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beviljade skyddet 



5 

 

Stadgan  Europeiska unionens stadga för de mänskliga rättigheterna 

Tortyrkonventionen FN:s konvention mot tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning 

UDHR  Universal Declaration of Human Rights 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 

VIS  Visa Information System 

Viseringskodex  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 

av den 13 juli 2009 om införandet av en gemenskapskodex 

för viseringar 

Visumförordningen Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 

om fastställande av förteckningen över tredje länder vars 

medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de 

yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder 

vars medborgare är undantagna från detta krav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Inom hela EU pågår diskussioner om migration, flyktingar och asylsökande. Ämnet är 

ständigt aktuellt, men kanske särskilt idag. För första gången sedan andra världskriget är 

fler än femtio miljoner människor på flykt i världen.
1
 Främst beror denna ökning på 

konflikten i Syrien.
2
 Den största andelen av dessa människor kommer aldrig till 

Europa.
3
  

EU lägger stora resurser på olika metoder för gränskontroll. När medel fördelades 

till medlemsstaternas arbete inom områdena asyl, integration, återsändande till 

tredjeland och gränskontroll gick under perioden 2007-2013 nästan hälften till 

gränskontrollen. I enskilda stater belägna vid EU:s yttre gräns var skillnaden i medel 

tilldelade gränsbevakning och flyktingmottagandet ännu större. I Spanien lades under 

perioden 2007-2013 ca 9.3 miljoner euro på flyktingmottagande medan 289,4 miljoner 

spenderades på den yttre gränsbevakningen. Den ojämna fördelningen av resurser 

mellan gränskontroll och flyktingmottagande har kritiserats av bland annat Amnesty 

International.
4
  

I de olika metoder som EU använder för gränskontroll ingår flera åtgärder som 

syftar till att förflytta gränskontrollerna allt längre ut från territoriet. Detta får 

långtgående konsekvenser för dem som vill ta sig till EU för att söka skydd. Den som 

stoppas av en gränskontroll utanför territoriet kan sällan lämna in en asylansökan och 

åtgärderna leder ofta till att skyddssökande får svårt att ta sig till territoriet. I dagsläget 

är inte rättsläget klarlagt kring vilka skyldigheter en stat har gentemot skyddssökande 

vid olika typer av gränskontroller. Samtidigt går utvecklingen av nya metoder för 

gränskontroll snabbt framåt. Vad som är tillåtet eller ej med hänsyn till skyddssökandes 

rättigheter måste således bli tydligare för att undvika att överträdelser sker. Den här 

uppsatsen kommer att behandla de olika metoder för gränskontroll som EU tillämpar 

och vilka konsekvenser de får för dem som vill ta sig till säkerhet i Europa.  

                                                 
1
 UNHCR, “Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World War II era”, Press 

release, 20 June 2014, s 1.  
2
 A a s 1.  

3
 UNHCR, Global Trends Report, 2013, s 11. 

4
 Amnesty International, ”The Human Cost of Fortress Europe: Human Rights Violations against 

Migrants and Refugees at Europe’s Borders”, 2014, s 9-10. 
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1.2 Syfte  

 

Genom den gränskontroll som EU använder sig av stoppas människor på väg mot 

Europa, ofta oberoende av om de har skyddsskäl. Det finns idag mycket begränsade 

möjligheter för en person som avser söka asyl i EU att ta sig in i unionen på ett lagligt 

sätt. Detta beror främst på visumkravet som ofta är det största hindret för 

skyddssökande som vill ta sig in i unionen.
5
 I denna uppsats utreds sättet på vilket EU 

kontrollerar sina gränser, både det faktiska agerandet vid gränserna och den EU-rättsliga 

regleringen behandlas. Särskild fokus i analysen ligger på de extraterritoriella 

gränskontrollåtgärderna som stoppar människors väg mot EU långt innan de når 

territoriet. Det finns indikationer på att gränskontrollåtgärder kan begränsa 

skyddssökandes möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda, utgångspunkten i 

uppsaten är därför att det finns en problematik i frågan. Syftet är att utreda de olika 

metoderna för gränskontroll för att avgöra vilka som eventuellt inskränker rätten till 

asyl och principen om non-refoulement, och i så fall på vilket sätt kränkningar sker.  

 

 

1.3 Frågeställning  

 

Frågeställningen formuleras i följande delfrågor: 

 

- Vilken rättslig grund finns för en stat att kontrollera sina gränser och hur utförs 

och regleras EU:s gränskontroll? 

- Vad innebär rätten att söka asyl och principen om non-refoulement och i vilken 

utsträckning är de tillämpliga vid olika typer av gränskontroller? 

- Tillämpas och regleras EU:s gränskontroller på ett sätt som tar tillräcklig hänsyn 

till de folkrättsliga förpliktelserna på området asyl? 

 

 

 

                                                 
5
 FRA, ”Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox”, 

februari 2015, s 2.  



8 

 

1.4 Metod  

 

Vid författandet av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Detta innebär 

att lösningen på ett rättsligt problemen söks genom appliceringen av en rättsregel.
6
 De 

klassiska rättskällorna används för att klargöra rättsläget. Inom folkrätten anses de 

huvudsakliga källorna vara de som återfinns i Internationella domstolens stadga.
7
 I 

artikel 38 räknas de källor upp som domstolen har att förhålla sig till i sina avgöranden. 

De som nämns är internationella konventioner, sedvanerätt, generella rättsprinciper och 

rättliga avgöranden samt doktrin. Denna ordning har kommit att anses vara den 

generellt tillämpbara inom folkrätten och är också den som kommer ligga till grund för 

den här uppsatsen. De EU-rättsliga källorna har använts i hög utsträckning, det rör sig 

om såväl förordningar och direktiv som rättsfall från EU-domstolen. Även rättsfall från 

Europadomstolen är av intresse eftersom samtliga EU-stater också är parter till 

Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR). Flyktingkonventionen
8
 är 

kanske det viktigaste instrumentet inom området flyktingrätt och kommer behandlas i 

hög utsträckning i uppsatsen. Konventionen lägger grunden för vem som är en flykting 

och vilka rättigheter dessa personer har. Flyktingkonventionen trädde i kraft 1951 och 

innehåller bland annat den mycket viktiga principen om non-refoulement. United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) är ansvarig för övervakningen av 

stadgeparternas tillämpning av flyktingkonventionen.
9
 Dokument från UNHCR:s 

Exekutivkommitté är därför mycket relevanta för tolkningen av denna. Stor vikt 

kommer därför att läggas vid dokument och andra uttalanden från UNHCR vid analysen 

av rättsområdet.  

 

 

1.5 Avgränsning 

 

Med begreppet ”gränskontroll” avses i denna uppsats alla olika typer av åtgärder som 

EU vidtar för att kontrollera vilka personer som får tillgång till territoriet. Det innebär 

den fysiska gränsbevakningen av landgränserna och den del av gränsen som är belägen i 

                                                 
6
 Kleineman J, “Rättsdogmatisk metod”, i Juridisk Metodlära, Korling F & Zamboni M (red), 

Studentlitteratur, 2013, s 21. 
7
 Brownlie I, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7 upplagan, 2008, s 4-5. 

8
 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.  

9
 Statue of the Office of the United Nations High Commissioner of Refugees, art 8(a).  
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havet, men även administrativa begränsningar av inresa så som visumkrav och 

transportöransvar. Uppsatsen behandlar enbart de åtgärder för gränskontroll som är 

lagliga inom EU, det vill säga vad de egna reglerna tillåter. Exempelvis förkommer 

rapporter om push-backs vid EU:s gränser.
10

 En push-back är när en migrant tvingas 

tillbaka till det land hon försöker lämna utan att ges tillfälle att motsätta sig 

återsändandet eller söka asyl.
11

 Detta agerande har konstaterats strida mot EU:s 

internationella åtaganden.
12

 Push-backs kommer inte behandlas i någon större 

utsträckning eftersom det inte råder några tvivel om att detta agerande är otillåtet. Det är 

av större intresse för uppsatsens syfte att utreda de åtgärder som inom EU betraktas som 

tillåtna men som trots det eventuellt är problematiska ur ett folkrättsligt perspektiv.   

Vidare kommer uppsatsen enbart att behandla territoriell asyl, det vill säga 

asylansökningar som lämnas in av den asylsökande när hon befinner sig på 

mottagarstatens territorium.
13

 Denna typ av asyl är den som tillämpas inom EU och i 

större delen av världen och är därför mest intressant för frågeställningen. Det kommer 

därför inte ingå något resonemang kring rätten att söka asyl extraterritoriellt utan enbart 

rätten att ta sig till EU för att lämna in en asylansökan. Gränskontrollen inom EU och 

exempelvis Dublinsystemet kommer inte att utredas i uppsatsen. Eventuellt skulle dessa 

regleringar också kunna vara problematiska i förhållande till rätten att söka asyl och 

non-refoulement men frågan faller utanför uppsatsens syfte.
14

  

Uppsatsen behandlar vidare enbart gränskontroller ur perspektivet för en 

skyddssökande som vill ta sig till EU för att undkomma förföljelse. Självfallet har inte 

alla som försöker ta sig till Europa skyddsskäl. Även de personer som inte faller inom 

flyktingdefinitionen kan ha goda skäl att lämna sitt ursprungsland, de har dock inte 

samma rättigheter som asylsökande. Hur dessa människor påverkas av 

gränskontrollåtgärderna kommer inte att tas upp. Begreppen illegal- eller olaglig 

invandring används med stor försiktighet i uppsatsen. Att kalla människor som utan 

tillstånd befinner sig i en stat för illegala är kontroversiellt och många undviker 

                                                 
10

 Amnesty International, ”The Human Cost of Fortress Europe: Human Rights Violations against 

Migrants and Refugees at Europe’s Borders”, 2014, s 20.  
11

 A a s 20. 
12

 Se exempelvis Europadomstolen, Hirsi Jamaa and others v Italy, Application no 27765/09, 23 februari 

2012.  
13

 Grahl-Madsen A, Territorial Asylum, Almqvist & Wiksell International, 1980, s 1.  
14

 Se exempelvis Europadomstolen, MSS v Belgium and Greece, Application no 30696/09, 21 januari 

2011 och European Refugee Fund, ”Dublin II Regulation. Lives on Hold. European Comparative 

Report”, 2013, s 66-74. 
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termen.
15

 Trots detta används begreppet på sina håll i EU:s lagstiftning och i 

litteraturen. Av denna anledning hänvisas även i den här uppsatsen till begreppet i de 

sammahang då det är av vikt för framställningen. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att börja med att behandla statens rätt till gränskontroll och de 

begränsningar som finns i den rätten samt det intresse staten har av att skydda sina 

gränser. Därpå följer ett kapitel som behandlar de rättigheter som är intressanta för 

skyddssökande vid en gränskontroll, det handlar om rätten att söka asyl och non-

refoulement. Först utreds rättigheternas grund i folkrätten innan deras betydelse och 

tillämplighet inom EU särskilt granskas. Kapitel 4 fokuserar på EU:s gränskontroll, 

både den rättsliga grunden och de faktiska metoderna gås igenom. Vidare utreds i 

nästföljande kapitel vilka möjligheter som finns för skyddssökande att göra en 

asylansökan och skyddas mot refoulement beroende på vilken typ av gränskontroll som 

hon möter. I kapitel 6 följer en genomgång av olika argument för att en stat ska anses 

bunden av folkrätten även i sitt agerande extraterritoriellt. I kapitel 7 granskas EU:s 

lagstiftning av extraterritoriella gränsåtgärder för att utröna om de är i överenstämmelse 

med rätten att söka asyl och non-refoulement enligt EU-stadgan
16

. Några avslutande 

frågor som uppkommer efter granskningen av EU:s gränskontroll och förenligheten 

med folkrätten behandlas innan en slutsats presenteras.  

Rätten att söka asyl och principen om non-refoulement kommer ofta att behandlas 

parallellt i uppsatsen. Anledningen är att för en skyddssökande som möter en 

gränskontroll leder en tillämpning av de här två reglerna till liknande resultat. 

Respekteras rätten att söka asyl och non-refoulement innebär det att den skyddssökande, 

trots att hon saknar tillstånd för inresa, inte avvisas. För den här uppsatsen är detta 

”icke-avvisande” den relevanta aspekten av tillvaratagandet av den skyddssökandes 

rättigheter. Det finns också betydande skillnader mellan rätten att söka asyl och non-

refoulement, för den här uppsatsen är det trots detta av intresse att behandla dem 

parallellt.  

                                                 
15

 Council of Europe Parliamentary Assembly, “Human Rights of Irregular Migrants”, resolution 1509, 

2006, para 7.  
16

 Europeiska unionens stadga för de mänskliga rättigheterna.  
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2 Statens rätt till gränskontroll 

 

2.1 Grunden i suveräniteten 

 

Den mest grundläggande principen inom folkrätten är staten och dess suveränitet. 

Denna suveränitet utgår från rätten till territoriet, utan ett territorium finns ingen stat.
17

 

Innebörden av begreppet suveränitet är att varje stat är självständig och att ingen stat är 

överlägsen en annan. Den medför också att staten har jurisdiktion över territoriet och de 

människor som befinner sig där.
18

 Statssuveräniteten grundar sig, till skillnad från andra 

regler inom folkrätten, inte i traktat eller överenskommelser stater emellan. Istället anses 

denna princip baseras i statens, eller det internationella samfundets, själva natur.
19

 

Historiskt sett har den här principen varit en absolut huvudregel, på 1600-talet ansågs en 

näst intill fullständig frihet råda inom statens territorium. I takt med utvecklingen av den 

moderna folkrätten har dock suveräniteten gradvis försvagats. Idag finns otaliga 

undantag från statens suveränitet, i princip alla traktat och stora delar av den 

internationella sedvanerätten utgör begränsningar av vad staten får göra inom sin egen 

jurisdiktion.
20

 Som exempel kan nämnas tortyrförbudet i tortyrkonventionen
21

, som 

också anses utgöra sedvanerätt.
22

 Förbudet innebär en begränsning av vad en stat får 

göra mot den enskilde. Att personen befinner sig inom statens jurisdiktion innebär inte 

en total frihet för staten i sin maktutövning gentemot denne. Tortyr är en sådan åtgärd 

som under inga omständigheter kan godtas. Liknande undantag från suveräniteten finns 

i de flesta traktat angående de mänskliga rättigheterna som många stater är part till.  

