analysera argument och lösningar, utveckla läror och 

principer samt kritiskt granska rättsläget etc.25 Som Svensson framhåller behöver inte den 

rättsvetenskapliga argumentationen, till skillnad från dess yrkespraktiska motsvarighet, enbart 

leda till påvisandet av en slutlig ståndpunkt. Den rättsdogmatiska forskningen kan genom sin 

analys tvärtom visa på olika ståndpunkter och dess för- och nackdelar ur ett visst eller flera 

olika perspektiv.26   

 Som Jareborg påtalat inbegriper all vetenskaplig forskning en strävan efter att finna 

svar och bättre lösningar. 27  Det gäller också rättsdogmatiken. Detta medför i sin tur att 

rättsdogmatiken kan vara kritisk och ifrågasättande - en rättsdogmatiker behöver således inte 

stanna vid frågan om gällande rätt.28 Detta kan exempelvis ske genom att med de slutsatser 

som dragits om gällande rätt påvisa att rättsläget är bristfälligt eller på annat sätt bör ändras. 

Det kan också handla om att påvisa motstridigheter och oförenligheter mellan delar av praxis 

eller lagstiftningen. 29  

                                                
21 Jareborg, 2004, s. 4.  
22 Sandgren, 2015, s. 43. 
23 Peczenik, 2005, s. 249.  
24 Kleineman, 2013, s. 26.  
25 Sandgren, 2005, 651f.   
26 Svensson, 2014, s. 219-220.   
27 Jareborg, 2004, s. 4. 
28 Jmf Sandgren, 2016, s. 724.  
29 Kleineman, 2013, s. 39.  
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Jag skulle därför vilja benämna den grundläggande metoden som tillämpas i denna uppsats 

för en kritisk rättsdogmatisk metod. Metoden som tillämpas i denna uppsats eftersträvar att 

såväl beskriva som systematisera gällande rätt vad avser säkra tredjeländer. Detta genomförs, 

som beskrivs nedan, med grund i erkända rättskällor ur ett internationellt samt EU-rättsligt 

perspektiv. Emellertid avser jag inte att stanna där. Det handlar också om att utreda 

motstridigheter i regelverken samt oförenligheter i de regelverk som analyseras.  

 
1.3.2 Folkrättsliga metoden 
Vad utgör rättsligt bindande normer inom den internationella rätten och hur ska deras innehåll 

tolkas och fastställas? Även om det inte råder fullständig enighet om dessa frågor brukar den 

naturliga utgångspunkten, i beskrivandet av folkrättens auktoritativa rättskällor, vara artikel 

38 i Internationella domstolens (ICJ) stadga.30  

Enligt artikel 38(1)a-c utgör internationella överenskommelser, internationell 

sedvanerätt samt allmänt erkända rättsgrundsatser primära rättskällor. Av artikel 38(a)d 

framgår vidare att rättsliga avgöranden och den folkrättsliga doktrinen utgör subsidiära 

rättskällor som kan tillämpas som ”hjälpmedel för fastställande av gällande rätt”. 

 Med internationella överenskommelser avses traktat, konventioner och andra 

överenskommelser - oaktat rubricering31 - där stater avsett att skapa en bundenhet under 

internationell rätt. Det är således avsikten som är avgörande för om det är fråga om en 

bindande internationell norm eller inte.32 De traktaten som är av särskilt intresse i denna 

studie är flyktingkonventionen samt EKMR. Flyktingkonventionen är det enskilt viktigaste 

bindande internationella instrumentet i förhållande till flyktingar och innehåller bl.a. kriterier 

för fastställande av flyktingskap samt förbud mot refoulement.33 Vad gäller EKMR analyseras 

särskilt artikel 3 med fokus på praxis i förhållande till förbudet mot refoulement. Även om 

detta förbud återfinns i andra konventioner (inklusive flyktingkonventionen) är 

Europakonventionen av särskilt intresse dels då Europadomstolen utövar rättslig kontroll över 

konventionens tillämpning och det dels finns en möjlighet för enskilda människor att föra 

talan i Europadomstolen.34  

                                                
30 Något som delvis har att göra med den höga status som Haagdomstolen åtnjuter. Se vidare Bring m.fl., 2014, 

s. 27.  
31 ICJ har härvidlag uttryckt att terminologin inte är en bestämmande faktor för att avgöra karaktären av en 

internationell överenskommelse. Se vidare South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia V. 
South Africa) (Preliminary Objections) 1962, ICJ Rep, 319, 331.  

32 Opeskin m.fl, 2012, s. 58. Notera vidare formuleringen i artikel 38(1)1-c ICJ; ”Uttryckligen erkända”, 
”godtagen”  och ”erkända.  

33 Diesen, 2012, s. 108f.  
34 Danelius, 2015, s. 19f.  
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Av särskild vikt för denna studie är reglerna om tolkning av traktater som återfinns i 

artikel 31-33 wienkonventionen om traktaträtten (wienkonventionen).35 Artikel 31(1) stadgar 

inledningsvis att ett traktat ska tolkas ärligt (in good faith) i ”överensstämmelse med den 

gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av 

traktatens ändamål och syfte”. Rubriceringen ”Allmän regel om tolkning” antyder att det är 

fråga om en tolkningsmetod och inte flera tolkningsmetoder. Denna metod består emellertid 

av tre samverkande komponenter: den grammatiska (ordalydelse), den systematiska (kontext) 

samt den teologiska (ändamål och syfte).36 Det är inte fråga om en hierarki där kontext, syfte 

och ändamål enbart ska tillämpas om inte den grammatiska lydelsen kan utrönas. Istället ska 

det förstås som en logisk progression där man inleder med ordalydelsen för att sedan sätta 

denna i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens syfte och ändamål.37 Målet är att 

skapa en förståelse av konventionstexten, och för att göra detta måste texten läsas i sin 

kontext och mot bakgrund av dess syfte.  

Av artikel 31(2) framgår att i sammanhanget ska ingå såväl preambel38 och bilagor 

som andra överenskommelser som upprättats mellan parterna i samband med traktatens 

ingående. Även efterföljande överenskommelser och praxis ska beaktas vid tolkning av traktat 

enligt artikel 31(3).  

Artikel 32 anger att förarbeten till traktat samt andra omständigheter vid dess ingående 

kan tillämpas som supplementära tolkningsmedel. Dessa ska emellertid enbart tillämpas för 

att bekräfta den tolkning som framkommit vid tillämpning av artikel 31, om det fortfarande 

råder oklarhet eller om en sådan tolkning leder till ett resultat som är uppenbart orimligt eller 

oförnuftigt. Hur traktatens syfte och ändamål ska fastställas framgår däremot inte av 

Wienkonventionen. Hathaway hävdar att en utgångspunkt för tolkningen av syfte och 

ändamål bör vara förarbeten (travaoux préparatoires)39 till konventionen. Det är dock viktigt 

att skilja på värdet av uttalanden varom det rått konsensus och uttalanden som enbart 

återspeglar en eller fåtal parters syn.40  Förarbeten måste alltid tolkas med stor försiktighet. 

Uppgiften ligger här i att skapa en förståelse av de historiska intentionerna samtidigt som 

konventionen ska sättas i ett modernt sammanhang. Traktat ska på så sätt ses som levande 

                                                
35 Notera att artikel 31 och 32 i Wienkonventionen anses kodifiera sedvanerätt, vilket medför att 

tolkningsmetodiken även är tillämpbar på konventioner som slutits före att Wienkonventionen trädde i kraft 
1980 samt på stater som inte ratificerat Wienkonventionen. Se Battjes, 2006, s. 14f.  

36 Aust, 2013, s. 208f; Hathaway, 2005, s. 49f.  
37 Aust, 2013, s. 208f & Battjes, 2006, s. 16.  
38 Med preambel avses inledningen till traktaten.   
39 Se Aust, 2013, s. 218 för genomgång av vilka dokument som normalt ingår i travaux preparatoires.  
40 Hartaway menar här att förarbeten är supplementära i det avseendet att de tillhandahåller bevis om ett traktats 

gängse mening, se vidare Hathaway, 2005, s. 58f.  
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dokument som måste tolkas i ljuset av dagens förhållanden samt de sociala och legala 

förändringar som tagit plats.41  

En rättskälla som återkommer frekvent i denna uppsats är FN:s flyktingkommissariats 

(UNHCR) och FN:s flyktingkommissariats Exekutivkommittés (EXCOM) kommentarer, 

analyser och riktlinjer. Även om dessa dokument är icke-bindande instrument tillmäts de stor 

betydelse i denna studie. UNHCR har enligt artikel 35 flyktingkonventionen till uppgift att 

vaka över flyktingkonventionen. Med grund i att UNHCR har erkänts uppgiften att övervaka 

flyktingkonventionen får också organets ställningstaganden och riktlinjer särskild relevants 

vid tolkning av flyktingkonventionen. EXCOM består idag av 102 av FN:s medlemsstater och 

antar varje år skyddsslutsatser (Conclusions on International Protection). Slutsatserna är inte i 

sig juridiskt bindande men har en viktig vägledande roll. Detta främst eftersom slutsatserna 

antas enhälligt av EXCOM:s alla medlemmar. I enlighet med artikel 31(3)a i 

wienkonventionen är EXCOMs slutsatser således att ses som efterföljande överenskommelser 

som indikerar en viss avsikt.42 Mot bakgrund av detta läggs i denna studie särskilt betoning i 

de fall då EXCOM uttalat sig i viss fråga gällande tolkning av flyktingkonventionen.  

Som ovan har sagts är folkrättslig doktrin samt rättsliga avgöranden att anse som 

hjälpmedel vid fastställande av gällande rätt. Dessa utgör därmed bevismedel för huruvida en 

viss rättsregel blivit del av internationell lag men är i sig inte att anse som rättskällor. Med 

rättsliga avgöranden avses avgöranden från internationella, regionala samt nationella 

domstolar. Nationella avgöranden anses generellt vara av mindre vikt men deras betydelse får 

vägas efter de särskilda omständigheter som föreligger det enskilda fallet. Detsamma får 

också anses gälla för den folkrättsliga doktrinen43  

Den folkrättsliga doktrinen upptar en viktig roll i denna studie. Detta innefattar 

litteratur, akademiska artiklar samt rättsliga kommentarer. Doktrinen har tillämpats mot 

bakgrund av att rätten till asyl ut ett internationellt perspektiv är en mycket omfattande 

rättsfråga. Doktrinen har därför använts i syfte att finna vägledning och ”orientera” mig i de 

internationella regelverken. Därutöver har de argument som vissa författare fört fram i frågor 

som rör denna uppsats beskrivits samt ibland använts som grund för diskussion. I de fall då 

jag har hänvisat till internationella förarbeten (travaux préparatoires) har uttalanden hämtats 

indirekt via doktrin. Anledningen är att det i många fall redan finns flertalet analyser och 

kommentarer till förarbeten som i vissa fall kan vara mycket omfattande.  

                                                
41 Hathaway, 2005, s. 62f; Opeskin m.fl, 2012, s. 73.  
42 Diesen, 2012, s. 113ff; Battjes, 2006, s. 20.  
43 Opeskin m.fl, 2012, s. 83. 



13 
 

Vad gäller rättsliga avgöranden har Europadomstolens praxis analyseras särskilt i 

denna studie. Europadomstolen har till uppgift att övervaka EKMR. Domstolens avgöranden 

är enligt artikel 46 bindande för parterna i målet. Domstolen ser dock sin roll som att tolka, 

skydda samt utveckla Europakonventionen. Stater har också kommit att erkänna 

Europadomstolens praxis såsom bindande även i de fall då de inte är parter i målet. 44   

Europadomstolens praxis har således stor betydelse för att avgöra vad som utgör gällande 

konventionsrätt enligt artikel 3 EKMR. I denna uppsats har analyserats de domar som har 

särskild relevans i förhållande till tillämpningen av säkra tredjeländer. Dessa domar redogörs 

för i avsnitt 4.  

 

1.3.3 EU-rättsliga metoden    
Den Europeiska Unionen och EU-rätten utgör en särpräglad och autonom rättsordning i 

förhållande till folkrätten. Det får betydelse för vilka rättskällor som är relevanta för denna 

studie samt hur dessa ska tolkas .45  

Den unionsrättsliga normhierarkin indelas vanligen i primärrätt och sekundärrätt. 

Primärrätten omfattar de mest grundläggande regelverken och är överordnad sekundärrätten. 

Hit hör Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), tillhörande protokoll och bilagor samt EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan/stadgan). Till skillnad från andra 

internationella fördrag är de EU-rättsliga fördragen bindande för medlemsstaterna samt 

enskilda i förhållande till de rättigheter man kan göra gällande.46 Allmänna rättsprinciper har 

en stark ställning som rättskälla inom EU-rätten och anses ha en överordnad roll i förhållande 

till sekundärrätten.47 Till sekundärrätten hör förordningar, direktiv och beslut som utfärdats 

med stöd av 288 EUF-fördraget. Även internationella avtal som EU sluter med tredjeland 

eller internationell organisation brukar hänföras till sekundärrätten. Utöver dessa bindande 

rättskällor finns ett antal icke-bindande källor som kan tjäna som vägledning vid uttolkning av 

de bindande rättskällorna. Hit kan hänföras förarbeten, generaladvokatens förslag till 

avgörande samt EU-rättslig doktrin. 48 EU-domstolen har enligt artikel 19.1 EU-fördraget till 

uppgift att ”säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen”. 

Domstolen rättspraxis har därför en stor betydelse som rättskälla och anses vara central vid 
                                                
44 Battjes, 2006, s. 23.  
45 Reichel, 2013, s. 109; Battjes, 2006, s. 33.  
46 Se Bergström & Hettne, 2014, s. 19-29; Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 179f.  
47 De flesta allmänna rättsprinciper finns kodifierade i fördragen eller stadgan och är då att anse som primärrätt. 

Se Mål c-101/08 p.63 där domstolen uttalar att allmänna principer har samma ställning som fördragen.  
48 Hettne & Eriksson, 2011, s. 40ff.  
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sidan av den skrivna primär- och sekundärrätten .49 Tyvärr är EU-domstolens rättspraxis inom 

asylrätten inte särskilt utvecklat vilket inneburit vissa svårigheter vid tolkning av EU-rättslig 

primär- samt sekundärrätt. Exempelvis är en fråga som diskuteras i den juridiska litteraturen 

innebörden av rätten till asyl enligt artikel 18 i stadgan, något som redogörs för i avsnitt 2.3. 

Det bör också noteras att det i studien vid några tillfällen i samband med tolkning av 

asylprocedurdirektivet refereras till nationella avgöranden. Hänvisning i sådana fall ska ses 

som exempel på tillämpning och inte något som har en rättslig betydelse vid tolkning av 

direktivet. 

Att EU-rätten är att anse som en egen rättsordning som skiljer sig från övriga 

internationella rätten får också betydelse vid tolkningen av ovannämnda rättskällor. En 

konsekvens av detta är exempelvis att Wienkonventionen inte är tillämplig vid tolkning av 

primär- eller sekundärrätt.50 Domstolens metod vid uttolkning av unionsrätt skiljer sig därför 

från den som tillämpas vid tolkning av internationella traktat. Vid tolkning av enskilda 

bestämmelser är de viktigaste tolkningsprinciperna: tolkning enligt ordalydelse, systematisk 

tolkning, syftestolkning samt teleologisk tolkning. Vid den systematiska tolkningen beaktas 

särskilt hur bestämmelsen är uppbyggd, bestämmelsens placering i rättsakten, bestämmelsens 

förhållande till andra rättsakter etc. Det handlar således om att sätta bestämmelsen i en 

kontext, något som kan vara särskilt användbart när det exempelvis uppstår oförenligheter 

mellan olika rättsregler.51 Syftestolkning innebär att bestämmelsens syfte och bakgrund ska 

beaktas. Stöd kan hämtas från fördragsbestämmelser som anger unionsrättsliga mål och 

syften. Vid tolkning av sekundärrättsliga bestämmelser kan ingressen beaktas i denna 

bedömning. Som Bernitz & Kjellgren skriver bör ingressen, trots att den formellt inte är 

juridiskt bindande, noga beaktas då denna kan bistå vid tolkningen av rättsakter. 52  Den 

teologiska tolkningen ska främst tillämpas när en bestämmelse trots tillämpning av 

ovanstående tolkningsmetoder framstår som oklar eller orimlig. EU-domstolen beaktar härvid 

grundläggande mål och medel samt allmänna principer som kan ha utvecklats inom området. 

EU-domstolen har exempelvis uttalat att varje unionsrättslig bestämmelse måste tolkas mot 

bakgrund av EU-rätten som helhet där hänsyn ska tas till EU-rättens syften.53 

 

 

                                                
49 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 181f; Hettne & Eriksson, 2011, s. 40f.  
50 Battjes, 2006, s. 42.  
51 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 185f; Hettne & Eriksson, 2011, s. 167f. 
52 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 187f; Hettne & Eriksson, 2011, s. 167f. 
53 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 186f; Hettne & Eriksson, 2011, s. 168f. 
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2 Rätten till skydd internationellt och inom EU 
 
2.1 En rätt att söka och åtnjuta asyl?    
Vad menar vi när vi använder termen asyl och asylrätt? Åligger det ett ansvar för stater att 

bevilja asyl och kan individer göra gällande en rätt till asyl?  

Asyl har som koncept djupa anor och ”rätten till fristad” kan spåras tillbaka till 

antikens Grekland och Romerska riket. 54  Begreppet asyl har emellertid ingen entydig 

definition i internationella sammanhang.55 Som vi kommer att se nedan tillämpas begreppet 

asyl i rättsliga instrument men definieras sällan. I den rättsliga litteraturen har Institut de droit 

internationals56 definition från 1950 tillämpats i stor utsträckning.57 Asyl definieras därvid 

som ”the protection which a State grants on its territory or in some other place under the 

control of certain of its organs, to a person who comes to seek it”.58 Själva funktionen av asyl 

är följaktligen ”protection” eller skyddet från skada som ges från en stat till en individ som 

drabbats av fara. Wikrén menar att asyl avser normalt en ”varaktig fristad mot politisk 

förföljelse”. 59 Gil-Bazo pekar vidare på att det som särskiljer asylrätten är dess varaktighet, 

vilket skulle inbegripa en rätt till varaktig vistelse.60  Asylrätten som koncept kan därför 

specificeras och sägas inbegripa rätt till ett varaktigt skydd mot fara uppkommen inom en 

annan stats jurisdiktion 61 , något som i praktiken ofta medför rätt till vistelse eller 

uppehållstillstånd.62 Frågan är emellertid vad denna asylrätt enligt den internationella rätten 

inbegriper samt vilka skyldigheter och rättigheter som en sådan asylrätt medför för stater samt 

individer.  

 
2.1.1 Allmänna förklaringen  
En naturlig utgångspunkt för den internationella asylrätten är artikel 14.1 i FN:s allmänna 

förklaring som stadgar att ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från 

förföljelse”. Artikeln deklarerar således dels en rätt att söka asyl63, dels en rätt att åtnjuta asyl. 

