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1 Inledning                                                                                                        

1.1 Problemformulering  

Nästan 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen idag.
1
 Det är den högsta 

siffran någonsin och antalet fortsätter att öka enligt FN:s flyktingkommissariat (United 

Nation’s High Commissioner for Refugees, UNHCR.)  Kriget i Syrien, den Islamiska 

statens (IS) framryckningar i Irak och Syrien, den repressiva regimen i Eritrea, konflik-

terna i Centralafrikanska republiken och Sydsudan är några av anledningarna. Männi-

skor flyr dels från krigsdrabbade länder och konflikter men också från förföljelse, för-

tryck, fattigdom, hot mot deras frihet och säkerhet.
2
 Ju fler människor som befinner sig 

på flykt, desto större är behovet av ett fungerande asylsystem. Dessutom måste det fin-

nas en möjlighet att ta sig till ett land för att söka asyl
3
 eftersom att det inte är möjligt att 

söka asyl på distans.  

Samtidigt som vi bevittnar den största flyktingkrisen i världen sedan andra världskri-

get, möter asylsökande stora svårigheter att ta sig till Europa för att söka skydd pga. 

avsaknaden av legala vägar in i Europa. EU har kommit att kallas för ”Fort Europa” 

pga. detta. Att söka asyl är en mänsklig rättighet men avsaknaden av legala vägar med-

för svårigheter att utnyttja denna rättighet.  Är detta förenligt med rätten att få söka 

asyl? Om inte, vilka åtgärder kan i sådant fall vidtas för att stärka denna rättighet? Dessa 

frågor kommer att diskuteras i denna uppsats.  

Problematiken som uppsatsen behandlar gäller efterlevnaden av rätten att få söka 

asyl i praktiken, vilket aktualiserar en tillämpning av flera rättsområden; internationell 

flyktingrätt, regelverket för mänskliga rättigheter (som är en del av folkrätten) och EU-

rätt. Därtill aktualiseras även moraliska aspekter vilka kommer att belysas genom till-

lämpning av Hannah Arendts teori om mänskliga rättigheter. Uppsatsen behandlar ock-

så hur EU har valt att hantera asyl- och migrationsrättsliga frågor, vilket kan förklaras 

utifrån en uppdelning i två motstående förhållningssätt.  

Problematiken som uppsatsen behandlar gäller den inbyggda konflikten inom asylrät-

ten nämligen, staters rätt att bestämma över vem som vistas på dess territorium vilket 

följer av statssuveräniteten, och den enskildes rätt att få söka asyl och åtnjuta skydd mot 

förföljelse utanför sitt eget land. Hur denna intressekonflikt löses, har avgörande bety-

delse för efterlevnaden av rätten att få söka asyl.  

                                                   
1 UNHCR, Mid-Year Trends, June 2015, s 3.  
2 Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, s 3.  
3 Se http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/sverige-borde-ge-visum-till-manniskor-pa-flykt/  

(2016-01-13)  

http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/sverige-borde-ge-visum-till-manniskor-pa-flykt/
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1.2 Bakgrund  

I och med Amsterdamfördraget år 1999 blev asyl och migrationspolitiken en del av EU-

rätten. EU:s arbete med att utveckla ett gemensamt asylsystem (Common European 

Asylum System, CEAS) bedrivs inom ramen för organisationens arbete inom ”frihet, 

säkerhet och rättvisa.
4
” Tanken var att skapa ett gemensamt asylsystem som grundas på 

en fullständig tillämpning av Flyktingkonventionen och non-refoulement-principen.
5
 

Detta kräver harmonisering av regler och politik vilket också har varit EU:s fokus inom 

arbetet på asylområdet. Denna harmonisering av regler och politik har skett genom ut-

vecklingen av det gemensamma asylsystemet.
6
  

EU har infört regler som medför svårigheter för tredjelandsmedborgare att ta sig till 

unionen genom att uppställa krav på passhandling, erforderliga tillstånd och tillräckliga 

medel för att kunna ta sig till EU. Konsekvensen av dessa regleringar är att tredjelands-

medborgare tvingas ta sig till Europa irreguljärt. Människor ger sig därför ut på Medel-

havet och riskerar sina liv för att ta sig till Europa och söka asyl. En del överlever inte 

resan.   

Under år 2015 har 3771 personer försvunnit och antagligen drunknat under den livs-

farliga färden.
7
 Under våren 2015 har vi kunnat läsa om flera flyktingkatastrofer. Den 

18 april inträffade den enskilt värsta flyktingkatastrofen hittills då över 800 människor 

drunknade efter att en båt sjönk.
8
 Med anledning av detta kallade EU till ett extrainsatt 

toppmöte för att diskutera situationen i Medelhavet. Den 13 maj samma år presenterade 

kommissionen ett förslag på en ny migrationsstrategi för EU. Förslaget innebar bl.a. att 

införa ett kvotsystem där flyktingar fördelas på de 28 medlemsländerna, en militärinsats 

för att komma åt flyktingsmugglarna samt tredubbla budgeten till Frontex operationer 

på Medelhavet, Triton och Poseidon. EU beslutade sedan om att tredubbla operation 

Triton. Efter ytterligare ett toppmöte enades regeringscheferna om att 40 000 personer 

ska flyttas från Grekland och Italien till andra medlemsländer under de kommande två 

åren. Det var dock frivilligt för medlemsländerna att ansluta sig till detta. Under som-

maren fortsatte dödsfallen i Medelhavet att inträffa. I början av september spreds en bild 

                                                   
4 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrations-

ärenden - Bevis 8, s 25. 
5 Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions, II A. p. 13.  
6  Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrations-

ärenden - Bevis 8, s 25.  
7 Se http://missingmigrants.iom.int/mediterranean-update-31-december-2015 (2016-01-14)  
8 Se http://www.unhcr.org/553623109.html (2016-01-14)  

http://missingmigrants.iom.int/mediterranean-update-31-december-2015
http://www.unhcr.org/553623109.html
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på nyheter och sociala medier på den treårige pojken Alan Kurdi som hittats död på en 

strand. Bilden fick stor medial spridning och ledde till att världen vaknade och helt 

plötsligt började alla diskutera ”flyktingfrågan.” Vid toppmötet den 14 september ena-

des EU om att omfördela ytterligare 120 000 personer som redan befann sig inom EU. I 

början av 2016 har denna omfördelning ännu inte genomförts. Under hösten 2015 har 

de hållits ytterligare toppmöten, bl.a. ett den 25 oktober mellan EU och Turkiet som 

syftade till att diskutera hur Turkiet skulle kunna ”bromsa” flyktingströmmarna” till 

EU. Den 29 november träffades ett avtal mellan EU och Turkiet som syftar till att Tur-

kiet ska stoppa flyktingströmmarna till EU.  

 Även här i Sverige ledde bilden på Alan Kurdi till att flyktingfrågan blev högaktuell. 

I september anordnades demonstrationer i hela landet för att uppmärksamma problema-

tiken med avsaknaden av legala vägar in i Europa och för att välkomna flyktingar till 

Sverige. Insamlingar och initiativ för nyanlända skapades. En välgörenhetskonsert i 

Globen ”Hela Sverige skramlar” hölls i september till förmån för UNHCR. Detta visade 

på att det fanns ett stort engagemang för den här frågan bland befolkningen.  

