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When you have a land border, here is country A and therefore the subject of law 

is country A, and here is country B, there is no limbo in between. At sea it’s 

different. Here you have country A, here you have the high seas and here begins 

the jurisdiction of country B. But in between, on the high seas, things are a little 

bit delicate… 

 

                      Commander Borg, Armed Forces of Malta 
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Abstract 

 

Refugees coming to Europe across the Mediterranean Sea face a lot of dangers, both 

concerning their lives and their rights as human beings. According to international 

conventions everybody has the right to not be subject to refoulement, i.e. expelled to a place 

where their life or freedom is at risk, or collective expulsion and if people are found in 

distress the Coastal States have a responsibility to save them.  

 

This essay treats legal issues related to pushbacks happening in the Mediterranean area, both 

from a maritime and Law of the Sea perspective and from a human rights perspective. It also 

considers the different aspects of jurisdiction and how it is applied in the different maritime 

zones.  

 

A central piece of the analysis is the case Hirsi Jama and others v. Italy from the European 

Court of Human Rights, which is use as an example on how the international conventions 

concerning the matter of pushbacks are applied.  
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Förkortningar 

 

Dublinförordningen  Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 

    om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat 

    som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en  

    medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat 

EKMR    Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga rättigheter 

EU    Europeiska Unionen 

EU Stadgan   Europeiska Unionens stadga om de grundläggande mänskliga 

    rättigheterna 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter  

Flyktingkonventionen  1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och 1967 

    års protokoll 

FN    Förenta Nationerna 

Frontex   Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet 

    vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser 

Nm    Nautisk meter 

IMO    International Maritime Organization 

SAR-konventionen  International Convention on Maritime Search and Rescue  

SOLAS   Internationella konventionen för säkerhet för liv till sjöss 

UNCLOS   Förenta Nationernas Havsrättskonvention  

UNHCR   United Nations High Comissioner for Refugees, FN:s  

    Flyktingkomissariat 
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1  Inledning 
 

I mitten av augusti 2012 lanserade Grekland operation Aspida genom vilken de satsade på 

gränsbevakningen i regionen Evros genom att bygga en mur som sträcker sig 10,5 km och 

anställa 1800 poliser som patrullerar området. Detta ledde till att mindre än 10 irreguljära 

migranter tog sig över gränsen i veckan i slutet av oktober samma år jämfört med de 2000 

som gjorde det första veckan i augusti.  Att mängden migranter minskat så drastiskt betyder 

inte att antalet människor på flykt har minskat, det betyder att de fått söka sig andra vägar in i 

landet. Antalet irreguljära migranter som påträffades under de första fem månaderna av 2012 i 

den grekiska övärlden eller Egeiska havet uppgick till 169 medan antalet för samma period 

och område år 2013 var 3265.1  

 

Läget i världen har inte lugnat ner sig sedan dessa siffor var aktuella. Enligt rapporter från 

Förenta Nationerna (FN) blev 5,5 miljoner människor tvungna att fly från sina hem under 

första halvan av 2014, antingen inom sitt hemland eller utomlands och det totala antalet 

flyktingar under mandat av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i juni 2014 uppgick till 13 

miljoner, vilket var det högsta antalet sedan 1996 och innebar en ökning av 2,1 miljoner 

jämfört med juni 2013.2  

 

Afghanistan har tidigare varit den stat varifrån flest människor flytt men detta har ändrats 

under första halvan av 2014. Nu är det istället från Syrien flest människor flyr, och de stater 

som tagit emot flest flyktingar från Syrien är grannländerna Libanon, Turkiet, Jordanien, Irak 

och Egypten.3 En del av flyktingarna väljer att försöka ta sig in i Europa men på grund av 

gränsbevakningsoperationer som Aspida blir de tvungna att välja den farliga sjövägen där de 

förutom att riskera livet på grund av stormar, bristfälliga farkoster, hunger och törst även 

riskerar att bli stoppade, arresterade och transporterade tillbaka till staten de började sin flykt 

ifrån.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska om så kallade pushbacks strider mot internationella 

bestämmelser. Jag kommer i huvudsak att koncentrera min granskning på pushbacks som sker 

                                                 
1 Frontier Europe, Human Rights abuse on Greece’s border with Turkey, Amnesty International 2013, s. 7 ff. 
2 Mid-year trends 2014, UNHCR, 2015, s. 3. 
3 UNHCR, a.a., 2015, s. 4. 
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till havs, och havs- och sjörättsliga bestämmelser. För den grundläggande förståelsens och 

helhetens skull kommer jag också att behandla folk- och migrationsrättsliga bestämmelser 

som pushbacks kan strida mot. Eftersom det förekommer rapporter om att människor som 

blivit utsatta för pushbacks antingen före eller efter att denna befunnit sig i sjönöd kommer 

jag också att behandla internationella regler som rör Search and Rescue och säkerhet till sjöss. 

Slutligen kommer jag att analysera tillämpningen av lagstiftningen och komma med förslag 

på förbättringar.   

 

1.2  Avgränsning 

Jag kommer i första hand att fokusera på Grekland och Italien eftersom de är länder som 

ligger vid Medelhavet och utgör EU:s yttre gräns. Jag är medveten om att de nationella 

lagarna i Grekland och Italien hade varit av intresse för min granskning, speciellt med tanke 

på att Förenta Nationernas Havsrättskonvention (UNCLOS) tillåter att stater får stifta lagar 

gällande migration som sedan ska tillämpas i deras territorialvatten. Dessa lagar får dock inte 

gå emot andra bestämmelser i UNCLOS eller andra internationella bestämmelser. Staterna 

måste alltså ytterst följa de internationella bestämmelser som finns och på grund av detta har 

jag valt att koncentrera mig på dessa. 

 

Människosmuggling är ett problem som blir aktuellt i och med att många flyktingar tar sig in i 

Europa med hjälp av smugglare. Människosmuggling och ansvarsfrågor som hänger samman 

med det är ett mycket stort och omfattande område och jag har därför, på grund av 

utrymmesbrist valt att inte ta upp detta i min uppsats.  

 

1.3  Metod 

Jag kommer huvudsakligen att använda en rättsdogmatisk metod och grunda min granskning 

på relevanta rättskällor och dessas inbördes hierarki men jag kommer även att använda mig av 

rapporter och artiklar från olika internationella organisationer.  

 

Min målsättning är att kunna  besvara två frågor i uppsatsen med hjälp av denna metod. För 

det första; hur ser rättsläget ut inom havs- och migrationsrätt för flyktingar som tar sig in i en 

stat sjövägen? För det andra; strider pushbacks mot aktuella konventioner.  
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1.3.1 Monism och dualism 

Av betydelse för att tillämpa den rättsdogmatiska metoden är folkrättens ställning i nationell 

rätt. En stat kan förhålla sig på olika sätt till internationell lagstiftning och jag ska här gå in 

lite närmare på två av dessa synsätt; nämligen monism och dualism. Monismen kommer 

ursprungligen från J. J. Moser, men har under sin utveckling kommit att omfatta även Hegels 

synsätt. Teorin går ut på att den nationella lagstiftningen ses som överordnad den 

internationella och att den internationella lagstiftningen inte ses som bindande, utan enbart 

som riktlinjer. Detta synsätt speglar en stark nationalism som kan ses hos några av de före 

detta stormakterna.4 Det finns även en annan gren av monism, en som erkänner företräde för 

internationell lagstiftning och som först formulerades av W. Kaufmann och utvecklades av H. 

Kelsen.  De ser rättssystemet som en pyramid, med internationell lagstiftning i toppen som 

styr rättsordningarna som befinner sig längre ner i pyramiden. Nationell lagstiftning måste 

därför anpassa sig enligt internationell lagstiftning så att de inte strider mot varandra. Det 

anses även att internationell lagstiftning ska gälla som sådan och att det inte finns något krav 

på att transformera den till nationell lagstiftning eftersom de båda ingår i samma normativa 

system. Av samma orsaker kan med vissa undantag internationell rätt tillämpas av nationella 

domstolar.5   

 

Dualismen kommer ursprungligen från Storbritannien och USA men har främst formulerats 

av tysken H. Triepel och italienaren D. Anzilotti. Enligt dem är nationell och internationell 

lagstiftning två olika rättssystem som skiljer sig på tre olika punkter; subjekt, källor och 

innehåll. I nationell lag är individen subjekt, lagarna kommer från statens beslutande organ 

eller praxis och innehållet rör interna frågor inom staten och förhållandet mellan staten och 

individen. I nationell rätt å andra sidan är stater subjekt, lagarna kommer från fördrag eller 

sedvänja och innehållet rör i första hand förhållandet mellan stater. För att internationell rätt 

ska kunna vara bindande för individen och myndigheter som agerar inom staten måste den 

först implementeras i den nationella rätten.6 

 

                                                 
4 Cassese, International Law, Oxford, 2005, s. 213 f.  
5 Cassese, a.a. 2005, s. 215. 
6 Cassese, a.a. 2005, s. 214. 
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I dag använder de flesta stater, Grekland och Italien inkluderat, sig av principen att 

internationell sedvanerätt blir gällande ipso facto och att den står över nationell rätt.7 Traktat å 

sin sida kan implementeras enligt olika principer, ipso facto, i likhet med sedvanerätten som i 

Frankrike, genom att de ratificeras och godkänns som i USA, först efter att de blivit 

omarbetade till nationell lagstiftning som i Storbritannien eller genom automatisk ad hoc 

implementering som i Italien.8 

 

1.3.2 Europarättens ställning 

Som europarätt i bred mening inräknas den rätt som har sin grund i den Europeiska 

konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) och EU-rätt. EKMR är klassisk folkrätt fast 

av särskild natur, eftersom den ger enskilda rätt att föra talan mot konventionsstaterna, 

inklusive sin egen stat, vid den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

(Europadomstolen) för att pröva om landets lagar och rättstillämpning är förenlig med 

konventionen.9 Staterna är förpliktade att följa Europadomstolens domar. EKMR innehåller 

alltså en effektiv mekanism för att försäkra om att den är hierarkiskt överordnad 

konventionsstaternas lagar.  

 

Också EU-rätten ger enskilda rättigheter och innehåller ett effektivt domstolssystem, och EU-

domstolen meddelade redan i domen Costa mot E.N.E.L (6/64) att EU-rätten är av en särskild 

rättslig natur och är överordnad nationell rätt.10  

 

1.3.3 Migranternas bästa 

Jag kommer att anlägga ett migrationsrättsligt perspektiv på min uppsats och utforma min 

granskning med utgångspunkt från migrantens bästa. Jag kommer att definiera migrantens 

bästa i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eftersom det är 

en av stöttepelarna inom folkrätten. I enlighet med förklaringen är alla människor födda fria, 

med lika värde och med samma rättigheter till liv och säkerhet oberoende av ”… ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller ställning i övrigt”11.12  

                                                 
7 Cassese, a.a. 2005, s. 224 f.  
8 Cassese, a.a. 2005, s. 226. 
9 EKMR art. 34 
10EU-domstolens dom i Costa mot E.N.E.L (6/64) den 15 juli 1964 
11 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 2. 
12 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 1-3. 
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Migranterna får inte utsättas för tortyr, förnedrande eller omänsklig behandling, de får inte 

anhållas eller landsförvisas utan orsak och de har rätt att få sin sak prövad vid offentliga 

förhandlingar, av oberoende domstolar. De har också rätt att söka asyl i andra stater än sitt 

hemland och de har rätt att lämna både sitt hemland och andra stater.13 De enda gånger dessa 

rättigheter får inskränkas är genom lagstiftning och då enbart för att ta hänsyn till allas 

rättigheter och friheter eller för att upprätthålla moral, allmän ordning och allmän välfärd i 

demokratiska samhällen.14 

 

 

1.4 Material 

För att fastställa gällande rätt kommer jag att använda mig av de traditionella rättskällorna så 

som lagar och konventioner. För att fastställa hur dessa tillämpas och verkligheten faktiskt  

ser ut kommer jag att använda praxis, artiklar och rapporter från internationella 

organisationer. Jag kommer att erkänna de traditionella rättskällornas giltighet även om jag 

kommer att vara till viss del kritisk till deras materiella utformning. I användandet av artiklar 

och rapporter från internationella organisationer kommer jag att anlägga ett källkritiskt 

perspektiv. 