                                                
54 Goldman & Martin, 1983, s. 309.  
55 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 355. 
56 Internationell sammanslutning av rättslärda som verkar för studier och utveckling av internationell rätt. Se 

vidare Institut De Droit International (IDI) [http://www.idi-iil.org/] 2018-01-05.   
57 Goldman och Martin, 1983, s. 309; Battjes, 2006, s. 5f.  
58 Institute of International Law (5th Commission), Sept 1950, art 1; Gil-Bazo, 2015, s. 3f; Goldman & Martin, 
1983, s. 309.  
59 Wikren & Sandesjö, 2014, s. 31.  
60 Gil-Bazo, 2015, s. 9. Se också UNHCR:s exekutivkommitté slutsats nr 85 p. n där EXCOM pekar på vikten av 

hållbara lösningar som en del av syftet med asylrätten.  
61 Se vidare om jurisdiktion i Hathaway, 2005, s. 160.  
62 Se vidare Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 357f.  
63 Rätten att söka måste självklart tolkas som rätten till ett förfarande eller rätten till en bedömning. Se 

Legomsky, 2003, s. 613.  
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Bestämmelsen ger emellertid ingen rätt för enskilda att beviljas eller erhålla asyl. Ett sådant 

förslag diskuterades under utarbetandet av förklaringen, som inledningsvis också innehöll en 

formulering som innebär rätt att beviljas asyl. Formuleringen kom senare att ersättas med det 

vagare uttrycket ”åtnjuta” - bland annat för att undvika att genom bestämmelsen ålägga stater 

skyldigheter.64 Skillnaden mellan att beviljas och åtnjuta asyl får här förstås som att rätten till 

det förstnämnda medför en rätt till uppehållstillstånd och varaktig vistelse samt skydd. Vad 

gäller den sistnämnda rätten menar Edwards att uttrycket åtnjuta åtminstone implicerar ett 

minimiskydd för asylsökande som tagit sig till en stats territorium att dra nytta av (”benefit 

from”) eller åtnjuta asyl.65 Andra har argumenterat för att artikeln medför en processuell 

rättighet (”rätten att söka”) där individer ges rätten till ett asylförfarande, och ålägger en 

motsvarande skyldighet å stater att tillhandahålla ett asylförfarande. Detta återspeglas, som vi 

kommer att se nedan, i principen om non-refoulement. Gammeltoft-Hansen & Gammeltoft-

Hansen menar dock att det föreligger skillnader mellan rätten till ett förfarande enligt artikel 

14 och non-refoulement –något som bland annat visar sig genom tillämpningen av principen 

om säkra tredjeländer. 66 Även om det inte råder någon oenighet om tolkningen enligt ovan 

synes det inte råda någon tvekan om att artikeln bekräftar den redan då gällande rätten för 

stater att, om de så önskar, bevilja asyl inom ramen för deras statssuveränitet utan att detta 

betraktas som en illvillig eller ovänlig handling gentemot andra stater. 67   

Den observanta läsaren har förmodligen redan här uppmärksammat att allmänna 

förklaringen är just en förklaring och ingen bindande konvention, vilket medför att stater inte 

är rättsligt bundna av den allmänna förklaringen.68 Noll har gått så långt som att benämna 

artikel 14 i allmänna deklarationen för värdelös som juridiskt argument.69 Det är förvisso 

riktigt att allmänna förklaringen inte är en erkänd primär rättskälla enligt internationell rätt 

men det föreligger trots detta skäl att nyansera Nolls påstående något. Den allmänna 

förklaringen har erkänts av nästan alla stater i världen och ger utryck för de mest basala och 

av nästan hela världen allmänt erkända grundvärderingar. Dessa värderingar kan sägas utgöra 

                                                
64 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 358f; Gammeltoft-Hansen & Gammeltoft-Hansen, 2008, s. 445f.  
65 Edwards, 2005, 302f. Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 358f; Edwards synes här tar sikte på principen om 

non-refoulement.  
66 Gammeltoft-Hansen & Gammeltoft-Hansen, 2008, s. 446. Det synes mig som att författarna syftar på att en 

eventuell rätt enligt artikel 14 skulle förhindra en tillämpning av begreppet om säkra tredjeländer utan att 
asylansökan prövats i sak.  

67 Gil-Bazo, 2015, s. 7f; Edwards, 2005, s. 300.  
68 Edwards, 2005, s. 301; Battjes, 2006, s. 8.  
69 Noll, 2012, s. 183.  
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den internationella rättens moraliska ryggrad och utgör ofta grunden för olika konventioner.70 

EXCOM har också uttalat att:  

…the institution of asylum, which derives directly from the right to seek and enjoy 
asylum set out in Article 14 (1) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, 
is among the most basic mechanisms for the international protection of refugees.71  

 
Dessutom ligger artikel 14 också till grund för den främsta internationellt bindande 

överenskommelsen på flyktingområdet72: 1951 års flyktingkonvention.  

 

2.1.2 Flyktingkonventionens betydelse   
1951 års flyktingkonvention är den enda bindande internationella konventionen med 

universell tillämpning som tar direkt sikte på flyktingars rättsställning. Flyktingkonventionen 

reglerar bland annat vem som är att anse som flykting, vilka rättigheter och skyldigheter som 

flyktingar har i tillflyktslandet samt vilka skyldigheter som stater har gentemot flyktingar. 

Artikel 1.A.2 i flyktingkonventionen samläst med New York-protokollet73 stadgar att 

en flykting är en person som uppfyller följande villkor: 

… 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 eller hon 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, befinner sig utanför det land, 
vari han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på 
grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar återvända dit.   
 

Läsaren bör notera att en flykting definieras som en person som uppfyllt ovanstående krav 

och inte en person som formellt erkänts som flykting. UNHCR har uttryckt detta som att:  

En person är flykting enligt 1951 års konvention när han uppfyller de kriterier som 
fastställs i definitionen. Detta sker med nödvändighet innan hans flyktingskap har 
fastställts formellt. Det är inte erkännandet av flyktingskapet som gör honom till 
flykting. Erkännandet utgör endast en förklaring om att han är det. Han blir inte 
flykting på grund av erkännandet utan han blir erkänd därför att han är flykting.74   

 

                                                
70 Se Gammeltoft-Hansen & Gammeltoft-Hansen, 2008, s. 442f; Edwards, 2005, s. 298.  
71 UNHCR:s exekutivkommitté slutsats nr 82 punkt b.   
72 UNHCR Note on International Protection, 25 may 2008, p. 7-8.  
73 Flyktingkonventionen omfattade ursprungligen enbart händelser som inträffat i Europa före den 1 januari 1951 

eller i Europa och ”annorstädes” före de 1 januari 1951. Genom 1967 års New York-protokoll togs den 
geografiska samt tidsmässiga begränsningen som tidigare hade gällt, bort.   

74 UNHCR:s Handbok p. 28. 
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Det faktum att det är de faktiska omständigheterna som ligger till grund för flyktingskap och 

inte erkännandet i sig innebär att varje asylsökande också är eventuell flykting. Stater som 

inte behandlar asylsökande i enlighet med flyktingkonventionen riskerar därför att undanhålla 

en potentiell flykting rättigheter som denne är legalt berättigad till. Detta medför i sin tur att 

asylsökande måste behandlas under antagandet att de är flyktingar fram till att deras status har 

avgjorts.75  

Genom artiklarna 2-34 förbinder sig konventionsstater att bland annat tillerkänna 

flyktingar ett antal grundläggande civila, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter såsom 

religionsfrihet, diskrimineringsförbud, föreningsrätt, rätt till utbildning, rätt till non-

refoulement etc. Av den definition som återgetts ovan framgår att ett grundläggande krav för 

flyktingskap är att personen ”…befinner sig utanför det land, vari han eller hon är 

medborgare”. Med andra ord krävs att personen befinner sig utanför sitt eget hemland för att 

internationellt skydd ska kunna träda i kraft.76 För att flyktingen ska kunna åberopa och göra 

gällande de mest grundläggande konventionsrättigheterna krävs också att denne befinner sig 

inom en konventionsstats jurisdiktion.77 Rättigheterna som tillkommer flyktingar påverkas 

därutöver av längden och karaktären på flyktingens vistelse i staten inom vilkens jurisdiktion 

denne befinner sig.78 De flesta bestämmelser kräver att flyktingen inte bara befinner sig inom 

en stats jurisdiktion utan också inom dess territorium.79   

Flyktingkonventionen stadgar emellertid ingen rätt för flyktingar att resa in eller 

någon skyldighet för konventionsstater att ge asyl.80 Det har argumenterats för att rätten att 

söka och åtnjuta asyl existerar implicit i flyktingkonventionen. Stern anser exempelvis att det 

är svårt att förstå idén med en flyktingkonvention innehållandes rättigheter som ingen kan 

göra gällande.81 Den franska delegaten uttalade under konventionsförhandlingarna att ”[the] 

right to asylum was implicit in the Convention, even if it was not explicitly proclaimed 

therein, for the very existence of refugees depended on it”.82 Man kan mycket riktigt ställa sig 

frågan om poängen med en konvention som ingen kan åberopa. Det är dock, enligt min 

                                                
75 UNHCR, Note on International Protection, 31 August 1993, p.11; Hathaway, 2005, s. 159.  
76 UNHCR:s Handbok p. 88.   
77 Se artikel 3, 13, 16.1, 20, 22, 29, 33 och 34 i flyktingkonventionen som inte ställer krav på karaktären av 

vistelsen. 
78 Detta framgår av ordalydelsen i artiklarna med formuleringar såsom: ”befinna sig inom deras territorier”, ”på 

vars område flyktingen vistas”, ”lovligen vistas inom statsområde” etc. Se också Hathaway, 2005, s. 154f.  
79 Normal överensstämmer jurisdiktion och territorium men inte alltid. Se vidare Hathaway, 2005, s. 161 och 

166.  
80 Battjes 2006, s. 10; Noll, 2012, s. 185f; UNHCR:s handbok p. 25 .   
81 Se exv. Edwards, 2005, s. 298-301; Stern, 2014, s. 58f. Detta finner också viss stöd i UNHCR:s 

exekutivkommitté slutsats nr 82 punkt b.   
82 GoodWin-Gill & McAdam, 2007, s. 362.  
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mening, problematiskt att i fråga om internationella traktat tala om implicita eller icke-

uttalade avsikter på en närmast meta-teleologisk nivå. Av förarbeten till flyktingkonventionen 

framgår vidare att explicita förslag till rätten till asyl diskuterades men lämnades utan åtgärd. 

Det faktum att försök till efterföljande bindande konventioner med avsikt att stadga en rätt till 

asyl har misslyckats talar också emot en sådan existerande implicit rätt till asyl enligt 

flyktingkonventionen.83  

En annan sak är att rätten att söka asyl (i meningen rätten till ett förfarande eller rätten 

till ett beslut) mycket väl kan föreligga enligt flyktingkonventionen. Edwards har exempelvis 

argumenterat för att rätten att söka asyl är underförstådd i flyktingkonventionen.84 Det synes 

också som allmänt erkänt bland konventionsstater att rättvisa och effektiva asylförfaranden är 

ett grundläggande element i en fullständig tillämpning av konventionen.85 EXCOM har bl.a. 

betonat behovet av respekt för asylrätten samt att detta inbegriper: ”access, consistent with the 

1951 Convention and the 1967 Protocol, of asylum-seekers to fair and effective procedures 

for determining status and protection needs”.86  

Rätten att söka asyl är således ett implicit krav på så sätt att det är genom rätten till ett 

asylförfarande som stater kan identifiera och särskilja dem som är i behov av internationellt 

skydd. Grundläggande i detta avseende är att bedömningen om flyktingskap måste grunda sig 

på individuella omständigheter och en enskild bedömning. Som UNHCR har uttalalat är 

fastställandet av flyktingskap ”framför  allt en fråga om att göra en bedömning av vad den 

sökande har anfört snarare än att bedöma den rådande situationen i hans hemland.”87 

Därutöver medför artikel 1 (flyktingdefinition) tillsammans med artikel 33 (non-refoulement) 

att asylsökande måste ges tillgång till ett asylförfarande i syfte att avgöra flyktingens status 

och undvika refoulement.88 Detta leder oss in på den enskilt viktigaste bestämmelsen vad 

gäller rätten att söka asyl och i viss mån även åtnjuta den, dvs. principen om non-refoulement.  

 

                                                
83 Se Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 362ff för genomgång av de försök som gjorts att stadga rätten till asyl. 

Se också Wikren & Sandesjö, 2014, s. 31.  
84 Edwards, 2005, s. 300 som också hänvisar till artikel 13.2 Allmänna förklaringen samt 12.2 ICCPR som 
stadgar att  ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”.  
85 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 81 punkt h.  
86 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 82 punkt d (ii).  
87 UNHCR:s handbok, p. 37 och p. 43 . 
88 Edwards, 2005, s. 301f.  
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2.2 Non-refoulement - En rätt till asyl?  
2.2.1 Enligt flyktingkonventionen  
Termen non-refoulement härstammar ursprungligen från franska refouler och betyder att driva 

tillbaka eller hålla tillbaka. 89  Principen om non-refoulement är den internationella 

flyktingrättens grundbult och tar sikte på att förhindra utvisning av person till en stat där 

denne riskerar fara för liv eller hälsa. Principen är kodifierad i ett antal internationella 

instrument och utgör idag internationell sedvanerätt. 90  Förbudet mot refoulement innebär 

enligt artikel 33.1 flyktingkonventionen att:  

Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting 
till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, 
religion, nationalitet, tillhörig- het till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. 

 
Eftersom en flykting är en person vars omständigheter uppfyller de kriterier som ställs i 

flyktingkonventionen och inte med nödvändighet en person som formellt erkänts som flykting 

följer det att principen om non-refoulement också är tillämplig på asylsökande. 91  Detta 

medför i sin tur att en stat som utan att pröva en ansökan från en person som anger sig vara 

flykting eller skyddsbehövande avser utvisa personen riskerar sända personen till förföljelse 

och därmed bryta mot artikel 33 flyktingkonventionen. Det finns sålunda ett implicit krav 

inbyggt i bestämmelsen som medför att stater har ansvaret att pröva en individs status. 

Ovanstående medför också att asylsökande är skyddade mot refoulement fram till dess att de 

erhållit ett slutligt avslagsbeslut om deras ansökan om flyktingstatus. 92  Av artikelns 

ordalydelse framgår vidare att bestämmelsen inte är föremål för territoriella begräsningar 

vilket innebär att den omfattar handlingar där stater utövar jurisdiktion.93  

Vad gäller för de asylsökande som inte tagit sig in i territorier utan står vid 

landsgränsen? Har stater ett ansvar för att ta emot och ge flyktingar tillgång till territoriet 

enligt non-refoulement? Enligt Hathaway kan stater neka tillgång till territoriet så länge det 

inte finns en verklig chans för att nekandet leder till att flyktingen utsätts för förföljelse.94 

Goodwin-Gill har å andra sidan argumenterat för att det är lönlöst att fortsätta diskussionen 

om non-refoulements betydelse i detta avseende, särskilt eftersom stater genom praxis 

                                                
89 NE [https://www.ne.se/ordböcker/#/search/norstedts-stora-fr-sv?q=refouler], 2018-01-10. Se också Goodwin-

Gill & McAdam, 2007, s. 201.  
90 Se exv. UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application […], 26 January 2007, p. 15. Notera att 

jag inte berör principen som internationell sedvanerätt här.  
91 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 6 (c).   
92 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 85 (q) samt UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 99(i). 
93 Se Hathaway, 2005, s. 314.  
94 Hathaway, 2005, s. 301.  
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accepterat att non-refoulement inträder så fort asylsökande presenterar sig inom territoriet 

eller vid landsgränsen.95 Det föreligger enligt min mening klart stöd för att non-refoulement 

omfattar avvisande vid gränsen. EXCOM har exempelvis vid ett flertal tillfällen uttryckt att 

”In all cases the fundamental principle of non-refoulement including non-rejection at the 

frontier-must be scrupulously observed.” samt att det finns ett behov av att ”…admit refugees 

into the territories of States, which includes no rejection at frontiers without fair and effective 

procedures for determining status and protection needs”.96 Även om man följer Hathaways 

argumentationslinje är det svårt att se hur det skulle vara förenligt med non-refoulement att 

avvisa asylsökande vid gränsen utan att pröva ansökan om asyl i sak. Det är svårt eller nära 

omöjligt att utesluta en verklig fara för förföljelse utan att pröva de enskilda omständigheter 

som åberopas. Det faktum att asylsökande måste behandlas som flyktingar fram till dess att 

ett de förklarats icke vara det medför således att de också har en rätt att inte avvisas vid 

gränsen utan att åtminstone få tillgång till ett förfarande för bedömning av behovet av skydd. 

Det bör slutligen också poängteras att non-refoulement inte enbart inbegriper återsändanden 

till ursprungslandet utan till vilket annat land som helst där en person liv eller frihet hotas på 

grund av konventionsgrunder.97  

 

2.2.2 Övriga konventioner  
Principen om non-refoulement uttrycks vidare i artikel 3 Konventionen mot tortyr och annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen): 

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. 

Enligt artikel 1 i tortyrkonventionen omfattar begreppet tortyr:  

…varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller 
psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla 
information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom 
för en gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått 
eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som 
har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller 
lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en 
offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det 
allmänna. 

 

                                                
95 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 208.  
96 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 22 II.2 samt UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 85 (q).  
97 Se UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application […], 26 January 2007, p. 7-8.  
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Därutöver uttrycks principen indirekt i ett antal konventioner. Artikel 7 i FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR) stadgar att: ”Ingen får utsättas för tortyr eller 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Artikeln stadgar inte ett 

uttryckligt förbud mot non-refoulement men bestämmelsen har tolkats som ett indirekt 

förbud.98 Förbudet är också mer omfattande än artikel 3 tortyrkonventionen eftersom förbudet 

inte bara omfattar tortyr utan också grym, omänsklig eller förnedrande behandling.  

På europeisk regional nivå och av särskild vikt för EU:s del är Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Konventionen innehåller ingen rätt att söka asyl eller erhålla asyl99 med stadgar 

enligt artikel 3 att ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning.”100 Av Europadomstolens praxis framgår vidare att artikeln också omfattar 

ett förbud mot utvisning till länder där personen skulle löpa en reell risk att utsättas för tortyr 

eller omänsklig eller förnedrande behandling, dvs. non-refoulement.101 Det innebär att stat (A) 

som utvisar anses indirekt ansvarig för den grymma behandling som den utvisade riskerar 

utstå i annan stat (B), oaktat om staten (B) är part till Europakonventionen eller inte. 

Bestämmelsen fundamentala vikt understryks av det faktum att bestämmelsen är absolut och 

inga undantag medges.102 Artikeln omfattar i likhet med ovannämnda konventioner också ett 

förbud mot chain-refoulement eller indirekt refoulement. Detta innebär förbud för stat (A) att 

utvisa till stat (B) från vilken personen i sin tur riskerar bli avvisad eller utvisad till tortyr, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i stat (C). Ansvaret för stat (A) 

inträffar oavsett om stat (B) är part till konventionen eller inte.103  

 Vad som utgör behandling i strid med artikel 3 och hur denna bedömning ska 

genomföras i förhållande till begreppet säkra tredjeländer utvecklas i kapitel 4. Vi ska här 

nöja oss med att konstatera att Europadomstolen härvidlag slagit fast att: 

According to the Court’s well-established case-law, ill-treatment must attain a 
minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The 
assessment of this minimum level of severity is relative; it depends on all the 
circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and 
mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim.104   

 
                                                
98 Se Human Rights Committee, General Comment, Nr. 31, 26 May 2004, p. 12.  
99 Se Europadomstolens dom i Vilvarajah m.fl mot Storbritannien den 30 oktober 1991, § 102 samt Dijk, 2006, s. 

427.  
100 Nedan benäms sådan behandling i strid med artikel 3 som illabehandling.  
101 Se Danelius, 2015, s. 92f. och Dijk, 2006, s. 429.  
102 Se Europadomstolens dom i Saadi mot Italien den 28 februari 2008, § 127 och Bernadette m.fl., 2014, s. 169.  
103 Se Europadomstolens beslut i T.I mot Storbritannien den 7 mars 2000.   
104 Europadomstolens dom i Irland mot Storbritannien den 18 januari 1978, § 162.  
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Slutligen bör också noteras att skyddet enligt artikel 3 EKMR har ett bredare 

tillämpningsområde än vad som gäller enligt artikel 33 flyktingkonventionen. Artikel 3 utgår 

enbart vid karaktären av behandlingen och förutsätter bl.a. inte att det finns en 

förföljelsegrund (ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 

åskådning).105  

 

2.3 Rätten till skydd inom EU 
Grunden för EU:s asylrättsliga politik återfinns i artikel 78-80 EUF-fördraget. Enligt artikel 

78 ska Unionen: 

…utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd 
i syfte att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare som har behov av 
internationellt skydd och att säkerställa principen om ”non-refoulement”.  