Det territorium som hör till staten har den till följd av sin suveränitet också rätt att 

kontrollera och skydda genom gränskontroller. Det är statens självbestämmanderätt och 

kontrollen över det egna territoriet som medför en rätt att kontrollera sina gränser och 

vem som passerar dem. En stats territorium tillhör staten och det innebär att de individer 

                                                 
17

 Shaw M.N, International Law, Cambridge University Press, 6 upplagan, 2008, s 487.  
18

 Brownlie I, Principles of Public International Law, 2008, s 289. 
19

 Kelsen H, Principles of International Law, The Lawbook Exchange LTD, 2003, s 148-149. 
20

 Conforti B, International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Martinus Nijhoff Publishers, 

1993, s 133. 
21

 FN:s konvention mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.  
22

 Se exempelvis International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v Anto 

Furundzija, Case no IT-95-17/1-T, 10 december 1998, para 144 eller Europadomstolen Al-Adsani v the 

United Kingdom, Application no 35763/97, 21 november 2001, para 60. 
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som befinner sig i staten är under dess lagliga auktoritet. Detta kallas för statens 

territoriella övermakt (territorial supremacy).
23

 Varje stat kan efter eget omdöme avgöra 

vilka utlänningar som får tillträde till territoriet. Genom sin territoriella övermakt har 

staten möjligheten att exkludera utlänningen från sitt territorium.
24

 Stater har rätt att 

kontrollera sammansättningen av sin befolkning vilket bland annat kan ske genom en 

avgränsning av den grupp som ges skydd. I denna rätt ingår också rätten att kontrollera 

såväl fysiska som administrativa gränser. Kontrollen omfattar allt ifrån naturalisation till 

utvisningar.
25

  

Även i praxis har statens suveränitet förtydligats i förhållande till utlänningar. 

Europadomstolen har vid ett flertal tillfällen uttalat att stater som är part till EKMR har 

rätt att kontrollera inträde, bosättning och utvisning av utlänningar. Domstolen menar 

att denna rätt finns väl etablerad i folkrätten och att innehållet i EKMR inte förändrar 

innebörden av den rätten för den enskilda staten.
26

  

 

 

2.2 Begränsningar av gränskontrollen  

 

Huvudregeln är som visat att den enskilda staten har fullständig rätt att kontrollera sina 

gränser och vem som har tillträde till territoriet. Precis som i förhållande till 

statssuveräniteten i allmänhet, har det dock i förhållande till rätten till gränskontroll, 

utvecklats undantag. Det främsta undantaget är att hänsyn ska tas till de mänskliga 

rättigheterna. Detta undantag från statssuveräniteten genomsyrar alla aspekter av den 

statliga maktutövningen mot individer, så även gränskontrollen. FN:s kommitté för de 

mänskliga rättigheterna har utfärdat riktlinjer för hur de mänskliga rättigheterna ska tas 

tillvara vid internationella gränskontroller.
27

 Även UNHCR har ett omfattande 

dokument som redogör för hur skyddssökandes intressen ska tillgodoses vid 

                                                 
23

 Kelsen H, Principles of International Law, 2003, s 216.  
24

 Oppenheim L, Oppenheim’s International Law Vol 1, Jennings R & Watts A (red), Longman, 9 

upplagan, 1992, s 897-898.   
25

 Noll G, Negotiating Asylum – The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of 

Deflection, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, s 13.  
26

 Europadomstolen, Nsona v the Netherlands, Application no 23366/94, 28 november 1996, para 92. 

Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, Application no 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 

13448/87, 30 oktober 1991, para 102. Moustaquim v Belgium, Application no 12313/86, 18 februari 

1991, para 43. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v the United Kingdom, Application no 9214/80, 

9473/81, 9474/81, 28 maj 1985, para 67.  
27

 OHCHR, “Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders”, 

A/69/CRP.1, 23 July 2014.   
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gränskontroller.
28

 Här framkommer att medan stater har rätt att utöva kontroll över sina 

internationella gränser ska detta utan undantag göras med hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna. Exempelvis ska en person som vid en gränskontroll uppger sig vilja söka 

asyl, även om hon inte har alla sina papper i ordning, släppas in i landet för att få sin 

asylansökan prövad.  

I flyktingkonventionen finns ett antal regler som kan få konsekvenser för staters 

möjligheter att utöva gränskontroll. Artikel 31(1) säger att den som bryter mot 

immigrationslagar med avsikt att ta sig i säkerhet i ett annat land och söka asyl inte ska 

straffas för dessa handlingar. Av intresse är också artikel 33(1). Här framkommer 

principen om non-refoulement som innebär att ingen stat får skicka en människa till en 

annan stat där denne riskerar sitt liv eller sin frihet. Dessa regler innebär att den som 

kommer till en gränskontroll med avsikt att söka asyl ska behandlas på ett generösare 

sätt än andra. Avsaknaden av korrekta resedokument ska bortses från, och inträde kan 

inte nekas med mindre än att en utförlig kontroll av skyddskälen görs för att säkerställa 

att staten inte bryter mot sina åtaganden enligt principen om non-refoulement. Principen 

om non-refoulement återfinns inte enbart i flyktingkonventionen utan även i artikel 3 i 

tortyrkonventionen och artikel 19 i EU-stadgan. Den tolkas även in i de tortyrförbud 

som finns i artikel 3 i EKMR och artikel 7 i International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR). Rättigheten enligt EKMR har behandlats av Europadomstolen 

i ett antal avgöranden.
29

 Där har fastslagits att staten under vissa förutsättningar inte kan 

utvisa en person från sitt territorium. Detta gäller då den enskilde riskerar sitt liv eller 

sitt välmående om hon återsänds till en annan stat. Genom denna princip begränsas 

statens rätt att bestämma över vem som vistats i landet. 

 

 

 2.3 Syftet med gränskontroll  

 

Den främsta anledningen till att stater bevakar och kontrollerar vilka personer som 

passerar deras gränser är för att motverka brottslig verksamhet. Detta gäller alla typer av 

gränskontroll, både fysisk bevakning av landgränser men även administrativ sådan. De 

                                                 
28

 UNHCR, “Protection-sensitive entry systems” i Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-Point 

Plan of Action, 2007, s 73-100. 
29

 Se exempelvis Europadomstolen, Soering v the United Kingdom, Application no 22414/93, 7 juli 1989 

eller Chahal v the United Kingdom, Application no 22414/93, 15 november 1996. 
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hot som föreligger är terrorism, smuggling av varor, särskilt droger, trafficking och 

olaglig immigration. Genom att kontrollera vilka människor som kommer in på 

territoriet hoppas staten kunna förhindra den här typen av verksamheter.
30

  

Allt fler stater använder sig idag av ”exporterade” gränser. Detta innebär att staten 

med olika metoder flyttar kontrollen av personen längre ifrån sitt faktiska territorium. 

Exempel på det här är visumkrav, genom att ett krav på visum finns måste en person 

som vill resa in i en stat redan innan hon lämnar ursprungslandet lämna in en ansökan 

till mottagarstatens utländska representation. Beslutet om huruvida inresa ska beviljas 

tas därmed redan innan den sökande lämnat ursprungslandet. Tanken är att sådana här 

förebyggande åtgärder ska minska risken för att oönskade individer överhuvudtaget tar 

sig till landet.
31

 Visumregler beskrivs som gynnande för både den resande och 

mottagarstaten. Resenären undviker långa kontroller vid sin ankomst eftersom all 

byråkrati är avklarad redan innan. Ur mottagarstatens perspektiv undviks juridiska och 

logistiska svårigheter om en person som anländer till en gränskontroll i landet, 

exempelvis på en flygplats, inte kan tillåtas passera. Till exempel blir ett återsändande 

extra problematiskt om resväg och identitet inte går att utreda.
32

  

 

 

3 Relevanta rättigheter 

 

3.1 Introduktion  

 

De rättigheter som främst aktualiseras för skyddssökande som befinner sig vid en 

gränskontroll är rätten att söka asyl och principen om non-refoulement. Om de här 

rättigheterna respekteras eller inte blir ofta avgörande för om personen tillåts inresa i 

landet. Följande avsnitt kommer att ägnas åt att utforska rättigheternas innebörd och 

rättsliga grund, dels internationellt och sedan specifikt inom EU.  

                                                 
30

 Mercer T, “Border Security: Responding to modern-day challenges”, Migration Policy Practice, vol II 

no 3, 2012, s 9. 
31

 A a s 10.  
32

 Ryan B, “Extraterritorial Immigration Control: What Role for Legal Guarantees?” i Extraterritorial 

Immigration Control: Legal Challenges, Bernard R & Valsamis M (red), Martinus Nijhoff Publishers, 

2010, s 35.  
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3.2 Rätten att söka asyl  

 

Inom den internationella rätten finns rätten att söka asyl först och främst nedtecknad i 

artikel 14.1 i Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Att söka asyl betyder att 

en person begär skydd av en mottagarstat till följd av hot i hemlandet. Den som söker 

asyl menar att hon är en flykting. Definitionen av vem som är en flykting finns i artikel 

1A(2) i flyktingkonventionen. Där stadgas att en flykting är den person som befinner sig 

utanför sitt hemland till följd av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 

etnicitet, politisk eller religiös uppfattning eller tillhörighet till annan särskild 

samhällsgrupp. Hon ska inte heller kunna, eller vilja, begagna sig av myndigheternas 

skydd. Flyktingkonventionen trädde ikraft 22 april 1954 och kom till i spåren av andra 

världskriget. Den ursprungliga flyktingkonventionen var enbart tillämplig på människor 

som tvingats fly inom Europa på grund av händelser som inträffat före 1 januari 1951. 

Ett tilläggsprotokoll från 1967 undanröjer den tidigare begränsningen i tid och rum.
33

 

En person kan också beviljas skydd för att hon anses vara övrigt skyddsbehövande. Det 

innebär att den skyddssökande riskerar tortyr i sitt hemland, alternativt att drabbas av 

urskillningslöst våld till följd av en väpnad konflikt. Denna skyddsgrund framgår 

specifikt av artikel 15 i EU:s skyddsgrundsdirektiv
34

 och följer också av tillämpningen 

av artikel 3 i EKMR. Att principen om non-refoulement respekteras innebär att skydd 

beviljas för den som riskerar tortyr vid en utvisning.  

Rätten att söka asyl som den är utformad i UDHR innebär en rätt att söka asyl, det 

innebär inte en rätt att beviljas asyl. Den sökande har alltså rätt att få en prövning av om 

hon uppfyller rekvisiten i flyktingdefinitionen. Vad som ska hända sedan är inte lika 

självklart. Ända sedan förarbetet inför utformandet av UDHR har det funnits en 

diskussion angående vad rättigheten verkligen ska innebära. Formuleringarna att ”söka” 

och att ”beviljas” (seek/be granted) analyserades noga.
35

 Den slutsats som drogs var att 

”bevilja” skulle lägga för stor börda på staterna eftersom de då skulle få en skyldighet 

                                                 
33

 “Introductory Note by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees”, i The 

Refugee Convention, December 2010, s 2. 
34

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en 

enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (skyddsgrundsdirektivet).  
35

 Gammeltoft-Hansen H & Gammeltoft-Hansen T, “The Right to Seek: Revisited. On the UN Human 

Rights Declaration article 14 and Access to Asylum Procedures in the EU”, European Journal of 

Migration and Law, vol 10 nr 4, 2008, s 442-447.  
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att bevilja asyl.
36

 Det betyder att den som menar att hon är flykting och behöver asyl har 

en rätt att få sina asylskäl prövade. Den sökande garanteras dock inte enligt 

ordalydelsen att faktiskt få asyl i mottagarlandet. Det finns däremot en diskussion, 

särskilt inom EU, om rätten att söka asyl kan anses innehålla, eller utvecklas mot, en 

rätt att beviljas asyl.
37

 

 

 

3.3 Non-refoulement 

 

Medan UDHR är en deklaration och därmed inte bindande för de ansluta staterna har 

skydd för flyktingar på olika sätt implementerats i andra konventioner. Exempelvis får 

principen om non-refoulement stor betydelse för asylsökande. Principen är absolut och 

innebär att ingen människa får skickas tillbaka till en plats där hon riskerar utsättas för 

allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom hot mot liv eller frihet. Non-

refoulement kopplas ofta ihop med risken för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling men den omfattar även andra former av allvarliga 

kränkningar.
38

 Principen om non-refoulement återfinns främst i artikel 33 i flykting-

konventionen. Den regleras också i artikel 3 tortyrkonventionen och tolkas in i artikel 7 

i ICCPR. Specifikt när det gäller barn tolkas principen in i artikel 6 och 37 i 

barnkonventionen
39

, detta framgår av barnrättskommitténs kommentar om ensamman-

kommande flyktingbarn.
40

 På regional nivå inom Europa återfinns principen i artikel 3 i 

EKMR. I flyktingkonventionens förbud mot refoulement finns ett undantag från 

principen i artikel 33.2. Undantaget säger att den som utgör en fara för mottagarstatens 

säkerhet inte åtnjuter skyddet. Det här undantaget har under tiden sedan 

flyktingskonventionen kom till allt mer frångåtts.
41

 Regionalt inom Europa har det 

dessutom fastslagits att undantaget inte ska tillämpas oavsett vilken risk individen kan 

tänkas utgöra för mottagarstaten.
42

  

                                                 
36

 A a s 446.  
37

 Denna utveckling diskuteras vidare i avsnitt 3.3. 
38

 Seidlitz M, Asylrätt – en praktisk introduktion, Norstedts Juridik, 2014, s 18. 
39

 FN:s konvention om barnets rättigheter. 
40

 Committee of the Rights of the Child, “General Comment no 6 - Treatment of unaccompanied and 

separated children outside their country of origin”, Thirty-ninth session 17 May – 3 June 2005, para 27.  
41

 Goodwin-Gill G & McAdam J, The Refugee in International Law, Oxford University Press,  3 

upplagan, 2007, s 243-244. 
42

 Se exempelvis Europadomstolen, Soering v the United Kingdom, Application no 22414/93, 7 juli 1989, 

para 88-89, Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, Application no 13163/87, 13164/87, 13165/87, 
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Ända sedan flyktingkonventionens tillkomst har det funnits en omfattande 

diskussion angående tillämpligheten av non-refoulement i förhållande till statens 

territorium.
43

 Det vill säga vilka situationer principen omfattar beroende på var den 

skyddssökande befinner sig; inom landet, vid gränsen eller utanför gränserna. Analys 

har gjorts av såväl ordalydelsen som syftet och, på senare tid, principens eventuella 

sedvanerättsliga status. Fråga om räckvidden av non-refoulement får stor betydelse för 

skyddssökande vid olika typer av gränskontroller och kommer behandlas vidare längre 

fram i uppsatsen.  