 De kom många asylsökande till Sverige under 2015. Med anledning av detta uttalade 

regeringen att Sveriges mottagningssystem inte klarar av att ta emot de som anländer 

hit. Den 24 november meddelade regeringen att de avser att göra en rad ändringar i ut-

länningslagen (2005:716) UtlL, som syftar till att minska antalet personer som tar sig 

till Sverige för att söka asyl. Den 4 januari 2016 infördes ID-kontroller för inresa till 

Sverige, vilket innebär att de som inte har ett godkänt ID nekas tillträde till svensk mark 

och förlorar därmed möjligheten att söka asyl. Sveriges agerande har lett till att andra 

länder, exempelvis Norge och Danmark, också har beslutat om liknande åtgärder. Mot 

bakgrund av denna utveckling kallade EU:s asyl- och migrationsrättskommissionär till 

ett möte med representanter från Sverige, Danmark och Tyskland. Den 25 januari kom-

mer ytterligare ett möte att hållas för att diskutera hur EU ska hantera flyktingström-

marna till Europa.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda huruvida de EU-rättsliga re-

gleringarna som får till konsekvens att det inte finns några lagliga vägar in i Europa, är 

förenlig med internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter. Delsyftet vid förfat-

tandet av denna uppsats är att behandla rätten till asyl ur ett rättighetsperspektiv och 

utreda hur väl rättigheten respekteras av EU som organisation.  



10 

 

Frågeställningen är följande; är avsaknaden av legala vägar in i Europa förenligt med 

rätten att få söka asyl som stadgas i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänsk-

liga rättigheterna och rätten att få söka asyl, som inte finns inskriven i 1951 års konven-

tion angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) men är en förutsätt-

ning för att konventionen ska ha en poäng och rätten till asyl i artikel 18 i Europeiska 

unionens stadga för de grundläggande rättigheterna (Stadgan)? För att kunna besvara 

frågeställningen är det nödvändigt att besvara nedanstående delfrågor:   

 

 Hur förhåller sig EU-rätten och folkrätten till varandra?  

 Vilken ställning har FN:s allmänna förklaring i folkrätten?  

 Hur ska Genèvekonventionen tolkas enligt Vienna Convention on the Law of 

Treaties (VLCT)?  

 Hur omfattande är rättighetsskyddet i artikel 18 i Stadgan?  

 Vilken betydelse har ovanstående instrument för rätten att få söka asyl och ge-

nomdrivandet av denna rättighet?  

 Hur ska rätten att få söka asyl tolkas, innefattar den en rätt för flyktingar att få 

tillgång till territoriet?  

 

Därtill kommer jag också att föra ett resonemang de lege ferenda. Frågeställningen 

inom ramen för detta gäller vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka rätten att få söka 

asyl, för det fall att avsaknaden av legala vägar in i Europa inte kan anses vara förenlig 

med folkrätten och EU-rätten.  

 

1.4 Metod  

Det jag har gjort vid författandet av denna uppsats är att först fastställa gällande rätt, för 

att kunna besvara delfrågorna och den huvudsakliga frågeställningen. Vid fastställandet 

av gällande rätt tillämpas folkrättslig metod, respektive EU-rättslig metod, eftersom 

detta är en uppsats i folkrätt och EU-rätt och metod och tolkning av rättskällorna bör 

anpassas efter rättsområdena. Med folkrättslig metod menar jag att jag kommer att utgå 

från reglerna för tolkning av traktater i VCLT. Med EU-rättslig metod menar jag att jag, 

i likhet med EU-domstolen, kommer att utgå ifrån textuell tolkning och teleologisk 

tolkning vid tolkning av EU-rätten. Vidare kommer jag att utgå ifrån rättspraxis, efter-
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som praxis tillmäts stor betydelse inom EU-rätten. Vad gäller praxis från EU-domstolen 

används även Generaladvokatens förslag på avgörande för att få ytterligare vägledning.  

Situationen i Medelhavet används som utgångspunkt för besvarandet av frågeställ-

ningen och i analysen av gällande rätt.  

I analysen av gällande rätt har jag valt att använda Critical Legal Studies (CLS), en 

kritisk rättsteori inom rättsfilosofin, som ett av tre analysverktyg (de andra två analys-

verktygen behandlas längre fram.) Många rättsfilosofer ägnar sig åt att beskriva rättens 

goda egenskaper, exempelvis hur individens frihet skyddas och hur välstånd främjas i 

samhället. De analyserar även hur juridiken åstadkommer rättvisa och rättssäkerhet, 

medan rättsfilosofer inom kritisk rättsteori ifrågasätter om rätten verkligen har dessa 

”goda egenskaper.”
9
 Huvudtesen i CLS handlar om att visa att juridiken i själva verket 

är politik. Förespråkare för CLS anser att andra rättsfilosofer, de som inte är kritiska, 

försöker dölja detta.
10

  CLS syftar därför till att dekonstruera rätten och visa på de un-

derliggande politiska aspekterna. CLS ifrågasätter också de mer liberala rättsfilosofer-

nas syn på juridiken. Vidare har CLS haft visst inflytande inom folkrätten, bl.a. genom 

David Kennedy och Martti Koskenniemi. Kennedy och Koskenniemi har framfört kritik 

mot folkrätten som är tillämplig på frågeställningen.
11

  

CLS används som analysverktyg för att uppnå syftet med uppsatsen, dekonstruera 

rätten och visa på hur de underliggande politiska aspekterna påverkar utgången i kon-

flikten mellan rätten att få söka asyl och statssuveräniteten. Vidare tillämpas de teser 

som CLS driver och den kritik som dess företrädare har riktat mot folkrätten för att visa 

att juridiken som disciplin och folkrättens egenskaper som rättsområde, påverkar ut-

gången i konflikten mellan rätten att söka asyl och statssuveräniteten. Mot bakgrund av 

detta anser jag att CLS är en lämpligare metod att använda jämfört med den traditionella 

rättsdogmatiska metoden, eftersom den sistnämnda inte intar ett lika kritiskt förhåll-

ningssätt till juridiken och saknar det uttalade syftet att visa på det underliggande poli-

tiska aspekterna.  

Det andra analysverktyget utgörs av en tillämpning av Hannah Arendts teori om 

mänskliga rättigheter i den rättsliga kontexten för att visa på de underliggande moraliska 

aspekter som frågeställningen ger upphov till. Jag har valt att använda mig av hennes 

teori för att den tillför ett kritiskt perspektiv, illustrerar tydligt problematiken som gäller 

                                                   
9   Dahlman, Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, s 147.  
10 A a s 150. 
11 Denna kritik presenteras i slutet av kapitel 6.  
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efterlevnaden av mänskliga rättigheter och är kritisk mot hur mänskliga rättigheter kom 

att utvecklas i internationella konventioner. Arendts teori är relevant för uppsatsen efter-

som den illustrerar problematiken som uppkommer angående efterlevnaden av mänskli-

ga rättigheter i praktiken. Min förhoppning är att en tillämpning av hennes teori bidrar 

till en fördjupad analys av gällande rätt, ökad förståelse för den problematik som upp-

kommer angående respekten av mänskliga rättigheter och för hur situationen ser ut för 

de som flyr till Europa idag.  

Det tredje analysverktyget utgörs av en tillämpning av Gregor Nolls förklaringsmo-

dell, vilken representerar två motstående förhållningssätt som stater kan inta angående 

synen på mänskliga rättigheter och efterlevnaden av dessa. De två förhållningssätten 

behandlas eftersom att de söker förklara varför regleringarna (som resulterar i avsakna-

den av legala vägar) har införts och förklara EU:s agerande i asyl- och migrationsrättsli-

ga frågor. Annorlunda uttryckt, valet av förhållningssätt förklarar varför EU och dess 

medlemsländer utnyttjar sin statssuveränitet på det sätt dem gör. Detta, vilket kommer 

att framgå längre fram, har avgörande betydelse för respekten av rätten att få söka asyl. 

 

1.5 Material  

För att fastställa gällande rätt kommer jag att utgå ifrån internationella konventioner, 

travaux préparatoiers (motsvarande förarbeten,) EU-rättslig lagstiftning, rättspraxis från 

internationell fora, doktrin och icke-bindande dokument från UNHCR.   