 

Den praxis jag kommer att använda mig av kommer i första hand bestå av Europadomstolens 

dom i fallet Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien men även andra relevanta fall kommer att tas 

upp.Den internationella organisationer jag kommer att använda mig av är i första hand 

Amnesty International och International Maritime Organization (IMO) eftersom jag anser att 

de är trovärdiga, självständiga och auktoritära källor inom området.  

 

Jag kommer även att använda mig av rapporter från Europeiska byrån för förvaltningen av det 

operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) 

eftersom det har lett gränsbevakningsoperationer både i Grekland och Italien. 

 

                                                 
13 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art 5, 9, 10, 13 och 14. 
14 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art 29. 
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1.5 Forskningsläget 

Migration och situationen i Medelhavet är ett högst aktuellt ämne så skriftligt material finns 

det gott om. Jag har dock inte lyckats hitta någon forskning med samma inriktning på havsrätt 

som jag valt att ha men jag vet att det finns en doktorand vid Stockholms Universitet, Martin 

Ratcovich, som håller på med sin avhandling inom ämnet just nu och jag ser fram emot att ta 

del av den när den är klar. Det finns också gott om akademiska artiklar, granskningar och 

rapporter från internationella organisationer och populärvetenskapliga artiklar.15 Vidare har 

jag hittat två doktorsavhandlingar från Uppsala Universitet, en av Gunnel Stenberg och den 

andra av Gerasimos Fourlanos som bland annat behandlar non-refoulement.16 Principen har 

fått en bredare tolkning sedan avhandlingarna skrevs men de resonemang som förs i dem är 

ändå relevanta för att förstå utvecklingen av principen.  

 

1.6 Tillämplig internationell rätt 

Nedan kommer jag att gå igenom de olika internationella bestämmelser jag använt mig av och 

klargöra om de två stater jag valt ratificerat eller anslutit sig till dem och hur staterna påverkas 

av dem.  

 

1.6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
(EKMR)  

Alla stater som är medlemmar i Europarådet ska ratificera konventionen och eftersom både 

Italien och Grekland är medlemmar har de ratificerat den och ska också följa den.17 

 

1.6.2 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande mänskliga 
rättigheterna (EU Stadgan) 

I och med att både Grekland och Italien hör till EU omfattas de av stadgan. Stadgan ska 

tillämpas när antingen EU eller någon av medlemsstaterna tillämpar unionsrätten.18 

 

                                                 
15 Se bl.a. Pugh, Michael, Drowning not Waving: Boat People and Humanitarianism at Sea, Journal of Refugee 

Studies, volym 17, 2004 och Klepp, Silja, A Double Blind: Malta and the Rescue of Unwanted Migrants at 

Sea, a Legal Antropological Perspective on the Humanitarian Law of the Sea, International Journal of 

Refugeee Law, volym 23, 2011.  
16 Se Fourlanos, Gerasimos, Sovereignty and the Ingress of Aliens, Uppsala, 1986 och Stenberg, Gunnel, Non-

Expulsion and Non-Refoulement, Uppsala, 1989. 
17 Resolution 1031, Council of Europe, art. 9. 
18 Europeiska Unionens Stadga art. 51. 
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1.6.3 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och 1967 års 
protokoll (Flyktingkonventionen) 

Grekland ratificerade konventionen 05.04.1960 och anslöt sig till protokollet 07.09.1968 och 

Italien ratificerade konventionen 15.11.1954 och anslöt sig till protokollet 26.11.1972.19 Båda 

staterna omfattas alltså av både konventionen och protokollet.  

 

1.6.4 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för 
att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i 
någon medlemsstat (Dublinförordningen)  

Som tidigare nämnts hör både Grekland och Italien till EU och omfattas därför av 

bestämmelserna i förordningen som trädde i kraft 17.03.2003.  

 

1.6.5 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

Grekland ratificerade konventionen 21.07.1995 och Italien ratificerade den 13.01.1995 båda 

staterna omfattas därför av konventionen.20 

 

1.6.6 International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR-
konventionen)  

Både Grekland och Italien är kontraktsslutande stater till konventionen som trädde i kraft 

22.07.1985.21 

1.6.7 Internationella konventionen för säkerhet för liv till sjöss (SOLAS) 

Både Grekland och Italien är kontraktsslutande stater till konventionen och protokollen från 

1978 och 1988 och omfattas därför av konventionen.22 

  

                                                 
19UNHCR, [http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf ] besökt 2015-01-13. 
20FN, 

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=

mtdsg3&lang=en] besökt 2015-01-13. 
21 IMO, [http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx] besökt 2015-01-13. 
22 IMO, [http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx] besökt 2015-01-13. 

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en
http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx
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2 Pushbacks 
 

En pojke, 17 år gammal, från Afghanistan som befann sig på ett utvisningscenter i Turkiet 

berättade för Amnesty International om sina försök att ta sig över Egeiska havet till Grekland. 

Han och hans yngre syskon och syskonbarn tog hjälp av människosmugglare och fick plats på 

en gummibåt tillsammans med 36 andra personer. Efter tre och en halv timme till havs 

hittades de av Grekisk polis som tvingade ombord dem på sin båt och misshandlade dem, tog 

deras tillhörigheter och körde dem tillbaka ut på Turkiskt vatten. Där tvingade polisen ner 

dem i gummibåten, tog deras motor och rispade upp ena sidan av båten innan de lämnade dem 

åt sitt öde. De blev senare räddade av Turkiska kustgardet och satta i utvisningscenter i väntan 

på utvisning.23 

 

Pushbacks, vilket i praktiken innebär ett kollektivt utvisande av människor utan att ta var och 

ens individuella situation i beaktande, strider mot flertalet internationella bestämmelser. 

Genom detta förfarande riskerar stater också att göra sig skyldiga till refoulment, dvs. 

utvisande av människor till andra stater där de riskerar att utsättas för brott mot de mänskliga 

rättigheterna.24 Det finns även uppgifter om att människor antingen utsatts för, eller bevittnat 

att andra har utsättas för våld eller förnedrande behandling i samband med pushbacks.25 I 

detta kapitel kommer jag först att gå igenom de rättigheter varje människa har i enlighet med 

internationella konventioner och sedan fortsätta med de rättigheter de har enligt havs- och 

sjörättsliga bestämmelser. När jag behandlar havsrättsliga bestämmelser kommer jag även att 

ta upp grundprinciperna för jurisdiktion. Avslutningsvis kommer jag också att ta upp Frontex 

och dess syfte och operationer. 

 

2.1 Flyktingars grundläggande rättigheter 

2.1.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  

I enlighet med EKMR är de fördragsslutande staterna, inklusive Italien och Grekland, 

skyldiga att garantera en människa som befinner sig under statens jurisdiktion de fri- och 

rättigheter som listats i konventionen.26 Bland dessa rättigheter finns ett förbud mot tortyr som 

                                                 
23 Amnesty International, a.a. 2013, s 11 f.  
24 Amnesty International a.a. 2013, s. 9. 
25 Amnesty International, a.a. 2013, s. 13. 
26 EKMR art. 1. 
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även omfattar ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.27 När en människa 

anklagas för ett brott, eller om hennes civila rättigheter eller skyldigheter ska prövas, har hon 

rätt att få sin sak prövad av en oavhängig och opartisk domstol och detta skall ske offentligt 

och inom skälig tid.28  

 

2.1.2 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande mänskliga 
rättigheterna 

Enligt stadgan är det förbjudet att kollektivt utvisa utländska medborgare utan att göra 

individuella bedömningar av deras situationer. Det är också förbjudet att skicka tillbaka en 

människa till en stat där hon riskerar att dödas, torteras eller utsättas för annan omänsklig 

behandling.29 

 

2.1.3 Flyktingkonventionen 

Flyktingkonventionen skapades efter andra världskriget på grund av den stora mängden 

människor på flykt. Ursprungsversionen omfattar enbart de som blivit flyktingar på grund av 

händelser före 1 januari 1951.30 När stater ratificerade konventionen hade de två möjligheter; 

antingen kunde de välja att enbart tillämpa den på händelser som inträffat i Europa före 1 

januari 1951 eller också kunde de välja att omfatta även händelser utanför Europa före 1 

januari 1951.31 År 1967 lades ett protokoll till för att även omfatta händelser som utspelat sig 

efter 1951 och utanför Europa.32  

 

Enligt Flyktingkonventionen räknas en människa som flykting om hon har välgrundad orsak 

att anta att hon kommer att bli förföljd på grund av ”ras, religion, nationalitet, tillhörighet till 

specifika sociala grupper eller politiska åsikter”. Det krävs också att hon befinner sig utanför 

sitt hemland och inte vill eller kan åka tillbaka dit på grund av rädsla för att utsättas för 

förföljelse. 33  När flyktingkonventionens olika bestämmelser tillämpas ska det ske utan 

diskriminering på grund av ras, religion eller flyktingens ursprungsland.34  

 

                                                 
27 EKMR art. 3. 
28 EKMR art. 6. 
29 Europeiska unionens stadga art. 19. 
30 Flyktingkonventionen art. 1 A(2). 
31 Flyktingkonventionen art. 1 B(1). 
32 Flyktingprotokollet art. 2, 3. 
33 Flyktingkonventionen art. 1. 
34 Flyktingkonventionen art. 3. 
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En stat får inte straffa flyktingar som kommer in på dess territorium på illegala vägar så länge 

flyktningarna kunnat frukta för liv och hälsa i området de kommer ifrån. Dock krävs det att 

flyktingar som tagit sig in i staten illegalt måste anmäla sin närvaro och kunna rättfärdiga sitt 

beslut att ta sig in i staten illegalt för att de ska omfattas av förbudet mot bestraffning. Det är 

också förbjudet att begränsa rörligheten för illegala flyktingar mer än nödvändigt och 

begränsningarna får bara ske under tiden det tar att administrativt fastställa flyktingarnas 

status. 35  

 

Enligt principen om non-refoulement är det förbjudet att skicka tillbaka flyktingar till 

områden där deras liv eller frihet hotas på grund av ”ras, religion, nationalitet, medlemskap i 

sociala grupper eller politiska åsikter” 36  

 

Historiskt sett har principen om non-refoulement utvidgats från en snäv, fysiskt territoriell 

tillämpning till en mera utvidgad tillämpning som baserar sig på praktiskt utövande av 

jurisdiktion även utanför en stats territoriella område. I sin avhandling från 1986 tar 