 

 

3.4 Rättigheterna inom EU 

 

Varje medlemsstat i EU är enskilt bunden av sina internationella åtaganden rörande 

mänskliga rättigheter. Exempelvis är samtliga EU-stater parter till tortyrkonventionen 

och ICCPR. Alla medlemsstater är även medlemmar i Europarådet och därmed bundna 

av EKMR och tortyrförbudet och därmed även principen om non-refoulement. Utöver 

detta finns även interna EU-bestämmelser på området. Artikel 18 i EU-stadgan erkänner 

en rätt till asyl medan artikel 19 slår fast principen om non-refoulement. Dessutom 

säger artikel 78 FEUF att alla EU-instrument ska vara i linje med flyktingkonventionen 

och principen om non-refoulement. 

I EU-stadgans artikel 18 uttrycks en rätt till asyl. Formuleringen skiljer sig alltså 

från UDHR där rätten är att söka asyl. Vid utformandet av Stadgan diskuterades 

förhållandet mellan rätten att söka asyl och rätten till asyl. Lagstiftarna kom då till 

slutsatsen att de inte ville begränsa rättigheten till en rätt att söka, utan att den vidare 

formuleringen rätt till asyl skulle användas. Gil-Bazo menar att det här innebär att 

rättigheten i EU-stadgan ger en större rätt till den skyddssökande än UDHR.
44

  

                                                                                                                                               
13447/87, 13448/87, 30 oktober 1991, para 103 eller Chahal v the United Kingdom, Application no 

22414/93, 15 november 1996, para 79-82.  
43

 Se exempelvis Goodwin-Gill G & McAdam J, The Refugee in International Law, 2007, s 201-284, 

Gammeltoft-Hansen T, Access to Asylum – International Refugee Law and the Globalisation of Migration 

Control, 2011, s 44-99 eller Lauterpacht E & Bethlehem D, “The Scope and Content of the Principle of 

Non-Refoulement: Opinion”, i Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations 

on International Protection, Feller E, Türk V & Nicholson F (red), Cambridge University Press, 2003, s 

87-177.  
44

 Gil-Bazo M, “The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted 

Asylum in the Union’s Law”, Refugee Survey Quartely, vol 27 nr 3, 2008, s 46-47. 
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Inom EU finns däremot en kraftig begränsning av vilka som får söka asyl enligt 

ett protokoll till fördragen.
45

 Protokollet innehåller enbart en artikel som säger att EU:s 

medlemsstater ska anses utgöra säkra ursprungsländer i förhållande till eventuella 

asylansökningar som görs av EU-medborgare. Från huvudregeln finns ett antal 

undantag, de första tre beskriver de situationer då presumtionen om att en viss 

medlemsstat är ett säkert ursprungsland lyfts. Detta kan enbart ske på en noga 

formaliserat sätt, i två av fallen genom inblandning av ministerrådet. Det fjärde och sista 

undantaget säger att den medlemsstat som trots att presumtionen inte lyfts väljer att 

behandla en EU-medborgares asylansökan omedelbart ska meddela ministerrådet. 

Asylansökan ska dessutom behandlas med utgångspunkten att den är uppenbart 

ogrundad. Den här kraftiga begräsningen av EU-medborgares möjligheter att söka asyl 

har kritiserats.
46

 Tillämpningen av protokollet leder till att EU-stater kan vägra ta emot 

asylansökningar från EU-medborgare. Avslaget görs då med grund i ett generellt 

politiskt beslut och inte efter en individuell prövning. Enligt Stern är detta uppenbart i 

strid med flyktingkonventionen och EKMR.
47

 Medan denna begränsning av asylrätten 

inom EU är allvarlig kommer den inte att behandlas vidare här eftersom den inte är 

kopplad till den yttre gränskontrollen. 

 

 

4 Gränsbevakningen i EU 

 

4.1 Fri rörlighet 

 

Ett av EU:s ursprungliga syften är att främja den fria rörligheten inom unionen. Detta 

innebär en minskning av de inre gränsernas betydelse och att alla EU-medborgare fritt 

kan röra sig inom området. Det har också inneburit en samordning av de yttre 

gränskontrollerna. Den yttre gränskontrollens funktion uppges vara att bidra till kampen 

mot olaglig invandring och människohandel samt till att förebygga hot mot 

                                                 
45

 Protokoll (nr 24) om asyl för medborgare i Europeiska Unionens medlemsstater.  
46

 Se exempelvis Stern R, “At a Crossroads? Reflections on the Right to Asylum for European Union 

Citizens”, Refugee Survey Quarterly, vol 33 nr 2, 2014, s 65-83 eller Noll G, Negotiating Asylum – The 

EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection, 2000, s 224-227. 
47

 Stern R, “At a Crossroads? Reflections on the Right to Asylum for European Union Citizens”, Refugee 

Survey Quarterly, vol 33 nr 2, 2014, s 61-62.  
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medlemsstaternas inre säkerhet, allmänna ordning, folkhälsa och internationella 

förbindelser.
48

 

Det var i samband med införandet av Amsterdamfördraget år 1999 som ett 

gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa infördes i EU-samarbetet. Artikel 

3(2) FEU beskriver att EU ska erbjuda sina invånare ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa där lämpliga åtgärder tas för kontroll av yttre gränser, asyl och invandring. EU 

har enligt artikel 4.2(j) FEUF delad kompetens med medlemsstaterna på området. Det är 

kompetensen på området för frihet, säkerhet och rättvisa som medför att EU kan 

lagstifta i frågor om gränskontroll och asyl.
49

 I artikel 77 FEUF framgår att unionen ska 

utforma en politik för kontroll av personer som passerar de gemensamma yttre 

gränserna. För att uppnå detta får enligt ordinarie lagstiftningsförfarande beslut tas om 

bland annat visering och gränskontroll. 

 

 

4.2 Schengensamarbetet 

 

För att uppnå den fria rörlighet som tidigt varit ett mål med EU-samarbetet inrättades i 

början på 1990-talet det så kallade Schengensamarbetet som innebar att 

gränskontrollerna mellan Schengenstaterna avskaffades. Avtalet ingicks till en början 

endast mellan ett fåtal stater till följd av svårigheter att komma fram till en 

unionsgemensam lösning på hur den fria rörligheten skulle underlättas. Efterhand 

tillträdde fler medlemsstater och idag är nästan samtliga EU-länder också part till 

Schengenavtalet. De stater som fortfarande står utanför samarbetet är Storbritannien, 

Irland, Cypern, Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Däremot har även fyra stater som 

inte är medlemmar i EU tillträtt; Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz.
50

 Fri rörlighet 

gäller mellan EU-länderna oavsett om de är Schengenmedlemmar eller inte, däremot är 

gränskontrollerna inte avskaffade hos de länder som står utanför Schengensamarbetet. I 

samband med antagandet av Amsterdamfördraget, när gränskontroller blev en del av 

EU:s kompetens, infördes även Schengenavtalet i EU:s regelverk. Detta gjordes genom 

                                                 
48

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex för gränspassage för personer (Schengen Border Code), preambeln, para 6. 
49

 Lenaerts K & Van Nuffel P, Constitutional Law of the European Union, Sweet & Maxwell, 2 upplagan, 

2005, s 214-216, 225-226. 
50

 Mathijsen P.S.R.F, A Guide to European Union Law, Sweet & Maxwell, 10 upplagan, 2010, s 241-243. 
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ett tilläggsprotokoll till EU-fördragen
51

, i protokollet finns särskilda undantag för de 

EU-länder som valt att stå utanför samarbetet.
52

  

Schengensamarbetets lättnad av de inre gränskontrollerna medlemsstaterna 

emellan, har medfört att kontrollen av de yttre gränserna samordnats. Behov av detta 

anses följa på den fria rörligheten inom de yttre gränserna. Om en 

tredjelandsmedborgare tillåts inresa i ett av Schengenländerna, följer automatiskt 

tillträde till alla de andra länderna inom gemenskapen. Det finns därför inom Schengen-

samarbetet en stor fokus på utformningen av de yttre gränskontrollerna.
53

 

 

 

4.3 Frontex och Eurosur 

 

Efter att Schengenavtalet införts i EU-samarbetet och den yttre gränskontrollen allt mer 

samordnades ansågs ett behov finnas av en gemensam EU-myndighet med ansvar för 

koordineringen av gränsbevakningen. År 2005 etablerades Europeiska byrån för 

förvaltningen av yttre gränser (Frontex)
54

. Myndighetens huvudsyfte är att samordna 

medlemsstaternas gemensamma operationer vid de yttre sjö-, land- och luftgränserna.
55

 

Andra uppgifter som Frontex har tilldelats är utbildning av gränsvakter, genomförandet 

av riskanalyser, uppföljning av utvecklingen av nya möjligheter till kontroll och 

övervakning av gränser och att bistå medlemsstaterna vid ökat behov av tekniskt eller 

operativt stöd vid gränserna.
56

 Medlemsstaterna har fortfarande huvudansvaret för 

bevakningen av sina gränser men Frontex har som uppgift att underlätta och 

effektivisera tillämpningen av EU-regler. Nationella gränsvakter som tar del i Frontex 

arbete är bundna av reglerna i Schengen Border Code
57

.  

Frontex har tillsammans med medlemsstaterna, på uppdrag av kommissionen, 

utvecklat Europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) som är ett system med syfte 

                                                 
51

 Protokoll no 19 om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska Unionens ramar.  
52

 Lenaerts K & Van Nuffel P, Constitutional Law of the European Union, 2005, s 61. 
53

 Bernitz U & Kjellgren A, Europarättens grunder, Norstedts Juridik, 4 upplagan, 2010, s 431-432. 
54

 Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.  
55

 Baduccini A, “Extraterritorial Border Controls in EU: The Role of Frontex in Operations at Sea”, i 

Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges, Bernard R & Valsamis M (red), Martinus 

Nijhoff Publishers, 2010, s 230-231.  
56

 Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, art 2(1). 
57

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex för gränspassage för personer. 
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att stärka informationsutbytet och det operativa samarbetet medlemsstaterna emellan, 

samt i förhållande till Frontex.
58

 Införanden av systemet, som skedde i december 2013, 

ökade övervakning av EU:s gränser genom användingen av elektronisk utrustning både 

på land och till havs. Inom Eurosur används drönare, sensorer och satellitsystem för att 

kontrollera gränsområden och även områden utanför EU:s gränser. Syftet med Eurosur 

är enligt förordningen att öka kunskapen och förbättra reaktionsförmågan på det som 

sker vid gränserna. Målet är att upptäcka, förebygga och bekämpa olaglig migration och 

gränsöverskridande brottslighet. Systemet ska dessutom användas till att säkerställa att 

fler migranters liv kan räddas.
59

 Eurosur kan med sina övervakningsmetoder införskaffa 

en så kallad underrättelsebild före gränserna, det vill säga information om vad som 

pågår ”före” EU:s gränser i till exempel Turkiet eller längs Afrikas kust. Med hjälp av 

den här informationen kan migranter upptäckas innan de närmar sig den faktiska 

gränsen och med hjälp av samarbete med myndigheter i grannländer kan de också 

stoppas där.  

Frontex har också sedan 2007 en särskild enhet för snabba insatser i 

gränsområden; Rapid Border Intervention Teams (RABIT). Under exceptionella 

omständigheter ska en medlemsstat kunna begära hjälp från Frontex som då kan sätta in 

team av gränsvakter med kort varsel. Den situation som kan föranleda insatser är enligt 

förordningen som grundar RABIT en ”massiv tillströmning av tredjelandsmedborgare 

som försöker ta sig in på dess territorium på olaglig väg”.
60

 

 

 

4.4 Utformningen av gränsbevakningen 

 

Det finns en mängd olika sätt på vilka EU bevakar sina gränser och kontrollerar vem 

som passerar dem. I direkt fysisk anslutning till EU:s yttre gränser används metoder för 

att bevaka och stoppa dem som vill ta sig in i unionen. Även i tredjeland kontrolleras 

vilka personer som kommer in i EU genom olika administrativa förfaranden. 

Genomgången kommer visa att EU både skärper kontrollen vid sina fysiska gränser och 
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med olika metoder förflyttar gränsbevakningen allt längre ut från det faktiska territoriet 

genom extraterritoriella gränskontrollåtgärder.
61

 Löpande görs konstateranden kring hur 

de olika gränskontrollåtgärderna påverkar en skyddssökande som vill ta sig till EU.  