 
Därutöver framgår av samma artikel att asylpolitiken ska överensstämma med 

flyktingkonventionen samt New-York protokollet och med andra tillämpliga fördrag. Enligt 

artikel 79 i EUF-fördraget ska EU utforma en gemensam invandringspolitik bl.a. i syfte att i 

alla lägen säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna samt en rättvis 

behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna.  

 Vidare ska enligt artikel 18 i rättighetsstadgan:  

Rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 
28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning 
och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. 

Stadgan ska enligt artikel 6.1 EU-fördraget ha samma rättsliga värde som fördragen och är 

således att anse som primärrätt, dvs. det krävs att sekundärrätten ska vara i enlighet med 

stadgan. 106  Stadgan ska emellertid inte på något sätt utöka unionens befogenheter. 107 

Därutöver ska stadgan enbart tillämpas när unionen eller medlemsstaterna tillämpar 

unionsrätten. Det innebär således att stadgan enbart är tillämplig i alla fall som regleras av 

unionsrätten men inte i övrigt.108  

Gil-Bazo har argumenterat för att artikel 18 ska tolkas som en rättighet riktad mot 

enskilda snarare än mot medlemsstater. Enligt Gil-bazos mening innebär rätten till asyl i 

stadgan också en rätt att beviljas asyl. Detta skulle således medföra en mer omfattande rätt än 

                                                
105 Dijk et. al, 2006, s. 439.  
106 Se Gil-Bazo, 2008, s. 34ff.  
107 Se 51.2 rättighetsstadgan samt artikel 6.1. 2 st. EU-fördraget.    
108 Se artikel 51.1 rättighetsstadgan samt C-617/10 Åkerberg Franssson, § 19.  
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rätten att söka och åtnjuta asyl enligt artikel 14 Allmänna förklaringen. 109 Denna rätt till asyl, 

argumenterar hon vidare, är tillämplig på alla som är i behov av internationellt skydd i 

enlighet med internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter såsom Flyktingkonventionen 

och EKMR.110 

Artikel 19 i stadgan innehåller därtill ett förbud mot dels kollektiva utvisningar, dels 

refoulement.111 Artikeln 19 motsvarar det folkrättsliga regleringen som räknades upp i avsnitt 

2.2 ovan, dvs. artikel 3 tortyrkonventionen, artikel 14 CCPR samt artikel 3 EKMR. Vad gäller 

kollektiva utvisningar är utvisningar där ursprung, medborgarskap, uppehållsort eller liknande 

legat som enda grund för utvisningen förbjudna. Således förutsätter artikeln att en enskild 

bedömning genomförs av personens rätt att uppehålla sig på territoriet. Detta medför dock ej 

att förenklande förfaranden skulle vara förbjudet.112  

EU-domstolen har uttalat att det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) 

grundas, i enlighet med bl.a. artikel 78 EUF-fördraget och artikel 18 Stadgan, på en 

fullständig och total tillämpning av flyktingkonventionen och en försäkran om att ingen 

kommer att skickas tillbaka till en plats där han eller hon riskerar att förföljas. 113 

Generaladvokat Bot uttalade i målet Abdida att:  

…grunden för det gemensamma europeiska asylsystemet är att enskilda som fruktar 
förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åsikter eller tillhörighet 
till en viss grupp i samhället eller som löper risk för allvarlig skada i sitt 
ursprungsland måste ges ett skydd som deras land inte, eller inte längre, kan 
garantera, antingen på grund av att landet avsiktligt medverkar till sådana handlingar 
eller att landet saknar förmåga att förhindra dem.114 

 
Att artikel 18 uttalar en rätt till asyl i enlighet med flyktingkonventionen är enligt min mening 

något motstridigt eftersom rätten till asyl är, som vi har sett ovan, ett bredare begrepp och 

innefattar ett vidare skydd än det skydd som tillhandahålls enligt flyktingkonventionen. Det 

går således inte att likställa en rätt till asyl med skydd enligt flyktingkonventionen. Frågan om 

rätten till asyl enligt EU-rättslig primärlagstiftning är delvis öppen för tolkning. Tyvärr har 

EU-domstolen till dags datum inte klargjort dess betydelse. Som jag har angett ovan är 

emellertid stadgan inte avsett att utöka unionens behörighet utan att enbart bekräfta redan 

                                                
109 Gil-Bazo, 2008, s. 45-50. 
110 Gil-Bazo, 2008, s. 52.  
111 Se också artikel 4 rättighetsstadgan som stadgar ett förbud mot tortyr.  
112 Lebeck, 2016, s. 250f.  
113 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S och M.E, § 75.  
114 C-562/13 Abdida, förslag till avgörande, GA Bot, § 68.   
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gällande rättigheter, varför det kan vara svårt att lägga den till grund för en vidare en tolkning 

av rätten till asyl.   

Oavsett hur tolkningen ovan utfaller är det tydligt att en rätt till asyl återfinns inom 

EU:s sekundärrätt. I unionsrätten återspeglas rätten till asyl bl.a. genom att flyktingar ska 

beviljas flyktingstatus och att subsidiärt skyddsbehövande115 ska beviljas status som subsidiärt 

skyddsbehövande, enligt artikel 13 och 18 i skyddsgrundsdirektivet116. En av de rättigheter 

som medföljer en sådan statusförklaring för dessa två kategorier är rätten till 

uppehållstillstånd enligt artikel 24.  

 
2.4 Sammanfattningsvis   
Av ovanstående kan ett antal slutsatser dras. Inledningsvis är det av vikt att betona de 

grundläggande men viktiga skillnaderna mellan asyl som institution, flyktingrätten samt non-

refoulement.  

Rätt till asyl förstås här i teoretisk mening som en positiv rättighet för enskilda och en 

skyldighet för stater att tillåta skyddsbehövande tillträde till territorium, ge tillgång till ett 

förfarande för bedömning av status samt att erbjuda ett varaktigt skydd. Asyl har därmed en 

bredare funktion men inbegriper till ett minimum såväl flyktingrätten som principen om non-

refoulement. Rätten till asyl härleds utifrån den icke-rättsligt bindande artikel 14 i allmänna 

förklaringen som i sig har en funktion och betydelse som moralisk grundbult och 

utgångspunkt i den internationella asylrätten. Detta finner stöd bl.a. i EXCOM:s och 

UNHCR:s frekventa hänvisning till artikel 14. Bestämmelsen stadgar en uttrycklig rätt att 

söka asyl  men inte en rätt för enskilda att erhålla asyl.  

Flyktingkonventionen stadgar inte heller en explicit rätt för enskilda att erhålla asyl 

men fyller likväl en essentiell funktion i asylrätten. Medan vissa författare förefaller vilja 

tolka in en implicit rätt att beviljas asyl i flyktingkonventionen är det, som visats ovan, lite 

som talar för ett sådant synsätt. Istället är det faktum att en flykting anses som flykting redan 

på grund av att denne uppfyllt kriterierna i artikel 1 flyktingkonventionen och inte på grund 

av att denne erkänts formellt som flykting som har störst betydelse i fråga om staters 

                                                
115 Som subsidiärt skyddsbehövande anses, enligt artikel 2 (f) Skyddsgrundsdirektivet, den som löper en verklig 

risk att lida allvarlig skada vid återsändande. Allvarlig skada utgörs, enligt artikel 15 Skyddsgrundsdirektivet 
av a) dödsstraff eller avrättning, eller b) tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 
av en sökande i ursprungslandet, eller c) allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på 
grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.  

116 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/eu av den 13 december 2011 om normer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 
status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, 
och för innehållet i det beviljade skyddet. 
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skyldigheter gentemot asylsökande. Artikel 1 tillsammans med artikel 33 ålägger ett ansvar 

för stater att erbjuda tillgång till ett förfarande i syfte att fastställa huruvida personen är 

flykting samt om dennes liv eller frihet skulle hotas vid utvisning till annan stat. Detta i 

kombination med att ansvaret inträder redan när asylsökande befinner vid gränsen medför att 

asylsökande har rätt att söka skydd, rätt till ett asylförfarande där deras status kan bedömas 

samt rätt till att inte återsändas till land där deras liv eller frihet skulle vara hotat på grund av 

konventionsgrund.  

Emellertid ska den sistnämnda rättigheten inte förväxlas med vad som ovan definierats 

som en rätt till asyl. Rätten att inte återsändas är, till skillnad från asyl, ett tillfälligt skydd som 

upphör i samma stund som hotet bedöms ha upphört. Den medför således ingen skyldighet för 

stater att bevilja uppehållstillstånd, även om det i realiteten är vad många stater gör. Därutöver 

tar flyktingkonvention enbart sikte på vissa typer av hot som måste ha orsakats på grund av 

konventionsgrunder.  

Ur ett EU-rättsligt perspektiv förefaller skyddet vara något mer långtgående. Särskilt 

intressant är det faktum att EU-domstolen har uttalat att CEAS grundas, i enlighet med bl.a. 

artikel 78 EUF-fördraget och artikel 18 stadgan, på en fullständig och total tillämpning av 

flyktingkonventionen. 

Non-refoulement enligt flyktingkonventionen kompletteras slutligen av ett antal andra 

konventioner varav artikel 3 i EKMR kommer att analyseras särskilt i kapitel 5. Detta skydd 

har som vi sett ovan ett bredare tillämpningsområde än flyktingkonventionen då det bl.a. inte 

förutsätter orsakssamband med förföljelsegrund. I internationella sammanhang brukar det 

skydd som ges enligt dessa övriga konventionsgrunder benämnas såsom subsidiärt skydd. 

Emellertid kan vi inte heller här hitta en rätt att bli beviljad asyl.  

Som vi kommer att se nedan är det faktum att stater inte har en skyldighet att erbjuda 

asyl problematiskt. Vi ska nu titta på hur principen om säkra tredjeländer tillämpas inom ett 

EU-rättsligt perspektiv.   

 

3 Säkra tredjeländer  
 
3.1 Att definiera säkra tredjeländer  
Ur ett internationellt perspektiv har begreppet säkra tredjeländer inte sällan analyserats 

tillsammans med begreppet första asylland, samt i viss utsträckning även tillsammans med 

begreppet säkert ursprungsland. Detta har ansetts särskilt lämpligt i förhållande till frågan om 
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effektivt skydd.117 Även om fokus i denna uppsats ligger på begreppet säkra tredjeländer finns 

det anledning att kort redogöra för begreppsskillnaden i syfte att förtydliga begreppet samt 

underlätta läsningen i den fortsatta framställningen.  

Principen om säkra länder har ur ett internationellt perspektiv definierats av 

Goodwin-Gill & McAdam som  

… a procedural mechanism for shuttling asylum seekers to other states said to have 
primary responsility for them, thereby avoiding the necessity to make a decision on 
the merits because another country is deemed or imagined to be secure.  

 
Goodwin-Gill & McAdam har under denna definition inkluderat begreppen första asylland, 

säkra tredjeländer samt säkra ursprungsländer. Anledningen är bl.a. att de alla reser frågan om 

”effektivt skydd”. Dvs. det skydd som tredjelandet måste tillhandahålla den asylsökande.118 

Även om detta påstående är riktigt skiljer sig emellertid begreppen säkra tredjeländer 

och första asylland väsentligt från begreppet säkra ursprungsländer. Detta bl.a. då 

fastställande av att sökande kommer från ett säkert ursprungsland medför att sökande inte 

anses vara i behov av internationellt skydd samt att sökande kan återsändas till 

ursprungslandet. Med andra ord, en person som konstateras komma från säkert ursprungsland 

anses inte heller vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande.119 De andra begreppen tar 

inte sikte på en bedömning av ursprungslandet utan på att ett annat tredje land är ett säkert 

land.120 Effekten av detta blir generellt att asylsökande nekas tillgång till ett förfarande med 

hänvisning till att sökande erhållit eller kan erhålla skydd på annat håll. 121  Ett sådant 

konstaterande utesluter därmed inte att personen är att anse som flykting eller subsidiärt 

skyddsbehövande i förhållande till ursprungsstaten. Ur ett internationellt perspektiv ska 

principen om första asylland enligt UNHCR förstås som tillämpbar först när en person i 

tredjeland erhållit internationellt skydd.122 Principen om säkra tredjeländer förutsätter dock 

inte att sökande erhållit skydd, utan att sökande innehaft en möjlighet att söka skydd i ett 

tredjeland som denne passerat på väg till till det land där denne ansökt om skydd.123  

                                                
117 Se Legomsky, 2003, s. 570ff som framhåller att tillämpningen av såväl säkra tredjeländer som första asylland 

förutsätter att tredjelandet kan erbjuda effektivt skydd nu, oavsett vilket skydd som sökande tidigare erhållit i 
tredjelandet. 

118 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 392f; Se också Legomsky, 2003, s.  270ff.  
119 Battjes, 2006, s. 344.  Frågan om säkra ursprungsländer tas därför inte vidare upp i den fortsatta 

framställningen.  
120 Första landet är således ursprungslandet, andra landet eller destinationslandet det land där den sökande lämnar 

in sin ansökan om skydd och tredjelandet det land där sökande bedöms redan erhållit eller kan erhålla 
tillräckligt skydd.  

121 Battjes, 2006, s. 344ff.   
122 Se UNHCR, Global Consultations on International Protection, 31 May 2001, p. 10.  
123 Se UNHCR, Global Consultations on International Protection, 31 May 2001, p. 12.  
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3.2 Säkra tredjeländer och rätten att välja 
Frågan om tillämpningen av säkra tredjeländer är nära förbunden med frågan om flyktingars 

(eventuella) rätt att välja det land där de avser söka skydd. Dessa två är åtminstone 

svårförenliga med varandra på så sätt att en eventuell internationell rätt till det senare måste 

utesluta lagligheten av det förra. Det kan inledningsvis konstateras att någon internationell 

bestämmelse som explicit reglerar det ena eller det andra förhållandet inte kan urskiljas. Stöd 

för tillämpning av säkra tredjeländer brukar emellertid hämtas från artikel 31 

flyktingkonventionen som stadgar att:  

Fo ̈rdragsslutande stat skall icke för olovlig inresa eller olovligt uppeha ̊ll bestraffa 
flykting, som anlänt direkt från område varest hans liv eller frihet var i fara på sätt i 
artikel l avses och som utan tillsta ̊nd inrest eller uppehåller sig inom den 
fördragsslutande statens område, under förutsättning att flyktingen utan dröjsmål 
anmäler sig hos myndigheterna och visar godtagbara skäl för sin olovliga inresa 
eller sitt olovliga uppehåll. 

 
Eftersom artikeln enbart förbjuder bestraffning av flyktingar som anlänt direkt från område 

varest hans liv eller frihet var i fara har detta e contrario tolkats som ett krav på asylsökande 

att söka asyl vid första landet dit denne anländer.124 Stater har med grund i detta argumenterat 

för att alla sekundära förflyttningar - dvs förflyttningar från den första säkra staten dit de 

anlänt i syfte att söka skydd annanstans - inte är att se som flykt undan förföljelse utan som 

”ordinär” migration.125 Andra har argumenterat för att flyktingar har en viss rätt att välja det 

land där de avser att söka asyl. Brown L.J har exempelvis framhållit att enbart den 

omständigheten att flykting passerat ett land på väg till destinationslandet inte utesluter 

tillämpning av artikel 31. 126  Som Hathaway vidare påpekat förelåg det konsensus vid 

förhandlingar till flyktingkonventionen om att ”anlänt direkt” inte avsåg att sanktionera 

bestraffning av flyktingar som kortare perioder uppehållit sig vid andra länder på vägen till 

destinationslandet.127 Det är också svårt att se hur en sådan tolkning skulle vara förenlig med 

artikelns ändamål och syfte vilket är att skydda flyktingar från att bestraffas vid olaglig 

inresa.128 Foster har därutöver fäst uppmärksamhet vid att flyktingkonventionen uttryckligen 

reglerar de (tre) fall när en person kan uteslutas från skydd på grund av denne kan finna skydd 

                                                
124 Costello, 2005, s. 40; Hurwitz, 2009, s. 46f.    
125 Se Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 392.  
126 Adimi [2001] QB 667, 678 i Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 265.  
127 Hathaway, 2005, s. 394ff.  
128 Costello, 2005, s. 40.  
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annanstans.129 Det faktum att flyktingkonvention explicit reglerar dessa fall måste, menar hon,  

också förstås som en uttömmande uppräkning av de fall då en stat kan neka skydd med 

hänvisning till att skydd kan erhållas annanstans.130 Problemet är emellertid att medan artikel 

1 (och dess uteslutningsgrunder) syftar till definitionen av flykting innebär en tillämpning av 

säkra tredjeländer inte att personen inte anses vara i behov av skydd, dvs. att personen skulle 

konstateras vara ej flykting, utan att personen anses kunna erhålla skydd annanstans.  

EXCOM uttalade 1979 att  

Regard should be had to the concept that asylum should not be refused solely on the 
ground that it could be sought from another State. Where, however, it appears that a 
person, before requesting asylum, already has a connection or close links with 
another State, he may if it appears fair and reasonable be called upon first to request 
asylum from that State.131   

 
I samma slutsats poängterade också EXCOM att asylsökandes avsikter vad gäller i vilket land 

de eftersträvar söka asyl i bör i så stor utsträckning som möjligt beaktas.132 EXCOM har dock 

senare uttalat att sekundära förflyttningar av asylsökande från länder där de erhållit skydd är 

”a matter of growing concern” samt att flyktingar och asylsökande som funnit skydd i visst 

land normalt inte bör förflytta sig vidare i syfte att hitta hållbara lösningar i annat land.133 

UNHCR har därför, i enlighet med ovan, konstaterat att   

There is no obligation under international law for a person to seek international 
protection at the first effective opportunity. On the other hand, asylum-seekers and 
refugees do not have an unfettered right to choose the country that will determine 
their asylum claim in substance and provide asylum. Their intentions, however, 
ought to be taken into account.134  

 
Ur rättslig synpunkt får det således konstateras att det inte finns, varken i 

flyktingkonventionen eller annat internationellt instrument, någon rätt för asylsökande att 

söka (och erhålla beslut) i det land de själva väljer. Därmed, i enlighet med avsnittets 

inledande resonemang, finns inte heller någon bestämmelse som förbjuder tillämpningen av 

                                                
129 En person möter således inte flyktingdefinitionen om denne 1) underlåtit att begagna sig av något av de 

länders skydd, i vilka han är medborgare (artikel 1.A.2),  2) personen innehar de-facto medborgarskap i 
annat land (artikel 1.E), eller 3) personen förvärvar medborgarskap i ett nytt land… (artikel 1C).   

130 Foster, 2008, s. 66.  
131 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 15 (h)(iv).  
132 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 15 (h)(ii-iii).   
133 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 58. Se också Hathaway, 2005, s. 324.  
134 UNHCR, Lisbon Expert Roundtable, 9-10 December 2002, p. 11.  
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säkra tredjeländer. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte ska tolkas som att det skulle 

åligga en skyldighet för asylsökande att söka asyl i det första landet de anländer till.135   

Med utgångspunkt i att grundpremissen i principen om säkra tredjeländer – dvs. 

återföring av asylsökande till annat land där den anses kunna erhålla skydd – i sig är laglig 

enligt internationell rätt, är frågan om några internationella krav ställs på de länder som avser 

att sända en person till säkert tredjeland.  