Gerasimos Fourlanos upp principen om non-refoulement och slår fast att den är applicerbar 

både på människor som befinner sig i staten på lagliga grunder och på människor som är där 

illegalt. Vidare konstaterar han att människorna måste vara under statens jurisdiktion för att 

principen ska gälla och att jurisdiktionen inträder när människorna befinner sig inom statens 

territorium. Han anser dock att principen är väldigt oklar när det gäller avvisningar vid 

gränsen, men att en teleologisk tolkning av principen är på sin plats i och med 

Flyktingkonventionens humanitära grundtanke och på grund av detta anser han att även 

människor som kommer till statens gränser ska omfattas av principen även om de inte rent 

faktiskt kommit in på statens territorium. Detta går också i linje med den allt bredare tolkning 

och tillämpning av principen som stater börjat tillämpa redan 30 år innan avhandlingen 

skrevs.37  

 

Gunnel Stenberg går lite längre i sin avhandling från år 1989 och framhåller att principen, i 

enlighet med då aktuell doktrin helt klart ska anses omfatta även utvisningar vid gränser.38 

Som argument för detta lägger hon fram Walter Kälins resonemang att människor som 

                                                 
35 Flyktingkonventionen art. 31. 
36 Flyktingkonventionen art. 33. 
37 Fourlanos, Sovereignty and the Ingress of Aliens, Uppsala, 1986, s 181 ff.  
38 Stenberg, Non-Expulsion and Non-Refoulement, Uppsala, 1989, s 176.  
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befinner sig vid statens gräns har lämnat sin ursprungsstat och att denna stat inte längre har 

jurisdiktion över dem. Som exempel på detta nämns att ursprungsstaten inte kan arrestera 

människorna utan att kränka den första statens territoriala självständighet.39 Hon utvecklar 

också Kälins resonemang genom att hävda att den första staten, i och med att den behandlar 

frågan om människan ska utvisas eller inte utövar jurisdiktion över henne och att principen 

om non-refoulement därför ska vara tillämplig även vid gränsövergångar.40  

 

I dagsläget kan vi se ännu en utvidgning av principen. I Europadomstolens fall Hirsi Jamaa 

m.fl. mot Italien tillämpas principen på samma sätt som Fourlanos och Stenberg beskriver, 

människorna ska vara under statens jurisdiktion för att de ska omfattas av den, men 

Domstolen slår fast att jurisdiktionen kan gälla även utanför en stats territorium så länge 

staten utövar faktisk kontroll över människorna i fråga.41 

 

2.1.4 Dublinförordningen  

Dublinförordningen slår fast vilken medlemsstat som ska pröva ansökning om internationellt 

skydd av en människa som är tredjelandsmedborgare eller statslös. Är människan som 

ansöker om skydd underårig och ensamkommande ska hon ansöka i en medlemsstat där en 

familjemedlem eller ett syskon lagligen vistas.42 Har den underårige endast en släkting i 

någon av medlemsstaterna ska det först genom individuell prövning fastställas om släktningen 

är lämplig att ta hand om den underårige innan medlemslandet släktingen vistas i anses som 

ansvarigt. I alla fall som rör barn ska barnets bästa också beaktas.43 Om den underårige inte 

har någon familj eller några släktingar i någon av medlemsstaterna ska den stat där ansökan 

lämnades in anses vara ansvarig.44  

 

Om den som söker internationellt skydd har ett giltigt uppehållstillstånd eller giltig visering i 

någon av medlemsstaterna ska denna stat ses som ansvarig för prövningen.45 Har den sökande 

flera olika uppehållstillstånd eller viseringar från olika stater ska den stat vars 

                                                 
39 Stenberg, a.a. 1989, s 177.  
40 Stenberg, a.a. 1989, s 201.  
41 Mera om Hirsi Jamaa i kapitel 3.1  
42 Dublinförordningen 8.1. 
43 Dublinförordningen 8.2. 
44 Dublinförordningen 8.4. 
45 Dublinförordningen 12.1, 12.2. 



18 

 

uppehållstillstånd eller visering gäller längst tid, eller vid lika tid, det som löper ut sist, anses 

vara ansvarig.46 

 

Om den sökande olovligen tagit sig in i en medlemsstat ska denna stat också vara ansvarig för 

prövningen om internationellt skydd i 12 månader efter det att den sökande tog sig in i 

staten.47 När denna 12-månaders period har löpt ut är det den stat där människan som söker 

skydd senast vistats sammanhängande i minst fem månader som är ansvarig stat. 48  Om 

medlemsstaten där den sökande rest in inte kräver visering ska staten anses vara ansvarig för 

prövningen, dock inte om människan rest vidare till en annan medlemsstat som inte heller 

kräver visum och ansöker om internationellt skydd där, då är det den senare staten som är 

ansvarig. 49  Gör en människa ansökan om internationellt skydd på det internationella 

transitområdet på en flygplats i en medlemsstat ska denna stat ses som ansvarig för 

prövningen.50  

 

Medlemsstaten som ansvarar för prövningen av internationellt skydd ska också överta 

sökanden som felaktigt ansökt om skydd i en annan medlemsstat.51 Det är dock inte tillåtet att 

skicka tillbaka den sökande till den medlemsstat som anses vara ansvarig om denna stat på 

välgrundade orsaker kan antas ha sådana brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren att 

det skulle leda till en risk för omänskligt eller förnedrande behandling i enlighet med artikel 4, 

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Då ska istället den medlemsstat som 

påbörjade utredningen om vilken stat som är ansvarig fortsätta undersökningarna för att hitta 

en annan ansvarig stat och om ingen annan stat kan fastställas som ansvarig ska staten som 

gör undersökningen själv ta över behandlingen av ansökan om internationellt skydd.52 

 

En medlemsstat är inte bunden av dessa bestämmelser i den bemärkelsen att staten själv kan 

välja att behandla en människas ansökan om internationellt skydd även om de inte enligt 

                                                 
46 Dublinförordningen 12.3. 
47 Dublinförordningen 13.1. 
48 Dublinförordningen 13.2. 
49 Dublinförordningen 14.1, 14.2. 
50 Dublinförordningen 15. 
51 Dublinförordningen 18. 
52 Dublinförordningen 3.2. 
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Dublinförordningen är den ansvariga staten. Om så sker tar den aktuella staten över både 

ansvaret för prövningen och de skyldigheter som följer med detta.53 

 

2.2 Havs- och sjörättsliga bestämmelser 

Skillnaden mellan havs- och sjörätt är att havsrätten delar upp och reglerar vattenområdena 

medan sjörätten reglerar aktiviteter på dessa områden som hänför sig till t.ex. transport och 

handel. Havsrätten regleras främst i Havsrättskonventionen medan sjörätten har flertalet 

regelverk, de som blir aktuella i denna uppsats är främst de som reglerar Search and Rescue 

och säkerhet till sjöss.  

 

2.2.1 United Nations Convention on Law of the Sea  

UNCLOS trädde i kraft 16 november 1994, ett år efter att den sextionde staten ratificerat eller 

accepterat konventionen i enlighet med UNCLOS art. 308. 54  I dag har konventionen 

ratificerats av 167 stater och entiteter.55 UNCLOS är en omfattande reglering av våra hav och 

oceaner och drar upp riktlinjer för hur dessa och de resurser som finns får användas. För att 

göra regleringen möjlig har vattenmassorna delats upp i olika områden utgående från 

kuststaternas lågvattenlinjer eller baslinjer. Inom dessa områden har kuststaten, men även 

andra stater olika rättigheter och skyldigheter. Dessa jurisdiktionsfrågor är av största 

betydelse för var ansvaret ligger när det gäller båtflyktingar. 

 

Baslinjer 

Ursprungligen var det tänkt att enbart normala baslinjer, vilka utgörs av lågvattenlinjen, skulle 

användas som referenspunkt när vattenmassorna närmast kuststaten delades in i olika 

territorier men efter 1951 års Anglo-Norwegian Fisheries Case började även raka baslinjer  

godkännas. Orsaken till detta är att Norges kust, olik de flesta andra staters, inte har en rak, 

tydlig lågvattenlinje utan utgörs av skärgård med små och stora öar, bukter, rev och 

liknande.56 Raka baslinjer dras genom att man väljer ut passande punkter på kustremsan och 

förenar dessa med linjer. Denna metod får användas när kustremsan är väldig oregelbunden, 

                                                 
53 Dublinförordningen 17. 
54 Rothwell, Stephens, The International Law of the Sea, Oxford, 2010, s. 19.  
55 FN, 

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=

mtdsg3&lang=en#1] 2015-03-19. 
56 Rothwell, Stephens, a.a. 2010, s. 33. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en#1
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en#1


20 

 

när det finns ögrupper nära kusten eller när det finns deltan eller annat som gör att kustremsan 

är väldigt ostabil. Områden som befinner sig under vatten vid högvatten får inte användas 

som referenspunkter så länge det inte finns permanent bebyggelse på dessa, så som fyrar och 

liknande. De raka baslinjerna måste även följa kustlinjens riktning.57 Raka baslinjer får dras 

över flodmynningar och mynningar i bukter som inte överskrider 24 nautiska meter (nm), 

samt över mynningar till bukter som historiskt betraktats som kuststatens territorium. 58 

Kuststaten får själv välja vilken av metoderna som tillämpas och de kan också välja att 

använda sig av båda metoderna i olika områden.59  

 

De olika zonerna 

Innanför baslinjerna finns de inre vattnen som lyder under kuststatens jurisdiktion och 

begränsas enbart av internationell rätt. Fartyg från andra stater har dock rätt till oskadlig 

genomfart i inre vatten som räknas som sådana på grund av att raka baslinjer använts vid 

indelningen av zonerna. 60  Förutom detta regleras inget mer gällande de inre vattnen i 

havsrättskonventionen men enligt praxis kan en stat inte stänga sina hamnar på vilka grunder 

som helst. Grunder som godkänts är bl.a. att Australien inte tillåter valfångstbåtar i sina inre 

vatten så länge de inte har specialtillstånd och att Nya Zeeland inte tillåter atomdrivna fartyg. 

61 

 

Utanför de inre vattnen kommer det territorialvattnen som sträcker sig 12 nm från baslinjen.62 

Fartyg från andra stater har rätt till oskadlig genomfart så länge de uppfyller de villkor som 

fastställts för att genomfarten ska anses vara oskadlig.63 Genomfart innebär att fartyget färdas 

genom territorialvattnen utan onödiga stopp antingen för att komma till kuststatens inre vatten 

eller för att fortsätta in i någon annan zon.64 För att passagen ska vara oskadlig krävs att 

fartyget eller dess besättning inte stör fred, god ordning eller säkerheten för kuststaten genom 

att bl.a. på något sätt hota kuststaten, använda eller utföra övningar med vapen, samla in 

information om kuststatens försvar eller genom att lasta av varor, valuta eller människor i 

                                                 
57 UNCLOS art. 7. 
58 UNCLOS art. 9, 10. 
59 UNCLOS art. 14. 
60 UNCLOS art. 8. 
61 Rothwell, Stephens, a.a. 2010, s. 57. 
62 UNCLOS art. 3. 
63 UNCLOS art. 17. 
64 UNCLOS art. 18. 
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strid med kuststatens tull-, skatte-, renhållnings- eller migrationslagar.65 Kuststaten får stifta 

lagar gällande oskadlig genomfart i sitt territorialvatten gällande de fyra sistnämnda områdena 

så länge dessa inte strider mot andra regler i havsrättskonventionen eller annan internationell 

rätt.66  

 

Efter territorialvattnet kommer den angränsande zonen som sträcker sig 24 nm från baslinjen. 