Angående de internationella konventionerna, har jag valt att utgå från Genèvekon-

ventionen och International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) för att des-

sa konventioner är mest relevanta för frågeställningen, då de har betydelse för rätten att 

söka asyl och tolkningen av denna. Uppsatsen behandlar också FN:s allmänna förklar-

ing om de mänskliga rättigheterna. Genèvekonventionen omnämns ofta som Flykting-

konventionen. Jag kommer att använda mig av denna benämning.  

UNHCR:s  exekutiva kommitté antar slutsatser som bl.a. gäller tolkningen av Flyk-

tingkonventionen. Jag kommer att använda mig av dessa slutsatser för att de har bety-

delse för tolkningen av konventionen.  

Vad gäller Hannah Arendts teori om mänskliga rättigheter utgår jag från hennes bok 

”The Origins of Totalitarianism” för att de resonemang som är relevanta för uppsatsen 

behandlas i bokens nionde kapitel.  
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I det avsnitt som behandlar Nolls förklaringsmodell utgår jag ifrån hans bok ”Negotia-

ting Asylum - The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of 

Deflection.”  

 

1.6 Avgränsning 

Alla människor som är på flykt är inte flyktingar i juridisk mening, dvs. alla uppfyller 

inte flyktingdefinitionen. Jag har dock valt att avgränsa mig till att skriva om de männi-

skor som, vid en individuell asylprövning sannolikt skulle uppfylla flyktingdefinitionen, 

och därmed beviljas asyl och de som skulle beviljas asyl som subsidiärt skyddsbehö-

vande.  

Som nämndes i metodavsnittet, har jag valt att använda mig av dödsfallen i Medel-

havet som utgångspunkt vid besvarandet av frågeställningen och i analysen av gällande 

rätt. Jag bedömer att det är nödvändigt att avgränsa mig till en viss tidsperiod för att det 

ska vara genomförbart att använda som exempel. Uppsatsen belyser därför endast hur 

situationen har sett ut under år 2015. Denna tidsperiod är mest aktuell vilket gör den 

mest lämplig att utgå ifrån vid besvarandet av frågeställningen.   

Uppsatsens ämne och frågeställning aktualiserar flera olika rättsområden. Ett rätts-

område och en rättighet som skulle kunnat behandlas i denna uppsats är internationell 

havsrätt och rätten till liv, med tanke på att situationen i Medelhavet belyses. Jag har 

dock valt att inte behandla detta eftersom det inte är nödvändig för att besvara fråge-

ställningen.  

Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på att besvara den huvudsakliga frågeställningen 

och analysera gällande rätt, varför uppsatsens andra frågeställning som rör vilka åtgär-

der som bör vidtas för att stärka rätten att söka asyl, inte ges lika stort utrymme.  

Det resonemang som kommer att föras de lege ferenda syftar till att diskutera åtgär-

der som innebär att rätten till att söka asyl stärks. Resonemanget syftar inte till att be-

skriva och utreda de praktiska förutsättningarna för att genomföra de föreslagna åtgär-

derna, varför detta inte kommer att behandlas.  

Vidare behandlas den EU-rätt som reglerar mänskliga rättigheter inom EU och den 

reglering inom CEAS som påverkar människors möjligheter att ta sig till Europa för att 

söka asyl. Den reglering som behandlar mänskliga rättigheter inom EU-rätten utgörs av 

Stadgan, rättspraxis från EU-domstolen och de rättigheter som återfinns i Europakon-

ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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(EKMR) ingår i unionsrätten som allmänna principer.
12

 Med anledning av detta har Eu-

ropadomstolens praxis betydelse, vid tolkningen och tillämpningen av EU-rätten. Den 

reglering inom CEAS som påverkar människors möjlighet att ta sig till Europa för att 

utnyttja sin rätt att söka asyl utgörs av Schengensamarbetet, viseringskodexen och 

transportörsansvaret. Jag kommer inte att diskutera innehållet i de olika direktiven som 

utgör CEAS eftersom dessa inte har någon påverkan på möjligheterna att ta sig hit, utan 

först blir relevanta när den sökande lämnat in en ansökan om asyl.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en kort bakgrund till EU och utvecklingen av mänskliga rättigheter 

inom organisationen. Sedan besvaras delfrågorna, först utreds förhållandet mellan EU-

rätten och folkrätten. Därefter följer en redogörelse för gällande rätt utifrån FN:s all-

männa förklaring och Flyktingkonventionen. I avsnitten besvaras delfrågan som gäller 

instrumentet ifråga och dess påverkan på rätten att få söka asyl. Slutligen besvaras del-

frågan hur rätten till att söka asyl ska tolkas. Kapitlet har avgörande betydelse för för-

ståelsen av EU som organisation, regelverket angående internationell flyktingrätt och 

mänskliga rättigheter och tolkningen av rätten att få söka asyl.  

Kapitel 3 behandlar artikel 18 i Stadgan och delfrågan angående vilket skydd artikeln 

ger. För att besvara detta behandlas även rättspraxis från EU-domstolen och Europa-

domstolen. Med anledning av att Stadgan utgör en av rättskällorna inom EU-rätten och 

att rättspraxis tillmäts stor betydelse inom EU har detta tilldelats ett eget kapitel.  

Kapitel 4 behandlar Hannah Arendts teori om mänskliga rättigheter. Den första delen 

av kapitlet utgörs av en redogörelse för hennes teori, framförallt innebörden av pa-

radoxen med mänskliga rättigheter och begreppet ”rätten till rättigheter.” I den andra 

delen av kapitlet tillämpas hennes teori på den situation som uppsatsen behandlar.  

Kapitel 5 innehåller en introduktion till EU:s gemensamma asylsystem. Det är, enligt 

min mening, nödvändigt att ge en bakgrund till CEAS för att kunna förstå systemet 

överhuvudtaget. Därefter behandlas den reglering som medför att det inte finns några 

legala vägar in i Europa och är anledningen till att människor tar sig till Europa irregul-

järt. Avslutningsvis belyses situationen i Medelhavet.  

I kapitel 6 besvaras den huvudsakliga frågeställningen och analyseras utifrån de tre 

analysverktygen. Kapitlet är indelat i sex avsnitt. I det första avsnittet utreds CEAS och 

                                                   
12 Rättigheterna i EKMR ingår i unionsrätten som allmänna principer, enligt artikel 6 (3) i FEU-fördraget.  
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dess förenlighet med FN:s allmänna förklaring. I det andra avsnittet utreds CEAS och 

dess förenlighet med Flyktingkonventionen. I det tredje avsnittet utreds CEAS och dess 

förenlighet med Stadgan. Därefter följer en analys av CEAS och rätten att få söka asyl 

utifrån de två motstående synsätten, i det fjärde avsnittet. Sedan tillämpas CLS teser och 

den kritik som har framförts av Kennedy och Koskenniemi gentemot folkrätten, i det 

femte avsnittet. Tillämpning av Arendts teori integreras löpande. Angående tillämp-

ningen av hennes teori i förhållande till de ovanstående instrument som behandlas i ka-

pitlet, vill jag upplysa läsaren om att teorin endast integreras i förhållande till den all-

männa förklaringen och Flyktingkonventionen (ej Stadgan) för att undvika upprepning-

ar. Eftersom samma aspekter gör sig gällande angående Flyktingkonventionen och 

Stadgan. Slutligen ges en sammanfattning av mina slutsatser och synpunkter, i det sjätte 

avsnittet.  

Kapitel 7 utgörs av ett resonemang de lege ferenda, där förslag på åtgärder för att 

stärka rätten till att söka asyl diskuteras. Vidare diskuteras också hur EU bör hantera 

asylrättsliga frågor.  

Det åttonde och sista kapitlet innehåller en sammanfattning av mina slutsatser och en 

avslutande kommentar.  