 

3.3 Effektivt skydd, bedömningsförfarandet och anknytning  
Syftet med detta avsnitt är inte att ge en uttömmande redogörelse avseende den internationella 

rättens krav vid tillämpning av säkra tredjeländer - något som andra författare har redogjort 

för i betydande utsträckning.136 Däremot ges en kort överblick över de krav som bl.a. har 

formulerats av UNHCR vid återsändande till säkert tredjeland. Notera vidare att somliga av 

dessa krav redogörs för och diskuteras utförligare i avsnitt 3.5 i relation till de krav som ställs 

i asylprocedursdirektivet, samt att frågan om artikel 3 i EKMR diskuteras i kapitel 4.   

Även om tillämpningen av säkra tredjeländer per se inte synes vara i strid med 

internationell rätt så står stater inte fria att avvisa en asylansökan med hänvisning till säkert 

tredjeland. Som vi såg i kapitel 2 medför det faktum att asylsökande befinner sig inom en 

stats territorium ett antal skyldigheter för staten i förhållande till den asylsökande. Frågan är 

därför hur dessa skyldigheter inverkar när stater avser att tillämpa begreppet säker tredjeland.  

I huvudsak reser tillämpningen av säkra länder tre grundläggande frågor137: 1) Innehar 

asylsökande ett effektivt skydd i tredjelandet? Frågan berör förhållanden i tredjelandet och 

huruvida tredjelandet kan anses säker för asylsökande. Risken här består i att asylsökande kan 

utsättas för fara direkt i tredjelandet eller att tredjelandet i sin tur utsätter asylsökande för 

refoulement. 2) Hur ska bedömningen om säkra tredjeländer genomföras för att säkerställa att 

tredjelandet är säker för asylsökande? Kan exempelvis stater tillämpa en så kallad generisk 

bedömning genom att exempelvis med utfärdandet av generella listor länder betrakta vissa 

länder som säkra tredjeländer, eller måste en individuell bedömning genomföras i varje 

fall?138 3) Vilken anknytning har asylsökande till tredjelandet?  

Enligt EXCOM måste länder som avser att återsända asylsökande till säkert tredjeland 

säkerställa att asylsökande i tredjelandet är skyddad mot non-refoulement, kommer tillåtas 

                                                
135 Se vidare Legomsky, 2003, s. 613 & 664 samt Goodwin-Gill & McAdam, 2005, s. 265; UNHCR, Lisbon 

Expert Roundtable, 9-10 December 2002, p. 11.  
136 Se exv. Legomsky, 2003; Hurwitz, 2009.  
137 Hurwitz, 2009, s. 52 samt Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 393.  
138 Se Legomsky, 2003, s. 669 och Battjes, 2006, s. 407.  
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stanna kvar där samt kommer behandlas i enlighet med ”recognized basic human 

standards”139 tills dess att en varaktig lösning hittats. Destinationslandet bör också säkerställa 

att tredjelandet kommer tillhandahålla sökande en möjlighet söka samt åtnjuta asyl. 140 

UNHCR har mer specifikt uttalat att stater måste, vid tillämpning av begreppet säkert 

tredjeland, genomföra en individuell bedömning av huruvida tredjelandet kommer: 1) ta emot 

asylsökande, 2) ge asylsökande tillgång till ett effektivt och rättvist förfarande, 3) tillåta 

asylsökande att stanna och 4) behandla asylsökande i enlighet med flyktingkonventionen och 

”international human rights standards” 141  inklusive skyddet mot refoulement samt 5) 

tillhandahålla en rätt till legal vistelse och en hållbar lösning för de asylsökande som anses i 

behov av skydd.142   

Som jag har beskrivit ovan är frågan om effektivt skydd förbunden dels till risken för 

att asylsökande kommer att drabbas av illabehandling direkt i det tredjelandet (refoulement), 

dels till risken för att tredjelandet i sin tur återsänder asylsökande till land där denne riskerna 

illabehandling (indirekt refoulement eller chain-refoulement). Kraven på att tredjelandet bl.a. 

ska ta emot asylsökande samt tillhandahålla ett förfarande måste här förstås i ljuset av risken 

för indirekt refoulement och de mycket allvarliga konsekvenser som eventuell refoulement 

kan medföra för den asylsökande som drabbas.143  

Vad gäller frågan om vilken bedömning som destinationslandet måste genomföra i 

syfte att fastställa huruvida visst tredjeland är säkert har UNHCR betonat vikten av den 

individuella bedömningen. Enbart en generisk tillämpning baserad på exempelvis listor med 

”säkra” länder kan inte i sig säkerställa att ett tredjeland är säkert för en enskild 

asylsökande.144 Frågan gäller dessutom hur tredjelandet agerar i praktiken och inte enbart 

vilka regelverk som finns på plats eller vilka internationella instrument som tredjelandet 

ratificerat. Ett land kan exempelvis tolka en konvention på ett alltför restriktivt sätt, tillämpa 

den felaktigt och/eller bortse helt från konventionen. UNHCR har därför framhävt att ett lands 

anslutning till relevanta internationella instrument såsom flyktingkonventionen kan utgöra en 

                                                
139 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 58. Detta har senare formulerats som ”accepted international 

standards” i UNHCR:s exekutivkommitté slutsats nr 85.  
140 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 58 (f)  samt UNHCR:s exekutivkommitté slutsats nr 85 (aa).  
141 UNHCR har angett som exempel ”appropriate reception arrangements; access to health, education and 

basic services; safeguards against arbitrary detention; persons with specific  needs are identified and 
assisted” i UNHCR, Guidance Note…, May 2013, p. 3 (vi).   

142 Se UNCHR, Legal considerations on the return of asylum-seekers…, 23 March 2016 s. 2; UNHCR, Onward 
Movement of Asylum-Seekers And Refugees…, 25 September 2015, p. 68.  

143 Se Costello, 2005, s. 47.  
144 UNHCR, Global Consultations on International Protection, 31 May 2001, p 13-14; UNCHR, Legal 

considerations on the return of asylum-seekers…, 23 March 2016 s. 2;  UNHCR, comments on the European 
Commission´s proposal…, 21 October 2009, s. 34.  
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indikator på huruvida effektivt skydd är tillgängligt för sökande men kan inte i sig ersätta den 

individuella bedömningen. Dvs. en individuell bedömning måste genomföras för att inte 

riskera att utsätta sökande för refoulement.145 Enligt Battjes bör en stat prima facie (vid första 

anblick) kunna avvisa en ansökan med hänvisning till att landet presumeras vara ett säkert 

land för sökande - utifrån exempelvis att landet har ratificerat vissa relevanta instrument. 

Denna presumtion, argumenterar han vidare, kan emellertid inte vara absolut och måste kunna 

överklagas med beaktande av asylsökandes enskilda omständigheter.146 UNHCR har betonat 

att asylsökande måste ges möjlighet att, utifrån sina särskilda omständigheter, överklaga både 

presumtion om säkerhet i tredjeland och att sökande kommer ges tillgång till ett förfarande i 

det tredjelandet.147  

Kan, å andra sidan, ett land som inte ratificerat relevanta internationella instrument 

överhuvudtaget designeras som säker prima facie? UNHCR synes här har tagit ställningen att 

ett tredjelands anslutning och efterlevnad av flyktingkonventionen är viktig men inte i sig ett 

absolut krav för att landet ska anses som säkert. Det är återigen hur landet agerar i praktiken 

som är avgörande vid bedömningen.148 UNHCR har dock uttryckt att tredjelands ratificering 

av konventionen medför en viss garanti vad gäller tredjelandets säkerhet, såtillvida att 

UNHCR kan fullgöra sina övervakande uppgifter i enlighet med artikel 35 

flyktingkonventionen.149 Länder som inte är parter till Flyktingkonventionen tenderar också 

sakna nationell lagstiftning för bedömning av flyktingstatus. Det kan därför finnas en större 

risk för att dessa länder utsätter asylsökande för refoulement. 150  Battjes har därför 

argumenterat för att en eventuell presumtion om att ett land som inte ratificerat 

flyktingkonventionen har en svag grund och bör därför enklare kunna motbevisas av 

asylsökande. 151  Det bör noteras att bevisbördan för att visst tredjeland är säkert ligger 

inledningsvis på destinationslandet. Det följer av att destinationslandet måste, som vi har sett i 

avsnitt 2, behandla asylsökande som en potentiell flykting och har därför ansvaret för att 

säkerställa att asylsökande inte utsätts för refoulement.152 Det är i ljuset av att bevisbördan 

                                                
145 UNHCR, Onward Movement of Asylum-Seekers And Refugees…, 25 September 2015, p. 69; UNHCR, 

Global Consultations on International Protection, 31 May 2001, p 13-14 
146 Battjes, 2006, s. 408ff.  
147 UNHCR, Note on International Protection, 31 August 1993 p. 20; UNHCR, Onward Movement of Asylum-

Seekers And Refugees…, 25 September 2015, p. 71 och UNHCR, Global Consultations on International 
Protection, 31 May 2001, p 13. 

148 UNHCR, Lisbon Expert Roundtable, 9-10 December 2002, p. 15. e; Global Consultations on International 
Protection, 31 May 2001, p. 14.  

149 UNHCR, Observations…, 20 September 2000 p. 35. Jmf dock Battjes, 2006, s. 415.  
150 Legomsky, 2003, s. 661 och O´Nions, 2014, s. 120.  
151 Battjes, 2006, s. 415.  
152 UNHCR, Observations…, 20 September 2000 p. 36; Battjes, 2006, s. 410 samt Legomsky, 2003, s. 671.  
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inledningsvis ligger på destinationslandet som vi också måste förstå tillämpningen av 

generiska bedömningar. Frågan är alltså, vad måste destinationslandet producera för bevis för 

att uppfylla beviskravet och för att bevisbördan ska övergå till sökande? 

Slutligen är frågan vilken anknytning som måste förekomma mellan sökande och 

tredjelandet. Som har visats i föregående avsnitt har EXCOM uttalat att asylsökande inte bör 

sändas till tredjelandet till vilket de saknar tillräcklig anknytning, asylsökandes egna avsikter 

bör beaktas i så stor utsträckning som möjligt, vid bedömningen av anknytningen bör längden 

och naturen av sökandes vistelse i tredjelandet beaktas samt att det bör framstå som rimligt 

och rättvist att hänvisa sökande att söka asyl i tredjelandet.153 UNHCR har vid ett flertal 

tillfällen upprepat att den omständigheten att sökande passerat ett land på väg till 

destinationslandet inte i sig kan utgöra en tillräcklig anknytning. Att sökande tillfälligt 

uppehållit sig vid eller passerat ett visst land är ofta resultatet av tillfälliga och slumpartade 

omständigheter och inte något som i sig kan utgöra en meningsfull anknytning till 

tredjelandet. I sådana fall bör ansvaret för att pröva asylansökan i sak ligga hos 

destinationslandet, och inte hos tredjelandet. 154  Enligt UNHCR bör anknytningen till 

tredjelandet vara starkare än till destinationslandet för att det ska anses som rimligt och 

rättvist att hänvisa sökande till tredjelandet. 155  UNHCR har som exempel på relevanta 

faktorer som kan utgöra tillräcklig anknytning angett ”family connections, cultural ties, 

knowledge of the language, the possession of a residence permit and the applicant’s previous 

periods of residence in the other State”.156  

Ur rättslig synpunkt är det dock svårare att dra några slutsatser om kraven på 

tillräcklig anknytning. EXCOM och UNHCR har i sina uttalanden uttryckt sig i termer av att 

länder inte bör eller att eventuell hänvisning till tredjeland till vilken sökande har svag eller 

ingen anknytning är olämpligt.157 Det förefaller, enligt min mening, som att det inte finns 

någon internationell rättslig grund som reglerar frågan om anknytning. Frågan är också 

knuten till det som har framförts i avsnitt 3.2 ovan och det finns, utifrån det resonemang som 

förts där, lite som pekar på att stater är förbjudna att hänvisa till säkert tredjeland utan att 

                                                
153 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 15 (h)(ii-iii).  
154 UNHCR, Provisional Comments…, 9 November 2004, s. 35-36.  
155 UNHCR, Observations…, 20 September 2000 p. 37; UNHCR, Provisional Comments…, 9 November 2004, 

s. 35-36; UNHCR, Improving Asylum Procedurs, 2010, s. 301 samt UNCHR, Legal considerations on the 
return of asylum-seekers…, 23 March 2016.     

156 UNHCR, Observations…, 20 September 2000, p. 7 och UNHCR, Onward Movement of Asylum-Seekers 
And Refugees…, 25 September 2015, p. 70.  

157 Se UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 15 och UNHCR, Global Consultations on International 
Protection, 31 May 2001, p. 16.  
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beakta sökandes egna avsikter eller dess anknytning till tredjelandet.158 Således, även om det 

ur ett rent skyddsperspektiv synes finnas anledning att noga beakta sökandes anknytning till 

tredjelandet är det lite som talar för att en sådan rättslig skyldighet föreligger.  

 
3.4 Säkra tredjeländer inom EU - Asylprocedurdirektivet  
3.4.1 Bakgrund  
Begreppet säkra tredjeländer har tillämpats av EU:s medlemsstater sedan början av 1980-talet. 

Begreppet har enligt Selm, också sitt ursprung i Europa.159  Redan 1991 utfärdade exempelvis 

EU de icke-bindande Londonresolutionerna i syfte att delvis harmonisera tillämpningen av 

begreppen ogrundad asylansökan, säkra tredjeländer, säkra ursprungsländer samt utvisningen 

av irreguljära migranter från säkra tredjeländer. I fråga om säkra tredjeländer medgav 

resolutionerna generiska bedömningar utifrån bl.a. vilka internationella instrument som 

tredjelandet ratificerat, men ställde inga explicita krav på anknytning eller tredjelandets 

godkännande att ta emot sökande. Resolutionerna ledde emellertid till stora skillnader i dess 

tillämpning runt om i Europa. 160 

 Först i samband med 2005 års asylprocedurdirektiv 161  kom begreppet säkra 

tredjeländer att införas i ett rättsligt bindande dokument inom EU. Redan 2000 hade 

kommissionen lagt ett fram ett förslag till asylprocedurdirektiv. Förslaget kom emellertid att 

ersättas, på grund av utbredd oenighet bland medlemsstaterna. Costello har beskrivit hur 

processen ledde till att standarder och garantier sänktes, vilket bl.a. ledde till att UNHCR 

ställde sig kritiska till huruvida direktivet var förenligt med internationell rätt.162 

 2009 lade kommissionen fram ett förslag till omarbetning av 2005 års direktiv. Syftet 

med omarbetningen var bl.a.:   

…åstadkomma bättre och mer konsekventa normer för hur internationellt skydd […] 
beviljas och återkallas, så att man kan garantera en lämplig prövning av 
tredjelandsmedborgares eller statslösa personers skyddsbehov i enlighet med 
medlemsstaternas internationella och gemenskapsrättsliga åtaganden.163  

 
Även om förslaget, i förhållande till begreppet säkert tredjeland, i huvudsak motsvarade 2005 

års asylprocedurdirektiv kom också vissa förändringar i syfte att öka sökande rättssäkert att 

                                                
158 Se också Legomsky, 2003, s. 667f. En annan sak är frågan om familjeåterförening, se exv. Onward 

Movement of Asylum-Seekers And Refugees…, 25 September 2015, p. 70.  
159 Selm, 2001, s. 3.  
160 Costello, 2005, s. 40f.  
161 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för 

beviljande eller återkallande av flyktingstatus.   
162 Costello, 2005, s. 52.  
163 Kommissionen, KOM(2009) 554, 2009, s. 5.  
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införas. Förslaget kom sedan att resultera i 2013 års Asylprocedurdirektiv vilket också är det 

direktiv som nu är gällande och som analyseras nedan .  

 
3.4.2 Direktivets mininormer    
EU-rättsliga direktiv är enligt artikel 288 EUF-fördraget till alla delar bindande för 

medlemsstater men överlåter åt medlemsstater att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet. Medlemsstater har dock en skyldighet att säkerställa att det resultat som 

direktivet syftar till uppfylls.164  Hur stor utrymme som stater har vid implementering av 

direktiv beror till stor del på direktivs utformning; där vissa direktiv enbart lägger fram 

övergripande principer syftar andra direktiv till full harmonisering och lämnar därmed litet 

utrymme beträffande reglernas innehåll.165  

 Asylprocedurdirektivet syftar till att fastställa miniminormer för medlemsstaternas 

asylförfaranden vid beviljande eller återkallande av internationellt skydd.166 Enligt preambel 

14 bör medlemsstater få införa eller bibehålla förmånligare bestämmelser för 

tredjelandsmedborgare som ansöker om internationellt skydd om en sådan ansökan anses 

bygga på förutsättningen att personen i fråga är i behov av internationell skydd i den mening 

som avses i skyddsgrundsdirektivet.167 Artikel 5 stadgar också att ”Medlemsstaterna får införa 

eller behålla förmånligare normer för förfaranden för beviljande och återkallande av 

internationellt skydd, förutsatt att de normerna är förenliga med detta direktiv”. Det innebär 

att medlemsstater inte får behålla eller införa regler som inte når upp till de krav som 

direktivet ställer samt att medlemsstater i princip alltid kan införa ett högre standard av skydd 

så länge dessa normer är förenliga med direktivet.168  

 

3.4.3 Ansökan som inte tas upp till prövning   
Huvudregeln enligt artikel 31.1 är att en ansökan om internationellt skydd ska prövas i sak i 

enlighet med de principer och garantier som ges i kapitel II i direktivet. Emellertid innehåller 

Asylprocedursdirektivet fem varianter av det som vi tidigare definierat som säkra länder, dvs. 

där ansökan kan avvisas med hänvisning till att skydd kan erhållas annanstans.  

                                                
164 Hettne & Eriksson, 2011, s. 178f.  
165 Bergström & Hettne, 2014, s. 264.  
166 Asylprocedurdirektivet, preambel 12.  
167 En ansökan om internationellt skydd definieras i artikel 2.H Skyddsgrundsdirektivet som: ”En ansökan om 

skydd som ges in till en medlemsstat av en tredjelandsmedborgare eller statslös person och där det finns skäl 
att anta att personen söker flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande och att denne inte 
uttryckligen ansöker om en annan typ av skydd som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde och 
som kan omfattas av en separat ansökan.”  

168 Se Costello, 2005, s. 54f  
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Inledningsvis innehåller artikel 33 en hänvisning till Dublinförordningen där ansökan 

inte behöver prövas med hänvisning till att annan medlemsstat är skyldig att pröva 

asylansökan i enlighet med Dublinförordningen.169 Ansökan kan också nekas prövning om 

annan medlemsstat beviljat internationellt skydd. Därutöver kan ansökan nekas prövning med 

hänvisning till att ett tredjeland betraktas som 1) första asylland170, 2) säkert tredjeland171 eller 

3) europeisk säkert tredjeland. 172  Dessa bestämmelser är fakultativa vilket innebär att 

medlemsstaterna kan avstå från att tillämpa begreppen första asylland, säkert tredjeland eller 

europeiskt säkert tredjeland. Emellertid måste de medlemsstater som avser att tillämpa 

begreppen till ett minimum uppnå de krav som stadgas i direktivet. Även om fokus för denna 

uppsats ligger på begreppet säkert tredjeland redogörs inledningsvis för första asylland samt 

säkert europeiskt tredjeland i syfte att sätta tillämpningen av säkert tredjeland i ett 

sammanhang.  

 

3.4.4 Första asylland och europeiska säkra tredjeländer 
Enligt artikel 35 kan ett land betraktas som första asylland om sökande antingen har erkänts 

som flykting och fortfarande kan erhålla det skyddet, eller om han eller hon åtnjuter annat 

tillräckligt skydd i tredjelandet, inbegripet skydd mot non-refoulement. Därutöver krävs att 

sökande kommer tillåtas resa in på nytt i tredjelandet. Vad som utgör annat tillräckligt skydd 

definieras inte direktivet men enligt sista stycket artikel 35 får medlemsstaterna ta hänsyn till 

artikel 38.1 (säkra tredjeländer) när de tillämpar begreppet första asylland. Som vi kommer se 

nedan ställer artikel 38.1 om säkra tredjeländer flera krav som måste beaktas i det 

tredjelandet. Notera att medlemsstaterna får beakta dessa krav men behöver inte det vid 

tillämpning av första asylland enligt direktivet. UNHCR har kritiserat tillämpning av 

begreppet tillräckligt skydd då skyddet som tillhandahålls i tredjelandet måste vara effektivt 

och tillgänglig i praktiken.173 Slutligen måste sökande ges tillfälle att bestrida tillämpningen 

av första asylland med hänvisning till dennes särskilda omständigheter.  