Inom denna zon får kuststaten utöva jurisdiktion för att förhindra överträdelser av tull-, skatte-

, renhållnings och migrationslagar inom sina territorialvatten samt bestraffa sådana 

överträdelser som redan skett inom territorialvattnet.67 

 

Efter den angränsade zonen kommer den exklusiva ekonomiska zonen som stäcker sig 200 

nm från baslinjen. 68  Här har kuststaten ensamrätt att utforska, nyttja och distribuera de 

naturtillgångar som finns, både levande och icke levande, samt att upprätta kraftverk som tar 

tillvara vind, vatten och vattenströmmar. Kuststaten får också uppföra artificiella öar, 

installationer och strukturer samt bestämma över dessa öars, installationers och strukturers 

användning, den marina forskningen och bevarandet och skyddet för naturen.69 Andra stater 

har rätt att fritt navigera i dessa vatten och att lägga ut undervattenskablar och ledningar. 

 

Utanför den exklusiva ekonomiska zonen ligger internationellt vatten.70 Här har alla stater rätt 

att navigera och flyga fritt, att lägga undervattenskablar och ledningar, att fiska, att konstruera 

artificiella öar och att forska. När fartygen och besättningen ombord på dessa utövar sina 

friheter måste de ta hänsyn till andra stater som utövar sina friheter.71 Internationellt vatten får 

enbart användas för fredliga syften.72   

                                                 
65 UNCLOS art. 19. 
66 UNCLOS art. 21. 
67 UNCLOS art. 33. 
68 UNCLOS art. 57. 
69 UNCLOS art. 56. 
70 UNCLOS art. 86. 
71 UNCLOS art. 87. 
72 UNCLOS art. 88. 
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Jurisdiktion till havs 

Det finns fyra olika grundprinciper om hur jurisdiktion ska tillämpas. Den första, mest 

erkända och den som i första hand används är territorialprincipen, enligt vilken kuststaten har 

jurisdiktion över människor, objekt och aktiviteter inom sitt territorium. Den andra är också 

allmänt erkänd och kallas nationalitetsprincipen, enligt vilken en stat har jurisdiktion över 

sina egna medborgare. Den tredje, skyddsprincipen kommer från statens behov av att skydda 

sig från angrepp som är gjorda av medborgare i andra stater eller på internationellt vatten och 

som har en direkt inverkan på staten, t.ex. vid spioneri och förfalskning av valuta. Denna 

princip är problematisk och kan missbrukas på grund av att definitionen av när den ska vara 

tillämplig kan misstolkas. Den fjärde principen är universalprincipen som kan tillämpas på 

vissa brott, så som terrorism eller sjöröveri, eftersom de anses vara av sådan art att de 

påverkar samhället som helhet och inte bara den enskilda stat där brottet begås och därför 

anses det att vilken stat som helst bör kunna utöva jurisdiktion för att förhindra dessa brott.73  

 

Som tidigare nämnts har stater olika möjlighet att utöva jurisdiktion över fartyg från andra 

stater beroende på inom vilken zon de befinner sig. I de inre vattnen befinner sig fartyget 

inom kuststatens territorium och här kan därför territorialprincipen tillämpas. Ytterst är det 

ändå kuststaten själv som bestämmer om de ska utöva jurisdiktion eller inte, i händelse av 

mindre brott som inte påverkar kuststaten är det mera troligt att de väljer att inte agera.74 

Historiskt finns det två olika förhållningssätt, det anglo-amerikanska, enligt vilket kuststaten 

har full möjlighet att agera både på grund av människor ombord på fartyget i fråga och på 

grund av last på fartyget, men i slutändan är det ändå upp till staten själv att besluta om den 

väljer att agera eller inte. Det andra förhållningssättet är det franska, enligt vilket staten bara 

har möjlighet att agera när brottet som begås påverkar fred och god ordning i territoriet.75 

Praxis visar att stater i allmänhet erkänner sin jurisdiktion över utländska fartyg i sina inre 

vatten men att de mycket sällan utövar denna.76  

 

                                                 
73 Yang, Jurisdition of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in International Waters and the 

Territorial Sea, Berlin 2006, s. 31 ff. 
74 Rothwell, Stephens, a.a. 2010, s. 56. 
75 Yang, a.a. 2006, s. 90 f. 
76 Yang, a.a. 2006, s. 93. 
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I territorialvattnen har utländska fartyg rätten att navigera fritt.77 Huvudregeln är att kuststaten 

inte ”bör” arresterar människor ombord på utländska fartyg eller utreda brott som begåtts 

ombord på dessa fartyg under fri navigering.78 Ordvalet i artikeln ger ändå utrymme för ett 

eventuellt agerande från kuststaten. 79  Det finns också fyra undantag i artikeln som 

uttryckligen tillåter staten att agera; om staten påverkas av brottet, om brottet stör freden i 

staten eller god sed i territorialvattnen, om kaptenen på fartyget ber om hjälp samt om 

ingreppet förhindrar droghandel.80 Kuststaten kan också utöva jurisdiktion om fartyget har 

färdats från kuststatens inre vatten och vidare ut i territorialvattnen.81  

 

Fartyg på internationellt vatten befinner sig inte på någon stats territorium och därför kan 

territorialprincipen inte tillämpas här. Då istället nationalitetsprincipen tillämplig och den stat 

i vilket fartyget är flaggat blir den stat som har jurisdiktion över fartyget.82 Flaggstaten har 

också en skyldighet att utöva denna jurisdiktion över fartyg som är flaggade med statens 

flagga, fartygets kapten och fartygets besättning i administrativa, tekniska och sociala 

frågor.83 Alla stater kan begära att en kapten på ett fartyg som är flaggat med statens flagga 

ska undsätta människor som befinner sig i sjönöd så vida han inte riskerar att skada sitt fartyg, 

sin besättning eller sina passagerare. Flaggstaten kan också kräva att kaptenen ska ta sig fram 

så fort som möjligt för att undsätta människor i sjönöd. Det är också upp till staten själv att se 

till att de har ett fungerande system för Search and Rescue till havs och att de kan samarbeta 

med närliggande stater om det blir nödvändigt.84 

 

2.2.2 International Convention on Search and Rescue (SAR-konventionen) 

Konventionen är från år 1979 och i enlighet med den är stater som anslutit sig skyldiga att se 

till att de kan söka upp och rädda människor som befinner sig i sjönöd i närheten av kusten.85 

Om staten får reda på att någon befinner sig i sjönöd inom det område där de ansvarar för 

Search and Rescue operationer ska de genast sätta in passande assistans.86 Staten får inte 

vägra någon hjälp på grund av nationalitet, status eller de omständigheter under vilka 

                                                 
77 UNCLOS art. 17. 
78 UNCLOS art. 27.1. 
79 Yang, a.a. 2006, s. 250. 
80 UNCLOS art. 27.1 (a)-(d). 
81 UNCLOS art. 27.2. 
82 UNCLOS art. 92. 
83 UNCLOS art. 94. 
84 UNCLOS art. 98. 
85 SAR 2.1.1. 
86 SAR 2.1.9. 
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människan hamnat i sjönöd.87 Alla operationer ska ledas av koordineringscenter som ska 

upprättas av staten.88 När någon har orsak att anta att ett fartyg befinner sig i sjönöd ska de 

kontakta detta center och lämna all tillgänglig information.89 Det är sedan upp till centret att 

bedöma situationen och klassificera den enligt i förhand uppgjorda faser.90 De olika faserna är 

osäkerhetsfasen, alertfasen och den mest allvarliga; nödfasen. 91  Om centret bedömer att 

nödfasen föreligger ska i förväg uppgjorda handlingsplaner sättas i verket.92 De ska också 

begära hjälp från tillgängliga flygplan, fartyg och övriga enheter som inte redan ingår i de 

tidigare nämnda handlingsplanerna. 93  Om människorna i sjönöd är flyktingar ska centret 

också kontakta relevanta internationella organisationer.94 Alla enheter som blir varse om en 

nödsituation ska förutom att underrätta koordinationscentret också hjälpa till så mycket de kan 

och underrätta andra enheter som också kan vara till hjälp.95  

 

Ett tillägg till konventionen gjordes år 2004 och då lades bl.a. bestämmelsen om att 

människor som plockats upp under räddningsuppdrag skall släppas iland på ett säkert ställe så 

fort det är praktiskt möjligt till. Fartyget som tar ombord människorna ska också få fortsätta 

färden på sin planerade rutt med så små avvikelser som möjligt så länge det inte äventyrar 

säkerheten till sjöss.96Enligt riktlinjer som dragits upp, men som inte är bindande, är det är 

upp till staten, inom vars område människorna räddats, att se till att det finns ett säkert ställe 

där de räddade kan sättas iland eller flyttas till ett annat fartyg som tar dem vidare till ett 

säkert ställe. Landstigningsplatsen behöver inte finnas inom statens eget territorium.97 För att 

ett ställe ska räknas som säkert krävs att människorna inte längre befinner sig i en livshotande 

situation samt att de basala mänskliga behoven kan bli tillgodosedda, så som mat, skydd och 

vård. Vidare krävs också att människorna ska ha möjlighet att ta sig vidare från platsen.98  

 

                                                 
87 SAR 2.1.10. 
88 SAR 2.3.1. 
89 SAR 5.1.2. 
90 SAR 5.1.3. 
91 SAR 5.2.1. 
92 SAR 5.3.3.1. 
93 SAR 5.3.3.5. 
94 SAR 5.3.3.8. 
95 SAR 5.9.1. 
96 SAR 3.1.9. 
97 RESOLUTION MSC.167(78) art. 2.5. 
98 RESOLUTION MSC.167(78) art. 6.12. 
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2.2.3 Internationella konventionen för säkerhet för liv till sjöss (SOLAS) 

Den första versionen av SOLAS gjordes upp år 1914 efter Titanics haveri. Den rör i första 

hand handels- och passagerarfartygs konstruktion och utrustning med tanke på säkerhet och 

kontrollen av denna. 99  För att ett fartyg ska ses som ett passagerarfartyg i enlighet med 

konventionen krävs det att fartyget tar 12 passagerare.100 Konventionen omfattar varken båtar 

som inte är drivna av mekaniska motorer, primitiva båtar av trä eller yachter som inte används 

i någon typ av handel.101 Kapitel fem i konventionen, som jag ska ta upp här nedan, handlar 

om navigationssäkerhet och ska trotts de tidigare nämnda undantagen med krav på 

passagerarantal och typ av fartyg tillämpas på alla fartyg, på alla typer av färder.102Enligt 

kapitlet ska kaptenen på ett fartyg, om han mottar ett meddelande om att ett fartyg befinner 

sig i sjönöd så fort som möjligt ta sig till platsen och hjälpa dem. Kaptenen ska också, om 

möjligt meddela fartyget i sjönöd att hjälp är på väg. Om kaptenen gör bedömningen att det 

inte är möjligt eller nödvändigt att göra detta ska han göra en notering om varför i 

loggboken.103 Det är upp till alla konventionsstater att se till att de kan rädda människor i 

sjönöd i sina kustvatten. För att göra detta måste de se till att ha ändamålsenliga institutioner 

anpassade till mängden sjötrafik och eventuell fara i området.104  

 

Ett problem som kan uppstå efter en räddningsaktion som utförts i enlighet med de ovan 

nämnda konventionerna är att närliggande stater stänger sina hamnar och nekar fartyget som 

räddat människorna som befann sig i sjönöd tillträde. Så skedde i Tampa-fallet; det norska 

fartyget Tampa plockade upp 430 människor i sjönöd mellan Indonesien och den 

Australiensiska ön Christmas Island. En stor del av människorna ombord var asylsökande från 

Afghanistan. De Australiensiska myndigheterna nekade fartyget tillträde till sina hamnar 

trotts att de människor som räddats var i mycket dåligt skick. Detta pågick ända tills Papua 