 

2 Mänskliga rättigheter inom EU  

2.1 Utvecklingen av mänskliga rättigheter inom EU 

Grundandet av det som kommit att bli EU var en reaktion på de två världskrigen.
13

 

Samarbetet motiverades utifrån två hänsyn, att säkerställa fred och demokratisk utveck-

ling inom Europa och att stärka medlemsstaternas konkurrenskraft på världsmarkna-

den.
14

  

EU:s nuvarande utformning utgörs av Lissabonfördraget som trädde ikraft 2009. Lis-

sabonfördraget utgörs av fördraget om Europeiska unionen (FEU-fördraget) och fördra-

get om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF-fördraget.) Artikel 2 i FEU-fördraget 

anger att unionen ska bygga på följande värden; respekt för människans värdighet, fri-

het, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklu-

sive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Enligt artikel 3 (1) i FEU-fördraget 

ska unionen ha som mål att främja fred, sina värden och folkens välfärd. Enligt artikel 3 

(2) ska unionen erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

                                                   
13 Reichel, Juridisk metodlära, s 110.  
14 A a s 110–111. 
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utan inre gränser. Den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga 

åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggan-

de och bekämpande av brottslighet.    

Statusen för mänskliga rättigheter har förändrats sedan organisationen grundades på 

50-talet.
15

 Ursprungligen var den primära rättskällan för skyddet av mänskliga rättighe-

ter de rättsprinciper som EU-domstolen utvecklat. Sedan har mänskliga rättigheter 

gradvis integrerats i en rad politikområden.
16

 Några viktiga händelser för utvecklingen 

av mänskliga rättigheter inom unionen är antagandet av Stadgan, inrättandet av EU 

Fundamental Rights Agency och möjligheten att enligt artikel 7 i FEU-fördraget vidta 

sanktioner mot en medlemsstat som bryter mot de värden som unionen bygger på enligt 

artikel 2.
17

 I och med att Lissabonfördraget trädde ikraft blev Stadgan bindande, vilket 

har medfört att mänskliga rättigheter har fått en starkare konstitutionell grund inom EU. 

Stadgan har samma status som fördragen. Idag har mänskliga rättigheter en central 

ställning inom EU-rätten
18

 och Stadgan utgör tillsammans med fördragen en del av 

primärrätten.  

I artikel 6 i FEU-fördraget återfinns två rättskällor för mänskliga rättigheter, Stadgan 

och EKMR. EU-domstolen har sedan länge behandlat EKMR som en särskild rättskälla. 

EKMR har fungerat som inspiration för principer om mänskliga rättigheter inom EU. 

Det finns även en tredje rättskälla, de generella rättsprinciperna inom EU-rätten. Dessa 

har utvecklats av EU-domstolen med inspiration från nationella rättstraditioner, EKMR 

och andra internationella överenskommelser som medlemsstaterna har ingått. De gene-

rella rättsprinciperna omfattar även mänskliga rättigheter.
19

  

Reglerna angående mänskliga rättigheter binder organisationen och dess organ i alla 

aktiviteter som de företar. Medlemsstaterna är bundna av dessa regler när de utövar EU-

rätt inom den nationella rätten.
20

 Trots att MR-instrument har antagits har organisatio-

nen kritiserats för att bortse ifrån och underminera mänskliga rättigheter. Denna kritik 

gäller särskilt för områdena asyl- och migration och straffrätt.
21

  

 

 

                                                   
15 Craig and De Búrca, EU Law - Text, Cases, and Materials, s 362.  
16 A a s 362.  
17 A a s 363.  
18 A a s 406. 
19 A a s 362.  
20 A a s 362.  
21 A a s 363.  



17 

 

2.2 Förhållandet mellan EU-rätt och internationell rätt  

EU har i egenskap av juridisk person rättigheter och skyldigheter enligt internationella 

överenskommelser och internationell rätt. Enligt artikel 216 (1) i FEUF-fördraget kan 

EU, under vissa förutsättningar, ingå internationella avtal med ett eller flera tredjeländer 

eller internationella organisationer. När organisationen ingår ett internationellt avtal blir 

det bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna, enligt artikel 216 (2.)  

Sedan Haegemanmålet har EU-domstolen uttalat att när ett internationellt avtal träder 

ikraft utgör det därmed en del av EU-rätten.
22

 Unionens institutioner och medlemssta-

terna blir således bundna av avtalet pga. EU-rätten och inte av internationell rätt. Vidare 

anser domstolen att förhållandet mellan EU-rätten och andra former av internationell 

rätt utgör två skilda rättsordningar.  

I Kadi och Al Barakatmålen behandlas förhållandet mellan å ena sidan EU-rätten och 

internationell rätt och å andra sidan förhållandet mellan EU:s primärrätt och se-

kundärrätt. Omständigheterna var följande. EU hade antagit en rad förordningar för att 

implementera en resolution från säkerhetsrådet som ålade stater att frysa fonder och 

andra finansiella tillgångar för personer och företag som haft direkt eller indirekt haft 

koppling till talibaner, Al-Qaida och Usama Bin Laden.
23

 De klagande hade satts upp på 

FN:s lista över personer som kunde associeras med Bin Laden eller Al-Qaida och mot-

svarande lista inom EU vilket medförde att deras tillgångar frystes.
24

 De klagande fick 

inte veta skälen bakom varför deras tillgångar frystes och fråntogs därmed möjligheten 

att försvara sig mot anklagelserna. Med anledning av detta klagade Kadi och Al Baraka-

at till EU-domstolen. De påtalade att de inte fått ta del av skälen bakom beslutet och inte 

haft någon möjlighet att försvara sig. Klaganden yrkade på att domstolen borde ogiltig-

förklara lagstiftningen som möjliggjort frysningen av deras tillgångar. Som grund för  

yrkandet anfördes huvudsakligen att frysningen utgjorde ett åsidosättande av deras 

grundläggande rättigheter bl.a. rätten att yttra sig och rätten till respekt för den egna 

egendomen.
25

 Domstolen ogiltigförklarade den förordning som EU antagit för att inför-

liva säkerhetsrådets resolution angående frysning av tillgångar med hänvisning till att 

denna utgjorde en kränkning av klagandes rätt till respekt för den egna egendomen.
26

 

Domstolen fann att förordningen stred mot mänskliga rättigheter som utgör en del av de 

                                                   
22 Mål C-181/73 Haegeman p 5.   
23 Förenade målen C- 402/05 P och C-415/05 P, p 16–18.  
24 Förenade målen C- 402/05 P och C-415/05 P, p 31.  
25 Förenade målen C- 402/05 P och C-415/05 P, p 49–50. 
26 Förenade målen C- 402/05 P och C-415/05 P, p 378. 
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allmänna rättsprinciperna och EU:s primärrätt.
27

 Slutsatsen av målen är att ett interna-

tionellt avtal inte kan genomföras i EU-rätten om det strider mot primärrätten.  

Domstolen anförde bl.a. följande som belyser förhållandet mellan EU-rätt och inter-

nationell rätt. Ett internationellt avtal kan inte påverka unionens behörighetsordning 

som fastställts enligt fördragen och därmed EU:s rättsordning.
28

 Enligt fast rättspraxis 

utgör de grundläggande rättigheterna en del av de allmänna rättsprinciperna som dom-

stolen ska säkerställa efterlevnaden av.
29

 Vidare uttalar domstolen att det följer av rätts-

praxis att det är ett krav att iaktta mänskliga rättigheter vid antagandet av EU-rättslig 

lagstiftning för att lagstiftningen ska vara laglig.
30

 Skyldigheter som följer av ett inter-

nationellt avtal kan inte få en sådan verkan att EU-fördragens grundläggande konstitu-

tionella principer undergrävs. Att EU-lagstiftning ska iaktta mänskliga rättigheter för att 

vara lagenlig är en sådan grundläggande princip.
 31

 De grundläggande rättigheterna kan 

således inte underkännas.  