 Europeiska säkra tredjeländer regleras i artikel 39 som föreskriver att en ansökan från 

sökande som rest in olagligen på territoriet från säkert tredjeland kan nekas prövning. Ett 

tredjeland definieras i 39.2 som ett land som har ratificerat samt följer bestämmelserna i 

flyktingkonventionen, inrättat ett lagstadgat asylförfarande och har ratificerat EKMR och 

                                                
169 Dublin är dock inte vidare föremål för denna studie.  
170 Artikel 33.2b.  
171 Artikel 33c.   
172 Artikel 39. 
173 Se exv. UNHCR, Improving Asylum Procedures, 2010, s. 283.   
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följer dessa bestämmelser. Sökande ska enligt 39.3 ges tillfälle att bestrida tillämpningen av 

begreppet europeiskt säkert tredjeland utifrån att landet inte är säkert med hänsyn till dennes 

särskilda omständigheter.   

 
3.4.5 Säkert tredjeland 
Frågan om säkert tredjeland definieras i artikel 38 asylprocedurdirektivet. Dessa krav 

redogörs för och diskuteras nedan utifrån den kategorisering som jag tidigare beskrivit i 

avsnitt 3.3.  

 

3.4.5.1 Förhållanden i tredjelandet  
Enligt artikel 38 får medlemsstater tillämpa begreppet säkert tredjeland ”…endast om 

behöriga myndigheter är övertygade om att en person som ansöker om internationellt skydd 

kommer att behandlas i enlighet med följande principer i det berörda tredjelandet:  

 

a) Sökandens liv och frihet är inte hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse.   

b) Det föreligger ingen risk för allvarlig skada enligt definitionen i direktiv 2011/95/EU. 

c) Principen om ”non-refoulement” iakttas i enlighet med Genèvekonventionen.   

d) Förbudet mot varje återsändande som innebär åsidosättande av förbudet mot tortyr och 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling i enlighet med folkrätten iakttas.   

e) Sökanden har möjlighet att ansöka om flyktingstatus och, om de befinns vara 

flyktingar, erhålla skydd i enlighet med Genèvekonventionen.” 

   

Det första kravet (a) tar sikte på förbudet mot refoulement enligt artikel 33 

flyktingkonventionen. Allvarlig skada enligt kravet (b) definieras i artikel 15 

skyddsgrundsdirektivet 174  som dödsstraff, avrättning, tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning eller allvarligt eller personligt hot mot en civilpersons liv eller 

lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad 

konflikt. Kraven i (b) har således en bredare definition än refoulement enligt 

flyktingkonventionen och synes ta sikte på att till ett minimum vara i enlighet med artikel 3 

                                                
174 Se fotnot 109 ovan.  
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EKMR, 7 ICCPR, 3 tortyrkonventionen samt 19.2 Stadgan.175 Dessa två krav uttrycker ett 

förbud för destinationslandet att utsätta sökande för direkt refoulement i tredjelandet. Som har 

visats i avsnitt 2.2 inbegriper detta även ett förbud mot indirekt refoulement, dvs förbud för 

destinationslandet att sända sökande till tredjeland där denne i sin tur riskerar att återsändas 

till land där denne löper risk att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. Kraven i (c) och (d) förtydligar destinationslandets ansvar för indirekt 

refoulement genom att uttryckligen stadga att destinationslandet måste vara övertygad om att 

tredjelandet i sin tur inte bryter mot non-refoulement.176  

 Vi bör nu notera punkten (e) som stadgar att sökanden ska ha möjlighet att ansöka om 

flyktingstatus och om de befinns vara flyktingar, erhålla skydd i enlighet med 

Genèvekonventionen. Frågan är emellertid vad en möjlighet att ansöka egentligen inbegriper 

samt huruvida bestämmelsen kräver att tredjelandet har ratificerat konventionen. Den 

engelska versionen uttrycker det som att ”the possibility exists to request refugee status” och 

inte ”the opportunity”. Battjes har här noterat att bestämmelsen inte ställer krav på att 

tredjelandet ska granska sökandes status utan enbart på att tredjelandet allmänt tillhandahåller 

sökande en möjlighet att söka.177 Art. 38.4 ställer emellertid krav på att sökande måste tillåtas 

resa in till tredjelandet samt att medlemsstaten (destinationslandet) ansvarar för att pröva 

ansökan i sak om inresa nekas av tredjelandet. Således måste medlemsstaten säkerställa 

sökandes inresa till tredjelandet men synes enligt artikeln inte behöva säkerställa att 

tredjelandet undersöker ansökan eller att asylsökande faktiskt får tillgång till ett effektivt och 

rättvist förfarande. Den enda bestämmelsen som verkar ta sikte på att sökande får tillgång till 

ett förfarande i tredjelandet är 38.3b som kräver att destinationslandet förser sökande med ett 

dokument på tredjelandets språk som underrättar myndigheter i det landet om att ansökan inte 

prövats i sak.178 Avsaknaden av ett explicit krav som säkerställer att sökande får tillgång till 

ett förfarande i tredjelandet synes inte vara i enlighet med de krav om effektivt skydd som har 

uttalats av EXCOM och UNHCR. 179  Att destinationslandet inte säkerställer att sökande 

faktiskt erhåller tillgång till ett förfarande har som Hurwitz påtalat också lett till att 

                                                
175 Se C-465/07, Meki,  § 28 där EU-domstolen konstaterade att artikel 15 b skyddsgrundsdirektivet (tortyr, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) har sitt ursprung i artikel 3. Se också UNCHR, 
Legal considerations on the return of asylum-seekers…, 23 March 2016 s. 4 not. 31.  

176 Notera att 38.1d inte nämner bestraffning utan enbart behandling, Se Battjes s. 421 som uttalar att 
bestämmelsen läst i ljuset av 38.2c också torde innefatta omänsklig eller förnedrande bestraffning. 

177 Battjes, 2006, s. 422 och Hurwitz, 2009, s. 53.  
178 Costello, 2005, s. 60.  
179 Se avsnitt 3.3 ovan.  
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asylsökande hänvisats till tredjeland som i sin tur avvisat asylsökande med hänvisning till att 

asylansökan avvisats i destinationslandet.180  

Ställer artikeln ett krav på att tredjelandet ratificerat flyktingkonventionen? UNHCR 

har vid ett flertal tillfällen uttalat att enligt deras tolkning uppställer 38.1e ett krav på att 

tredjelandet ratificerat, implementerat samt i praktiken tillämpar såväl flyktingkonventionen 

som New-York protokollet.181 Detta är emellertid, såsom återkommande har framhållits och 

kritiserats i den juridiska litteraturen, inte ett krav som explicit reglerats i artikel 38. 182 

Artikelns ordalydelse ger vid handen att sökanden ska, om de befinns vara flyktingar, erhålla 

skydd i enlighet med flyktingkonventionen. Den engelska versionen talar om skydd ”…in 

accordande with…”. Artikelns ordalydelse pekar således på att skyddet som ska ges 

flyktingen ska vara i överenstämmelse183 med flyktingkonventionen. Detta måste, enligt min 

mening, tolkas som att skyddet som flyktingen erhåller i tredjelandet till ett minimum måste 

motsvara det skydd som återfinns i flyktingkonventionen. Artikeln måste också läsas mot 

bakgrund av att EU-domstolen har uttalat att det gemensamma europeiska asylsystemet 

grundas, i enlighet med bl.a. artikel 78 EUF-fördraget och artikel 18 Stadgan, på en 

fullständig och total tillämpning av flyktingkonventionen.184  

En kontextuell läsning i jämförelse med artikel 39.2a – som explicit kräver att 

tredjeland ratificerat flyktingkonventionen – pekar dock på att artikel 38.1e inte kan tolkas 

som att tredjeland ska ha ratificerat flyktingkonventionen. En sådan tolkning tillämpades 

också av Högsta Förvaltningsdomstolen (Council of State) i Grekland som bl.a. hade att 

bedöma huruvida artikel 38.1e förbjöd en tillämpning av begreppet säkert tredjeland gentemot 

Turkiet som har ratificerat flyktingkonventionen men inte New-York protokollet.185 Enligt 

domstolen kunde inte ”skydd i enlighet” med flyktingkonventionen tolkas som ett krav på att 

tredjelandet ska ha ratificerat flyktingkonventionen. Domstolen resonerade vidare att artikeln 

enbart säkerställde ett ”tillräckligt” skydd av vissa fundamentala rättigheter gentemot 

flyktingar som bl.a. rätten till sjukvård och anställning.186  

                                                
180 Se Hurwitz, 2009, s. 58.  
181 UNHCR, Provisional Comments…, 9 November 2004, s. 36-37 och UNCHR, Legal considerations on the 

return of asylum-seekers…, 23 March 2016.  
182 Se O´Nions, 2014, s. 120, Hurwitz, 2009, s. 53 och Battjes, 2006, s. 423.  
183 Se NE [www.NE.se] på sökning  ”enlighet” och ”accordance”.   
184 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S och M.E p. 75. Se avsnitt  2.3 ovan.  
185 Detta innebär att enbart flyktingar som flytt till följd av ”händelser som inträffat i Europa” kan erhålla 

statusförklaring. Se vidare artikel 1 flyktingkonventionen och avsnitt 2.1.2 ovan.   
186 Se Council of State (2347/2017) (grekiska), § 54-55  i 

[http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/ΟΛ%20ΣΤΕ%202347_20
17%20D.Μ..pdf] samt AIDA för engelsk sammanfattning, [http://www.asylumineurope.org/news/04-10-
2017/greece-ruling-council-state-asylum-procedure-post-eu-turkey-deal], 2018-03-01.   



40 
 

Det synes således, mot bakgrund av bestämmelsens ordalydelse och dess kontext, inte 

föreligga ett krav på att tredjeland ska ha ratificerat flyktingkonventionen. 187  Däremot 

föreligger, enligt min mening, ett krav på att tredjelandet genom lagstiftning och i praktiken 

säkerställer det skydd som garanteras i flyktingkonventionen. Detta kan inte, bl.a. mot 

bakgrund av artikel 78 EUF-fördraget och artikel 18 stadgan, begränsas till att gälla vissa 

konventionsrättigheter utan måste till ett minimum inbegripa de skydd som 

flyktingkonventionen säkerställer. Även om ratificering kan vara en indikator på att 

tredjelandet i praktiken tillämpar flyktingkonventionen är det hur landet agerar i praktiken 

som är avgörande.188 I den bemärkelsen bör artikel 38.1e läsas som att den säkerställer att den 

materiella standard som uttrycks i flyktingkonventionen åtföljs oavsett om tredjelandet 

ratificerat flyktingkonventionen eller inte.189 Som utgångspunkt bör det förvisso, med tanke 

på flyktingkonventionens allmänna acceptans, ifrågasättas hur vanligt förekommande det är 

att ett land som inte ratificerat flyktingkonventionen faktiskt följer och tillämpar dess 

bestämmelser i sin helhet. Det förefaller, som jag har påpekat i avsnitt 3.3, som att länder som 

inte är parter till flyktingkonventionen också tenderar sakna nationell lagstiftning för 

bedömning av flyktingstatus.190 Sett ur detta perspektiv är det problematiskt att artikeln inte 

explicit förtydligar kravet på tredjeland att behandla sökande genom en fullständig 

tillämpning av flyktingkonventionen. Detta har också bekräftats genom att medlemsstater som 

exempelvis Ungern och Grekland, med grund i asylprocedursdirektivet, på tveksamma 

grunder har applicerat begreppet säkert tredjeland gentemot bl.a. Turkiet och Serbien.191  

Slutligen bör det noteras att medan sökande ska ha möjlighet att ansöka om 

flyktingstatus samt erhålla skydd i enlighet med flyktingkonventionen så förskriver artikel 38 

ingenting vad gäller möjlighet att ansöka om subsidiärt skydd i tredjelandet, dvs skydd pga. 

risk för allvarlig skada som inte har sin grund i förföljelse.192 Det innebär att de rättigheter 

som garanteras en flykting i enlighet med flyktingkonventionen inte gäller för subsidiärt 

skyddsbehövande i tredjelandet. Dessa har en rätt att att inte från tredjeland i sin tur utsättas 

för refoulement, men frågan är vilka rättigheter som dessa är berättigade till i det tredjelandet. 

                                                
187 EU-kommissionen har i ett meddelande uttalat att ”begreppet ”säkra tredjeländer” enligt 

asylprocedurdirektivet förutsätter att det finns en möjlighet att få skydd enligt Genèvekonventionen, men det 
säkra tredjelandet måste inte ha ratificerat den konventionen utan geografiska reservationer.”  Se 
Kommissionen, COM (2016) 85 final.  

188 Se avsnitt 3.3 ovan.  
189 Se t.ex. Battjes, 2006, s. 424 som uttrycker liknande resonemang.  
190 Se Legomsky, 2003, s. 667; O´Nions, 2014, s. 120.  
191 Se AIDA, Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures, s. 19.  
192 UNHCR, comments on the European Commission´s proposal…, 21 October 2009, s. 34 
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Inte heller stadgar artikel 38 något krav på att sökande ska behandlas i enlighet med 

grundläggande mänskliga rättigheter.193 Avgörande i sådana fall är därför vilka krav som non-

refoulement ställer på förhållanden i tredjelandet. Något jag återkommer till kapitel 4. 

 

3.4.5.2 Bedömningen av förhållanden i tredjelandet  
Inledningsvis bör det konstateras att det är upp till medlemsstaterna och inte asylsökande att 

visa att de villkor som stadgas i artikel 38.1 är uppfyllda – dessa bär så att säga 

bevisbördan.194 Frågan är därför hur medlemsstaterna ska genomföra bedömningen för att 

uppfylla beviskravet och säkerställa att tredjeland är säkert för sökande.  

Enligt 38.2b ska medlemsstater som avser att tillämpa begreppet tredjeländer införa  

…bestämmelser om vilka metoder de behöriga myndigheter ska tillämpa i syfte att 
säkerställa att begreppet tredjeland kan tillämpas på ett enskild land eller en enskild 
sökande; sådana metoder ska inbegripa att i varje enskilt fall bedöma huruvida 
landet är säkert för en enskild sökande och/eller att på nationell nivå fastställa länder 
som i allmänhet betraktas som säkra. (min kursivering) 

 
Artikel 38.2b ger vid handen att medlemsstater måste införa någon metod för att bedöma 

säkerheten i tredjelandet. Formuleringen och/eller synes lämna utrymme för medlemsstaterna 

att genom införandet av generella listor konstatera att ett visst tredjeland skulle vara säkert 

utan att göra en bedömning i det enskilda fallet.195 Detta skulle således peka på att artikeln tar 

ställning för den generiska bedömningen. Battjes har dock fäst uppmärksamhet på att 

formuleringen ”i allmänhet betraktas som säkra” kan tolkas som att ett land kan betraktas som 

allmänt säkert men inte i varje enskilt fall.196 Dvs. ett land kan prima facie betraktas som 

säkert utifrån generella omständigheter men detta kan också motbevisas utifrån enskilda 

omständigheter. En sådan tolkning är också i enlighet med 38.2c som stadgar att 

medlemsstater måste införa 

…bestämmelser i enlighet med internationell rätt som gör det möjligt att genom en 
enskild prövning fastställa huruvida det berörda tredjelandet är säkert för en enskild 
sökande, och vilka minst ska göra det möjligt för sökanden att överklaga 
tillämpningen av begreppet säkert tredjeland med anledning av att tredjelandet i 
fråga inte är säkert med hänsyn till hans eller hennes särskilda omständigheter.  

 

                                                
193 Hurwitz, 2009, s. 55-56; Se avsnitt 3.4 ovan.  
194 Framgår av artikelns ordalydelse: ”behöriga myndigheterna är övertygade”.  
195 Se Costello, 2005, s. 60.  
196 Battjes, 2006, s. 424f.  
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Även om första ledet av artikeln talar om en enskild prövning framgår det, enligt min mening, 

av andra ledet (vilka minst) att bestämmelsen är enbart tvingande så till vida att enskilda 

omständigheter måste beaktas åtminstone vid överklagan.  

En samläsning av (b) och (c) synes därför medföra att medlemsstater i ett första skede, 

genom tillämpning av listor med säkra länder, kan avvisa ansökan men att detta måste kunna 

överklagas med beaktande av enskilda omständigheter.197 Frågan är emellertid om de enskilda 

omständigheterna alltid måste beaktas innan ansökan avvisas, även i ett första skede. Ett antal 

omständigheter synes, enligt min mening, tala för detta. För det första uttrycker preambel 44 

att ”medlemsstaterna bör endast gå vidare på denna grund om denna särskilda sökande skulle 

vara säker i det berörda tredjelandet” (min kursivering). För det andra framgår det av artikel 

34.1 att medlemsstaterna ska ge sökande möjlighet att lägga fram sina synpunkter på 

tillämpningen av begreppet säkert tredjeland utifrån sökandes särskilda omständigheter. Detta 

ska säkerställas genom en personlig intervju i syfte att avgöra om ansökan ska tas upp till 

prövning eller inte. För det tredje har EU-domstolen i mål C 465/07 uttalat att de skador som 

anges i artikel 15 a och b skyddsgrundsdirektivet kräver en tydlig individualisering.198 Hotet 

måste vara riktat mot den sökande utifrån omständigheter som är hänförliga till den 

personliga situationen. Även om domstolen uttalar sig ett fall då bevisbördan ligger på 

sökande måste kravet på individualisering, även i föreliggande fall då bevisbördan ligger på 

medlemsstaten, bestå. För att ”behöriga myndigheter” ska vara övertygade om att det inte 

föreligger risk för allvarlig skada i enlighet med art. 38.1b måste därför också de enskilda 

omständigheter vara föremål för prövning. Något som även ligger i linje med bl.a. 

Europadomstolens tolkning av artikel 3, vilket också måste tolkas in för att bestämmelserna 

ska vara i ”enlighet med internationell rätt”.199  En sådan tolkning skulle medföra att en 

tillämpning av exempelvis listor med säkra länder inte i sig är tillräckligt – oavsett hur 

bedömningen genomförts – för att avvisa ansökan vid första prövning om inte de enskilda 

omständigheterna också beaktats. Med andra ord; beviskravet på att behöriga myndigheter ska 

vara övertygade om att en person inte kommer utsättas för bl.a. refoulement kan inte uppnås 

genom enbart en generisk bedömning.  

Det får emellertid konstateras att artikeln förhåller sig tvetydligt gällande förhållandet 

mellan den generiska och den enskilda bedömningen samt att vissa länder inom EU de facto 

                                                
197 Se Battjes 2006, s. 425.  
198 Se C 465/07, Meki, § 38. Domstolen syftar här på att punkt a och b kräver en individualisering till skillnad 

från punkt c där det inte krävs att sökanden visar att hoten är specifikt riktade mot denne på grund av 
omständigheter som är hänförliga till den personliga situationen.   

199 Se avsnitt 4 nedan.    
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tillämpar den generiska bedömningen prima facie vid tillämpningen av begreppet säkert 

tredjeland.200 Exempelvis deklarerade den ungerska regeringen, genom förordning, att länder 

som Serbien, Bosnien, Kosovo och Turkiet var att anse som säkra tredjeländer. I förhållande 

till Serbien innebar utfärdandet av listan att bevisbördan gick över på sökande som hade att 

inom 3 dagar (!) visa att landet inte var säkert för denne.201 Enligt bl.a. European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE) är Serbien inte ett säkert tredjeland på grund av den generella 

bristen på tillgång till ett effektivt förfarande – något som i princip är omöjligt att bevisa för 

sökande.202 Problemet blir således att en orimlig bevisbörda kan sättas på sökande att visa att 

landet inte är säkert för denne när väl bevisbördan gått över på denne – detta riskerar i sin tur 

att avsevärt höja risken för direkt eller indirekt refoulement.  