 

 

4.4.1 Landgränser 

 

EU har sträng övervakning av sina fysiska gränsövergångar vid landgränserna. Det är 

främst vid gränserna mellan Spanien-Marocko, Turkiet-Grekland och Turkiet-Bulgarien 

som bevakningen är särskilt hård. Tidigare var gränsen mellan Turkiet och Grekland 

vara mest utsatt för otillåtna gränsövergångar. Före år 2012 var det här den vanligaste 

vägen som flyktingar och migranter utan tillstånd tog in i EU.
62

 För att få stopp på de 

irreguljära gränsövergångarna i området inleddes i augusti 2012 en insats av de grekiska 

myndigheterna. Ett 10 km långt stängsel monterades och 1800 extra gränspoliser sattes 

in för att övervaka området. Åtgärderna ledde till att antalet migranter som tog sig över 

gränsen minskade från 2000 i veckan till 10.
63

  

Sedan den här insatsen lett till att vägen näst intill helt blockerats märktes snart en 

ökning av antalet irreguljära gränsövergångar mellan Turkiet och Bulgarien. Även här 

skärptes då bevakningen genom extra gränspoliser och stängsel.
64

 Dessutom inleddes ett 

samarbete med den turkiska gränspolisen. Med hjälp av systemet Eurosur övervakas 

gränsen, och rörelser så långt som 15 km in på den turkiska sidan kan upptäckas. 

Information om att migranter närmar sig den bulgariska gränsen vidarebefordras sedan 

till turkiska myndigheter som stoppar personerna innan de når den bulgariska sidan och 

EU.
65

  

Landgränsen mellan Grekland och Turkiet är också den plats där RABIT först 

användes. På begäran från Grekland sattes 175 extra gränstjänstemän in under ett par 

månader under 2010 och 2011. Åtgärden gav ett snabbt och märkbart resultat. Efter att 
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de extra gränsvakterna varit på plats vid gränsen i cirka en månad observerades en 

minskning med 43% av de som utan tillstånd tog sig över gränsen i området.
66

 

Det är tydligt att kontrollen av landgränserna medför svårigheter för de som söker 

en väg in i EU. Det är särskilt de åtgärder som sker i samarbete med grannländernas 

myndigheter som kan leda till att migranter stoppas redan innan de når EU:s gräns som 

är problematiska för skyddssökande. Det här kan leda till att personer blir fast i EU:s 

grannländer.
67

 Insatserna vid specifika delar av landgränserna leder ofta till en minsking 

i gränsövergångarna på just den platsen, men verkar enbart leda till att migranter finner 

nya vägar in i unionen så som vid gränsen mellan Turkiet och Grekland samt Turkiet 

och Bulgarien.  

 

 

4.4.2 Medelhavet 

 

Medelhavet utgör en naturlig gräns och ett mer svårforcerat hinder än något stängsel. De 

människor som tar sig över havet till EU utsätts för enorma faror och många har förlorat 

livet på vägen.
68

 Vid Medelhavet används sedan 2013 systemet Eurosur för övervakning 

och informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Systemet består bland annat av 

drönare som kan upptäcka båtar på Medelhavet och förmedla information om dess 

position medlemsstaterna emellan. EU motiverar användandet av den här typen av 

övervakning i Medelhavet med att Eurosur kommer att leda till att migranters liv kan 

räddas när de upptäcks i sjöodugliga farkoster.
69

 Kritiker menar att förordningen om 

Eurosur betydligt utökar Frontex roll genom att systemet möjliggör, och används till, att 

övervaka områden även utanför EU:s territorium.
70

 Underrättelsebilder före gränserna 

innebär att exempelvis Afrikas kust kontrolleras för tecken på att försök kommer att 

göras att ta sig över Medelhavet. Genom att den informationen blir tillgänglig kan 
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”olaglig migration” förebyggas.
71

 Samarbeten sker mellan EU och länderna på Afrikas 

norra kust för att information om olagliga eller misstänkta aktivitet ska kunna förmedlas 

mellan parterna. Genom detta samarbete kan migranter stoppas av myndigheterna i 

Egypten, Algeriet, Tunisien och Libyen innan de når EU:s territorialvatten.
72

 

Skillnaden blir stor om det istället är en EU-myndighet som ingriper i en situation 

ute på Medlehavet. Statens agerande när farkoster påträffas till havs har diskuterats 

utförligt. Europadomstolen har i sin praxis klarlagt att människor som påträffas på havet 

ska få en asylprövning och att sända dem tillbaka till det land de lämnat strider mot 

artikel 3 EKMR.
73

 Detta gäller oavsett om farkosten befinner sig i statens 

territorialvatten eller på internationellt vatten eftersom ingripandet av en EU-stat 

innebär att personerna hamnar under deras kontroll och därmed även inom statens 

jurisdiktion.
74

 

Det här betyder att åtgärder för att stoppa dem som redan befinner sig på 

Medelhavet på väg mot Europa inte är tillåtna för en EU-myndighet. De åtgärder som 

vidtas kring gränsen Medelhavet handlar därför mycket om övervakning. Detta leder till 

att liv kan räddas, men informationen används också för att i samarbete med 

grannländerna kunna hindra människor innan de ger sig ut på havet. Situationen liknar 

på sina sätt den vid landgränserna i det att skyddssökande kan stoppas innan de når EU-

gränsen eller EU:s territorialvatten. Detta sker även här med hjälp av 

övervakningssystemen som ingår i Eurosur och i samarbetet med grannländerna. Det är 

först när EU ingriper för att ta hand om en båt med migranter som påträffas på havet 

som de blir skyldiga att respektera deras rätt till asyl och non-refoulement.  

 

 

4.4.3 Tredjelandssamarbeten inklusive ILO 

 

EU tillämpar inte sällan olika metoder för att flytta bevakningen av sina gränser längre 

ifrån det faktiska territoriet. Detta görs bland annat genom avtal med de länder som 

ligger på en strategiskt viktig plats. Som exempel ingicks år 2007 ett avtal mellan 

Ukraina och EU om att ukrainska medborgare skulle få visumlättnader. Detta skedde 
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under förutsättning att Ukraina bevakade sina gränser och arbetade för att motverkar 

otillåtna gränsövergångar in till EU:s territorium.
75

 Liknande förhandlingar pågår med 

Turkiet. År 2013 avtalades det om att turkiska medborgare kan komma att få 

visumlättnader under förutsättning att Turkiet inom tre år ökat sin bevakning av gränsen 

mot EU och minskat antalet migranter som utan tillstånd passerar in i EU genom 

Turkiet.
76

 Sedan 2013 pågår ett samarbete mellan EU och Libyen inom området 

gränskontroll. Programmet kallas EU Integrated Border Assistance Mission in Libya 

(EUBAM) och har till syfte att stötta libyska myndigheter i utvecklingen av säkerheten 

vid gränskontroller.
77

 Detta projekt har inte något uttalat syfte att stoppa migranter från 

att ta sig genom Libyen till EU. Det kan dock konstateras att många migranter kommer 

den här vägen idag och att konsekvenserna av att Libyen får detta stöd vid 

gränskontroller kan komma att leda till en minskning av denna grupp.   

Ett ytterligare sätt på vilket EU samarbetar med tredjeland är genom utsändandet 

av Immigration Liaison Officers (ILO). I överenskommelser med viktiga ursprungs- 

eller transitländer skickar EU:s medlemsstater ut representanter för migrations-

myndigheterna till en gränskontroll, typiskt sett en flygplats. I dessa länder har ILO som 

uppgift att samla information om vägar för irreguljär migration till EU, samt att hjälpa 

de inhemska myndigheterna med identifiering och återsändande. Dessa uppgifter 

framgår av artikel 2 i EU:s förordning om ett nätverk för sambandsmän för 

invandring.
78

 I deras uppdrag enligt förordningen ingår också att kommunicera EU:s 

normer och rekommendationer för gränskontroll. Detta innebär att de inte sällan är 

direkt inblandade i utbildning av inhemsk gränsbevakningspersonal. Tillfällig 

förflyttning av personal från en medlemsstat till tredjeland för gränsbevakning och 

asylhantering blir också allt vanligare under den här förordningen.
79

 

Båda de här olika metoderna för gränsbevakning genom samarbeten med 

grannländer får stor inverkan på skyddssökandes möjligheter att ta sig till EU. Att EU:s 

grannländer stärker sina gränskontroller leder till svårigheter redan innan den 
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skyddssökande kommer i kontakt med EU-myndigheter eller kommer i närheten av 

gränsen. Ingåendet av dessa avtal innebär visserligen att det inte är EU som anordnar 

gränskontrollerna men konsekvenserna blir ändå att EU:s agerande leder till ökade 

svårigheter att ta sig till territoriet för den som vill söka skydd. ILO som stödjer 

migrationsmyndigheter i andra länder innebär en ökad kontroll av de som försöker ta sig 

till EU redan innan de lämnat ursprungs- eller transitlandet.  

 

 

4.4.4 Visumkravet 

 

Den som vill resa in i EU behöver i många fall ha ett visum. I visumförordningen
80

 

finns en lista över de länder vars medborgare behöver visum för att korsa EU:s yttre 

gräns. Många av de länder som människor flyr ifrån finns med på listan. Exempelvis 

anger UNHCR att de tre länder som flest människor flyr ifrån är Afghanistan, Syrien 

och Somalia.
81

 De här länderna och många fler finns med på listan över totalt 124 länder 

vars medborgare behöver visum för inresa i EU.
82

 Regleringen för hur visum utfärdas 

och till vem finns i den EU-förordning som kallas viseringskodexen
83

. 

Viseringskodexen gäller för de stater som är medlemmar i Schengen för utfärdandet av 

korttidsvisum som gäller i tre månader. Visum gällande längre perioder utfärdas av 

varje stat enligt egna lagar.  

Artikel 14.1(d) i viseringskodexen stadgar att den som ansöker om ett 

Schengenvisum ska ge information som gör det möjligt att göra en bedömning av den 

sökandes intentioner att lämna EU-landet innan dess att visumets giltighet går ut. 

Artikel 21 anger att en utvärdering ska göras av om det finns en risk för ”olaglig” 

immigration och om den sökande bedöms lämna EU-staten innan visumet går ut. Den 

sökande ska också ha giltiga ID-handlingar och tillräckliga medel för att klara sitt 

uppehälle under sin tid i EU. Dessa krav är särskilt problematiskt för skyddssökande då 

de ofta har svårt att uppfylla kraven avseende såväl ID-dokument, tillräckliga medel 

eller kanske framförallt att visa att avsikten är att återvända till hemlandet. I sakens 
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natur ligger att den som fruktar förföljelse i sitt hemland inte framstår som att hon vill 

återvända dit.  

Det finns ingenting i viseringsreglerna för Schengen eller EU som förhindrar att 

visum utfärdas på grund av skyddsbehov. Dock är risken överhängande att konsuln som 

utfärdar visumen tolkar skyddsbehov som en indikation att den sökande inte kommer 

lämna landet inom viseringen giltighetstid.
84

 I själva verket finns en öppning i 

viseringskodexen för en medlemsstat att utfärda visum på humanitära grunder. Artikel 

19 innehåller en förteckning över de krav en visumansökan ska uppfylla innan den kan 

tas upp för prövning, men undantaget i 19.4 säger att ansökan kan prövas ”av 

humanitära skäl” även om kraven inte uppfylls. Artikel 25 säger att visum undantagsvis 

ska beviljas om medlemsstaten finner det nödvändigt av humanitära skäl eller på grund 

av internationella förpliktelser.  

Tyskland lämnade 2013 en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen 

angående grunderna för avslag av en visumansökan. Fallet gällde hur artiklarna i 

viseringskodexen ska förstås, särskilt då det finns misstanke om att ”olaglig invandring” 

kan komma att ske.
85

 Domstolen konstaterar i sin dom att förteckningen i 

viseringskodexen över vad som kan utgöra grund för avslag på en visumansökan är 

uttömande. Det innebär att den som uppfyller kraven ska beviljas visum. Angående 

risken för att den sökande stannar i EU efter utgånget visum fastslår domstolen att när 

”rimligt tvivel” föreligger för detta ska ansökan avslås.
86

 Domstolen lämnar stort 

utrymme till den enskilda staten att göra bedömningen av risken  för att den sökande 

stannar i EU, dock anges att en individuell prövning ska göras och att hänsyn ska tas till 

faktorer som situationen i hemlandet och om personen tidigare uppehållit sig, med eller 

utan tillstånd, i EU.
87

 Domstolen behandlar inte i sitt avgörande möjligheten till 

humanitära visum trots att den sökande i fallet var från Iran och hade en bror som fått 

asyl i Tyskland. Något som istället tolkades som en indikation på att han inte hade för 

avsikt att återvända till Iran.
88

 

Vid prövningar av visumansökningar görs även en kontroll mot två databaser; 

Schengen Information System (SIS) och Visa Information System (VIS). Dessa system 
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används för att överföra information medlemsstaterna emellan. SIS innehåller bland 

annat information om personer som belagts med återreseförbud till Schengenområdet. 