Vad gäller förhållandet mellan EU och Flyktingkonventionen, vilket är av betydelse 

för frågeställningen, kan följande konstateras. EU är inte part till konventionen eftersom 

endast stater kan vara det. Alla EU:s medlemsländer har dock ratificerat Flyktingkon-

ventionen, vilket innebär att de är bundna av den även i nationell rätt. I och med att EU 

har uttalat att CEAS grundas på en fullständig tillämpning av Flyktingkonventionen
32

 är 

medlemsstaterna bundna att respektera konventionen även genom EU-rätten. Detta kan 

jämföras med det tidigare sagda, att när EU ingår internationella avtal blir det en del av 

EU-rätten och binder institutionerna och medlemsstaterna genom EU-rätten och inte den 

internationella rätten. Skillnaden, i det här fallet med Flyktingkonventionen, är att EU 

inte är part till Flyktingkonventionen utan istället uttryckt att CEAS ska grundas på en 

fullständig tillämpning av Flyktingkonventionen.  

Mot bakgrund av Haegemanmålet är min uppfattning att förhållandet mellan EU-

rätten och folkrätten är horisontellt, vilket gör att folkrätten inte är överordnad EU-

rätten. Samspelet och det horisontella förhållandet mellan EU-rätten och Flyktingkon-

ventionen illustreras även av artikel 18 i Stadgan.  

                                                   
27 Förenade målen C- 402/05 P och C-415/05 P, p 283. 
28 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, p 282. 
29 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, p 283. 
30 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, p 284. 
31 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, p 285. 
32 Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions. II A. p 13. 
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I nästa avsnitt behandlas de instrument som är relevanta för rätten att få söka asyl. FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter behandlas först, då denna utgör grun-

den för rätten att få söka asyl. Därefter behandlas Flyktingkonventionen.  

 

2.3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

Den 10 december 1948 antog generalförsamlingen den allmänna förklaringen. Efter 

andra världskriget fanns en vilja inom världssamfundet att förhindra att sådana över-

grepp som skedde under andra världskriget skulle ske igen, genom att träffa en överens-

kommelse på internationell nivå om universella och odelbara rättigheter. FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för detta.
33

 Förklaringen måste 

förstås mot bakgrund av dess historiska kontext. Det är så förklaringen får sin rätta be-

tydelse och funktion. Med det historiska sammanhanget i beaktande, kan den roll som 

mänskliga rättigheter spelar och de teoretiska och praktiska problem som gäller mänsk-

liga rättigheter förstås.
34

 Vidare anser jag att förklaringen visar på betydelsen av mänsk-

liga rättigheter som ett verktyg för att förhindra att allvarliga kränkningar av dessa rät-

tigheter inträffar.  

Syftet med förklaringen var att etablera en gemensam riktlinje för alla stater och alla 

folk att sträva efter och ha i åtanke. Förklaringen definierar vilka de grundläggande 

mänskliga rättigheterna är. Preambeln erkänner alla människors inneboende värde i 

egenskap av människa och att alla människor har lika rättigheter, samt att dessa är obe-

stridliga. Artikel 1 föreskriver att alla människor är födda fria och lika i värde och rät-

tigheter. Artikel 2 fastslår att alla människor har rätt till de rättigheter som återfinns i 

den allmänna förklaringen, utan åtskillnad.  

Artikel 14 (1) stadgar att envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från 

förföljelse. Den allmänna förklaringen är det enda universella dokument som uttryckli-

gen fastslår en rätt till att få söka asyl och åtnjuta skydd mot förföljelse. Processen bak-

om antagandet av artikel 14 visar på hur staterna resonerat kring dess innehåll och på 

svårigheterna att komma överens om detta. Artikelns formulering ändrades flera gånger 

under processen pga. att stater hade synpunkter på vad rätten skulle innehålla.
35

 En rätt 

till asyl erkändes inte eftersom det skulle innebära en skyldighet för staterna att bevilja 

asyl. Detta kan jämföras med rätten att få söka asyl, som inte ifrågasattes under proces-

                                                   
33 Crawford, Brownlie´s Principles of International Law, s 634. 
34 Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, s 262-263.  
35 Gammeltoft-Hansen, European Journal of Migration and Law 2008, s 446.  
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sen, vilket tyder på att det inte fanns någon invändning mot att stater var skyldiga att 

respektera rätten till att få söka asyl.
36

 Angående ovanstående formulering som slutligen 

antogs, skriver Lauterpacht: ”As it happended, a formula was accepted which is artifi-

cial to the point of flippancy.” Lauterpacht anser att detta inte innebär ett förstärkande 

av rätten att få söka asyl.
37

  

Ett exempel som visar på att rätten att få söka asyl är helt beroende av staternas vilja 

och intressen, var staters ovilja att införa en rätt till asyl i Declaration on Territorial 

Asylum och i artikel 14 i allmänna förklaringen. Detta illustrerar intressekonflikten mel-

lan statssuveräniteten och rätten att få söka asyl.   

I och med att dokument som är antagna av FN:s generalförsamling inte är bindande 

uppkommer delfrågan; vilken status har den allmänna förklaringen i folkrätten? Har den 

uppnått bindande status på annat sätt, exempelvis genom att uppfylla rekvisiten för in-

ternationell sedvanerätt eller genom att utgöra en generell rättsprincip enligt artikel 38 

(c) i International Court of Justice (ICJ) stadga?  

Artikel 38 (b) definierar internationell sedvänja som bevis för en allmän praxis, god-

tagen såsom gällande rätt. För att staters handlande ska kunna uppnå status som interna-

tionell sedvana krävs att det ska finnas en allmän praxis och denna ska vara ansedd som 

gällande rätt. Med allmän praxis menas att det krävs att staters handlande ska ha en viss 

grad av allmängiltighet och viss omfattning.
38

 Det kan vara svårt att avgöra när den ni-

vån är uppnådd. Dessutom ska denna vara godtagen såsom gällande rätt, vilket betyder 

att opinio juris ska föreligga.
39

  

Trots att förklaringen inte är bindande har den, indirekt, haft juridisk påverkan. Detta 

ska inte underskattas, enligt Crawford.
40

 Som stöd för att förklaringen haft indirekt be-

tydelse anför Crawford att Europadomstolen och ICJ har använt förklaringen som tolk-

ningsverktyg.
41

 Diskussionen om förklaringen kan anses utgöra internationell sedvane-

rätt har behandlats i doktrin. Liknande argument som Crawford anför, framhålls som 

stöd för att förklaringen utgör sedvanerätt. Ett annat argument som anförs till stöd för 

den uppfattningen är att förklaringen tjänat som utgångspunkt för nyblivna staters kon-

stitutionella dokument.  

                                                   
36  A a s 446.  
37 Lauterpacht, British Year book of International Law 1948, s 374.   
38 Klabbers, International Law, s 26. 
39 A a s 26. 
40 Crawford, Brownlie´s Principles of International Law, s 636. Se United States of America v. Iran p 91 

och Golder mot Storbritannien p 34.  
41 A a s 637. 
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Noll anför följande motargument mot dessa exempel. Vad gäller ICJ, har en internatio-

nell domstol inte befogenhet enligt folkrätten att skapa normer vilket innebär att dom-

stols uttalanden inte är relevanta, såvida den inte ger övertygande argument för att den 

allmänna förklaringen är bindande.
42

 Angående argumentet att stater har skrivit in rät-

tigheter som återfinns i förklaringen i konstitutionella dokument, kan sägas att det finns 

stora variationer på vilket sätt staterna har gjort detta. Vad gäller artikel 14, återfinns 

den enbart i en handfull staters konstitutionella dokument. Dessutom innehåller ofta den 

rätten en rätt till asyl, vilket skiljer sig från rätten att få söka asyl som stadgas i förklar-

ingen. Vidare torde ordalydelsen och innehållet i de olika dokumenten inte uppnå kravet 

på allmän praxis.
43

 Noll hävdar att den allmänna förklaringen inte uppnår rekvisiten 

som krävs för att utgöra internationell sedvanerätt eftersom att det inte når upp till nivån 

allmän praxis. Han anser att detsamma gäller artikel 14, för trots att många stater har 

kodifierat en rätt till asyl i nationell lagstiftning, är inte omfattningen eller innehållet 

tillräckligt enhetligt för att kunna uppfylla rekvisitet.
44

 Nolls slutsats är således att var-

ken den allmänna förklaringen som sådan eller artikel 14 kan anses utgöra bindande 

folkrätt.
45

  

Min uppfattning är att de ovannämnda exemplen tyder på att förklaringen har haft en 

indirekt juridisk påverkan, men trots det känner sig staterna inte tvungna att följa den 

allmänna förklaringen. Allmänna förklaringen kan, enligt min mening, inte anses utgöra 

opinio juris varför internationell sedvanerätt inte föreligger. Vidare anser jag, i likhet 

med Noll, att staters agerande och artikel 14 inte uppnår allmän praxis.  