Slutligen bör det också nämnas att artikel 46.1a(ii) säkerställer att sökande ges rätt till 

ett effektivt rättsmedel inför domstol mot att en ansökan inte tas upp till prövning. Därutöver 

ska sökande också ges möjligt att invända mot sin anknytning till tredjelandet. Ett krav som vi 

ska gå närmare in på nu.  

 

3.4.5.3 Frågan om anknytning  
Enligt 38.2a krävs att sökande innehar en anknytning till tredjelandet som gör att det skulle 

vara rimligt för denne att resa till det landet. Enligt preambel 44 bör begreppet säkert 

tredjeland tillämpas om ”sökande på grund av tillräcklig anknytning till ett tredjeland enligt 

definition i nationell rätt rimligtvis kan förväntas söka skydd i detta tredjeland”. Några 

närmare bestämmelser om vilken anknytning som sökande bör ha till tredjeland lämnas inte i 

direktivet. Preambel 44 ger vid handen att detta överlämnats till medlemsstater att avgöra 

genom bestämmelser i nationell rätt.  

Enligt UNHCR kan dock transitering i sig inte anses som en tillräcklig eller rimlig 

anknytning till tredjelandet.203 Som har nämnts tidigare är det enligt UNHCR omständigheter 

som att sökande innehar: familj i tredjelandet, kulturella band, kunskap om språket eller 

uppehållstillstånd i tredjelandet sådana omständigheter som kan utgöra tillräcklig anknytning. 

Att artikel 38.2 (a) talar om en rimlig anknytning kan möjligen sägas utgöra stöd för 

UNHCRs ställningstagande. Bestämmelsen synes genom orden rimlig och tillräcklig 

anknytning åtminstone ställa ett minimikrav på vad som får regleras genom nationell rätt vad 
                                                
200 Se AIDA, Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures, s. 18f.  
201 AIDA, Crossing Boundaries, s. 30.  
202 Se AIDA, Country report: Hungary, 2015, s. 44f.  
203 UNCHR, Legal considerations on the return of asylum-seekers…, 23 March 2016. s 6. De nämner emellertid 

undantaget att ett bi- eller multilateralt avtal finns på plats som säkerställer att tredjeland kommer att ansvara 
för att avgöra sökandes status samt att dessa länder har jämförbara asylsystem och standarder.   
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gäller anknytningen. Tyvärr definieras inte närmare hur rimlighetsbedömningen ska göras. 

Som Ackers visat föreslogs det under förhandlingar till asylprocedurdirektivet att en lista med 

alternativ gällande anknytning skulle införas.204 Emellertid kom listan aldrig att införas och 

det lämnades upp till medlemsstaterna att avgöra rimlig anknytning.205  

Kommissionen har i ett (icke-bindande) meddelande uttalat att:  

När det gäller frågan om anknytning till det aktuella tredjelandet, och huruvida det 
därför är rimligt att sökanden beger sig till det landet, kan det också tas i beaktande 
huruvida sökanden har transiterat genom det säkra tredjelandet eller huruvida det 
ligger geografiskt nära sökandens ursprungsland.206   

 
Bedömningen av vad som utgör rimlig anknytning har också tillämpas olika av 

medlemsstaterna. Inom en svensk kontext har Migrationsöverdomstolen uttalat att sökande 

inte behöver ha uppehållit sig i tredjelandet så länge det finns en anknytning som gör det 

rimligt för sökande att resa dit. Exempelvis har äktenskap med en medborgare i ett tredjeland 

ansetts som en omständighet som kan utgöra en sådan rimlig anknytning.207 I Nederländerna 

har omständigheter som äktenskap med person i tredjelandet, familjemedlem som uppehåller 

sig i tredjelandet eller tidigare vistelse i tredjelandet ansetts som en sådan rimlig anknytning. I 

Ungern har transitering ansetts som tillräcklig anknytning – även i fall då sökande enbart 

passerat tredjelandet i bakluckan på en bil.208 I det fall som jag hänvisat till ovan hade Högsta 

Förvaltningsdomstolen (Council of State) i Grekland också att ta ställning till huruvida 

sökandes vistelse i Turkiet under 1,5 månad medförde en rimlig anknytning enligt artikel 38.2 

(a). Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen i Grekland kunde sökandes transitering genom 

Turkiet tillsammans med andra omständigheter – bl.a. vistelsens längd i tredjelandet och att 

tredjelandet är beläget geografisk nära sökandes ursprungsland – medföra att en rimlig 

anknytning uppkommit.209 Detta synes också vara i enlighet med kommissionens tolkning av 

bestämmelsen som återgetts ovan. 

 Direktivets minikrav vad avser anknytningen till tredjelandet förefaller således lämna 

åt medlemsstaterna att avgöra vilka omständigheter som ska anses utgöra en anknytning. Att 

                                                
204 Listan skulle innefatta länder som sökande passerat, hade visum i, tidigare levt i eller dit sökande hade 

familjära eller kulturella band till.  
205 Ackers, 2005, s. 27f.  
206 Kommissionen, COM (2016) 85 final, s. 18.  
207 MIG 2017:13.  
208 Se vidare AIDA, Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures, s. 20f.  
209 Se Council of State (2347/2017) (grekiska), § 61-62 i 

[http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/ΟΛ%20ΣΤΕ%202347_20
17%20D.Μ..pdf] samt AIDA för engelsk sammanfattning, [http://www.asylumineurope.org/news/04-10-
2017/greece-ruling-council-state-asylum-procedure-post-eu-turkey-deal], 2018-03-01.   
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anknytningen därutöver ska vara rimlig pekar dock enligt min mening på att enbart 

transitering inte kan utgöra anknytning. Ska detta exempelvis inbegripa de fall då sökande 

enbart passerat landet under några timmar? Eller de fall då sökande transiterat genom landet i 

bakluckan på en bil? Man kan rimligen fråga sig vad det rimliga i en sådan anknytning skulle 

bestå av.    

Även om det inte utifrån asylprocedurdirektivet är möjligt att precisera vad denna 

anknytning ska bestå i bör miniminivån rimligen läggas vid EXCOM:s uttalande. Dvs., vid en 

bedömning av anknytningen bör åtminstone längden och naturen av sökandes vistelse i 

tredjelandet beaktas. Det bör också framstå som rimligt och rättvist att hänvisa sökande att 

söka asyl i tredjelandet.210  

 
3.5 Sammanfattningsvis  
Regleringen av säkert tredjeland i asylprocedurdirektivet är fakultativ och innebär således att 

medlemsstater inte behöver implementera regelverket. Dock sätter direktivet minimikrav för 

de medlemsstater som tillämpar eller avser att tillämpa begreppet säkert tredjeland.   

 Vad gäller förhållanden i tredjelandet stadgas ett uttryckligt direkt och indirekt förbud 

för medlemsstater att utsätta sökande för refoulement. Även om förbudet mot chain-

refoulement är implicit i såväl flyktingkonventionen som andra folkrättsliga instrument som 

förbjuder refoulement, stadgas uttryckligen att medlemsstaten måste vara övertygad om att 

tredjelandet respekterar non-refoulement enligt folkrätten. Det innebär att medlemsstaten 

måste vara övertygad om att bl.a. non-refoulement enligt artikel 3 i EKMR åtföljs i 

tredjelandet. Vidare förutsätter inte direktivet att sökande erhåller tillgång till ett förfarande 

utan enbart att denne får tillåtelse att resa in i landet samt att det finns en möjlighet att ansöka 

om flyktingstatus. Detta strider mot såväl EXCOM:s som UNHCR:s uttalande att 

destinationslandet bör säkerställa att tredjelandet kommer tillhandahålla sökande en möjlighet 

att söka samt åtnjuta asyl. Inte heller synes stadgas något krav på att tredjeland ska ha 

ratificerat flyktingkonventionen. Däremot måste sökande kunna erhålla ett skydd i enlighet 

med flyktingkonventionen, något jag menar måste tolkas som att åtminstone de rättigheter 

som tillkommer enligt flyktingkonventionen måste garanteras sökande i tredjelandet. Detta 

innebär i praktiken att tredjeland, i de allra flesta fall, måste ha ratificerat och implementerat 

flyktingkonventionen. Vad gäller asylsökande och skyddsbehövande på andra grunder än 

förföljelse vilket flyktingkonventionen stadgar, ger direktivet ingen vägledning. Inte heller 

                                                
210 UNHCR:s exekutivkommitté slutsatser; nr 15 (h)(ii-iii).   
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ställs några krav på att tredjeland ska respektera grundlägga mänskliga rättigheter. Även detta 

är i strid med EXCOM:s uttalanden.  

 Tillåter direktivet stater att tillämpa en generisk bedömning, medelst hänvisning till 

exempelvis en lista innehållande säkra tredjeländer, och därigenom neka asylsökande rätten 

till prövning? Frågan finner tyvärr inget direkt svar i direktivet. UNHCR har uttalat att en 

individuell bedömning alltid måste genomföras vid tillämning av begreppet säkert tredjeland. 

Ett sådant tydligt ställningstagande saknas i direktivet. Istället synes artikel 38 försöka 

balansera mellan den generiska och den individuella bedömningen med följden att 

bestämmelsen framstår som delvis inkonsekvent och inbördes oförenlig. Jag menar att 

direktivet i vart fall ger utrymme för tillämpning av en generisk bedömning, men att detta i 

sig inte kan anses uppfylla statens beviskrav och därmed skifta bevisbördan till sökande. Det 

föreligger därför trots bestämmelsen tvetydighet ett krav på stater att genomföra en enskild 

bedömning om huruvida tredjeland kan anses vara säkert för sökande.  

 I fråga om anknytning stadgar direktivet att sökande måste ha någon anknytning till 

tredjelandet som gör det rimligt för denne att resa dit men specificerar inte närmare vad detta 

innefattar. En möjlig tolkning är att transitering i sig inte kan anses som rimlig. Jag menar 

vidare att EXCOM:s uttalande om att längden på och naturen av sökandes vistelse i 

tredjelandet beaktas samt att det bör framstå som rimligt och rättvist att hänvisa sökande att 

söka asyl i tredjelandet bör vara vägledande vid bedömning av anknytning.  

 
4 Non-refoulement i artikel 3 EKMR  
 
Artikel 3 EKMR stadgar ett förbud för fördragsslutande stat att utsätta person för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (illabehandling).  

Utöver ett förbud mot att utsätta en person direkt för illabehandling medför artikeln 

också andra vidare skyldigheter och implikationer för stater. Av störst betydelse för denna 

studie är det faktum att artikel 3 också tolkats tillämpbar i förhållanden till utlämnanden, 

utvisningar och återsändanden i de fall då det finns grundad anledning att tro (”substantial 

grounds för believing”) att berörda personen löper en verklig risk (”real risk”) att i 

mottagarlandet utsättas för illabehandling i strid med artikel 3 (non-refoulement).211 Detta ska 

emellertid inte uppfattas som någon positiv rätt till asyl. Som domstolen upprepade gånger 

                                                
211 Europadomstolens dom i Soering mot Storbritannien den 7 juli 1989, § 91, Cruz Varas m.fl  mot Sverige den 

20 mars 1991 och and Vilvarajah  mot Storbritanninen. Före 1989 var artikel 3s tillämpning i förhållande till 
utvisningar eller återsändanden mycket begränsad och kunde i princip enbart komma ifråga under 
”exceptionella” omständigheter, se vidare Switzerland, Appl. No. 11933/86 (1986) 46 DR 257, 269 i 
Hurwitz, 2009, s. 191f.    
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betonat innehåller varken EKMR eller dess protokoll någon rätt till politisk asyl.212 Förbudet 

enligt artikel 3 medför i det avseendet enbart ett krav på konventionsstater att inte utvisa 

person till stat där denne löper verklig risk att utsättas för illabehandling, men stadgar ingen 

rätt till en varaktig lösning eller uppehållstillstånd.   

I förhållande till säkra tredjeländer utreds särskilt två frågor nedan. För det första; vad 

utgör illabehandling i strid med artikel 3? Och för det andra; Vilka krav ställer artikel 3 

gällande hur bedömningen ska genomföras i syfte att inte utsätta sökande för refoulement i 

strid med artikel 3.  

 
4.1 Förhållanden som kan utgöra illabehandling   
4.1.1 Allmänt om artikelns omfattning och definitioner   
Artikel 3 tillhör ett av EKMR:s absoluta förbud som inte kan, under några omständigheter, 

inskränkas. Detta oavsett om den berörda personen gjort sig skyldig till allvarliga kriminella 

handlingar som exempelvis terrorhandlingar, eller om den berörda staten exempelvis befinner 

sig i krigstillstånd. Ett brott mot artikel 3 kan därför heller aldrig rättfärdigas utifrån den 

drabbades eget agerande. Europadomstolen har uttalat att artikelns absoluta förbud mot 

illabehandling; ”…enshrines one of the fundamental values of the democratic societies 

making up the Council of Europé”.213  

Emellertid är det inte all illabehandling som utgör ett brott mot artikel 3. Det är väl 

etablerad praxis att illabehandlingen måste uppnå en viss svårighetsgrad (severity) för att det 

ska falla inom artikelns omfattning.214 Vad som utgör sådan behandling har också ansetts som 

relativt och beroende av alla omständigheter i det särskilda fallet. Som sådana omständigheter 

som ska beaktas har domstolen angett ”the duration of the treatment, its physical or mental 

effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim, etc.”215 

Europadomstolen uttalade i målet Irland mot Storbritannien att tortyrbegreppets 

särprägel i förhållande till omänsklig eller förnedrande behandling består i en skillnad i den 

intensitet av lidande som åsamkats. Tortyr kännetecknas här av en avsiktlig omänsklig 

behandling som orsakar väldigt allvarligt och grymt lidande.216 I fallet Grekland definierades 

tortyr som en allvarligare form av omänsklig behandling med syftet att erhålla information 

eller ett erkännande eller i syfte att bestraffa personen.217 Omänsklig behandling innefattar 

                                                
212 Se exv. Vilvarajah m.fl mot Storbritannien, § 102.  
213 Soering mot Storbritannien, § 88 och 162.    
214 Irland mot Storbritannien, § 92.   
215 Irland mot Storbritannien, § 162.  
216 Irland mot Storbritannien, § 167.  
217 Greek Case, dom den  18 november 1969.  
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sådan behandling som har orsakats avsiktligen, under timmar i sträck (”hours at a stretch”) 

och som orsakat antingen faktisk fysisk skada eller intensiv psykiskt eller mentalt lidande.218 

Förnedrande behandling har av Europadomstolen beskrivits i Greklandsfallet som sådan 

behandling som grovt förödmjukar en person framför andra eller behandling som driver den 

drabbade att agera mot sin egen vilja eller samvete. 219  I en senare dom har domstolen 

beskrivit förnedrande behandling som sådan behandling som: 

humiliates or debases an individual, showing a lack of respect for, or diminishing, 
his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish or inferiority capable 
of breaking an individual’s moral and physical resistance.220  

 
Det finns inget krav på att syftet med behandlingen ska varit att förnedra den drabbade, även 

om detta är en faktor som beaktas.221 För att illabehandlingen ska anses som omänsklig eller 

förnedrande måste lidandet eller förnedringen emellertid vara mer kännbar än det lidande eller 

förnedring som en person utsätts för vid legitima bestraffningar. 222  Omänsklig och 

förnedrande bestraffning tar sikte på sådan behandling som åläggs en person i syfte att 

tillrättavisa eller bestraffa den drabbade.223  

  Vi ska nu titta närmare på den praxis som utvecklats gällande de mer särskilda 

förhållanden i tredjelandet224 som kan utgöra ett brott mot artikel 3. Detta indelas nedan i dels 

direkta förhållanden, dvs. förhållanden som kan utgöra illabehandling direkt i tredjelandet, 

dels indirekta förhållanden, dvs. förhållanden i tredjelandet som kan leda till att sökande 

sänds vidare till ett land där denne i sin tur riskerar utsättas för illabehandling i strid med 

artikel 3.  

  
4.1.2 Direkta förhållanden  
Omfattningen av vilka omständigheter som kan utgöra illabehandling i tredjelandet är givetvis 

mycket betydande och avsikten med avsnittet nedan är inte att ge en uttömmande redogörelse 

för alla sådana omständigheter.225 Vikten läggs här vid omständigheter som är av särskild 

betydelse i förhållande till asylsökande och vid tillämpningen av säkra tredjeländer.  

Den första domen (soering), som fattades i fråga om fördragsslutandes stats ansvar 

gällande illabehandling i strid med artikel 3 i annat icke-fördragsslutande stat, gällde 
                                                
218 Europadomstolens dom i Kudla mot Polen den 26 oktober 2000, § 92.  
219 Greek Case, dom den  18 november 1969. 
220 Kudla mot Polen, § 92. 
221 Europadomstolens dom i Peers mot Grekland den 19 april 2001, § 74.  
222 Soering mot Storbritannien, § 100.  
223 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 313.  
224 Nedan används också benämningen mottagarland för tredjeländer samt avsändarland för destinationslandet.   
225 Se exv. Ehrenkrona, 2016, s. 40 och Bernadette m.fl., 2014 för en sådan översiktlig redogörelse.  
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överlämnande till delstat i USA där personen löpte risk för dödsstraff. Europadomstolen fann 

att den behandling som personen riskerade utstå i en utdragen väntan på att ett eventuellt 

dödsstraff skulle verkställas innebar i sig en reell risk för illabehandling i strid med artikel 

3.226  

Även fall då personer med allvarlig sjukdom löper risk att utvisas har under 

”exceptionella omständigheter” ansetts kunna utgöra illabehandling i strid med artikel 3. Ett 

sådant fall ansågs föreligga i fallet D mot Storbritannien där en aids-sjuk person i livets 

slutskede skulle utvisas till land där han saknade adekvat vård, materiella förutsättningar samt 

familj eller annan form av social eller moralisk support. Ovanstående omständigheter samt det 

faktum att en utvisning skulle påskynda hans död samt utsätta personen för akut psykisk samt 

fysisk lidande innebar enligt domstolen omänsklig behandling. 227  Även i N mot 

Storbritannien hade domstolen att ta ställning till huruvida utvisning av asylsökande som 

diagnostiseras med HIV kunde utgöra illabehandling i strid med artikel 3. Domstolen 

konstaterade att det faktum att personens livslängd avsevärt skulle förkortas samt att 

utvisningen skulle leda ett förhöjt lidande inte sig innebar ett brott mot artikel 3 samt att:    

Aliens who are subject to expulsion cannot in principle claim any entitlement to 
remain in the territory of a Contracting State in order to continue to benefit from 
medical, social or other forms of assistance and services provided by the expelling 
State […] Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate 
such disparities through the provision of free and unlimited health care to all aliens 
without a right to stay within its jurisdiction.228   

 
Dessa omständigheter var således inte tillräckligt allvarliga för att anses som ”exceptionella 

omständigheter”. Domstolen synes här velat påpeka att kravet på exceptionella 

omständigheter är ett mycket högt ställt krav som normalt inte uppnås enbart då en utvisning 

av en allvarligt sjuk person tar plats.229  

Även frågan om personens levnadsförhållanden i tredjelandet har kommit att bli 

föremål för Europadomstolen prövning inom ramen för artikel 3. Fallet MSS mot Grekland 

gällde en asylsökande som efter att transiterat genom Grekland anlände till Belgien för att där 

inlämna sin asylansökan. Sökande kom senare, i enlighet med Dublinförordningen, att 