Nya Guinea och Nya Zeeland förband sig att ta emot människorna.105 Efter detta fall kan en 

förändring i attityden bland befälhavare urskiljas. Den visar på en motvilja att undsätta fartyg 

                                                 
99IMO, |http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-

Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29,-1974.aspx]  besökt 2014-12-09. 
100 SOLAS art. 2f. 
101 SOLAS art. 3. 
102 SOLAS kap V reg. 1.  
103 SOLAS kap V reg. 10a. 
104 SOLAS kap V reg. 15a. 
105 Jacobsson, Folkrätten, havet och den enskilda människan, Malmö, 2009, s. 48 ff. 
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i sjönöd som misstänks ha illegala migranter ombord eftersom befälhavarna inte vill riskera 

att hamna i liknande situationer som i Tampa-fallet.106 

 

2.3 Frontex  

Frontex är en EU organisation som började sin verksamhet 1 maj 2005 och vars uppgift är att 

se till att samarbetet mellan medlemsstaterna vid övervakning av unionens yttre gränser 

fungerar och håller en jämn och hög kvalitet genom att koordinera och effektivera insatser.107 

Organisationen ska också bistå kommissionen och medlemsstaterna med expertis och teknisk 

support.108 Förutom detta ska organisationen också erbjuda utbildning av gränsvakter och 

göra riskanalyser.109 Medlemsstaterna kan begära hjälp av organisationen för att fullfölja sin 

gränsövervakning om det är nödvändigt på grund av omständigheter som kräver ökade 

åtgärder.110 Organisationen, någon som jobbar för organisationen eller medlemsstater som 

agerar på annan stats territorium omfattas alltid av de nationella lagar som gäller i staten 

aktionen äger rum i.111 Bland operationer som organisationen gjort kan nämnas Poseidon som 

utfördes mellan 2007 och 2011 och Poseidon Sea mellan 2012 och 2013 för att övervaka 

gränsen mellan Grekland och Turkiet och på så sätt minska den illegala invandringen och 

gränsöverskridande brottslighet. Flertalet EU stater deltog i operationen, däribland Italien.112 

Operationer har också genomförts i Italien, bl.a. Nautilus mellan 2006 och 2008 för att 

övervaka gränsen vid Malta och Lampedusa för att förhindra illegal invandring och Hermes år 

2007 och 2009-2012  för att förhindra illegal invandring från Nordafrika till Sydeuropa.113 

 

Som jag tidigare nämnde ökade antalet flyktingar under första halvan av 2014 jämfört med 

föregående år. Statistik från Frontex visar också på en ökning av illegala immigranter, under 

andra kvartalet (april-juni) uppgick antalet till 68 589 människor vilket är tre gånger mer än i 

första kvartalet och 45 000 fler än under samma kvartal för ett år sedan. Mer än 60 000 av de 

illegala migranterna som upptäcktes under andra kvartalet av 2014 upptäcktes vid sjögränser 

                                                 
106 Jacobsson, a.a. 2009, s. 57. 
107 Council Regulation (EC) No 2007/2004 art. 1.1-1.2, 34. 
108 Council Regulation (EC) No 2007/2004 art. 1.3. 
109 Council Regulation (EC) No 2007/2004 art. 2. 
110 Council Regulation (EC) No 2007/2004 art. 8. 
111 Council Regulation (EC) No 2007/2004 art. 10. 
112 Frontex, [http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/?year=&type=Sea&host=Greece] besökt 

2015-01-08. 
113 Frontex, [http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/?host=Italy&type=Sea] besökt 2015-01-

08. 

http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/?year=&type=Sea&host=Greece
http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/?host=Italy&type=Sea
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och ca 53 000 av dessa i centrala Medelhavsområdet. Även här märktes konflikten i Syrien av 

och antalet syriska flyktingar var högre än någonsin, 10 000 försökte ta sig in i EU via Italien 

och 5 000 via Grekland.114 

3 Praxis 
 

I enlighet med EKMR har människor, grupper av människor eller organisationer rätt att dra 

fall där de blivit utsatta för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, som specificeras i 

konventionen, till Europadomstolen. Kontraktsstater till konventionen får inte på något sätt 

hindra detta.115  

 

3.1 Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien 

En grupp bestående av elva Somaliska medborgare och tretton Eritreanska medborgare 

lämnade in en ansökan mot Italien den 26 maj 2009 till Europadomstolen. De sökande kom 

tillsammans med en grupp på cirka 200 andra migranter fördelade på 3 båtar från Libyen och 

färdades mot Italiens kust när de, den 6 maj 2009 blev stoppade av Italiensk polis och 

kustbevakning. De togs ombord på Italienska militärfartyg och kördes tillbaka till Tripoli, 

Libyens huvudstad, där de lämnades över till myndigheterna trotts protester. Migranterna blev 

aldrig informerade om vart de var på väg och inga försök gjordes att identifiera dem. Istället 

beslagtog de Italienska poliserna och kustbevakarna alla personliga ägodelar och ID-papper. 

116 

 

Italiens inrikesminister förklarade agerandet med att det följde den bilaterala 

överenskommelsen mellan Italien och Libyen om hur illegal migration mellan staterna ska 

förhindras och som togs i bruk 4 februari 2009.117 Överenskommelsen gick ut på att Italien 

och Libyen skulle patrullera de Libyska territorialvattnen och internationellt vatten med 

Italienska fartyg med besättning från båda staterna. Libyen åtog sig också att samordna sitt 

arbete med migranternas hemländer för att kunna minska illegal migration och sända tillbaka 

                                                 
114 Frontex, FRAN Quarterly, Quarter 2, 2014 s. 11. 
115EKMR art. 34. 
116 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 9-12. Fritt översatt från 

engelska av uppsatsförfattaren. 
117 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 13. 
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migranterna till sina hemländer. Den italienska försvarsministern har senare uppgett att detta 

samarbete upphörde efter händelserna i Libyen våren 2011. 118 

 

De internationella bestämmelser som domstolen tar upp i sin dom är de tidigare nämnda 

Flyktingkonventionens första och 33:e artiklar som definierar vem som ska räknas som 

flykting och principen om non-refoulment. 119  De nämner också Havsrättskonventionens 

artiklar 92, 94 och 98 som handlar om att flaggstaten har jurisdiktion på internationellt vatten, 

att flaggstaten ska utöva denna jurisdiktion och kapteners ansvar att hjälpa människor i sjönöd 

så länge det inte innebär en fara för fartyget, besättningen eller passagerarna.120 Även tidigare 

nämnda SAR konventionens paragraf 3.1.9 i enlighet med vilken människor som räddats och 

tagits ombord på ett annat fartyg ska landsättas på närmsta säkra ställe tas upp.121  

 

EU rättsliga bestämmelser som domstolen tar upp är tidigare nämnda artikel 19 i Europeiska 

Unionens stadga om de mänskliga rättigheterna som säger att kollektiva utvisningar är 

förbjudna samt ännu ett förbud mot non-refoulment.122 

 

3.1.1 Jurisdiktion 

Den första relevanta punkten som tas upp i målet rör den jurisdiktion som fastslås i EKMR:s 

första artikel, enligt vilken en människa som befinner sig inom en kontraktsstats jurisdiktion 

ska garanteras de rättigheter som ingår i EKMR. Italien hävdar att det faktum att migranterna 

befann sig ombord på italienska fartyg inte innebar att de befann sig inom italiensk 

jurisdiktion eftersom fartygen, när migranterna togs ombord, var engagerade i ett 

räddningsuppdrag på internationellt vatten i enlighet med Havsrättskonventionen och att detta 

i sig inte skapade ett samband mellan Italien och migranterna som skulle innebära att Italien 

hade jurisdiktion över dem. 123  Migranterna å sin sida hävdar att de var under italiensk 

jurisdiktion eftersom de befann sig under total, italiensk kontroll. Till ytterligare stöd för sitt 

påstående nämner de italiensk lagstiftning som säger att fartyg som är italienskflaggade 

                                                 
118 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§19-21. 
119 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 22. 
120 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 24. 
121 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 25. 
122 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 28. 
123 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 65 
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befinner sig under italiensk jurisdiktion även på internationellt vatten. 124 Domstolen slår fast 

att det är ostridigt att händelserna ägde rum på internationellt vatten, ombord på fartyg med 

italiensk flagg och att dessa fartyg då är under italiensk jurisdiktion i enlighet med 

Havsrättskonventionen. 125 Domstolen underkänner också Italiens argument att Italien inte 

hade jurisdiktion över migranterna eftersom Italien höll på med ett räddningsuppdrag och 

menar att eftersom fartyget och besättningen var italienskt hade Italien en faktisk kontroll 

över migranterna och därför också jurisdiktion över dem.126   

 

3.1.2 Tortyr eller omänsklig behandling i Libyen 

Nästa punkt som tas upp är ett eventuellt brott mot artikel 3 i EKMR, alltså risken att 

migranterna utsätts för tortyr eller omänsklig behandling i Libyen. Migranterna hävdar att de 

blivit utsatt för refoulment i och med att de förs till Libyen där de riskerar att bli utsatta för 

behandling i strid med EKMR och hänvisar till internationella rapporter som visar på att 

sådan behandling förekommer och hävdar att Italien är medvetet om att denna behandling 

pågår. De informerades aldrig om vart de var på väg och kunde därför inte invända mot detta 

och söka skydd från Italien. Ombord på de italienska fartygen identifierades de inte, inga 

individuella utredningar om deras situationer gjordes och de hade inte heller några 

möjligheter att formellt ansöka om asyl. När det stod klart för dem att de skulle tvingas iland i 

Tripoli bad de uttryckligen om att inte bli överlämnade till Libyska myndigheterna.127  

 

Italien menade att orsaken till att migranterna förts tillbaka till Libyen var de existerande 

avtalen mellan staterna gällande hur illegala migranter skulle hanteras. I samband med att 

dessa skrevs förband sig Libyen att iaktta bl.a. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna 

och Libyen hade redan tidigare antagit bl.a. FNs tortyrkonvention och Italien hade inga 

orsaker att tror att migranterna skulle behandlas i strid med tortyrkonventionen. Italien 

hävdade att orsaken till att inga utredningar om identitet eller annat gjordes var att de 

tillämpade principen om fri navigering eftersom migranterna plockades upp på internationellt 

vatten. Migranterna uttryckte inte heller någon önskan om politisk asyl eller internationellt 

                                                 
124 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 67. 
125 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 76-77. 
126 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 79-81. 
127 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 85-89. 
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skydd under färden och den italienska besättningen ansåg inte att bönerna om att inte 

överlämnas till Libyska myndigheterna skulle ses som sådana.128  

 

Domstolen tillstår att stater vid EUs yttre gräns fått ett stort ansvar som försvårats av det 

ekonomiska läget i staterna och antalet flyktingar som försöker ta sig in i Europa. Detta ska 

dock inte får påverka staternas förpliktelser att leva upp till EKMR art. 3. Domstolen är också 

orolig över det stora antal rapporter från internationella organisationer som pekar på 

missförhållanden för migranter i Libyen. Den anser att det finns en reell risk att migranter 

som förts tillbaka till Libyen från Italien kommer att utsättas för frihetsberövande under 

omänskliga förhållanden, tortyr, dåliga hygieniska förhållanden och riskera att bli sända 

tillbaka till sina hemländer. Domstolen anser inte att Italiens argument gällande 

överenskommelserna mellan staterna om att migranter skall behandlas väl är hållbart med 

tanke på de olika rapporterna som visar på motsatsen. Domstolen anser inte heller att sådana 