Då återstår frågan om förklaringen kan anses vara en generell rättsprincip i enlighet 

med artikel 38 (c) i ICJ:s stadga. Det är, enligt Christian Tomuschat, möjligt att argu-

mentera för att den allmänna förklaringen utgör en generell rättsprincip med beaktande 

av att dess betydelse framhållits i resolutioner från internationella konferenser och i re-

solutioner av FN:s generalförsamling. I t.ex. Vienna Declaration and Programme of 

Action där World Conference on Human Rights 23 juni 1993, underströk allmänna för-

klaringens betydelse som en gemensam standard att sträva efter för alla stater och män-

niskor och 2005 års World Summit Outcome som uttalar att den allmänna förklaringen 

utgör en hörnsten för mänskliga rättigheter i världen. Noll anser inte att det är tillräck-

                                                   
42 Noll, Negotiating Asylum - The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of    

Deflection,  s 360–361.  
43 A a s 359–360.  
44 Noll, Negotiating Asylum - The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of    

Deflection, s 359.  
45 A a s 362.  
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ligt att stater betonat allmänna förklaringens betydelse i FN:s generalförsamling. Jag 

instämmer i Nolls bedömning, varför slutsatsen är att den allmänna förklaringen inte 

kan anses utgöra bindande folkrätt.  

Med detta i beaktande, ska delfrågan om allmänna förklaringens betydelse för ge-

nomdrivandet av rätten att få söka asyl besvaras. Den allmänna förklaringen var aldrig 

avsedd att ha bindande juridisk effekt.
46

 Vilken moralisk betydelse förklaringen får be-

ror på i vilken grad staterna ger upp sin statssuveränitet.
47

 För att förklaringen ska vara 

effektiv och ha betydelse i praktiken menar Lauterpacht att det krävs ”public opinion.” 

För att skapa detta är det inte tillräckligt att uttala att den allmänna förklaringen är en 

gemensam riktlinje att sträva efter. Vidare belyser han det faktum att förklaringen inte 

innebär någon begränsning av statssuveräniteten,
48

 vilket innebär att den enskilde inte 

har något att åberopa i förhållandet till staten. Vidare anför Lauterpacht att det inte finns 

några rättigheter om det inte finns motsvarande skyldigheter för staten. Detta är en brist 

i förklaringen.
49

  

Enligt min mening har förklaringen inte någon större betydelse för de som är i behov 

av skydd, eftersom den inte är bindande och det saknas mekanismer för att genomdriva 

rätten. Inte heller förklaringens indirekta juridiska påverkan har någon betydelse för de 

skyddsbehövande och deras rätt att få söka asyl. Förklaringen som sådan har dock en 

moralisk påverkan på stater.
50

 Vidare har många av artiklarna i den allmänna förklar-

ingen senare kommit att skrivas in i olika konventioner
51

 (t.ex. ICCPR och International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) vilka utgör bindande 

folkrätt.  

Mot bakgrund av det ovanstående är min slutsats att förklaringens betydelse framför-

allt ligger i att den uppställer en gemensam riktlinje för vad alla stater och folk bör ha i 

åtanke och sträva efter, dess moraliska påverkan på staterna (även om detta torde variera 

och är beroende av i vilken utsträckning stater är villiga att ge upp sin statssuveränitet) 

och att den utgör grunden för rätten att få söka asyl.  

 

 

 

                                                   
46 Lauterpacht, British Year book of International Law, 1948, s 369.  
47 Lautherpacht, British Year book of International Law, 1948, s 371.  
48 Lauterpacht, British Year book of International Law, 1948, s 372.  
49 Lauterpacht, British Year book of International Law, 1948, s 373.  
50 Smith, Textbook on International Human Rights, s 38.  
51 Gammeltoft-Hansen, European Journal of Migration and Law, 2008, s 441.  
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2.4 Flyktingkonventionen  

Med stöd av artikel 14 i FN:s allmänna förklaring, antogs Flyktingkonventionen. Flyk-

tingkonventionen och 1967 års tilläggsprotokoll är de enda universellt tillämpliga trak-

tater som innehåller ett juridiskt system för flyktingar i behov av internationell skydd,
52

 

varför de är centrala inom den internationella flyktingrätten.  

Från början var konventionen begränsad till att endast ge skydd åt de som flytt på 

grund av händelser som inträffat innan 1 januari 1951 i Europa, eftersom konventionen 

kom till efter andra världskriget. I och med 1967 års tilläggsprotokoll utvidgades kon-

ventionens tillämpningsområde genom att den geografiska begränsningen och tidsbe-

gränsningen togs bort. Konventionen omfattar numera alla människor som är på flykt 

var som helst i världen, utan tidsbegränsning.
53

 I april 2015 var det totalt 142 stater som 

ratificerat Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll.
54

 Konventionen innehåller 

en definition av vem som är flykting och vilket rättsskydd, sociala förmåner och annat 

som den som uppfyller rekvisiten i flyktingdefinitionen bör få från de fördragsslutande 

staterna. Vidare uppställer konventionen under vilka förutsättningar en flykting upphör 

att vara flykting i konventionens mening.
55

 Konventionen innehåller inga bestämmelser 

om hur prövningen av flyktingskap ska gå till utan detta är upp till staterna själva att 

bestämma inom nationell lagstiftning.
56

 Artikel 1 A (2) definierar vem som är en flyk-

ting, den lyder:  

 

” En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin 

ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför 

det land, vari han eller hon är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan 

som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att var 

medborgare i något land, befinner sig utanför det land han eller hon haft sin vanliga vistelseort, 

samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan som nyss sagts, icke önskar återvända dit.”  

 

Artikel 1 A skall läsas tillsammans med artiklarna 1 C–F som anger när en person är 

utesluten från flyktingskap. Principen om non-refoulement är central i Flyktingkonven-

                                                   
52 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrations-

ärenden - Bevis 8, s 112.  
53 A a s 112.  
54 Se  http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html (2016-01-22)  
55 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrations-

ärenden - Bevis 8, s 112. 
56 A a s 21.  

http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
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tionen
57

 och återfinns i artikel 33. Den innebär att en person inte får återsändas till ett 

land där hon fruktar förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Non-refoulement-principen utgör in-

ternationell sedvanerätt vilket innebär att alla stater är bundna av principen.
58

 Följaktli-

gen är det förbjudet att skicka tillbaka en person till ett land där hon riskerar att utsättas 

för tortyr, kroppsstraff eller dödsstraff eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter. Artikel 33 skyddar både flyktingar och asylsökande. Asylsökande är skyd-

dade mot refoulement tills de fått slutligt avslag på sin asylansökan. Principen om non-

refoulement är fastslagen i flera internationella konventioner men dess omfattning varie-

rar i de olika MR-instrumenten.
59

 Artikel 33 (2) i Flyktingkonventionen tillåter undan-

tag från principen i två situationer. När det föreligger skälig anledning att betrakta flyk-

tingen som en fara för asyllandet och när flyktingen genom en lagakraftvunnen dom har 

dömts för ett synnerligen grovt brott och utgör en fara för asyllandet. Detta kan jämföras 

med artikel 3 i Tortyrkonventionen och artikel 3 i EKMR där skyddet mot refoulement 

är absolut och inga undantag är tillåtna.   