Även uppgifter om fordon och föremål kan registeraras i systemet och tillsammans med 

efterlysningen finns uppgifter om vilken åtgärd som ska vidtas om den efterlysta 

personen påträffas.
89

 Det ursprungliga SIS infördes redan i Schengenkonventionen men 

den senaste versionen av systemet, som kallas SIS II, började tillämpas i april 2013.
90

  I 

det nya systemet infördes möjligheten att identifiera personer som söker visum genom 

biometrisk information, det vill säga fingeravtryck och foton.
91

 Informationen används 

till att identifiera de personer som inte ska tillåtas inträde i Schengenområdet. En 

registrering kan göras på en person av flera anledningar, det kan ske efter att brott har 

begåtts i en medlemsstat men också på grund av tidigare utvisning, avvisning eller 

avlägsnande.
92

 

Även ett andra datasystem används i ett gränskontrollerade syfte. Det handlar om 

VIS där registeringar av visumansökningar görs i kombination med biometrisk 

information.
93

 Om en visumansökan avslås registreras skälet till avslaget i databasen, 

det kan bero på en av sju anledningar som framgår i VIS-förordningen.
94

 Ett av skälen 

kan enligt 12.2c) vara att den sökande inte kan styrka ändamålet och villkoren med 

resan, särskilt om det föreligger en specifik risk för olaglig invandring. Har du en gång 

fått avslag av denna anledning dyker alltså informationen upp om du återigen söker 

visum.  

Visumkravet är kanske det mest effektiva sätt på vilket EU kontrollerar sina 

gränser. Som framgår av den här genomgången får en skyddssökande mycket svårt att 

uppfylla kraven för att beviljas visum. Redan passkravet och tillgången till tillräckliga 

medel kan ställa till problem. Till exempel kan en person som har problem med regimen 

i sitt hemland ha svårt att få ett pass utfärdat. Användningen av datorsystem där 

information lagras om visumansökningar och tidigare vistelser i EU gör också att 

information om tidigare visum- eller asylansökningar kan vara till nackdel vid en ny 
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ansökan om visum. Det absolut största hindret är bedömningen av om den sökande har 

för avsikt att stanna i EU. Som konstaterats är det mycket svårt att visa en avsikt att 

lämna unionen när det faktiskt finns en vilja att stanna, och söka skydd, i EU. 

Bedömningen av det här kravet är problematiskt, vilket kommer behandlas vidare under 

avsnitten 7.2 och 8.3. Framförallt är det olyckligt ur en skyddssökandes perspektiv att 

inte möjligheten till humanitära visum utnyttjas i högre utsträckning.  

 

 

4.4.5 Transportöransvar  

 

Det är inte visumkravet i sig som stoppar personer från att ta sig till mottagarlandet. En 

person som exempelvis presenterar sig vid en gränskontroll på en EU-flygplats utan 

visum ska släppas in i landet om hon anger att hon söker asyl. Problemen för 

skyddssökande uppstår till följd av visumkravet i kombination med transportöransvaret. 

Transportöransvaret gör att den som saknar visum till EU stoppas från att kliva ombord 

på ett flygplan eller ett fartyg redan i tredjeland. Transportföretag som släpper ombord 

en person som saknar visum bötfälls och görs ansvarig för att transportera personen 

tillbaka till ursprunglandet.
95

 Det här skapar ett starkt incitament för transportören att 

noggrant kontrollera sina resenärers handlingar. Regeln om transportöransvar fanns 

ursprungligen i Schengenkonventionens artikel 26, den förtydligades senare i ett EU-

direktiv från 2001.
96

 Reglerna innefattar ett undantag som säger att hänsyn ska tas till 

flyktingkonventionen, detta undantag lämnar dock stor utrymme till medlemsstaterna i 

utformandet av undantaget i den nationella lagstiftningen. Idag har samtliga EU-stater 

regler angående tranportöransvar, men tillämpningen av undantagen skiljer sig åt. Vissa 

stater beviljar bara undantag från böter om den sökande beviljas flyktingstatus, medan 

andra gör det för alla typer av skyddsbehov.
97

 Oavsett dessa skillnader är systemet 

extremt problematiskt då det, även om undantagen är ordentligt upprättade, överlåter på 

en privat aktör att göra en första bedömning av en persons skyddsbehov. För de flesta 
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transportföretag är det enklaste att helt följa förbudet mot att transportera en person utan 

visum.
98

  

I svensk lag finns bestämmelsen om transportöransvar i 9 kap 3§ utlänningslagen 

(2005:716) (UtlL). I 19 kap 5§ UtlL stadgas vidare att avgift ska tas ut om transportören 

inte fullgjort sin kontrollskyldighet och om ett beslut tas om avvisning av utlänningen. 

Regeln innebär alltså att det enbart är när avvisning sker som transportören straffas. Det 

finns också ett undantag i 19:5 2 st p 2 som säger att ingen avgift ska tas ut om det 

framstår som uppenbart oskäligt. Detta förklarades i förarbetena till den tidigare 

utlänningslagen som exempelvis att det fanns goda grunder att anta att utlänningen har 

flyktingstatus.
99

 I förarbetena till den nuvarande UtlL finns ingen kommentar till 

bestämmelsen. 

Gammeltoft-Hansen och Gammeltoft-Hansen menar att den privatisering av 

migrationskontroll som transportöransvaret innebär har flera problem. För det första är 

privata aktörer inte bundna av de mänskliga rättighetsinstrument som många stater 

undertecknat. Dessutom är de inte utbildade i asylrätt och därmed inte kvalificerad att ta 

beslut angående vilka som ska ha rätt att få tillträde till asylsystemet, vilket metoden i 

praktiken innebär. Dessa aktörer är istället styrda av ekonomiska intressen vilket de 

menar står helt i strid med ett tillvaratagande av den internationella flyktingrätten.
100

  

Transportöransvaret får stora konsekvenser för skyddssökande eftersom de flesta 

saknar visum. Att det finns ett undantag för de personer som har skyddsskäl verkar inte 

förbättra situationen i någon högre utsträckning eftersom transportföretagen av 

ekonomiska hänsyn sällan frångår huvudregeln.
101

 

Alternativet, att genomföra små prövningar av skyddsbehov vid incheckningen på 

en flygplats, tycks också som en orimlig lösning. Det bästa tillvägagångssätter ur ett 

flyktingperspektiv vore att alla som menade sig ha skyddsskäl skulle släppas ombord, 

detta skulle dock helt undergräva gränskontrollen. Det är svårt att föreställa sig en 

tillfredställande utformning av transportöransvaret så länge grundproblemet, att det är 

en privat aktör som fattar besluten, kvarstår. 
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4.5 Kategorisering av gränskontrollerna 

 

De olika typerna av gränskontroller kan delas upp i fysisk- och extraterritoriell 

gränskontroll. Skillnaderna mellan dessa är stora, inte minst för den som avser söka asyl 

i EU. En fysisk gränskontroll sker i direkt anslutning till territoriet och syftar till att 

kontrollera de personer som reser in i landet. Den sker typiskt sett på en flygplats eller i 

en hamn. En extraterritoriell gränskontroll sker ofta i tredjeland och går ut på att avgöra 

om tillstånd att resa in i landet finns, eller ska beviljas. Det rör sig till exempel om 

beslut om visum som tas på ett konsulat, åtgärder som vidtas i samarbete med tredjeland 

eller kontroller av ILO på en flygplats i tredjeland. Vid de här åtgärderna stoppas många 

gånger de personer som vill ta sig till EU långt innan hon nått territoriet. Den person 

som kommer i kontakt med EU-myndigheter extraterritoriellt kan sällan med framgång 

lämna in en asylansökan. Åtgärderna syftar istället till att stoppa personer från att nå 

territoriet.  

Det finns en ytterligare uppdelning som kan göras av de extraterritoriella 

gränsåtgärderna som EU vidtar. Det finns dels åtgärder där en EU-myndighet är direkt 

iblandad i nekandet av tillträde, så som avslag på en visumansökan. Dels de indirekta 

åtgärderna då det är svårare att peka på en specifik punkt när personen stoppas från att 

ta sig till EU. Detta sker främst vid tredjelandssamarbeten. Genom påtryckningar eller 

avtal förmår EU tredjelands myndigheter att förhindra personer från att ta sig till 

territoriet. EU:s agerande leder till att myndigheter i tredjeland bevakar vilka som 

passerar ut över den egna gränsen och in i EU. Ingen EU-myndighet är dock inblandad i 

själva åtgärden som stoppar den person som försöker ta sig till unionen. Ett gränsfall 

kanske användingen av Eurosur kan anses vara. Där sköter EU bevakningen och 

kommunicerar information till tredjeland, men det är myndigheterna i det landet som 

gör själva ingripandet mot individen. För den fortsatta genomgången delas 

gränskontrollåtgärderna upp i fysiska och extraterritoriella. De extraterritoriella 

åtgärderna kan ytterligare definieras som antingen direkta eller indirekta.  
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5 Möjligheterna till skydd 

 

5.1 Introduktion 

 

För den som vill söka skydd i ett EU-land men befinner sig utanför unionen finns inga 

officiella vägar på vilka hon kan ta sig till territoriet. Beroende på vilken typ av 

gränskontroll den skyddssökande påträffar kan hennes möjligheter att få tillträde till 

territoriet variera kraftigt. I detta avsnitt sker en genomgång av vilka möjligheter en 

skyddssökande har att utöva sin rätt att söka asyl och skyddas mot non-refoulement vid 

fysiska-, respektive extraterritoriella gränskontroller.  

 

 

5.2 Fysiska gränskontroller 

 

Den person som befinner sig vid en av EU:s fysiska gränskontroller i direkt anslutning 

till territoriet har en uttrycklig rätt att få lämna in en asylansökan. Detta framgår 

exempelvis i Schengen Borders Code som är ett icke-bindande instrument som 

beskriver hur medlemsstaterna ska hantera personer vid en gränskontroll. Det finns flera 

regler som tillvaratar skyddssökandes rättigheter. I artikel 3b) framgår att hänsyn ska tas 

till skyddssökande och särskilt till principen om non-refoulement. Det finns också 

utrymme för att undantag kan göras för vilka som ska få tillträde till territoriet med 

hänsyn till humanitära skäl eller internationella åtaganden, enligt artikel 5.4c. Det 

understryks också att en person inte får vägras inträde i strid med internationella regler 

om asyl i artikel 13.1.
102

  

Det klarläggs också i Asylprocedurdirektivet
103

 att asylansökningar som lämnas in 

vid en medlemsstats gräns eller i en transitzon omfattas av reglerna i direktivet.
104

 Det 

innebär att den ska behandlas på samma sätt som en asylansökan som lämnats in inom 

medlemsstatens territorium. Genom den här regleringen erkänner EU att non-
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refoulement gäller vid de fysiska gränserna vilket också innebär att rätten att söka asyl 

ska tillvaratas på de här platserna.
105

  

 

 

5.3 Extraterritoriella gränskontroller  

 

Situationen för dem som möts av en extraterritoriell gränskontrollåtgärd skiljer sig från 

den som uppstår vid en fysisk gränskontroll. Metoderna som används för att hålla 

människor ifrån den faktiska punkten för gränsen är som mest problematiska för 

skyddsökande. Det sättet på vilket EU tillämpar sin gränskontroll får i många fall 

konsekvensen att potentiella asylsökande stoppas innan de fått tillgång till territoriet. I 

det här avsnittet behandlas både direkta och indirekta extraterritoriella gränsåtgärder. 

Extraterritoriella gränskontrollåtgärder kallas av UNHCR också för metoder för 

uppfångning (interception). UNHCR definierar dem som alla åtgärder en stat vidtar 

utanför sitt territorium för att förebygga, avbryta eller stoppa personer som har för 

avsikt att passera en internationell gräns men saknar tillräckliga dokument.
106

 Detta sker 

genom att gränserna exporteras på det sätt som beskrivits ovan. Extraterritoriell 

gränsbevakning sker genom användingen av Eurosur för övervakning av Medelhavet 

där underrättelsebilder före gränserna införskaffas och leder till att migranter kan 

hindras innan de nått EU:s gränser. Genom tredjelandssamarbeten förhindras personer 

från att nå EU:s gränser genom insatser i grannländer. Personer stoppas från att ta sig 

till EU:s gränser av myndigheter i exempelvis Turkiet, Libyen och Ukraina. 

Visumkravet i kombination med transportöransvaret gör att personer stoppas på till 

exempel en flygplats, innan de når unionens fysiska gräns.  

Frågan är om detta agerande som leder till att skyddssökande inte kan lämna in en 

ansökan om asyl när de stoppas genom en extraterritoriell gränskontroll strider mot 

EU:s folkrättsliga förpliktelser. 
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5.4 Vilka situationer omfattas av folkrättsliga åtaganden? 

 

Det är tydligt att förutsättningarna för skyddssökande att få söka asyl skiljer sig markant 

åt mellan olika typer av gränskontroller. Detta beror på att det finns frågetecken kring i 

vilken omfattning en asylsökande omfattas av mottagarstatens folkrättsliga åtagande 

beroende på var hon befinner sig. De situationer som uppstår kan förtydligas med tre 

exempel. Diskussionen handlar främst om tillämpningen av non-refoulement men 

överlappar med rätten att söka asyl.  