överenskommelser befriar Italien från att kontinuerligt göra en bedömning för att säkerställa 

att de inte gör sig skyldig till refoulment när de lämnar ut migranter till Libyen.129 Domstolen 

finner också att omständigheterna i fallet gör att även om migranterna inte uttryckligen bett 

om asyl i Italien har Italien ändå en skyldighet att uppfylla kraven i artikel 3, EKMR och detta 

har Italien inte gjort i och med sitt agerande i frågan.130    

 

3.1.3 Tortyr eller omänsklig behandling i Eritrea eller Somalia 

Migranterna hävdar att de genom att bli förda till Libyen, som har ett bristfälligt system för 

flyktingar och asylsökande, riskerar att bli skickade tillbaka till sina hemländer Eritrea och 

Somalia, var de riskerar att bli utsatta för behandling i strid med deras mänskliga 

rättigheter.131 

 

Italien å sin sida hävdade som tidigare att Libyen signerat ett antal dokument som förbinder 

dem att skydda mänskliga rättigheter samt att det faktum att betydande mängder asylsökande 

fått skydd i staten tydde på att Libyen visst hade ett fungerande system.132 

                                                 
128 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 92-98. 
129 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 122-129. 
130 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 133, 138. 
131 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 139-140. 
132 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 141-142. 
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Domstolen säger att det i fallet är oomtvistat att migranterna skulle riskera att utsättas för 

behandling som strider mot artikel 3 i EKMR om de förs tillbaka till sina hemländer.133 Den 

faktiska frågan blir om Italien på tillräckliga grunder kan räkna med att migranterna inte förs 

tillbaka till sina hemländer om de lämnas i Libyen. 134  Här finner domstolen att Italien 

åtminstone borde ha vetat att migranterna inte skulle få tillräckligt skydd i Libyen och att de 

riskerade att bli tillbakaskickade till sina hemländer, de gör sig därför skyldiga till indirekt 

refoulment. 135 

 

3.1.4 Kollektiv utvisning 

Migranterna hävdar att de har blivit utsatta för kollektiv utvisning, vilket strider mot artikel 4, 

protokoll 4 av EKMR. De anser i första hand att  meningen bakom paragrafen bör beaktas och 

att inte enbart en strikt bokstavstolkning av paragrafen bör göras , huvudsyftet med paragrafen 

bör vara att förbjuda stater att tvinga grupper av utlänningar till andra stater utan att ta de 

individuella omständigheterna i beaktande. Därför bör även detta fall omfattas av artikeln 

även om det hela ägde rum på internationellt vatten. I andra hand hävdar de att även om 

domstolen väljer en strikt bokstavstolkning av artikeln ska Italien anses bryta mot den i och 

med sitt agerande eftersom migranterna tagits ombord på italienska båtar som enligt Italiens 

egna lagar anses vara italienskt territorium.136 

 

Italien hävdar att det i detta fall inte kan vara tal om en utvisning eftersom de anser att 

migranterna aldrig har befunnit sig på Italienskt territorium och att bestämmelserna i artikeln 

därför inte ska vara tillämpliga.137  

 

Domstolen börjar med att göra en bedömning om artikeln ska vara tillämplig på fallet eller 

inte. Det faktum att migranterna befann sig på internationellt vatten när de plockades upp av 

Italienska myndigheter är ostridigt så frågan blir alltså om artikeln ska kunna tillämpas även 

på fall som detta. I sin tolkning av EKMR tar domstolen hjälp av Wienkonventionen om 

                                                 
133 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 152. 
134 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 147-148. 
135 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 146-152. 
136 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 161-163. 
137 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 160. 
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traktaträtten enligt vilken konventioner ska tolkas i enlighet med deras ursprungliga betydelse 

och syfte.138 Domstolen fastslår att EKMR skapades för att skydda de mänskliga rättigheterna 

och att den ska läsas och tolkas som en helhet för att ge en överensstämmande och harmonisk 

tillämpning i olika fall.139 Wienkonventionen ger också utrymme för alternativa tolkningar i 

fall där tolkningar enligt den ursprungliga betydelsen och syftet fortfarande är oklara eller när 

sådana tolkningar ger ett uppenbart orimligt eller oförnuftigt resultat. 140  Med detta som 

bakgrund finner domstolen att Italiens tolkning att artikel 4, protokoll 4 av EKMR inte är 

riktig på två grunder, för det första har det redan konstaterats att migranterna befann sig inom 

Italiens territorium, och för det andra väljer domstolen att tolka den aktuella artikeln på så sätt 

att den ska vara tillämplig även på utvisningar utanför en stats territoriala områden.141 Om en 

stat gör ett ingripande mot migranterna på internationellt vatten och på så sätt utövar 

jurisdiktion mot dem för att hindra dem från att komma in i statens territoriala områden 

uppnår de kravet på utövad jurisdiktion i artikel 1, EKMR och omfattas därför även av artikel 

4, protokoll 4 i samma konvention.142  

 

Nästa fråga som domstolen tar i beaktande är om det i det aktuella fallet är fråga om en 

kollektiv utvisning eller inte. I tidigare fall har domstolen funnit att det inte rör sig om ett 

kollektivt utvisande enbart på grund av att en grupp migranter fått liknande beslut om 

utvisning så länge de haft möjlighet att själva höras i frågan.143I det aktuella fallet finner 

domstolen det ostridigt att migranterna inte identifierades utan enbart togs ombord på de 

Italienska fartygen och sedan sattes iland i Libyen. Den Italienska besättningen hade ingen 

relevant utbildning för att kunna genomföra personliga intervjuer och inga tolkar eller 

juridiska rådgivare fanns ombord. På grund av detta anser domstolen att migranternas 

individuella omständigheter inte har tagits i beaktande och att en kollektiv utvisning i strid 

med artikel 4, protokoll 4 av EKMR har gjorts.  

 

3.1.5 Tillgång till effektiva rättsmedel 

Enligt artikel 13, EKMR, ska alla ha tillgång till effektiva rättsmedel inför myndigheterna i 

staten i händelse av kränkning av de fri- och rättigheter som garanteras i samma konvention, 

                                                 
138 Wienkonventionen art. 31. 
139 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 171. 
140 Wienkonventionen art. 32. 
141 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 173. 
142 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 180. 
143 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 184. 
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även om kränkningarna utförs av någon som agerar å myndigheternas vägnar. Migranterna 

hävdar att Italien bryter mot denna bestämmelse i och med den Italienska, militära 

besättningens agerande. Migranterna hade inga möjligheter att officiellt överklaga besluten att 

föra dem tillbaka till Libyen eller att ansöka om asyl hos de Italienska myndigheterna och få 

sina fall behandlade av domstol i enlighet med nationell lagstiftning och även om de hade fått 

den möjligheten hade det inte varit praktiskt genomförbart eftersom de hela tiden befann sig 

ombord på fartyg. 144 

 

Italien å sin sida hävdade att det faktum att hela händelsen utspelade sig ombord på fartyg 

gjorde det omöjligt att tillgodose migranternas rättighet att få tillgång till Italiensk domstol.145  

 

Domstolen anser att Italien brutit mot sina åtaganden enligt artikel 13 EKMR eftersom 

migranterna ombord på de Italienska fartygen varken fått någon information om vart de var på 

väg eller vilka rättsliga möjligheter de hade för att undvika att bli skickade tillbaka till 

Libyen.146 Eftersom det redan har konstaterats att migranterna blivit utsatta för kränkningar av 

sina fri- och rättigheter och de inte hade några reella möjligheter att ta del av de effektiva 

rättsmedlen som nämns i artikel 13, EKMR innan utvisningarna trädde i kraft.147   

 

Domstolen finner att Italien brutit mot samtliga punkter nämnda här ovan och att Italien ska 

vidta alla rimliga åtgärder för att få en försäkran från Libyens myndigheter att migranterna i 

fråga inte kommer att bli behandlade i strid med artikel 3 i EKMR.148 Italien ska också betala 

ut skadestånd till var och en av migranterna i fråga för ideella skador.149 

 

3.2 Kommentarer och övrig praxis 

Fallet Hirsi Jamaa var unikt eftersom domstolen för första gången enigt fann att en 

medlemsstat gjort sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna i ett fall där migranter 

                                                 
144 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 188-189. 
145 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 191. 
146 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 203. 
147 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 205-207. 
148 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, §§ 211. 
149 Europadomstolens dom i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien den 23 februari 2012, § 215. 
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plockats upp på internationellt vatten och förts tillbaka till ett tredje land på ett sätt som gör 

det omöjligt att garantera rättssäkerhet.150  

 

En stat har i tidigare fall ansetts utöva sin jurisdiktion utanför sitt territorium i tre olika fall; 

för det första när statens agerande får effekt utanför statens territorium eller när staten agerar 

utanför sitt territorium, för det andra när stater har en faktisk kontroll över områden utanför 

sitt territorium på grund av militära åtgärder och för det tredje när staten agerar genom 

företrädare ombord på fartyg eller flygplan som är flaggade med statens flagga eller 

registrerade i staten men befinner sig utanför statens territorium.151 Ett fall som liknar Hirsi 

Jamaa är Medvedyev och andra mot Frankrike, där franska myndigheter, efter tillåtelse från 

Kambodjanska myndigheter tog kontroll över ett Kambodjanskflaggat fartyg utanför Cap 

Verde och krävde att det skulle ändra kurs. I detta fall fann Europadomstolen att besättningen 

från tiden för ingripandet befann sig under fransk jurisdiktion eftersom de befann sig under en 

faktisk kontroll, precis som i Hirsi Jamaa fallet.152  

 

Gällande principen om non-refoulment finns det ett annat, tidigare rättsfall, Xhavara och 

andra mot Italien och Albanien där Europadomstolen slår fast att en stat har ansvar för de 

migranter den plockar upp under gränsbevakning på internationellt vatten och därför ska de 

också se till att principen om non-refoulment följs. Fallet togs inte upp i sin helhet eftersom 

de sökande inte gått via nationell domstol först, men domstolen uttalade sig ändå i den del 

som rörde ansvar och kom fram till att Italien, trotts att landet agerade under en 

överenskommelse som gav den rätt att borda och undersöka Albanska fartyg, var ansvarigt 

över migranterna ombord när fartyget sjönk efter att det kolliderat med Italiens flotta. 