Det finns ett antal icke-bindande dokument för vägledning av tolkningen och till-

lämpningen av Flyktingkonventionen, t.ex. UNHCR:s handbok om förfarandet och kri-

terierna för fastställande av flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s riktlinjer (Gui-

delines on International Protection) och UNHCR:s exekutiva kommittés slutsatser (Exe-

cutive Committe Conclusions.) Andra icke-bindande dokument är Declaration on Terri-

torial Asylum och The Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 

1967 Protocol (2001.)   

Asyl som institut befinner sig mellan olika subjekt inom folkrätten.
60

 Trots att institu-

tet är välkänt, finns det ingen definition av begreppet ”asyl” i internationell rätt. Tradi-

tionellt sett har institutet förståtts som en rätt för stater att bevilja asyl, om de önskar, 

genom att utöva sin statssuveränitet.
61

 Beviljandet av asyl anses vara en fredlig handling 

gentemot andra stater som är skyldiga att respektera denna handling. Detta synsätt 

kommer till uttryck i Declaration on Territorial Asylum artikel 1 (1) och Council of Eu-

rope Declaration on Territorial Asylum.  

                                                   
57 A a s 112.  
58 A a s 112. 
59 A a s 112. 
60 Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, s 203. 
61 Gil-Bazo, Refugee Survey Quarterly 2008, s 38.  
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I The Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol som 

antogs 2001 bekräftar 156 länder sitt fortsatta stöd för Flyktingkonventionen som det 

främsta internationella skyddsdokumentet för flyktingar.
62

  Vidare bekräftades också att 

non-refoulement-principen utgör internationell sedvanerätt och att stater inom ramen för 

internationell solidaritet och så kallad ”burden-sharing” ska bereda flyktingar ett bättre 

skydd.
63

  

I Flyktingkonventionen stadgas ingen uttrycklig rätt att få söka asyl men en sådan 

rätt är en förutsättning för att konventionen ska ha betydelse. I och med att syftet med 

konventionen är att de som uppfyller flyktingdefinitionen ska få skydd mot förföljelse i 

en konventionsstat, förutsätter detta att människor också har rätt att söka asyl. Dessutom 

finns det en hänvisning till artikel 14 i den allmänna förklaringen i Flyktingkonventio-

nens preambel.   

Vad gäller tolkningen av Flyktingkonventionen, utgör reglerna för traktattolkning i 

VCLT, särskilt artiklarna 26, 31–31 (3) och 32 utgångspunkten. Enligt artikel 4 VCLT 

ska konventionen inte tillämpas retroaktivt. Flyktingkonventionen tillkom innan VCLT, 

men det utgör inte ett hinder för tillämpning av VCLT eftersom den utgör internationell 

sedvanerätt.
64

 VCLT är därmed tillämplig på Flyktingkonventionen.  

Traktaträtten är baserad på två grundläggande principer. Den ena är att traktat måste 

baseras på samtycke från staten eftersom folkrättsliga förpliktelser
65

 (bortsett ifrån in-

ternationell sedvanerätt) uppkommer i och med att stater väljer att ingå en traktat. Det är 

en följd av att varje stat är suverän och endast staten själv kan skapa sig internationella 

förpliktelser. Den andra grundläggande principen är pacta sunt servanda, vilken har 

kodifierats i artikel 26 i VCLT.  Artikel 31 ”allmän regel om tolkning” har följande ly-

delse:  

 

1. En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens ut-

tryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte.  

2. I sammanhanget ingår vid tolkningen av en traktat, förutom texten inklusive dess 

preambel och bilagor: 

                                                   
62

 Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, s 81, Ministerial Meeting of States Parties, Geneva, Switzerland, 12–13 December 2001.   
63

 Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, s 81, Ministerial Meeting of States Parties, Geneva, Switzerland, 12–13 December 2001. 
64 Noll, Negotiating Asylum - The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of    

Deflection, s 380.  
65 Klabbers, International Law, s 42– 43.  
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a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla parter i samband med traktatens 

ingående; 

b) dokument som upprättats av en eller flera parter i samband med traktatens ingående och god-

tagits av de andra parterna som dokument sammanhörande med traktaten. 

3. Utöver sammanhanget skall hänsyn tagas till: 

a) efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande traktatens tolkning eller tillämp-

ningen av dess bestämmelser;  

b) efterföljande praxis vid traktatens tillämpning, som ådagalägger enighet mellan parterna om 

traktatens tolkning; 

c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet mellan parterna. 

4. Ett uttryck skall tilläggas en speciell mening, om det fastställts att detta var parternas 

avsikt. 

 

Artikel 26 i VCLT fastslår att varje ikraft varande traktat är bindande för dess parter och 

skall ärligt fullgöras av dem. Artikel 31 i VCLT uttrycker att en ärlig tolkning av en 

traktat innebär trohet till dess kontext, ändamål och syfte såväl som ordalydelsen. En 

tolkning av traktattexten som står i strid med eller är oförenlig med kontexten, ändamå-

let och syftet är inte en ärlig tolkning av en traktat. De som tolkar Flyktingkonventionen 

ska således säkerställa att konventionens tillämpning blir effektiv. Med att ärligt fullgö-

ra en traktat menas, enligt International Law Commission (ILC), att tillämpa den tolk-

ning som är förenlig med traktatets sammanhang, syfte och ändamål, om det finns två 

sätt att tolka en traktat på varav det ena sättet är förenligt med traktatet och det andra 

inte är det.
66

 Vidare har ILC uttalat att artikel 31 i enlighet med dess ordalydelse ”all-

män regel för tolkning” måste användas i en tolkningsoperation. Tolkningen ska 

genomföras som en enhet.
67

 I det följande kommer en sådan tolkning att genomföras för 

att besvara delfrågan angående hur Flyktingkonventionen ska tolkas enligt VCLT .  

Flyktingkonventionen är bindande för dess parter och skall fullgöras ärligt av dem i 

enlighet med konventionens gängse mening, sett i sitt sammanhang och mot bakgrund 

av konventionens ändamål och syfte. Inledningsvis bör därför konventionens gängse 

mening fastställas, enligt artikel 31 (1.) Det är fråga om textuell tolkning men det ska 

dock framhållas att den gängse meningen av en traktat ska ses i sitt sammanhang och 

mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte. Traktatets sammanhang, ändamål och 

syfte är avgörande faktorer för att kunna fastställa den gängse meningen. Den artikel i 

                                                   
66 International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission 1966 Vol. II, s 219.    
67 A a s 219– 220.  
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Flyktingkonventionen som är relevant att tolka är artikel 1 A som uppställer rekvisiten 

för att definieras som flykting, enligt konventionens mening. I och med att denna upp-

sats utgår från personer som, vid en individuell asylprövning, sannolikt uppfyller rekvi-

siten i flyktingdefinitionen kommer jag inte att närmare in på artikelns ordalydelse. 

Istället går jag vidare till att utreda och tolka konventionens sammanhang, ändamål och 

syfte.  