Den första situationen är när en person befinner sig inom mottagarstatens 

territorium. Det kan vara en asylsökande som menar att hon är flykting och skulle 

utsättas för tortyr om hon återsändes till sitt ursprungsland. Den stat som utvisar en 

sådan person till hemlandet gör det i strid med non-refoulement. Detta följer av de 

folkrättsliga av åtagandena. Anledningen till att detta utan diskussion kan konstateras 

strida mot åtagandena är på grund av att det inte finns några frågetecken kring statens 

jurisdiktion i fallet. Den berörda personen omfattas av statens territoriella jurisdiktion 

och staten måste i sitt agerande inom territoriet ta hänsyn till sina internationella 

åtaganden.
107

  

Situation nummer två är när en person befinner sig vid en gränskontroll eller i 

transit. Hon befinner sig då strikt talat utanför den territoriella jurisdiktionen. I den här 

situationen har det, åtminstone historiskt, funnits olika åsikter angående om 

mottagarstatens är bunden av non-refoulement.
108

 Idag är dock inställningen hos de 

flesta länder att situationer vid gränsen omfattas av principen.
109

 UNHCR är av åsikten 

att non-refoulement är tillämpligt i gränsområden och menar till och med att denna 

tolkning har status av sedvanerätt.
110

 Som visat ovan under avsnitt 5.2 är tolkningen 

inom EU att den som befinner sig vid en fysisk gränskontroll har rätt att lämna in en 

asylansökan och att ett avvisande av den person som vill söka skydd strider mot non-

refoulement. Genom att mottagarstaten anser sig bundna av non-refoulement i 

gränskontrollen och transitområdet innebär att den skyddssökandens rätt att söka asyl 

tillvaratas.  
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Den sista situationen är också den som är mest oklar avseende skyldigheten att ta 

hänsyn till non-refoulement. Det gäller den person som kommer i kontakt med en av 

mottagarstatens extraterritoriella gränskontrollåtgärder. Det vill säga den som 

uppfångas, exempelvis genom att hon inte beviljas visum. Denna situation uppkommer 

ofta långt utanför den territoriella jurisdiktionen. För att svara på frågan om agerandet 

vid dessa gränskontroller strider mot folkrätten måste vi först utreda om staterna är 

bundna av sina folkrättsliga åtaganden när de agerar utanför den territoriella 

jurisdiktionen.  

 

 

6 Extraterritoriell jurisdiktion 

 

6.1 Introduktion 

 

Det anses inte självklart att staten är skyldig att beakta principen om non-refoulement 

och rätten att söka asyl i sitt agerande vid extraterritoriella gränskontroller. 

Rättigheterna kan förstås som att de är bundna till territoriet och enbart gäller de 

människor som befinner sig där. Det finns olika argument som kan ligga till grund för 

att principen om non-refoulement ska anses tillämplig extraterritoriellt. Tillämplighet 

kan följa av en tolkning av bestämmelsens ordalydelse och syfte, jurisdiktion kan 

föreligga på grund av att statens utövar effektiv kontroll över de berörda personerna 

eller så anses bestämmelsen universellt tillämplig till följd av att den utgör sedvanerätt. 

Innan dessa olika grunder för extraterritoriell tillämplighet utreds följer en redogörelse 

för förhållandet mellan principen om non-refoulement och den berörda personens 

eventuella flyktingstatus. I den här uppsatsen görs en uppdelning mellan statens 

bundenhet i agerandet vid gränskontroller och vad gäller utformningen av lagstiftingen. 

Det här avsnittet behandlar agerandet vid gränskontrollerna och om statens jurisdiktion 

omfattar detta när det sker extraterritoriellt. 
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6.2 Non-refoulement inom ursprungslandet 

 

Enligt flyktingkonventionen är en flykting en person som befinner sig utanför sitt 

hemland. Vid vissa metoder för gränskontroll som EU använder sig av sker kontrollen 

redan innan den skyddssökande lämnat hemlandet. Det kan tillexempel vara när en 

person söker visum, vid kontroller av ILO eller till och med vid en fysisk gränsövergång 

om det angränsande landet är den skyddssökandes hemland. I de här fallen ska alltså 

inte den skyddssökande anses omfattas av flyktingkonventionens artikel 33 om non-

refoulement. Det anses strida mot ordalydelsen i konventionen eftersom det specifikt 

anges i artikeln att den gäller en flykting, det vill säga en person som befinner sig 

utanför sitt hemland.
111

 Trots detta argumenterar Lauterpacht och Bethlehem för att 

non-refoulement ska förstås som omfattande personer som fortfarande befinner sig i sitt 

hemland. De når denna slutsats genom en analys av formuleringen i artikel 33 som lyder 

att ingen flykting ska sändas till gränsen för territorier där hon löper risk. 

Användningen av ordet territorier, och inte stater eller länder, tolkas av dem som att det 

inte är den juridiska statusen som platsen dit personen skickas har som är det viktiga, 

utan vilken risk hon utsätts för där. Principen skulle i så fall också omfatta en person 

som är inom sitt hemland men som trots det står under en annan stats beskydd, till 

exempel på en ambassad.
112

 Denna tolkning är dock problematisk eftersom att det inte 

går att komma ifrån att det i artikel 33 uttryckligen uppges att regeln gäller flyktingar, 

det vill säga en person som enligt definitionen i samma konvention befinner sig utanför 

hemlandet.  

Det finns, som tidigare visats, flera instrument förutom flyktingkonventionen där 

principen om non-refoulement regleras. I tortyrkonventionen, EKMR, ICCPR och EU-

stadgans bestämmelser om non-refoulement finns ingen hänvisning till begreppet 

flykting. I dessa instrument gäller förbudet mot att skicka någon till en plats där hon 

riskerar tortyr alla personer, oavsett om hon är en flykting eller inte. Det här innebär 

enligt Gammeltoft-Hansen att principen om non-refoulement är tillämpbar även i en 

skyddssökandes hemland vid tillämpningen av EKMR, ICCPR och EU-stadgan.  
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Slutsatsen blir att en stat möjligtvis inte är bunden att ta hänsyn till principen om 

non-refoulement enligt flyktingkonventionen när den skyddssökande fortfarande 

befinner sig i sitt hemland. Detta eftersom denna bestämmelse uttryckligen omfattar 

enbart flyktingar. På grund av att EU:s stater är parter till andra instrument där non-

refoulement regleras är de trots detta tvungna att ta hänsyn till principen oberoende av 

var den skyddssökande befinner sig. Det beror på att dessa instrument inte innehåller 

någon begräsning av gruppen som omfattas av principen. Bedömningen av den 

extraterritoriella jurisdiktionen för non-refoulement ska alltså inte påverkas av om den 

skyddssökande befinner sig inom eller utanför sitt ursprungsland.  

 

 

6.3 Ordalydelse och syftet 

 

Det har länge funnit en diskussion angående ordalydelsen av förbudet mot refoulement i 

flyktingkonventionen och om den innefattar åtgärder utanför territoriet. Det handlar om 

just ordet ”refoulement” som är franska och kan förstås i översättning som att ”utvisa” 

(engelska: expel), en tolkning som låter förstå att personen befinner sig på den aktuella 

statens territorium. En alternativ översättning är ”återsända” (engelska: return) som 

lättare kan förstås som åtgärder även utanför mottagarstatens territorium. Domstolar i 

USA och Storbritannien har i nationella avgörande kommit till slutsatsen att non-

refoulement inte är tillämpbar utanför territoriet.
113

 Den här tolkningen har gjorts genom 

att de tillämpat en restriktiv förståelse av innebörden av ”return”. Den amerikanska 

domstolen menar till exempel att det franska ordet ”refoulement” har en snävare 

betydelse än den engelska översättningen och att tolkningen av flyktingkonventionen 

måste ske mot bakgrund av detta. De hänvisar också till förarbetena till 

flyktingkonventionen där två parter i förhandlingarna påpekade att denna regel enbart 

skulle gälla de som redan befann sig på territoriet.
114

 Båda dessa avgörande har 

kritiserats och det finns starka röster som gör en annan tolkning av bestämmelsen i 

flyktingkonventionen. UNHCR kommenterade särskilt utgången i det amerikanska 
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målet och kritiserade avgörandet.
115

 Samma mål prövades också av den 

Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, de uttalade att de höll med 

UNHCR i bedömningen att non-refoulement inte har en geografisk begränsning. 

Kommissionens motsatte sig alltså den amerikanska domstolens snäva tolkning av 

principen.
116

 Både den amerikanska och den brittiska domstolen kommer fram till att 

non-refoulement inte är tillämpligt ens vid en gränsövergång, eftersom den 

skyddssökande då är utanför territoriet. Av motsatt åsikt är exempelvis Grahl-Madsen, 

som haft en framträdande roll inom flyktingrätten, han menar att non-refoulement 

inkluderar även att vägras inträde vid gränsen.
117

 UNHCR går längre och menar att 

principen om non-refoulement gäller staters agerande utan geografiska begränsningar. 

De anser att själva syftet med flyktingrätten skulle undergrävas om statlig representation 

utanför territoriet kunde agera utan hänsyn till folkrätten.
118

 UNHCR förtydligar också 

att betydelsen av return eller refouler inte stödjer tolkning att det finns en territoriell 

begränsning i bestämmelsen. De påpekar också att i de artiklar i flyktingkonventionen 

som har en territoriell begräsning framgår detta uttryckligen.
119

 Vidare hänvisas till 

preambeln och förarbetena till konventionen och det humanitära syftet understryks. Det 

absolut starkaste motivet bakom bestämmelsen är att personer som flyr förföljelse inte 

ska skickas tillbaka till sina förföljare. Det är svårt att se att en begränsning av denna 

princip baserat på var personen som söker skydd rent geografiskt befinner sig skulle 

vara befogat.
120

 Även Europadomstolen har behandlat syftet bakom regleringen av de 

mänskliga rättigheterna i EKMR som grund för en extensiv förståelse av jurisdiktion. 

Domstolen menar att tolkningen av EKMR:s jurisdiktion omöjligt kan leda till att stater 

kan tillåtas begå handlingar på andra staters territorium som de inte skulle tillåts begå på 

sitt eget territorium.
121
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6.4 Effektiv kontroll 

 

UNHCR menar att stater är bundna av principen om non-refoulement oavsett var de 

agerar, förutsatt att de utövar effektiv kontroll över personen i fråga.
122

 Till stöd för 

denna tolkning hänvisar de till avgörande från domstolar avseende non-refoulement i 

andra folkrättsliga instrument. Exempelvis tolkas artikel 7 i ICCPR som innefattande en 

regel om non-refoulement. Human Rights Committee har uttalat att ICCPR enligt 

artikel 2(1) ska vara tillämplig på alla som en stats jurisdiktion omfattar även om 

personen befinner sig utanför statens territorium.
123

 Kommittén menar att det som är 

avgörande för om staten brutit mot sina förpliktelser är om den enskildes mänskliga 

rättigheter kränks till följd av relationen mellan staten och individen.
124

 Även 

International Court of Justice (ICJ) har bekräftat att stater är ansvariga för handlingar i 

strid med ICCPR även om de företas utanför statens territorium men inom dess 

jurisdiktion, det eftersom detta måste vara syftet med konventionen.
125

  

Även Europadomstolen har tolkat sin jurisdiktion i ett antal fall, och kommit till 

slutsatsen att jurisdiktionen enligt artikel 1 EKMR omfattar personer som 

medlemsstaten har effektiv kontroll över. Det har dels rört sig om fall där 

Europadomstolen, precis som ICJ, avgjort att en stat som har väpnade trupper i en 

annan stat kan anses utöva kontroll över territoriet.
126

 Men det har också gällt en annan 

typ av kontroll som utövas till följd av att handlingar som företas utomlands görs på 

uppdrag och under kontroll av de statliga myndigheterna.
127

 Detta fastslås främst i målet 

Drozd och Janousek mot Frankrike och Spanien men bekräftas även i Banković mot 

Belgien där domstolen visserligen avisar det aktuella målet men ändå förtydligar att 
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EKMR även omfattar agerande av diplomatisk eller konsulär representation utomlands i 

de fall de utövar kontroll över en enskild.
128

 Även i det nyare målet Al-Skeini mot 

Storbritannien bekräftar domstolen att diplomatiska representanter kan utöva en effektiv 

kontroll i en annan stat då de företar maktutövning och kontroll över en enskild.
129

  

Frågan är om extraterritoriella gränskontroller kan anses innefatta en tillräcklig 

effektiv kontroll över en enskild för att omfattas av statens jurisdiktion. Det kan 

konstateras att särskilt ICJ:s avgöranden har handlat om ockuperade territorium. Den 

kontroll som den ockuperande staten utövar över territoriet är då betydligt större än den 

som normalt föreligger vid extraterritoriella gränsåtgärder. Däremot finns i 

Europadomstolens praxis ett större stöd för att mindre ingripande åtgärder, så som 

myndighetsutövning som utövas mot en enskild, utgör effektiv kontroll.  

Gregor Noll har behandlat frågan om jurisdiktion enligt EKMR och kommit till 

slutsatsen, med stöd av bland annat Banković mot Belgien, att gränsen för 

jurisdiktionen inte går vid de geografiska gränserna, utan vid de administrativa.
130

 Den 

sändande statens jurisdiktion fastslås i Wienkonventionen om diplomatiska 

förbindelser
131

 och Wienkonventionen om konsulära förbindelser
132

, vars regler också 

utgör sedvanerätt. Till följd av detta menar Noll att det inte råder några tvivel om att 

beviljade, eller avslag, på en visumansökan på en ambassad innebär ett utövande av 

jurisdiktion.
133

 Även Weinzierl och Lisson har tolkat målet Drozd och Janousek mot 

Frankrike och Spanien och Banković mot Belgien som att representanter för staten som 

genomför gränskontroller utanför sin stats territorium måste anses omfattas av EKMR:s 

jurisdiktion i sitt agerande.
134

 

Dessa tolkningar skulle kunna innebära att vissa av EU:s extraterritoriella 

gränsåtgärder omfattas av principen om non-refoulement. Det krävs dock att det rör sig 

om åtgärder vidtagna av personer som har en direkt koppling till EU och vars agerande 
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direkt påverkar en enskild. Det skulle kunna omfatta konsulatpersonal som fattar beslut 

om visum till skyddssökande.  