överföras till Grekland för att få sin asylansökan prövad där. Efter att inledningsvis hållits i 

förvar släpptes sökande som emellertid inte hade något boende eller ekonomiska medel för 

sitt uppehälle. Sökande kom därför att hamna i en park i centrala Aten tillsammans med andra 
                                                
226 Soering mot Storbritannien, § 111.  
227 Se Europadomstolen dom i D mot Storbritannien den 2 maj 1997, § 52-53.  
228 Se Europadomstolen dom N. mot Storbritannien den 27 maj 2008, § 42.  
229 Se Bernadette m.fl., 2014, s. 177.  
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hemlösa asylsökande.230 Domstolen konstaterade inledningsvis att artikel 3 inte medför någon 

skyldighet för fördragsslutande stater att tillhandahålla bostäder till alla inom dess jurisdiktion 

och inte heller någon skyldighet att ekonomiskt stödja flyktingar i syfte att de ska upprätthålla 

en viss levnadsstandard.231 Emellertid uttalade domstolen för första gången att asylsökande 

tillhör en särskilt utsatt grupp i behov av särskilt skydd. Något som enligt domstolen 

bekräftades genom den internationella konsensus som råder vad gäller erkännande av 

asylsökandes behov av särskilt skydd. 232  Dessutom hade skyldigheten att tillhandahålla 

boende samt grundläggande materiell standard till asylsökande kommit, genom bl.a. 

mottagningsdirektivet233, att bli en del av ”positiv rätt” som de grekiska myndigheterna var 

bundna att följa.234 Utifrån detta slog domstolen fast att det förhållandet att sökande spenderat 

ett flertal månader i extrem fattigdom, utan möjlighet att tillgodose sina mest grundläggande 

behov såsom behoven av mat, hygien och boende innebar förnedrande behandling i strid med 

artikel 3. De grekiska myndigheterna hade därför genom sin passivitet (i strid med såväl EU-

rättslig som grekisk rätt) inte beaktat sökandes utsatthet som asylsökande och var således 

ansvariga för situationen som denne kom att befinna sig i.235  

I fallet Sufi och Elmi mot Storbritannien återkom domstolen till frågan om huruvida 

undermåliga levnadsförhållanden kunde utgöra ett brott mot artikel 3. Frågan gällde särskilt 

levnadsförhållanden i flyktingläger i Somalia och närliggande Kenya. Domstolen gjorde här 

en skillnad mellan 1) extrema humanitära förhållanden som är att hänföra till fattigdom eller 

till brist på resurser för att hantera naturligt förekommande fenomen, såsom torka, och 2) 

humanitär kris som är att hänföra till parternas direkta eller indirekta agerande.236 Enligt 

domstolen förutsätter det förra fallet (1) att sökande visar att de humanitära förhållandena är 

”mycket exceptionella”237, ett krav som är mycket svårt att möta eftersom sökande måste visa 

att en utvisning skulle leda till ett omedelbart hot mot dennes liv eller att utvisningen skulle 

utesluta dennes möjlighet att upprätthålla mänsklig värdighet. 238  I det senare fallet (2) 

tillämpas istället det test som presenterades i MSS. Detta test kräver att staterna måste 

genomföra en bedömning av sökandes tillgång till sina mest basala behov (vilket inkluderar 

                                                
230 Europadomstolens dom i MSS mot Grekland den 21 januari 2011, § 33-37.  
231 MSS mot Grekland, § 249.  
232 MSS mot Grekland, § 251.  
233 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 

personer som ansöker om internationellt skydd.  
234 MSS mot Grekland, § 251. 
235 MSS mot Grekland § 254, 255 och 263.  
236 Europadomstolens dom i Sufi och Elmi mot Storbritannien den 28 november 2011, § 282.  
237 Det är således det test som tillämpades i N mot Storbritannien, § 42.   
238 Se Costello, 2016, s. 189.  
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mat, hygien samt husrum ), sökandes utsatthet för illabehandling samt utsikterna för att 

dennes situation förbättras inom en rimlig tidsram.239  

Domstolen fann inledningsvis att den humanitära krisen var en följd av parternas 

direkta och indirekta agerande i konflikten. Detta medförde att levnadsförhållandena skulle 

bedömas enligt testet i MSS. Domstolen fann vidare att förhållandena i flyktinglägren var så 

undermåliga att en utvisning av sökande skulle medföra en verklig risk för att sökande skulle 

utsättas för illabehandling i strid med artikel 3. Bl.a. betonade domstolen att lägren hade en 

mycket begränsad tillgång till vatten och mat samt att personer i lägren befann sig i en mycket 

osäker situation där med risk för att utsättas för kriminalitet och utnyttjande. Inte heller ansågs 

goda utsikter för förbättring föreligga inom en rimlig tidsram.240  

Distinktionen mellan huruvida undermåliga humanitära förhållanden är att hänföra till 

statens direkta eller indirekta agerande eller till förhållanden som ligger utanför statens 

inflytande synes därför avgörande eftersom det test som ska genomföras i förhållande till det 

senare är betydligt svårare att möta än det förra.  

 Även undermåliga förhållanden i förvar kan utgöra illabehandling i strid med artikel 3. 

Europadomstolen har härvidlag uttalat att artikel 3 kräver att stater säkerställer att de 

förhållanden inom vilka personer hålls i förvar är förenliga med respekten för mänsklig 

värdighet. 241 Exempelvis har domstolen ansett att hållandet av en asylsökande i en 

prefabricerad stuga under två månader utan tillåtelse att gå ut eller ringa samtal samt utan 

tillgång till rena lakan eller hygienprodukter utgjort förnedrande behandling i strid med artikel 

3. Hållandet i ett litet utrymme under sex dagar utan möjlighet att ta en promenad, med enbart 

tillgång till en smutsig madrass och utan fri tillgång till toalett har inte heller ansetts förenligt 

med artikel 3.242 I MSS fann domstolen att de förhållanden under vilken en asylsökande hållits 

i förvar under dels en period av av fyra dagar, dels en period av en vecka utgjorde 

förnedrande behandling i strid med artikel 3. Förvaret i vilket sökande hölls var mycket 

undermåliga och bl.a. tvingades personer dricka vatten från toaletterna. I vissa celler fanns 

enbart en säng för mellan 14 och 17 personer. Det saknades plats på golvet för att alla intagna 

skulle kunna ligga ned samtidigt. De intagna levde också under mycket smutsiga förhållanden 

där de bl.a. tvingades urinera i pet-flaskor och där det saknades tillgång till tvål och 

                                                
239 Sufi och Elmi mot Storbritannien, § 282 och MSS mot Grekland 254.  
240 Sufi och Elmi mot Storbritannien, § 291-292.  
241 Kudla mot Polen, § 94.  
242 Europadomstolens dom i S.D mot Grekland den 11 september 2009, § 49-54.  
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toalettpapper.243 Domstolen beaktade även här att asylsökande tillhör en särskilt utsatt grupp i 

behov av särskilt skydd. Därför konstaterade sammantaget domstolen att:  

…taken together, the feeling of arbitrariness and the feeling of inferiority and 
anxiety often associated with it, as well as the profound effect such conditions of 
detention indubitably have on a person’s dignity, constitute degrading treatment 
contrary to Article3 of the Convention. In addition, the applicant’s distress was 
accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum-seeker.244  

 

4.1.3 Indirekta förhållanden  
Fördragsslutande stat har inte bara att bedöma huruvida förhållanden i mottagande stat utgör 

en reell risk för att sökande utsätts för illabehandling där. Därutöver följer det av 

Europadomstolens praxis att artikel 3 kräver att sökande även i mottagandestaten är skyddad 

från att i sin tur utsättas för refoulement till ursprungslandet eller till annan fjärde stat där 

sökande löper risk att utsättas för illabehandling. Det följer av T.I mot Storbritannien att stat 

som avser att översända person måste säkerställa att sökande har tillgång till effektiva 

processuella garantier (”effective procedural safeguards”) i mottagande stat som skyddar 

sökande från att utsättas för refoulement.245  

Fallet T.I rörde asylsökande som skulle överföras, inom ramen för 

Dublinförordningen, från Storbritannien till Tyskland där denne tidigare erhållit ett 

utvisningsbeslut. Sökande hävdade att han riskerade återsändas från Tyskland till Sri Lanka 

där han löpte en verklig risk för illabehandling.246 Domstolen påpekade inledningsvis att dess 

funktion inte består i att pröva asylansökan eller övervaka flyktingkonventionen. Därefter 

prövade domstolen huruvida tysk lag innehöll tillräckligt skydd mot refoulement. 247 

Domstolen konstaterade att tysk lag innehöll bestämmelser som skyddade sökande från att 

utsättas för refoulement. Även om den tyska regeringen inte hade ingett några exempel på att 

den aktuella bestämmelsen hade tillämpats i förhållande till asylsökande som fått avslag 

såsom i detta fall, förlitade sig domstolen på de garantier som den tyska regeringen utgav vad 

gällde tysk lag och dess tillämpning.248    

 Även i MSS undersökte domstolen frågan om risken för chain-refoulement. 

Domstolen konstaterade inledningsvis genom en samläsning av artikel 3 och artikel 13 i 

                                                
243 MSS mot Grekland, § 230.  
244 MSS mot Grekland, § 233.  
245 T.I mot Storbritannien, s.14ff.  
246 T.I mot Storbritannien, s. 12f. Detta berodde bl.a. på att förföljelse av icke-statliga aktörer inte ansågs falla 

inom ramen för förföljelse enligt tysk lag.  
247 Se också MSS mot Grekland, § 286.  
248 T.I mot Storbritannien, s. 17f.  
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EKMR (rätten till ett effektivt rättsmedel), att dessa bestämmelser förutsätter att sökande i 

tredjelandet har tillgång till: 1) ett tillgängligt rättsmedel som är effektivt genom såväl lag 

som i praktiken, 2) ett rättsmedel med direkt suspensiv verkan i syfte att förhindra 

oåterkallelig skada, 3) ett förfarande där påstående av brott mot artikel 3 bedöms på ett 

lämpligt sätt, samt att, 4) det innefattar en oberoende, rigorös granskning av påstående om att 

det föreligger grundad anledning att sökande löper verklig risk för illabehandling i strid med 

artikel 3. 249  Domstolen fann i målet att asylförfarandet i Grekland uppvisade mycket 

allvarliga brister och att dessa brister ledde sammantaget till ett brott mot artikel 3 och 13. 

Detta med grund i risken som förelåg för att sökande skulle återsändas, direkt eller indirekt till 

sitt ursprungsland, utan att hans ansökan prövats i sak och utan tillgång till ett effektivt 

rättsmedel.250 Bland de omständigheter som domstolen noterade var bl.a. att:  

… insufficient information for asylum-seekers about the procedures to be followed; 
difficult access to the Attica police headquarters; no reliable system of 
communication between the authorities and the asylum-seekers; a shortage of 
interpreters and lack of training of the staff responsible for conducting the individual 
interviews […] samt att […] almost all first-instance decisions are negative and 
drafted in a stereotyped manner without any details of the reasons for the decisions 
being given…251    

 

4.2 Om bedömningsförfarandet i destinationslandet  
En viktig slutlig fråga som måste utredas i förhållande till tillämpningen om säkra 

tredjeländer är vilken bedömning som måste genomföras av den avsändande staten som avser 

att utvisa en person till annan stat och vilka krav som artikel 3 ställer på avsändande stat i det 

avseendet. 

 Europadomstolen uttalade redan i T.I att fördragsslutande stat har ett individuellt 

ansvar för att säkerställa att inte sökande, direkt eller indirekt, som ett resultat av en utvisning 

utsätts för illabehandling i strid med artikel 3. Att en överföring sker inom ramen för ett bi- 

eller multilateralt avtal förtar inte avsändandes ansvar inför EKMR. Detta oavsett om 

mottagande stat också är part till EKMR. 252 Domstolen har dock betonat att ansvaret för att 

säkerställa att det finns tillräckliga garantier för att sökande inte utsätts för refoulement är 

särskilt viktigt i de fall då mottagande stat inte är part till konventionen.253  

                                                
249 MSS mot Grekland , § 286-293 och Moreno-Lax, 2012, s. 23. 
250 MSS mot Grekland, § 321.  
251 MSS mot Grekland, § 301-302. Moreno-Lax, 2012, s. 23.  
252 T.I mot Storbritannien, § 15.  
253 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl mot Italien den 23 februari 2012, § 157. 
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 Som det har påpekats tidigare förbjuder artikel 3 avsändande stat att utvisa i de fall då 

det finns grundad anledning att tro (”substantial grounds för believing”) att den berörda 

personen löper en verklig risk (”real risk”) för illabehandling.254 Det är således sökandes 

uppgift att visa att denne löper en verklig risk att utsättas för illabehandling. Emellertid 

uttalade domstolen i MSS att belgiska myndigheter, mot bakgrund av den allmänna 

situationen som rådde i Grekland, visste eller borde vetat att det saknades några garantier för 

att sökandes asylansökan skulle komma att bli föremål för bedömning i Grekland.255 Särskilt 

noterade domstolen att:  

…the existence of domestic laws and accession to international treaties guaranteeing 
respect for fundamental rights in principle are not in themselves sufficient to ensure 
adequate protection against the risk of ill-treatment where, as in the present case, 
reliable sources have reported practices resorted to or tolerated by the authorities 
which are manifestly contrary to the principles of the Convention…   

 
Någon eventuell presumtion om säkerhet som förelåg med grund i Dublinförordningen skulle 

således ansetts motbevisats på grund av den allmänt, mycket problematiska, rådande 

situationen i Grekland. Intressant nog hade Europadomstolen några år tidigare i fallet KRS 

ansett Grekland som ett säkert land för sökande. Emellertid hade situationen sedan dess 

utvecklats på ett sådant sätt att presumtionen inte kunde bestå. Bl.a. pekade domstolen på det 

stora antalet rapporter och material som visade på allvarliga brister i asylförfarandet, det 

faktum att UNHCR hade sänt ett brev till Belgien med en vädjan om att stoppa överföringar 

till Grekland samt att EU:s gemensamma asylsystem genomgick stora reformer. 256 

Sammantaget hade således situationen förvärrats till den grad att det var de belgiska 

myndigheterna som hade att förvissa sig om att grekiska myndigheter tillämpade grekisk 

asylrätt i praktiken.257 Det bör noteras att domstolen inte godtar argumentet att sökandes 

säkerhet i mottagarlandet kan garanteras mot bakgrund av de skyldigheter som mottagarlandet 

innehar enligt nationell rätt och de relevanta internationella konventioner landet tillträtt. 

 Den 14 mars 2017 meddelade Europadomstolen dom i Illias & Ahmed mot Ungern.258 

Sökanden, ursprungligen från Bangladesh, hade ansökt om asyl i Ungern. Strax efter att de 

anlänt genomfördes en intervju med sökanden och samma dag fattades ett avvisningsbeslut 

med hänvisning till att sökanden passerat Serbien som ansågs, genom regeringsförordning, 

                                                
254 Soering mot Storbritannien § 90-91, Vilvarajah m.fl mot Storbritannien, § 103.  
255 MSS mot Grekland, § 352 och 358.   
256 MSS mot Grekland, § 347.  
257 MSS mot Grekland, § 359.  
258 Europadomstolens dom i Illias & Ahmed mot Ungern den 14 mars 2017. Notera att domen refererats till stora 

kammaren.  
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som säkert tredjeland.259 Fallet överklagades till högre ungersk instans som återförvisade 

ärendet med grund i bl.a. att sökande borde erhållit tre dagar för att motbevisa påståendet om 

att Serbien var ett säkert tredjeland. Den ungerska asylmyndigheten avvisade slutligen 

sökandens ansökan med hänvisning till att sökanden inte visat några trängande individuella 

omständigheter som motbevisade presumtionen att Serbien var ett säkert tredjeland. Beslutet 

överklagades men ändrades inte i högre instans.260 Sökanden menade att utvisning till Serbien 

hade utsatt dem för en verklig risk för indirekt refoulement i strid med artikel 3.  

Domstolen påminde om att bedömningen som myndigheter måste utföra måste vara 

adekvat och finna tillräckligt stöd i såväl nationella som andra objektiva och tillförlitliga 

källor från exempelvis andra fördragsslutande stater, FN och pålitliga icke-statliga 

organisationer.261 Domstolen noterade också att centralt i bedömningen som hade genomförts 

av myndigheterna i Ungern var myndighetens förordning som deklarerade Serbien som ett 

säkert tredjeland. Domstolen lade här vikt vid att Ungern inte ansåg Serbien som ett säkert 

land mellan 2013 och 2015 innan de åter kom att införa Serbien som ett säkert land 2015. 

Ungern hade emellertid inte gett några övertygande skäl till återinförandet 2015. 262 

Domstolen synes här ifrågasätta huruvida återinförandet speglade några materiella 

förändringar vad gäller asylsökandes möjligheter att erhålla skydd i Serbien. Domstolen gick 

inte in på en systematisk granskning av omständigheterna i Serbien utan påpekade enbart att 

det förelåg risk för indirekt refoulement eftersom sökande passerat genom Grekland och 

Makedonien. Emellertid hade de ungerska myndigheterna inte försökt att utesluta att 

sökanden inte skulle utsättas för indirekt refoulement till Grekland utan hade enbart förlitat 

sig på myndighetens lista.263 Domstolen ansåg vidare att Ungern hade pålagt en omvänd 

bevisbörda på sökanden att visa att det fanns en verklig risk för illabehandling, direkt eller 

indirekt, i Serbien. Det är emellertid myndigheternas ansvar att genomföra en bedömning av 

risken när detta, som det har påpekats ovan, går att bekräfta från ett stort antal källor.264 

Domstolen konstaterade därför sammanfattningsvis att:  

… as the procedure applied by the Hungarian authorities was not appropriate to 
provide the necessary protection against a real risk of inhuman and degrading 
treatment. Notably, they relied on a schematic reference to the Government’s list of 

                                                
259 Illias & Ahmed, § 9-15.  
260 Illias & Ahmed 16-30.  
261 Illias & Ahmed, § 114.  
262 Illias & Ahmed, 120.  
263 Detta var särskilt problematisk på grund av de allvarliga brister som konstaterades i MSS. 
264 Illias & Ahmed, § 118.  
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safe third countries, disregarded the country reports and other evidence submitted by 
the applicants and imposed an unfair and excessive burden of proof on them.265  

 
Domstolen fann således att Ungern brutit mot artikel 3 genom att ha utsatt sökande för en 

verklig risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.266 

 Illias synes här bekräfta MSS synsätt vad gäller presumtion om säkerhet. Dvs., en 

sådan presumtion måste vara baserad i verkliga omständigheter utifrån relevanta källor och 

kan heller inte anses bestå när ett stort antal tillförlitliga källor pekar på motsatsen. Det åligger 

därför myndigheter att fortlöpande hålla sig informerade vad gäller säkerheten i land som man 

avser att utvisa till. Staten kan heller inte enbart förlita sig på att mottagarlandet tillträtt 

internationella konventioner eller att det finns tillräckligt skydd formellt i mottagarlandets 

lagstiftning, i de fall då relevanta källor pekar på att det i praktiken inte föreligger ett 

tillräckligt skydd.267  

 

4.3 Sammanfattningsvis  
Den praxis som utvecklats i fråga om Artikel 3 EKMR och dess tillämpning medför ett 

långtgående skydd för sökande mot refoulement. Som domstolen yttrat kan stater inte undgå 

det ansvar som konventionen ålägger dem med hänvisning till att ett bi- eller multilateralt 

avtal ingåtts eller att ett annat land anses inneha ansvaret för sökande. I de fall då stater avser 

att utvisa person till annan stat föreligger det därför en skyldighet för staten att bedöma risken 

för såväl direkt som indirekt refoulement.  