Skillnaden i Xhavara fallet var att migranterna ombord på båten inte begärde skydd mot 

refoulment.153  

 

En annan viktig del i domen är kollektiva utvisningar och hur domstolen för första gången 

behandlar ett fall där utvisningen i fråga skett utanför en stats gränser. Som bekant hävdade 

Italien att det inte var fråga om utvisning eftersom migranterna aldrig tagit sig in på Italienskt 

                                                 
150 Giuffré, Watered Down Rights on the High Seas: Hirsi Jamaa and others v. Italy, International Comparative 

Law Quarterly, London, 2012, s. 729. 
151 Giuffré, a.a. 2012, s. 732. 
152 Giuffré, a.a. 2012, s. 733. 
153 Giuffré, a.a. 2012, s. 734. 
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territorium och därför inte kunnat utvisas därifrån. 154  I Conka mot Belgien definierar 

Domstolen kollektiv utvisning som fall där utlänningar tvingas att lämna en stat utan att alla 

individers individuella omständigheter först har tagits i beaktan.155 Domstolen har historiskt 

sett varit väldigt restriktivt när det kommer till kollektiva utvisningar och tidigare har den bara 

bedömt att det varit fråga om en sådan i Conka. Där föregicks utvisningen av instruktioner 

från politiker om hur situationer likt den i fallet skulle behandlas, alla migranter kallades till 

polisstationen samtidigt och fick identiska utvisningsorder och det gavs inte tid efter det att 

beslutet delgetts migranterna att konsultera juridisk hjälp samtidigt som allas asylprocesser 

inte var avklarade.156  

 

Slutligen tas också tillgången till effektiva rättsmedel upp, något som Europadomstolen anser 

att Italien misslyckats med att tillgodose. I Abdolkhani och Kariminia mot Turkiet fann 

domstolen att tillgången till effektiva rättsmedel inte tillgodosetts eftersom inget officiellt 

utvisningsbeslut fanns vilket i sin tur ledde till att migranterna inte kunde överklaga beslutet 

eller söka juridisk hjälp. Så var fallet även i Hirsi Jamaa, inga officiella beslut, ingen 

information till migranterna och ingen möjlighet till överklagan eller juridisk hjälp. I 

Bahaddar mot Nederländerna slår domstolen fast att för korta tidsfrister för att söka asyl 

innebär att människorna som söker asyl inte har tillgång till effektiva rättsmedel, eftersom de 

inte hinner samla tillräckligt med bevis för att styrka sina yrkanden. I Hirsi Jamaa slår 

domstolen ännu en gång fast att påskyndade av förfarandet när det gäller utvisning eller 

avslag på asylansökan är obefogat och att migranter och asylsökande ska ha rätt att få sitt fall 

granskat av domstol, och så länge förfarandet pågår ska utvisningsorderna inte verkställas.157  

 

En intressant fråga som Giuffré tar upp i sin artikel är det faktum att domstolen, som ett av 

argumenten för att effektiva rättsmedel inte har tillgodosetts för migranterna är att inga tolkar 

eller jurister funnits ombord på båtarna. Han frågar sig om detta innebär att domstolen anser 

att om dessa fanns ombord och migranterna med deras hjälp kunde tillgodose sig all 

nödvändig information och få den rådgivning och handläggning av sina ansökningar som 

behövs för att processerna ska anses fullgoda skulle leda till att asylprocessen kunde skötas 

ute på internationellt vatten. Han anser att detta inte vore en bra lösning eftersom migranterna 

                                                 
154 Giuffre, a.a. 2012, s. 737. 
155 Europadomstolens dom i Conka mot Belgien den 5 februari 2002, § 59. 
156 Giuffré, a.a. 2012, s. 738 f.  
157 Giuffré, a.a. 2012, s. 740 ff. 
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befinner sig i en högst obekväm situation, ibland till och med hotfull, ombord på ett 

främmande fartyg efter en lång, farlig resa.158 

  

                                                 
158 Giuffré, a.a. 2012, s. 744 f.  
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4 Analys 
 

4.1 Problematiseringar kring gällande lagstiftning 

 

4.1.1 Flaggning av fartyg och jurisdiktion  

Fartygen migranter tar sig över Medelhavet i har varierande standard och ett av kraven på 

fartyg enligt Havsrättskonventionen är att de ska vara flaggade med en stats flagga och lyda 

under denna stats jurisdiktion åtminstone på internationellt vatten.159 Ett fartyg behöver inte 

ha en faktisk flagga tillhörande en stat utan det kan räcka med registerutdrag som visar att 

fartygets eller fartygets ägares nationalitet eller med en muntlig försäkran från kaptenen på 

fartyget som inte förnekas av staten i fråga.160 Fartyg på internationellt vatten har som bekant 

rätt till fri navigering men denna frihet kan inskränkas något. Militärfartyg eller andra, av 

myndigheter auktoriserade, fartyg har rätt att borda skepp om det finns en grundad misstanke 

att fartyget saknar nationalitet, vägra uppge sin nationalitet eller har samma nationalitet som 

det bordande myndighetsfartyget.161 Enligt praxis och doktrin blir det upp till det bordande 

fartyget att se till att fartyget som saknar nationalitet uppfyller internationella bestämmelser 

på internationellt vatten.162 Enligt Havsrättskonventionen får stater enbart beslagta fartyget 

och gripa besättningen om de har ägnat sig åt sjöröveri. 163  Hur statslösa fartyg på 

internationellt vatten ska behandlas regleras inte i konventionen. En del hävdar att detta även 

innebär att det statslösa fartyget befinner sig under det bordande fartygets flaggstats 

jurisdiktion och på grund av detta lyder under statens lagar och kan åtalas för kriminella 

handlingar i enlighet med dessa. Detta innebär att ett fartyg som saknar flaggstat med illegala 

migranter ombord kan anses höra under en annan stats jurisdiktion och på grund av detta kan 

fartyget beslagtas och migranterna gripas, så länge det finns utrymme för detta i statens 

nationella lagstiftning.164 Vidare finns det de som argumenterar för att det ska vara möjligt att 

stoppa och hålla kvar migranterna med hänvisning till den tidigare nämnda skyddsprincipen, 

dvs. det faktum att det brott migranterna gör sig skyldiga till (illegal migration) kommer att 

påverka kuststaten de är på väg mot. 165  För att detta argument ska hålla måste illegal 

migration också ses som ett verkligt hot mot en stat, något jag personligen är tveksam till. 

                                                 
159 UNCLOS art. 92. 
160 Coppens, Migrants in the Mediterranean: Do’s and Don’ts in Maritime Interdiction, Ocean Development & 

International Law, Abingdon, 2012, s. 349. 
161 UNCLOS art. 110. 
162 Coppens, a.a. 2012, s. 349. 
163 UNCLOS art. 105. 
164 Coppens, a.a. 2012, s. 350. 
165 Coppens, a.a. 2012, s. 351. 
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Coppens anger i sin artikel Guilfoyes påstående; att det ökade antalet fartyg utan flagg som 

transporterar illegala migranter gör att kuststaterna inte kan hantera situationen, som exempel 

på detta. Jag håller med om att detta absolut kan ses som ett problem för kuststaten men jag 

anser inte att det är ett hot i den mening skyddsprincipen ger utrymme för och jag anser att 

denna tolkning leder till exakt sådana missbruk av principen på grund av feltolkning som jag 

nämnde när jag presenterade principen. 

 

4.1.2 Refoulement på internationellt vatten 

Refoulement förbjuds i Flyktingkonventionens 33:e artikel men detta innebär inte att en stat 

automatiskt är skyldig att ge tillträde till sitt territorium och att tvinga tillbaka migranter ut på 

internationellt vatten bryter inte mot principen om non-refoulment.166 Detta innebär att så 

länge migranternas fartyg inte befinner sig i sjönöd kan stater tvinga dem tillbaka ut på 

internationellt vatten. Rent teoretiskt kan detta innebära att migranterna blir avvisade till 

internationellt vatten av alla kuststäder i hela världen för att till sist tvingas tillbaka till en stat 

där de riskerar att råka ut för sådan behandling som hotar deras liv eller frihet i enlighet med 

Flyktingkonventionens 33:e artikel.  Detta leder till ett kollektivt refoulment.167 Vidare råder 

det delade meningar om ifall principen om non-refoulment ska gälla även på internationellt 

vatten. Vissa hävdar att så inte är fallet om en bokstavstolkning av artikel 33 görs, eftersom 

orden ”utvisa” och ”avvisa” antyder att migranterna måste befinna sig inom statens 

territorium.168 I och med domslutet i fallet Hirsi Jamaa, där migranterna blev upplockade på 

internationellt vatten av Italienska myndigheter fastslogs att åtminstone i ett sådant fall, där en 

stat har den faktiska kontrollen över migranterna ska de också anses utöva sin jurisdiktion 

över dem och genom detta ska alltså även principen om non-refoulment tillämpas. Det är 

dock oklart om detta gäller även när ingen tydlig kontroll över migranterna finns, t.ex. när 

migranternas färd enbart blir stoppad genom att de tvingas ändra kurs.169 Det som är klart är i 

alla fall att så länge migranternas fartyg uppfyller kraven i Havsrättskonventionen om 

flaggning och ingen av punkterna i Havsrättskonventionens 110:e artikel, som reglerar rätten 

att borda ett annat fartyg föreligger har de rätt till fri navigering så länge de befinner sig på 

internationellt vatten.  

                                                 
166 UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, Ad Hoc Committee on Statelessness and Related 

Problems, Comments of the Committee on the Draft Convention, 10 February, art. 28. 
167 Coppens, a.a. 2012, s. 353. 
168 Coppens, a.a. 2012, s. 354. 
169 Coppens, a.a. 2012, s. 355 f.  
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4.1.3 Sjönöd och staters rätt att begränsa tillträde till sitt territorium 

I enlighet med de konventioner jag har tagit upp och domslutet från Europadomstolen är 

pushbacks och underlåtenhet att undsätta människor, oavsett bakgrund, som befinner sig i 

sjönöd förbjudet. Det finns dock luckor i lagstiftningen. Som exempel kan nämnas att fartyg 

är skyldiga att hjälpa människor i sjönöd men begreppet ”sjönöd” finns inte klart definierat i 

internationell lagstiftning vilket kan leda till oklarheter. En annan lucka blev uppenbar i och 

med Tampafallet som jag nämnt tidigare; Australien nekade tillträde till sina territoriella 

vatten eftersom Tampa ville landsätta människor på Australiensisk mark i strid med 

Australiensiska migrationsrättsliga bestämmelser, vilket de kan göra i enlighet med 

Havsrättskonventionens 19:e artikel. Australien hade tidigare, i enlighet med SAR-

konventionen bett Tampa att undsätta människorna i sjönöd och borde efter detta ha erbjudit 

erforderlig hjälp och tillträde till Australiensiskt territorium i enlighet med SAR-

konventionens artikel 2.1.10 (i dagsläget även artikel 3.1.9, men den var inte i kraft när 

Tampa-fallet inträffade). Efter att Tampa undsatt människorna i sjönöd bedömde kaptenen att 

läget ombord var så allvarligt att även Tampa befann sig i sjönöd. Då borde Australien ha 

undsatt fartyget i enlighet med SAR-konventionen och SOLAS.170  

 

Som tidigare nämnts finns det inget krav i SAR- eller SOLAS-konventionerna på att 

människor som blivit räddade till havs ska sättas i land på den räddande statens territorium. 

De enda som finns är ett krav på att de ska sättas iland på en säker plats så fort det är praktiskt 

möjligt. Närmaste säkra hamn kan dock ofta tänkas befinna sig inom den räddande statens 

territorium på grund av indelningen av SAR-områdena. Att landsätta de räddade människorna 

där skulle i många fall vara det säkraste, både ur de räddade människornas och besättningen 

på den räddande båtens synvinkel. Att ändra konventionerna så att den kräver att människorna 

ska sättas iland inom den räddande statens territorium, så länge det finns en säker hamn i 

enlighet med gällande krav i den internationella lagstiftningen skulle därför vara positivt ur en 

humanitär synpunkt. Nackdelen med ett sådant krav är dock att det skulle leda till att 

konventionerna inte skulle bli godkända av många stater. Vidare finns det också risk för att 

fartyg i sjönöd lämnas åt sitt öde eller helt kallt bogseras över på en annan stats SAR-område. 