 

  

6.5 Eventuell sedvanerättlig status 

 

Det finns en diskussion kring principen om non-refoulement och om den ska anses ha 

uppnått status av sedvanerätt. Den regel som anses utgöra sedvanerätt kan möjligen 

också ha ett vidare tillämpningsområde obegränsad av territoriell jurisdiktion.
135

 

Grunden för sedvanerätten kommer ur artikel 38.1(a) i ICJ:s stadga. Här uppges att 

sedvanerätten är en av källorna i folkrätten, den beskrivs som en princip som accepteras 

som lag av det internationella samfundet. Den huvudsakliga följden av att en regel 

räknas som sedvanerätt blir att alla stater, oavsett vilka traktat de tillträtt, är bundna av 

principen.
136

 

UNHCR menar att non-refoulement utgör sedvanerätt, de stater som är parter till 

flyktingkonventionen har även formellt erkänt att principens sedvanestatus i en 

gemensam deklaration.
137

 Lauterpacht och Bethlehem menar också att non-refoulement 

är sedvanerätt, till stöd för detta anger de att näst intill samtliga stater har tillträtt minst 

ett traktat där principen om non-refoulement stadgas. Den finns också intagen i så pass 

många olika traktat och konventioner, det är inte enbart ur flyktingkonventionen som 

stöd för principen kan hämtas.
138

 Hathaway anser dock att nivån för sedvanerätt inte är 

uppnådd. Principen är visserligen utbredd men tillämpningen av den skiljer sig 

väsentligt åt mellan olika stater. Han menar att en så pass inkonsekvent användning av 

regeln gör att det inte kan anses finnas en gemensam syn på den världens stater 

emellan.
139

 Å andra sidan menar ytterligare andra att non-refoulement inte bara utgör 

sedvanerätt, utan till och med jus cogens. Med hänvisning bland annat till olika 
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conclusions av UNHCR som behandlar den framstående ställning som non-refoulement 

har och det faktum att inga undantag från principen är tillåtna.
140

  

Ytterligare ett argument till stöd för att principen om non-refoulement ska anses 

vara sedvanerätt är dess nära koppling till tortyrförbudet. Tortyrförbudet är djupt rotad i 

folkrätten och anses vara såväl sedvanerätt som jus cogens.
141

 Ett tecken på den starka 

relationen reglerna emellan är att exempelvis Europadomstolen tolkar in ett förbud mot 

refoulement i tortyrförbudet i artikel 3 i EKMR.
142

 Eftersom non-refoulement förstås 

som en del av tortyrförbudet, får den en extra tyngd. Det är också en stark indikation för 

att regeln ska anses ha sedvanerättslig status.
143

 Goodwin-Gill och McAdam beskriver 

att en minoritet fortfarande anser att non-refoulement inte utgör sedvanerätt. Trots det 

konstaterar de att en sådan utbredd samsyn ändå råder att de kan dra slutsatsen att non-

refoulement har uppnått status av sedvanerätt.
144

 

Dock finns frågetecken kring om även ett konstaterande av att non-refoulement 

utgör sedvanerätt verkligen skulle innebära att principen skulle bli extraterritoriellt 

tillämpbar. Detta anses inte självklart och Gammeltoft-Hansen, som utrett den 

sedvanerättliga statusen av non-refoulement och vad det skulle innebära för 

jurisdiktionen, menar att en djupare analys av staters praxis i frågan behövs innan en 

slutsats kan dras i denna del.
145

  

 

 

6.6 Slutsats 

 

Till att börja med kan konstateras att EU:s stater är bundna att ta hänsyn till principen 

om non-refoulement oavsett om den berörda personen korsat en gräns eller inte, det vill 

säga om hon är en flykting enligt flyktingdefinitionen. Medan denna begräsning av non-
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refoulement finns i flyktingkonventionen är EU-staterna bundna av flera instrument 

vars bestämmelse om non-refoulement omfattar alla människor, oavsett flyktingstatus. 

När detta klarlagts kan vi gå vidare för att granska de olika argumenten för och emot 

tolkningen av non-refoulement som extraterritoriellt tillämplig.  

Starka skäl talar för en mer extensiv förståelse av jurisdiktionen för regeln om 

non-refoulement. Särskilt med hänsyn till syftet bakom bestämmelsen upplevs det som 

orimligt att tolka den som enbart omfattande territoriet. Även de många argument som 

finns för att non-refoulement ska tolkas som sedvanerätt måste anses ge stöd till en 

vidare förståelse av regelns jurisdiktion. UNHCR menar att det inte kan finnas någon 

geografisk begräsning av non-refoulement men menar att det även krävs att staten 

utövar effektiv kontroll över den skyddssökande för att principen ska aktualiseras. Det 

här kan tyckas vara en befogad avgränsning då tillämpningen av regeln annars skulle bli 

väldigt oöverskådlig. Vem som kommit under den effektiva kontrollen av en stat kan 

dock tolkas förhållandevis brett. Både Noll och Weinzierl och Lisson anser att med stöd 

av Europadomstolens dom i Drozd och Janousek mot Frankrike och Spanien kan den 

representant för staten som kommer i kontakt med en skyddssökande och fattar beslut 

om exempelvis visum anses utöva effektiv kontroll och vara bunden av non-

refoulement.
146

  

Ställt mot varandra finns goda skäl att anta att regeln om non-refoulement väger 

tyngre än regeln om territoriellt begränsad jurisdiktion. Non-refoulement kan ha status 

av sedvanerätt och ett nära släktskap med en jus cogens-regel medan den territoriella 

jurisdiktionen definitivt saknar denna tyngd. Jurisdiktion har visserligen traditionellt 

varit starkt kopplad till territoriet men denna uppfattning har med tiden allt mer luckrats 

upp och den territoriella jurisdiktionen har idag otaliga undantag.  

Efter avgörandet i det amerikanska målet Sale v Haitian Centers Council 

kommenterade en av advokaterna som representerade Haitian Centers Council att målet 

förlorades på den politiska arenan, snarare än på den juridiska.
147

 Kanske kan den 

politiska aspekten i den här diskussionen generellt anses vara mycket närvarande. 

Onekligen får avgörandet i frågan stora konsekvenser för staten och vilket ansvar den 

tvingas ta, både ekonomiskt och humanitärt.  
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Slutsatsen kan dras att EU:s stater är skyldiga att respektera rätten att söka asyl 

och non-refoulement även i sitt extraterritoriella arbete med gränskontroll. Däremot 

måste skyldigheten anses begränsad av kravet på att statens representant måste utöva 

effektiv kontroll över den enskilde och att detta förhållande resulterar i att rättigheterna 

inskränks.  

 

 

7 Lagstiftningens överensstämmelse 

 

7.1 Introduktion 

 

Förutom agerandet vid extraterritoriella gränskontroller så bör även lagstiftningen som 

ligger till grund för gränskontrollerna granskas. All EU:s lagstiftning måste vara i 

överenstämmelse med EU-stadgan för att vara giltig och laglig.
148

 Enligt artikel 6(1) 

FEU har stadgan samma rättsliga värde som fördragen. I stadgan framgår att rätten till 

asyl ska garanteras enligt flyktingkonventionen, principen om non-refoulement har 

också särskilt lyfts fram i en egen artikel.
149

 Det är alltså relevant att utreda om 

lagstiftningen bakom de extraterritoriella gränsåtgärderna har utformats i enlighet med 

rätten till asyl och non-refoulement.  

 

 

7.2 Direkt extraterritoriell gränskontroll 

 

I enlighet med EU-stadgan ska all lagstiftning, inklusive den avseende visumkrav, 

transportöransvar och ILO, vara i förenlighet med rätten att söka asyl och non-

refoulement. Det finns i både viseringskodexen och direktiven för transportöransvar 

utrymme för undantag som får göras av humanitära skäl eller hänsyn till 

flyktingkonventionen. Dessa undantag är dock problematiska.  

Vid transportöransvaret lämnas beslutet om en person ska släppas ombord trots 

bristande dokument till en privat aktör som saknar utbildning i flyktingrätt, dessutom 
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spelar ekonomiska intressen stor roll i beslutsfattandet. Undantaget för humanitära skäl 

som finns i viseringskodexen har ofta kommit att tolkas som kopplade till sjukdom. 

Exempelvis när visum beviljas för familjemedlem till en person som blivit allvarligt 

sjuk eller avlidit i en EU-stat. Det är exempelvis så den förklaras i ”visumhandboken” 

som är ett icke-bindande instrument som beskriver hur viseringskodexen ska tolkas.
150

 

Humanitära visum på grund av skyddsskäl utfärdas sällan och det finns inget förfarande 

för att ansöka om visum på dessa grunder. Istället är risken stor att de som skulle kunna 

kvalificera sig för ett humanitärt visum på grund av skyddsskäl får avslag på ansökan 

eller att den betraktas som inkomplett.
151

  

Inom den direkta extraterritoriella gränskontrollen finns alltså bestämmelser 

utformade för att ta hänsyn till rätten till asyl och non-refoulement. I både 

viseringskodexen och direktivet angående transportöransvar finns undantag till förmån 

för skyddssökande. Undantagen är utformade för att ta vara på den sökandes rätt till 

asyl. Problemet med regleringarna verkar istället vara att möjligheterna inte utnyttjas. 

Det problemet är förstås mer kopplat till agerandet än till lagstiftningen i sig. Det skulle 

dock kunna tänkas att lagstiftingen förtydligades så att de här bestämmelserna inte lika 

enkelt skulle kunna kringgås. Det gäller kanske framförallt angående viseringskodexen. 

Medan regleringen redan innehåller en möjlighet att utfärda humanitära visum finns 

inget sätt att ansöka om ett sådant visum utan det är upp till beslutfattaren på konsulatet 

att på eget initiativ göra undantag. Ett införande av ett tydligare förfarande för 

utfärdandet av dessa visum i lagstiftningen skulle kanske bidra till en förbättring. 

Regleringen skulle också kunna göras tvingande; att visum måste utfärdas till den som 

kan ha skyddsskäl och vill ansöka om visum. Det finns en diskussion angående om 

regleringen redan nu ska förstås som tvingande.
152

 Det här tyder på att regleringen är 

otydlig och att ett förtydligande skulle behövas. 

Trots att det finns utrymme för hänsyn till rätten till asyl i direktivet om 

transportöransvar så är problemet att prövningen läggs på en privat aktör. Detta är 

svårare att ändra genom någon mindre ändring i direktivet. Problemet ligger i själva 

transportöransvarets natur. Enda sättet att undkomma det vore att helt avskaffa denna 

gränskontrollåtgärd. Slutligen när det gäller lagstiftningen för ILO finns inga undantag 

angående hänsyn till skyddssökande. Detta tycks märkligt då det finns det angående de 
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privata transportföretagens ansvar. Den kontroll som ILO gör på den utländska 

flygplatsen eller de instruktioner de ger till inhemska myndigheter bör innehålla en 

större hänsyn till skyddssökandes rättigheter. 

 

 

7.3 Indirekt extraterritoriell gränskontroll 

 

Att EU i sitt lagstiftningsarbete är bunden av EU-stadgan kan få betydelse för de 

åtgärder som vidtas för indirekt extraterritoriell gränskontroll, så som 

tredjelandssamarbeten. Som visats ovan har EU flera avtal med grannländer till unionen 

som handlar om att migranter ska stoppas innan dess att de tar sig till EU-territoriet. EU 

är bunden att ta hänsyn till bestämmelserna i stadgan även i de externa relationerna med 

tredjeland.
153

 I de avtal som EU ingår med andra länder utanför dess gränser är syftet 

ofta att stoppa migranter från att ta sig till territoriet. Frågan är om detta syfte är 

förenligt med rätten till asyl och non-refoulement i EU-stadgan. 

Det är svårt att se att upprättandet av avtal med tredjeland om gränsbevakning står 

i direkt strid med rättigheterna i stadgan eftersom EU aldrig blir direkt inblandad i 

agerandet i gränsområdena. Det kan jämföras med det krav på effektiv kontroll över en 

individ som finns för att jurisdiktion ska anses föreligga i det extraterritoriella 

agerandet.  För att rätten till asyl ska aktualiseras tyckts det som att åtminstone någon 

kontakt med en EU-myndighet måste finnas. En annan tolkning skulle göra EU-länder 

skyldiga att tillgodose människors rätt till asyl på ett sätt som framstår som orimligt. 

Detsamma måste gälla non-refoulement. Visserligen kan det hävdas att när EU förmår 

ett grannland att hålla personer från EU-territoriet kan det leda till att de skickas till en 

plats där de riskerar tortyr. Frågan är dock återigen om det är rimligt att förvänta sig att 

EU ska kunna ta tillvara de personers rättigheter som de aldrig kommit i kontakt med.  

När det gäller användandet av Eurosur är läget möjligtvis ett annat. Oro har 

uttryckts för att regleringen kan leda till ett agerande i strid med principen om non-

refoulement. Främst gäller det på Medelhavet där en risk finns för ”push-backs”.
154

 Av 

intresse är också de underrättelsebilder före gränserna som Eurosur skapar. 
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Underrättelsebilderna innehåller information om att migranter är på väg mot en gräns, 

antingen för att lämna Libyen över Medelhavet eller för att korsa landgränsen mellan 

Turkiet och Bulgarien. Som visats ovan kan denna information kommuniceras till det 

berörda landet som då företar åtgärder för att stoppa personerna från att nå EU. I det här 

agerandet finns en tydligare koppling mellan handladet av EU-myndigheter och 

stoppandet av de potentiella asylsökande. Att förmedla informationen till de utländska 

myndigheterna med syfte att stoppa personer som är på väg mot EU:s territorium leder 

till att skyddssökande inte får möjligheten att söka asyl. Särskilt när det rör sig om 

Libyen finns dessutom stor risk för refoulement, antingen genom illabehandling i landet 

eller genom att Libyen i sin tur utvisar den skyddssökande. Detta har exempelvis 

konstaterats i Europadomstolens avgörande i Hirsi Jamaa mot Italien. Italien fälldes då 

för att ha sänt migranter tillbaka till Libyen; situationen i landet bedömdes vara så pass 

allvarlig för migranter att ett utvisande dit stod i strid med tortyrförbudet i EKMR.
155

  

Likheter kan dras mellan avgörandet i Hirsi Jamaa och användingen av 

underrättelsebilder före gränserna i Libyen. Eftersom EU-myndigheterna känner till hur 

situationen är i Libyen kan en lagstiftning som bygger på att stoppa människor från att 

lämna landet för att ta sig till EU vara problematisk. En lagreglering som går ut på att 

kommunicera information till Libyen vilken leder till att personer förhindras lämna 

landet tycks inte ha tagit hänsyn till risken för refoulement för de personer den drabbar.  