 Särskilt intressant är det faktum att domstolen i MSS erkänner asylsökande som en 

särskilt utsatt grupp i behov av särskilt skydd. Med utgångspunkt i detta konsterarar 

domstolen vidare att undermåliga levnadsförhållanden kan utgöra illabehandling i strid med 

artikel 3. Det innebär att stater som avser att utvisa också måste beakta de humanitära 

förhållanden  som råder i tredjelandet samt tillämpa det test som utvecklats i MSS. Ett sådant 

test kräver att asylsökande i tredjelandet bl.a. kan tillgodose sina mest grundläggande behov 

såsom behovet av mat, hygien och boende. Emellertid framkommer det av Sufi att detta test är 

tillämpbart endast i de fall då de humanitära bristerna är att hänföra till statens aktiva eller 

passiva agerande. Exempelvis kan en stats ovilja att implementera eller i praktiken tillämpa 

internationella konventioner som säkerställer grundläggande mänskliga rättigheter och som 

staten tillträtt, utgöra ett sådant agerande. Frågan om vad exakt ett sådant passivt eller aktivt 

                                                
265 Illias & Ahmed, § 124.  
266 Illias & Ahmed, § 124.  
267 Se MSS mot Grekland, § 353-354.  
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agerande består i är givetvis en öppen fråga och kommer sannolikt vara föremål för 

domstolens prövning i framtiden. I de fall då den humanitära bristen i tredjelandet är orsakad 

av orsaker såsom fattigdom, brist på resurser eller naturkatastrof är det enbart under 

”exceptionella omständigheter” som ett återsändande eller utvisning till sådana förhållanden 

anses vara i strid med artikel 3. Exempelvis anses inte bristande sjukvård i tredjelandet som 

kan leda till ett ökat lidande, i sig vara en sådan exceptionell omständighet.  

 Avsändande stat måste också enligt artikel 3 säkerställa att sökande har tillgång till 

effektiva processuella garantier i tredjelandet.  Syftet med sådana garantier är att förhindra att 

sökande utsätts för refoulement från tredjelandet till ursprungslandet eller annat land där 

denne riskerar illabehandling.  

 Artikel 3 ställer slutligen också krav på hur bedömningen om huruvida ett land är 

säkert eller inte ska genomföras. I fråga om risken för direkt eller indirekt refoulement är det 

sökande som har att visa att det föreligger grundad anledning att tro att denne löper en verklig 

risk att utsättas för illabehandling i strid med artikel 3. Emellertid tillämpar domstolen också 

testet visste eller borde ha vetat. Detta innebär att i de fall då det ur oberoende källor 

framkommer att det finns en allmän risk för illabehandling i tredjelandet, direkt eller indirekt, 

åvilar det avsändande stat att säkerställa landets säkerhet i förhållande till sökande. I sådana 

fall kan stater inte enbart hänvisa till tredjelandets lagstiftning eller dess förpliktelse enligt 

relevanta konventioner utan har att söka andra garantier för sökandes säkerhet. Det är således 

avgörande hur staten agerar i praktiken och inte vilka lagar och regler den har att formellt 

förhålla sig till.  

 
5 Sammanfattande analys och slutord 
 
5.1 Rätten till asyl  
Vad innebär rätten till asyl? Frågan besvarades i avsnitt 2.4 med att rätten till asyl ska förstås 

som en positiv rättighet för enskilda och en skyldighet för stater att tillåta skyddsbehövande 

tillträde till territorium, ge tillgång till ett förfarande för bedömning av status samt erbjuda ett 

varaktigt skydd. Problemet för människor i behov av skydd är att inget bindande 

internationellt dokument uttryckligen stadgar en sådan positiv rätt till asyl. Istället är det 

artikel 14 i allmänna förklaringen som lägger grunden till rätten att söka samt åtnjuta (men 

inte erhålla) asyl. Av särskilt vikt är de rättigheter som stadgas i flyktingkonventionen samt de 

förbud mot refoulement som stadgas i flera internationella konventioner, varav 
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Europakonventionens artikel 3 är av särskild betydelse för Europa och de stater som anslutit 

sig till konventionen. 

 Flyktingkonventionens betydelse i detta avseende kan inte underskattas. Särskilt 

viktigt är det faktum att varje asylsökande måste behandlas som en potentiell flykting.  Enligt 

flyktingkonventionen har asylsökande (vid landsgränsen) därför rätt att söka skydd, rätt till ett 

asylförfarande där deras status kan bedömas samt rätt till att inte återsändas till land där 

deras liv eller frihet skulle vara hotat på grund av konventionsgrund (non-refoulement). 

Därutöver erkänner flyktingkonventionen flyktingar andra grundläggande rättigheter som 

religionsfrihet, diskrimineringsförbud, föreningsrätten samt rätt till utbildning. 

Flyktingkonventioner föreskriver således en omfattande skyldighet vad gäller staters 

behandling gentemot sökande. I fråga om bedömning kräver flyktingkonventionen också att 

en enskild bedömning genomförs samt att individuella omständigheter beaktas.  

 Non-refoulement enligt artikel 3 EKMR innebär, som domstolen påpekat, ingen rätt 

till asyl. Asylsökande kan således inte åberopa artikel 3 som grund för exempelvis 

uppehållstillstånd i fördragsslutande stat. Däremot medför artikeln betydande begränsningar i 

fråga om statens handlingsfrihet gentemot asylsökande som de avser att utvisa. Oavsett om 

staten avser att utvisa asylsökande till ursprungslandet eller annat land kräver artikel 3 att en 

bedömning genomförs av säkerheten i mottagandeland samt av risken för att sökande utsätts 

för indirekt refoulement.  

 I ett EU-rättsligt sammanhang regleras rätten till asyl uttryckligen i artikel 18 

rättighetsstadgan. Detta kan tolkas som ett vidare skydd än det skydd som ges i 

flyktingkonventionen. Emellertid är det svårt att dra några vidare slutsatser av dess betydelse, 

eftersom rättighetsstadgan inte är avsett att utöka unionens befogenheter.   

 I början av denna uppsats definierades asyl som skyddet från skada som ges från en 

stat till en individ som drabbats av fara. Det finns, med utgångspunkt i den definitionen, en 

tydlig diskrepans mellan rätten till asyl och de bindande rättsliga dokument som idag utgör 

asylrätten. Ur den asylsökandes perspektiv framstår det internationella skyddet som för 

närvarande gäller som otillräckligt enligt min mening. Flyktingkonventionen medför förvisso 

ett långgående skydd för flyktingar, samt, som jag har visat ovan, för asylsökande till det att 

deras status har avgjorts. Emellertid är flyktingkonventionen en tydlig produkt av andra 

världskriget och de illdåd som tog plats då . Ett problem är att flyktingdefinitionen förutsätter 

att personen känner välgrundad fruktan för förföljelse pga. konventionsgrund. I fråga om 

människor som flyr väpnad konflikt som inte har sin grund i förföljelse eller människor som 

flyr undan exempelvis naturkatastrofer är det skydd som återstår principen om non-
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refoulement. Även om skyddet enligt bl.a. artikel 3 EKMR är långtgående medför det skyddet 

ingen rätt till legal status. Non-refoulement förhindrar således stater att utvisa till annan stat 

där sökande riskerar illabehandling men säger lite om vilka positiva rättigheter sökande ska 

erhålla i fördragsslutande stat.  

 
5.2 Förhållandet mellan säkra tredjeländer och rätten till asyl   
Hur förhåller sig då minimiregleringen i artikel 38 om säkra tredjeländer i 

asylprocedurdirektivet till rätten till asyl samt artikel 3 i EKMR? Det är tydligt att artikel 38 i 

detta avseende misslyckats med att nå upp till de relativt begränsade skyldigheter som åvilar 

stater enligt internationell rätt. Det finns flera problematiska aspekter som ska beröras nedan.  

Inledningsvis stadgar artikeln inget uttryckligt krav på att sökandes ansökan ska prövas 

i tredjelandet och att asylsökande faktiskt får tillgång till ett effektivt och rättvist förfarande. 

Kraven som ställs sträcker sig, som visats ovan, enbart till att tredjelandet ska ta emot 

sökande samt att det ska finnas en möjlighet att ansöka om flyktingstatus. Detta kan leda till 

asylsökandes ansökan överhuvudtaget inte genomgår en prövning samt att sökande utsätts för 

indirekt refoulement. Ett sådant synsätt bekräftas också av Europadomstolens praxis med 

början i TI mot UK som slog fast att destinationslandet måste säkerställa att sökande har 

tillgång till effektiva processuella garantier (”effective procedural safeguards”) i mottagande 

stat vila skyddar sökande från att utsättas för refoulement. För att artikeln i detta avseende ska 

vara i enlighet med internationell rätt och EKMR måste därför avsändande stat säkerställa att 

sökande har tillgång till ett effektivt och rättvist förfarande.268   

Vidare ställer artikeln inget explicit krav på att tredjelandet ska ha ratificerat 

flyktingkonventionen. Som en fråga om internationell rätt finns det, enligt min mening, ingen 

skyldighet för destinationslandet att säkerställa att tredjelandet ratificerat konventionen eller 

tillämpar konventionen i sin helhet. Ur ett EU-rättsligt perspektiv är det däremot 

anmärkningsvärt att artikeln inte explicit ställer ett sådant krav. Detta särskilt mot bakgrund 

av att det följer av artikel 78 EUF-fördraget och artikel 18 stadgan samt av EU-rättslig praxis 

att CEAS bygger på en fullständig och allomfattande tillämpning av flyktingkonventionen. 

Det är svårt att se hur ett avsändande av asylsökande – som befinner sig inom en EU-stats 

jurisdiktion – till en stat som inte ratificerat eller tillämpar konventionen i sin helhet, kan 

anses vara i enlighet med flyktingkonventionens syfte. I själva verket har asylsökande i 

samma sekund som denne sänds till en sådan stat undandragits rättigheter som denne är 
                                                
268 Detta ska således tolkas in i det krav som ställs i artikel 38.1c som stadgar att tredjelandet ska respektera de 

förbudet mot varje återsändande som innebär åsidosättande av förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling i enlighet med folkrätten iakttas. 
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berättigad till enligt flyktingkonventionen. Även om avsaknaden av ratificering kan vara 

problematiskt, eftersom det bl.a. innebär att UNHCR inte i samma utsträckning kan utöva sina 

övervakande uppgifter, är det statens agerande som i praktiken är avgörande. Jag har i avsnitt 

3.4.1.2 argumenterat för att artikel 38.1e i asylprocedurdirektivet måste läsas som 

innehållandes ett krav på att sökande till ett minimum måste tillgodoses de rättigheter som 

denne är berättigad till enligt flyktingkonventionen. Artikeln synes emellertid lämna utrymme 

för annan tolkning, vilket exempelvis Högsta förvaltningsdomstolen i Grekland också ansåg 

när de uttalade att Turkiet kunde anses som säkert tredjelandet trots att de inte ratificerat eller 

implementerat flyktingkonventionen i sin helhet.269  

 En särskild problematisk aspekt av artikel 38 är dess tystnad i fråga om vilken status 

som andra skyddsbehövande än flyktingar ska åtnjuta i tredjelandet. Ur ett rent rättsligt 

internationellt perspektiv är det förvisso lite som talar för att det åligger destinationslandet 

någon skyldighet att säkerställa asylsökandes legala status i tredjelandet på annan grund än 

flyktingskap. Emellertid innebär detta att skyddsbehövande som befinner sig inom EU-stats 

jurisdiktion och som hade kunnat erhålla status som subsidiärt skyddsbehövande enligt artikel 

13 och 18 skyddsgrundsdirektivet, kan utvisas till tredjeland där de saknar möjlighet till legal 

status. Återigen, att tredjelandet ska behandla sökande i enlighet med principen om non-

refoulement innebär ingen rätt till asyl, legal status eller uppehållstillstånd. I detta avseende 

har dock Europadomstolens praxis satt begränsningar som måste beaktas. Detta är särskilt 

intressant eftersom artikel 38 inte heller ställer några krav på att tredjeland ska respektera 

grundläggande mänskliga rättigheter. Som har redovisats i avsnitt 4.1.2 anses asylsökande 

enligt Europadomstolen som en särskilt utsatt grupp som måste garanteras att det i 

tredjelandet finns en möjlighet att tillgodose sina mest grundläggande behov såsom behovet 

av mat, hygien och boende. Emellertid framkommer det av fallet Sufi att detta test är 

tillämpbar endast i de fall då de humanitära bristerna är att hänföra till statens aktiva eller 

passiva agerande.270  

I fråga om bedömningen som destinationslandet måste genomföra för att säkerställa att 

tredjeland är säkert framstår regleringen i artikel 38 som inkonsekvent och otydlig. Detta 

återspeglar, som Ackers visat, den politiska oenigheten som fanns under förhandlingarna till 

asylprocedurdirektivet. 271  Artikeln synes vilja balansera mellan den generiska och den 

individuella bedömningen. Även om det, ur ett internationellt perspektiv, inte kan sägas 

                                                
269 Se avsnitt 3.4.5.1 ovan.  
270 Se avsnitt 4.1.2 och 4.3 ovan.  
271 Se avsnitt 3.4.5.3 ovan.  
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finnas ett förbud mot tillämpning av den generiska bedömningen är dess tillämpning 

åtminstone starkt begränsad. Som har visats ovan förutsätter såväl flyktingkonventionen som 

non-refoulement att en individuell bedömning genomförs i syfte att säkerställa att landet är 

säkert för sökande.  

Europadomstolen utesluter inte tillämpningen av den generiska bedömningen men har 

betonat att eventuell presumtion som har uppkommit ur en sådan bedömning ska anses 

motbevisad i de fall då det av oberoende källor framkommer att det finns en allmän risk för, 

direkt eller indirekt, illabehandling i strid med artikel 3 EKMR i tredjelandet. Begränsningen 

är viktig eftersom den medför att stater inte kan sätta upp visst tredjeland på lista och sedan 

blunda för eventuella risker i tredjelandet. Tvärtom åvilar det destinationslandet i sådana fall 

att söka vidare garantier för sökandes säkerhet i tredjelandet. Hänvisningen till regeringens 

lista med säkra tredjeländer i fallet Illias ifrågasattes av domstolen på bl.a. den grunden att 

Ungern inte hade gett en rimlig förklaring till varför man kom att börja se Serbien som ett 

säkert land 2015. Domstolens uttalande är intressant eftersom tillämpningen av en lista 

innehållandes säkra tredjeländer kan, som domstolen också synes peka på, vara ett resultat av 

politiska överväganden och inte ett som nödvändigtvis baseras på faktiska förhållanden. 

Bedömande myndigheter kan i sådana fall inte förhålla sig passiva utan måste genomföra en 

adekvat bedömning om säkerheten i tredjelandet. Intressant i sådana fall är att 

destinationslandet inte heller enbart kan förlita sig på att tredjelandet har tillträtt relevanta 

internationella konventioner eller att det finns tillräckligt skydd formellt i dess lagstiftning. 

Europadomstolen har därför kraftigt beskurit möjligheten att tillämpa en generisk bedömning 

i förhållande till tredjeländer. Begränsningen synes enligt min mening fullt rimlig eftersom 

den återspeglar vikten av att bedömningen av sökandes säkerhet i tredjelandet baseras på hur 

landet agerar i praktiken och inte på eventuellt formella kriterier som riskerar att inte 

återspegla de faktiska förhållanden.  

 Vad gäller frågan om anknytning har stater argumenterat för att flykting som passerar 

säkert land utan att ansöka om skydd inte längre är att anse som flykting utan som migrant. 

Detta är också en del av den grundläggande logiken bakom tillämpningen av säkra 

tredjeländer. I artikel 38 anges att sökande bör ha en rimlig anknytning till tredjelandet. Vad 

denna anknytning ska bestå i specificeras dock inte utan synes överlämnas till 

medlemsstaterna, där vissa stater i praktiken enbart kräver transitering. Även om det inte 

synes finnas några internationella begränsningar i detta avseende är frågan om anknytning 

genom transitering problematisk. För det första bortser den helt från vilka anledningar som 

den sökande kan ha för att söka sig vidare till annat land. Som jag beskrev i inledningen till 
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denna uppsats kan det finnas många, fullständigt logiska anledningar till varför sökande 

skulle vilja söka sig till visst land. Ett exempel skulle kunna vara att tredjelandet, till skillnad 

från destinationslandet, inte beviljar status för de som är i behov av subsidiärt skydd. För det 

andra bortser en sådan anknytning från EXCOM:s samt UNHCR:s krav på att det vid 

bedömning av anknytningen bör åtminstone längden och naturen av sökandes vistelse i 

tredjelandet beaktas samt att det bör framstå som rimligt och rättvist att hänvisa sökande att 

söka asyl i tredjelandet. För det tredje är det också svårt att på rent principiella grunder förstå 

hur ett sådant grundläggande antagande kan vara i enlighet med flyktingkonventionen vars 

inledning betonar att ”… beviljandet av asyl … icke kan uppnås utan internationellt 

samarbete,”. Invändningen kan givetvis göras att tillämpningen av säkra tredjeländer bygger 

just på samarbete och att säkra länder som sökande passerar bör ha ansvaret för dessa. Men 

som Selm mycket riktigt påpekat skulle effekten av en tillämpning av säkra tredjeländer 

…if uniformly applied, […] rather be for those States which are considered safe and 
which are closest to countries of origin to receive the maximum number of refugees 
– being relieved only by the generosity of more distant States which could, for 
example, organize resettlement or evacuation programs…272   

 

Slutligen har invändningen gjorts att medlemsstater har ett individuellt ansvar enligt de 

internationella åtaganden som de är bundna av. Detta påstående är riktigt och bekräftas också 

av preambel 15 till asylprocedurdirektivet. Emellertid förtar inte det ansvaret för EU att till ett 

minimum säkerställa att direktiv innehållande minimikrav är i enlighet med internationell rätt. 

Vad gäller särskilt flyktingkonventionen och EKMR bekräftas detta av dels artikel 78.1 EUF-

fördraget som stadgar att EU:s asylpolitik bygger på en fullständig tillämpning av 

flyktingkonventionen, dels av artikel 6.3 EU-fördraget varav det framgår att de 

grundläggande rättigheter som garanteras i EKMR ingår i unionsrätten som allmänna 

principer.273     

 
5.3 Slutord   
I grunden kommer asylbedömningar som inte baseras på individuella omständigheter och en 

bedömning i sak alltid utgöra en förhöjd risk för att människor skickas till förföljelse. 

Följderna av ett sådant misstag är ofta oåterkalleliga och kan sluta med fatala konsekvenser 

för den drabbade. Det är mot bakgrund av detta som resultaten i denna studie också måste 

förstås.  

                                                
272 Selm, 2001, p. 18.  
273 Artikel 6.2 EU-fördraget stadgar också att EU ska tillträda EKMR.   
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 Just nu är CEAS föremål för betydande reformer och förändringar. EU-kommissionen 

lade redan 2016 fram omfattande ändringsförslag rörande CEAS. Ett av förslagen är att 

ersätta asylprocedurdirektivet med asylprocedurförordning. Förslaget innehåller bl.a. förslag 

om begreppet säkra tredjeländer. Detta skulle medföra att bestämmelserna blir tvingande och 

att medlemsstater måste tillämpa begreppet säkra tredjeländer. Även om de flesta kriterier 

består synes förslaget också sänka kraven på säkra tredjeländer.274 Detta är anmärkningsvärt, 

särskilt mot bakgrund av denna studies resultat och de brister som jag har påpekat ovan. EU 

avser också med grund i begreppet säkra tredjeländer utöka tillämpningen av avtal som EU-

Turkiet avtalet. Bl.a. med länder som Libyen.   

 Det förefaller således som att begreppet säkra tredjeländer kommer att vara relevant 

för lång tid framöver. Det föreligger därmed ett behov av att fortsättningsvis följa 

utvecklingen samt säkerställa att dess tillämpning är i enlighet med internationell rätt och de 

krav som Europadomstolen slagit fast.  

 

  

 

 

 

 

 
  

                                                
274 Se Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett 

gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU.   
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