                                                 
170 Pugh, Drowning not Waving: Boat People and Humanitarianism at Sea, Journal of Refugee Studies, Oxford, 

2004, s. 58 f.  
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Det finns också en riska att det skulle minska viljan hos flaggstaten att ta sin del av ansvaret 

om den vet att det slutgiltiga ansvaret ligger på den räddande staten.171  

 

En annan intressekonflikt som uppstår om det krävs att den räddande staten tillåter de räddade 

människorna att stiga iland på sitt territorium är att det inkräktar på statens rätt till suveränitet 

över sina områden. Hamnar ligger i statens inre vatten och ses rent juridiskt som en del av 

statens landområden. I Havsrättskonventionen ges stater rätt att stänga sina hamnar om de 

anser att det är nödvändigt för statens säkerhet och de gör det utan att diskriminera. Enligt 

SOLAS har kuststaten till och med rätt att bestämma vem som kommer in i dess hamnar även 

när nödläge råder.172  Coppens och Somers ser inga tendenser hos staterna att ändra sina 

åsikter och ge upp en liten del av sin suveränitet för att garantera människor som räddats till 

havs en säker hamn som ligger nära. Dessutom anses problemet vara lokalt, utan behov av 

internationell reglering.173  

 

4.1.4 Problem med Dublinförordningen 

Även Dublinförordningen har sina problem; ett av dem diskuterar Silja Klepp i en artikel, 

nämligen det faktum att stater, trotts sina åtaganden enligt Havsrättskonventionen, SAR och 

SOLAS underlåter att rädda människor i sjönöd. I likhet med Tampa-fallet som inträffade 

mellan Indonesien och Australien finns också rapporter om fartyg som räddat människor i 

sjönöd och sedan blivit nekade landstigning av Malta i Medelhavet. Malta, som är en liten stat 

har under senare tid uttryckt mycket missnöje mot Dublinförordningen och visat ovilja att ta 

emot migranter som plockats upp i deras SAR-område. 174 

 

Klepp har i intervjuer med befälhavare för Maltesiska kustgardet fått höra att de är väldigt 

mån om att försöka rädda alla nödställda till sjöss samtidigt som andra vittnar om att 

Maltesiska kustgardet gör allt de kan för att se till att fartyg som eventuellt kan råka i sjönöd 

tar sig igenom Maltas SAR-område och in i Italiens genom att erbjuda eskort, mat, vatten och 

                                                 
171 Coppens, Somers, Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescues at Sea?, The International 

Journal of Marine and Coastal Law, Boston, 2010, s. 392. 
172 Coppens, Somers, a.a. 2010, s. 400.  
173 Coppens, Somers, a.a. 2010, s. 403. 
174 Klepp, A double Blind: Malta and the Rescue of Unwanted Migrants at Sea, a Legal Antropological 

Perspective on the Humanitarian Law of the Sea i International Journal of Refugee Law, Essex, 2011, s. 547. 
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bensin.175 Det finns också rapporter om en båt som befann sig i Maltas SAR-område i maj 

2007 och som fotograferades av Maltas kustgarde. På bilden syns 53 män ombord på en liten 

båt, båten är i sjönöd och männen öser vatten ur den. Det Maltesiska kustgardet ingrep ändå 

inte, en av befälhavarna hävdade i intervju med Klepp att ”… om de (båten) håller på att 

sjunka är de i sjönöd. Om boten inte sjunker är de inte i sjönöd” när hon frågade varför inga 

åtgärder vidtogs för att rädda människorna ombord. Båten försvann sedan och varken den 

eller människorna ombord hittades.176 Vid andra tillfällen har Maltesiska kustgardet hävdat att 

människorna ombord på fartyg som passerat genom deras SAR-område och sedan hamnat i 

sjönöd inte begärt eller nekat assistans.177  

 

Enligt Klepp står de intervjuade befälhavarna mitt emellan två starka poler, för det första att 

göra sin plikt som sjöman och rädda människor i sjönöd och för det andra att göra sin plikt 

som myndighetsutövare och följa direktiven från regeringen om att göra allt för att undvika 

flera landstigningar av migranter och konflikter till havs.178 

 

4.1.5 Framställning i media 

Ett annat problem, som lyfts fram av Michael Pugh, är sättet migranter och asylsökande 

framställs på i media och retoriken som politiker använder sig av. Genom att använda utryck 

som ”våg av migranter”, ”ström av asylsökande” eller ”en av många andra” flyttar de fokus 

från individen och framställer dem istället som en stor, ansiktslös massa, även när de redogör 

för enskilda individers livsöden. Ett annat stilistiskt grepp som används är att likna 

migranterna som kommer till EU över medelhavet vid naturkatastrofer; journalister och 

politiker talar om att stater blir “översvämmade” eller ”dränkta” av migranter och detta bidrar 

ytterligare till att migranterna ses som ett ansiktslöst hot mot samhället.179 För att motverka att 

människor ser på migranterna som ett hot utifrån måste vi börja tala om dem som de 

medmänniskor de är och sluta använda uttrycken som avhumaniserar dem.  

 

                                                 
175 Klepp, a.a. 2011, s. 551 f. 
176 Klepp, a.a. 2011, s. 553 f  
177 Klepp, a.a. 2011, s. 554  
178 Klepp, a.a. 2011, s. 554 f  
179 Pugh, a.a. 2004, s. 54f.  
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4.2 Förslag på åtgärder 

Vad kan då göras för att undvika att fler människor drunknar i Medelhavet? Om 

räddningsoperationerna effektiveras, mera pengar anslås och samarbetet mellan EU-staterna 

och EUs grannländer ytterligare utökas lyckas med största säkerhet fler räddas. Min åsikt är 

ändå att vi måste gå tillbaka till problemets ursprung. Varför befinner sig migranterna mitt på 

havet i överfulla, sjöodugliga båtar? Jo, eftersom de inte har något annat val. De har lämnat 

krig, död och svält bakom sig och även om de riskerar livet genom att korsa Medelhavet har 

de i alla fall en chans att klara sig med livet i behåll om de försöker. Det vi måste göra för att 

få ett stopp på denna ohållbara situation är att erbjuda dem en säker väg in i Europa.  

 

Jag anser också att Dublinförordningen sätter allt för stor press på de stater med yttre gränser i 

Syd- och Östeuropa så som Italien och Grekland i och med att det är till dessa stater det 

största antalet migranter och asylsökande kommer först. Både Italien och Grekland kämpar 

med ansträngd ekonomi och att de ska tvingas administrera det stora antal människor som 

kommer in i Europa bli ännu en belastning som gör problemen större.  För att komma åt 

problemen har Frontex inrättats som ger pengar, stöd och kunskap men jag anser att detta inte 

är tillräckligt. För att lätta på trycket på dessa stater som kämpar för att fullgöra sin plikt och 

övervaka EUs yttre gräns samtidigt som de ska uppfylla gällande konventioner och 

förordningar måste EU och de övriga medlemsländerna göra mera för att hjälpa till. Hänvisar 

vi till Dublinkonventionen och låter Spanien, Italien, Malta och Grekland ta hand om alla 

migranter och asylsökande har vi snart nästa ohållbara situation eftersom dessa stater varken 

kan eller ska ta hand om alla människor som kommer till Europa på flykt från t.ex. Afrika och 

Mellanöstern. Sverige tog 2013 emot flest kvotflyktingar i hela EU, 1900 stycken180, medan 

vårt grannland Finland bara tog emot 750.181  Utöver dessa hade Sverige 54 270 asylsökande 

under 2013, de enda stater med flera asylsökande är Frankrike med 64 760 och Tyskland med 

126 705. Beaktas antalet invånare hade Sverige högst antal asylsökande i hela EU.  Ska vi få 

till stånd en ändring måste flera stater ta sitt ansvar och hjälpa till. Finland tog ett steg i rätt 

riktning under 2014 och höjde antalet kvotflyktingar till 1050 stycken men antalet sänktes 

tillbaka till 750 stycken 2015.182 

 

                                                 
180 Migrationsverket [http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html] besökt 2015-03-10. 
181 Finska Migrationsverket [http://www.migri.fi/asyl_i_finland/kvotflyktingar] besökt 2015-03-10. 
182 Svenska Yle [http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/17/rasanen-hogre-flyktingkvot-stupade-pa-pengar] besökt 

2015-03-10. 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html
http://www.migri.fi/asyl_i_finland/kvotflyktingar
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/17/rasanen-hogre-flyktingkvot-stupade-pa-pengar
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När det gäller problemet med migranter som räddats ur sjönöd och var de ska landsättas anser 

jag att enda hållbara lösningen är en ändring av gällande internationell lagstiftning. Även om 

jag har full förståelse för att kravet på att de räddade ska sättas iland vid närmsta säkra hamn 

sätter en väldigt stor press på kuststater vid de traditionella sjövägarna som t.ex. Italien och 

Grekland tror jag att detta är vägen vi måste gå. Både för att kunna säkerställa besättningens 

och migranternas säkerhet och för att få till stånd ett tydligt ansvar. Om man sedan 

kombinerar detta med ett större ansvarstagande från övriga EU-stater tror jag att vi kan få en 

mera hållbar situation åtminstone i Europa. Jag tror tyvärr också, som tidigare nämnts, att en 

sådan lagändring skulle möta på stort motstånd från främst staterna vid Eus yttre gräns.   

 

En annan viktig åtgärd är, som tidigare nämnt, att vi måste ändra sättet migration i allmänhet 

och situationen i Medelhavet i synnerhet framställs i media. Om vi slutar se migranterna som 

en ansiktslös massa som väller in över EUs yttre gräns och översvämmar kuststaterna och 

istället framställer dem som individer tror jag att vi kan åstadkomma en förändring i hur 

människor ser på problemet och deras vilja att hitta hållbara lösningar. Detta anser jag vara 

nödvändigt eftersom jag inte tror att åtgärder för att förbättra situationen enbart kan komma 

uppifrån, från lagstiftare och politiker, de måste också förankras hos invånarna i Europa.  
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5 Sammanfattning 
 

I enlighet med gällande konventioner är det förbjudet att kollektivt utvisa människor. Var och 

ens individuella situation måste tas i beaktan och ligga till grund för besluten som fattas.  Det 

är också förbjudet att utvisa människor till stater där de riskerar att utsättas för tortyr, 

omänsklig behandling eller där deras liv eller frihet hotas på grund av ras, religion, 

nationalitet, medlemskap i sociala grupper eller politiska åsikter.  

 

Människor som befinner sig i sjönöd ska undsättas och den kuststat inom vars SAR-område 

människorna befinner sig ska ansvara för räddningsoperationen. Närliggande fartyg ska hjälpa 

till vid räddningsoperationer så länge detta i sin tur inte hotar fartygets eller besättningens 

säkerhet. Människor som räddats ur sjönöd ska sättas iland i en trygg hamn så fort det är 

praktiskt möjligt.  

 

För att inte göra sig skyldiga till konventionsbrott bör stater vara noggranna när de utför 

gränsbevakning och räddningsuppdrag. Fallet Hirsi Jamaa från Europadomstolen är ett 

tydligt exempel på när en stat inte iakttagit sina skyldigheter och domstolen fäller Italien på 

punkt efter punkt. Denna dom har dock inte satt stopp för pushbacks, stater kan 

fortsättningsvis neka tillträde till sitt territorium och rapporter om människor som drunknar i 

medelhavet fortsätter att dyka upp.  

 

Problemen kvarstår därför; även om vi kan konstatera att pushbacks strider mot gällande 

konventioner kommer de ändå att fortsätta ske i olika former så länge situationen i 

Medelhavet ser ut som den gör. Kuststaterna i området kan inte själva ta hand om de 

migranter som kommer och en ohållbar situation uppstår för alla inblandade där de redan 

utsatta drabbas hårdast. Den enda långsiktiga lösning jag ser på problemet är ett större, globalt 

ansvarstagande, att vi slutar se det som ett lokalt problem som bara rör kuststaterna och att vi 

aktivt jobbar för att ändra den avhumaniserande bild av migranterna som läggs fram av 

politiker och media.  
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