 

 

8 Avslutande frågor och slutsats 

 

8.1 Introduktion 

 

Genomgången av EU:s åtgärder för gränskontroll väcker ett antal frågor. Det går att 

fördjupa sig ytterligare i frågan om EU:s ansvar för de skyddssökandes rättigheter. Vid 

vissa av de gränskontrollerande åtgärder som vidtas kan inget direkt juridiskt ansvar 

härledas till EU. Frågan är om det finns ett ansvar på en annan nivå, kopplad till det 

allmänna fokus på mänskliga rättigheter som finns inom EU. Det går också att 

ytterligare resonera kring varför EU utövar sina gränskontroller på det sätt som 
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beskrivits ovan. Vilket intresse är det som EU-staterna vill skydda genom att begränsa 

skyddssökandes möjligheter att ta sig in i unionen? Slutligen finns det anledning att 

ifrågasätta begreppet illegal invandring i sammanhanget av potentiella skyddssökande. 

 

 

8.2 Förenligheten med ett övergripande rättighetsfokus 

 

Redan i preamblen till FEU och i artikel 2 i samma fördrag klargörs att EU bygger på 

respekten för de mänskliga rättigheterna. Dessa värden är fundamentala, både i 

unionens eget arbete och i påverkansarbete gentemot andra länder.
156

 Genomgående i 

fördragen finns tydliga bestämmelser om EU:s skyldigheter att ta hänsyn till 

rättigheterna i alla delar av sitt arbete. Rätten att söka asyl och non-refoulement finns 

med bland dessa grundläggande mänskliga rättigheter.  

EU:s gränskontroller är utformade med målet att minska otillåtna 

gränsövergångar. Det är visserligen varje stats rätt att kontrollera sina gränser och det 

kan finnas ett legitimt intresse av att kontrollera och begränsa vilka som får tillgång till 

territoriet. Det som däremot brister är anpassningen av gränskontrollerna med hänsyn 

till skyddssökande. Som visats ovan finns en pågående diskussion angående i vilken 

utsträckning den skyddssökande omfattas av statens jurisdiktion beroende på vilken 

gränskontroll som hon påträffar. De åtgärder som stoppar en individ innan hon når EU:s 

territorium kan i det enskilda fallet sakna synbar koppling till EU. Så är exempelvis 

fallet vid tredjelandssamarbeten där EU gör en överenskommelse med ett land om att de 

ska företa en hårdare gränskontroll i utbyte mot fördelar. Om tolkningen av 

jurisdiktionen görs än mer restriktivt och slutsatsen dras att statens skyldighet att ta 

hänsyn till principen om non-refoulement är begränsad till den territoriella 

jurisdiktionen så skulle även ageranden som konsulatpersonal och ILO företar falla 

utanför statens jurisdiktion. Oberoende av i vilken utsträckning EU:s metoder för 

gränskontroll anses omfattas av jurisdiktionen och därmed skyldigheter enligt non-

refoulement och rätten till asyl, så kan överensstämmelsen mellan EU:s 

gränskontrollåtgärder och dess övergripande rättighetsfokus ifrågasättas. Faktum är att 

EU:s agerande i många fall får konsekvensen att skyddssökandes möjligheter att komma 

i säkerhet begränsas. Med tanke på den stora vikt som läggs vid respekten för de 
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mänskliga rättigheterna finns det anledning att fundera över om EU, frånsett sitt 

eventuella juridiska ansvar enligt olika folkrättsliga instrument, har ett större ansvar att 

förse dem som behöver skydd från förföljelse med en väg till EU.  

Det finns idag inget etablerat förfarande för hur en skyddssökande som vill få 

tillstånd att ta sig till EU för att söka asyl ska gå till väga. Den som befinner sig utanför 

EU och riskerar förföljelse kan inte på ett säkert sätt ta sig till Europa, många tvingas 

istället använda sig av människosmugglare. Som situationen är idag förlorar många 

människor sina liv på vägen till EU, exempelvis på Medelhavet. Det grundläggande 

syftet med rätten till asyl och non-refoulement är att förse människor som riskerar 

förföljelse eller tortyr med en utväg. Den absoluta grunden till regleringen är att rädda 

liv. Det är osäkert om den gränskontroll som idag företas tar tillräcklig hänsyn till de 

människor som har behov av att fly förföljelse och ta sig till en plats där de kan leva i 

trygghet.  

Den här leder till ytterligare frågor kring varför inte EU skapar bättre 

förutsättningar för skyddssökande att ta sig in i unionen. Vad är det egentliga syftet 

bakom EU:s omfattande gränskontroll och de stora resurser som läggs på den? Som 

tidigare beskrivits grundar sig rätten för en stat att skydda sina gränser i 

statssuveräniteten. I och med att en stat släpper in en person som söker asyl gör staten 

ett undantag från denna rätt att kontrollera gränserna. Rätten att söka asyl innefattar 

dock endast att under ansökningstiden befinna sig på territoriet. Staten behåller sin rätt 

att utvisa personen efter det att beslut fattats. På sätt och vis innebär det att staten också 

behåller rätten att kontrollera territoriet.  

Tolkningen av rätten att söka asyl håller dock på att utvecklas till en rätt som 

innefattar att beviljas asyl om den sökande uppfyller kriterierna i flyktingdefinitionen, 

särskilt inom EU. Principen om non-refoulement innebär också ett absolut förbud mot 

att utvisa den som löper risk för tortyr. Det betyder att personer med skyddsskäl som 

kommer in i EU måste beviljas skydd. EU:s strikta gränskontroll handlar kanske inte 

om gränskontrollen i sig, utan snarare om en vilja från statens sida att bestämma 

sammansättningen av sin befolkning. Det intresse som finns att behålla kontrollen över 

territoriet handlar i högre utsträckning om vem som får stanna, inte vem som får 

tillträde.  

 



50 

 

8.3 Risken för ”olaglig invandring” 

 

På många ställen i EU:s lagstiftning och motiveringar till varför behovet av 

gränskontroll finns används uttrycket ”olaglig invandring” (engelska: illegal 

immigration). Exempelvis i artikel 21 i viseringskodexen anges att en bedömning ska 

göras av ”huruvida den sökande utgör en risk för olaglig invandring”. Det ingår också 

att avgöra om den sökande har för avsikt att lämna territoriet innan visumet går ut. Till 

att börja med är beteendet att utan tillstånd befinna sig i en stat inte olagligt. En person 

som stannar i landet även efter det att deras visum gått ut saknar tillstånd att befinna sig 

i staten, detta är dock inte ett brottslig agerande.  

För det fall att den enskilde söker asyl är benämningen än mer irrelevant. En 

person som beviljas visum och sen söker asyl vid ankomsten stannar visserligen i 

unionen efter det att viseringen löpt ut men innehar då andra tillstånd för att befinna sig 

i EU. En asylsökande har tillstånd att vistas i EU under tiden som ansökan behandlas.
157

 

Även bestämmelsen i viseringskodexen som säger att en bedömning ska göras av risken 

för att personen stannar kvar efter att viseringen löpt ut måste rimligtvis tolkas som att 

”stanna kvar efter viseringen löpt ut (utan tillstånd)”. Det här innebär att om misstanke 

finns vid behandlingen av visumansökan att den sökande kan komma att söka asyl i EU 

så bör inte ansökan kunna avslås med grunden att risk finns för olaglig invandring eller 

för att personen kommer stanna i unionen efter visumets giltighet löpt ut. Denna person 

kommer i så fall inneha nödvändiga tillstånd genom att hon då är asylsökande.  

I flyktingkonventionens artikel 31 finns en bestämmelse som säger att den som 

utan tillstånd tar sig in i, eller befinner sig i en stat med avsikten att söka asyl inte ska 

ställas till svars för detta. Bestämmelsen tar visserligen sikte på att skydda personer som 

saknar tillstånd från påföljder. Det vill säga i situationen som uppkommer efter det att 

den otillåtna handlingen skett. Syftet med regleringen kan dock förstås som att 

handlandet att befinna sig i, eller ta sig in i, en stat utan tillstånd är ursäktligt när det rör 

sig om en skyddssökande. Även om den här bestämmelsen inte får någon betydelse vid 

bedömningen av risken för olaglig invandring i viseringsärenden, så säger den 

någonting om inställningen till skyddssökanden. Dessa människor anses uppenbarligen 

befinna sig i en så pass utsatt situation att de är undantagna vissa regler.  
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Slutsatsen bli att det faktum att konsuln anser att det finns en möjlighet att en 

person som ansöker om visum kommer söka asyl i EU inte bör kunna tolkas som ett 

problem enligt viseringskodexen. Det finns ingen risk för olaglig invandring, och risken 

att en person stannar efter viseringens utgångstid är inte tillämplig eftersom ett annat 

tillstånd erhålles vid inlämnad asylansökan. Därmed kan begreppet olaglig invandring 

inte användas i samband med skyddssökande. De EU-regleringar som tar sikte på att 

motverka olaglig invandring bör inte kunna användas som stöd för att förhindra 

personer som avser söka asyl från att få tillträde till EU eftersom de inte omfattas av 

begreppet.  

 

 

8.4 Avslutningsvis 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda de olika metoderna för gränskontroll som 

EU tillämpar för att avgöra vilka som eventuellt inskränker rätten till asyl och principen 

om non-refoulement, och på vilket sätt kränkningar sker.  

Det kan konstateras att skillnaderna är stora mellan de olika typerna av 

gränskontroller och i vilken utsträckning de tar hänsyn till skyddssökandes rättigheter. 

Vid fysiska gränskontroller finns bättre möjligheter att som skyddssökande få ansöka 

om asyl och bli skyddad mot refoulement. Analysen har därför fokuserat på 

problematiken som ofta uppstår när gränskontrollerna flyttas ut från det faktiska 

territoriet. Inslag av extraterritoriella åtgärder blir allt vanligar i EU:s gränskontroll, och 

även vid fysiska gränskontroller används metoder för kontroll redan före gränsen. 

Användingen av Eurosur vid landgränserna och i Medelhavet är exempel på detta. 

Kring samtliga extraterritoriella gränskontrollåtgärder; visumkravet, transportör-

ansvaret, användingen av ILO och tredjelandssamarbeten, uppstår frågan om det finns 

en extraterritoriell jurisdiktion som medför att staterna är bundna av sina folkrättsliga 

åtaganden i sitt agerande. I denna uppsats har konstaterats att jurisdiktion finns i de fall 

då EU utövar effektiv kontroll över den enskilde. Denna slutsats dras framförallt med 

beaktande av syftet med regleringen som är att människor på flykt ska skyddas från att 

sändas till en plats där hon utsätts för tortyr eller förföljelse. UNHCR har vid ett flertal 

tillfällen påpekat att principen inte har några geografiska begränsningar. Därutöver finns 

den starka kopplingen till tortyrförbudet, en regel som har jus cogens-status. Däremot 
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tycks det vara en rimlig begräsning av ansvaret att staten måste utöva effektiv kontroll 

över den enskilde för att jurisdiktion ska föreligga. Begräsningen innebär att 

gränskontroller som sker av tredjeland till följd av avtal med EU inte kan anses ske 

inom EU:s extraterritoriella jurisdiktion. Användingen av Eurosur är ett gränsfall 

eftersom den har inslag av agerande av både EU-myndigheter och myndigheter i tredje 

land, där EU-myndigheten inte är den som utövar effektiv kontroll.  

När det gäller lagstiftningen bakom gränskontrollerna tycks det som att det finns 

utrymme för förbättring. Visserligen är både regleringen av visering och 

tranportöransvar till viss del i överensstämmelse med stadgans rätt till asyl och non-

refoulement. Skyddet för asylsökandes rättigheter kan trots det förstärkas och 

förtydligas eftersom de i praktiken sällan används. I förordningen gällande ILO finns 

däremot inga skyddsmekanismer för den som vill ta sig till EU för att söka asyl. Detta 

skulle kunna förändras i syfte att förstärka skyddet och öka möjligheterna för 

skyddssökande att utnyttja sin rätt till asyl.  

Det är svårt att se att de indirekta extraterritoriella åtgärderna, så som 

tredjelandssamarbeten, strider mot bestämmelserna i stadgan. I förlängningen kan EU:s 

avtal få en avgörande betydelse för de personer som söker en väg att ta sig till EU. Det 

går dock inte att i det enskilda fallet koppla ett ansvar till EU då ingen representant från 

unionen är iblandad i förfarandet som stoppar en person från att ta sig till EU. Det finns 

ett tydligare ansvar vid användningen av Eurosur. Med stöd i lagstiftningen kan 

människor stoppas från att korsa gränsen när de närmar sig från tredjeland. Detta skulle 

kunna strida mot non-refoulement och rätten till asyl, särskilt när det gäller personer 

som kommer från Libyen, ett land som Europadomstolen fastslagit konsekvent bryter 

mot migranter rättigheter.  

För att EU fullt ut ska ta sitt ansvar för de personer som söker skydd krävs att de 

extraterritoriella gränskontrollerna i högre utsträckning anpassas för tillvaratagande av 

skyddssökandes rättigheter. Detta följer av att många av gränskontrollerna omfattas av 

staternas extraterritoriella jurisdiktion och att de därmed måste vara i förenlighet med 

folkrätten i högre utsträckning än vad som nu är fallet. En förändring krävs också för att 

EU:s metoder för gränskontroll ska vara i överensstämmelse med det övergripande 

rättighetsfokus som unionen menar sig ha i alla aspekter av sitt arbete.  
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