Sammanhanget ska dock inte begränsas endast till artikel 1A utan omfatta Flykting-

konventionen som helhet. Flyktingkonventionen tillkom efter andra världskriget för att 

hantera de flyktingströmmar i Europa som världskriget hade förorsakat. I sammanhang-

et vid tolkning av traktater omfattas även traktatets preambel, enligt artikel 31 (2.) I 

Flyktingkonventionens preambel uttalas bl.a. följande; Flyktingkonventionen har anta-

gits av de fördragsslutande parterna med beaktande av FN-stadgan och FN:s allmänna 

förklaring vilka föreskriver att alla människor ska åtnjuta grundläggande rättigheter och 

friheter utan diskriminering. FN har, vid flera tillfällen, uttryckt sin oro över flyktingars 

situation och uppmanat till att säkerställa att dessa rättigheter och friheter ges ett så vid-

sträckt skydd som möjligt. Beviljandet av asyl kan innebära en börda för vissa länder 

och en tillfredsställande lösning på ett problem vars internationella omfattning och ka-

raktär har erkänts av FN, kan inte uppnås utan internationellt samarbete och burden-

sharing.
68

   

Flyktingkonventionen bygger på FN-stadgan och FN:s allmänna förklaring vilket vi-

sar på kopplingen mellan regelverket för mänskliga rättigheter och internationell flyk-

tingrätt. I detta avseende bör även erinras om att en godtagbar tolkning av samman-

hanget även innefattar att tolka flyktingrätten så att den anpassas efter rådande förhål-

landen. 1967 års tilläggsprotokoll där staterna bekräftade sitt stöd för Flyktingkonven-

tionen visar tydligt på denna skyldighet att anpassa tolkningen av flyktingdefinitionen 

till moderna förhållanden.  

Vad gäller Flyktingkonventionens ändamål och syfte kan följande sägas. Även i detta 

sammanhang är preambeln relevant för tolkningen, särskilt de uttalande som gäller att 

FN uppmanar till att säkerställa att dessa rättigheter och friheter ges ett så vidsträckt 

skydd som möjligt och att lösningen på ett problem vars internationella omfattning och 

karaktär har erkänts av FN, inte kan uppnås utan internationellt samarbete och burden-

sharing.  

                                                   
68 Preambeln till The Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol, 2001. 
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För ytterligare stöd för konventionens ändamål och syfte beaktas förarbeten. Av Dr. 

Weis kommentar till förarbetet angående preamblen, framgår att Flyktingkonventionen 

är skapad för att garantera grundläggande rättigheter och friheter åt flyktingar. Weis 

anser att preambeln ger uttryck för att flyktingar inte bara har rätt till rättigheter enligt 

Flyktingkonventionen, utan till alla grundläggande rättigheter och friheter som är er-

kända för alla människor. Angående det faktum att beviljandet av asyl kan innebära en 

större börda för vissa länder exempelvis på grund av sitt geografiska läge, erkänns att 

flyktingströmmar är ett internationellt problem.
69

  

Flyktingkonventionens ändamål och syfte ska därför, enligt mig, förstås som att det 

är att erbjuda ett så vidsträckt skydd som möjligt för dessa rättigheter och friheter samt 

att framhålla vikten av internationellt samarbete och burden-sharing för att lösa det in-

ternationella problem som flyktingströmmar är.  

Vid en tolkning av Flyktingkonventionen med tillämpning av VCLT enligt artikel 26 

och 31–(3) är min slutsats att för att en fördragsslutande part till konventionen ärligt ska 

kunna fullgöra sitt åtagande krävs att denne agerar på ett sätt som innebär att konventio-

nens blir effektiv. Det förutsätter att en tillämpning som ligger i linje med ordalydelsen, 

sammanhanget, ändamålet och syftet ska väljas. Konventionens ändamål och syfte är att 

säkerställa att flyktingar garanteras ett så vidsträckt skydd som möjligt för deras rättig-

heter och friheter. De grundläggande mänskliga rättigheterna gäller även för flyktingar. 

Vidare erkänns att flyktingströmmar är ett internationellt problem och vikten av interna-

tionellt samarbete och burden-sharing framhålls.  

Vad har konventionen för betydelse för genomdrivandet av rätten att få söka asyl? 

Flyktingkonventionen har, som det enda universella traktatet, en central betydelse inom 

den internationella flyktingrätten. Konventionen föreskriver, som tidigare nämnts, rek-

visit för att kunna avgöra vem som är en flykting och vilka rättigheter en flykting har i 

förhållandet till den fördragsslutande staten. Flyktingkonventionen blir dock tillämplig 

först när den sökande har lämnat in en ansökan om asyl och saknar bestämmelser om 

tillgång till en fördragsslutade parts territorium och därmed tillgång till asylprocessen. 

Detta medför att konventionen inte har någon praktisk betydelse för den sökande innan 

hon har lämnat in sin asylansökan och fortfarande befinner sig på flykt. De som befin-

                                                   
69 The Refugee Convention 1951, The Travaux Préparatoires analysed with a commentary by Dr. Paul 
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ner sig på flykt och inte kan få tillgång till ett annat lands territorium för att söka asyl 

hamnar i limbo.
70

  

 

2.5 Tolkning av rätten att få söka asyl   

Rätten att få söka asyl ska läsas tillsammans med artikel 12 i ICCPR som stadgar att alla 

har rätt att lämna ett land, inklusive sitt eget. Denna rättighet innebär att staten inte har 

rätt att hindra medborgarna från att lämna landet.
71

 Det finns dock ingen motsvarande 

skyldighet för en annan stat att tillåta icke-medborgare tillträde till sitt land,
72

 vilket gör 

att rätten att få lämna ett land förlorar sin betydelse, enligt mig. Rätten att få lämna ett 

land (inklusive sitt eget), rätten att söka asyl och åtnjuta skydd mot förföljelse samt 

principen om non-refoulement hör ihop.
73

  

Goodwin-Gill och McAdam anser att rätten att få söka asyl ska tolkas som en pro-

cessuell rättighet dvs. en rätt att inkomma med en ansökan om internationellt skydd, på 

plats i ett annat land eller vid en landsgräns. Rätten att få söka asyl ska dock tolkas mer 

extensivt än att bara omfatta en rätt att inkomma med en asylansökan, den innebär enligt 

Goodwin-Gill och McAdam, en rätt till tillgång till asylprocessen och en rätt att få läm-

na sitt hemland.
74

  Jag använder mig av denna tolkning.  

Tillgång till asylprocessen är direkt kopplad till territoriell suveränitet. Det sätt på 

vilket stater utnyttjar sin statssuveränitet har direkt påverkan för en asylsökandes möj-

ligheter att söka asyl.
75

 Det betyder att rätten att få söka asyl blir illusorisk om stater 

utnyttjar sin statssuveränitet på ett sådant sätt att de uppställer hinder för de asylsökan-

de.
76

 Stater har ingen skyldighet att underlätta inresa till deras territorium men de bör 

inte uppställa hinder som innebär en begränsning av deras jurisdiktion.
77

 Det finns ingen 

rätt till asyl men staterna har en skyldighet att avhålla sig från att hindra människor från 

att utnyttja sin rätt att söka asyl, enligt folkrätten.
78

 UNHCR understryker vikten av att 

säkerställa att asylsökande har tillgång till asylprocessen.
79

   

                                                   
70 Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, s 196. 
71 Goodwin-Gill and McAdam, The Refugee in International Law, s 382. 
72 A a s 382. 
73 A a s 382. 
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78 Goodwin-Gill and Mc Adam, The Refugee in International Law, s 358. 
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Varken Flyktingkonventionen eller artikel 14 i FN:s allmänna förklaring innehåller en 

rätt till att få tillgång till asylprocessen. Följaktligen har ingen av de två instrumenten 

någon inverkan på asylsökandes möjligheter att genomdriva sin rätt söka asyl.  

3 Artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna                             

3.1 Tolkning av artikel 18  

Stadgan innehåller 54 artiklar och är uppdelad i sju kapitel. Stadgan är bindande för 

EU:s institutioner och myndigheter och medlemsstaterna vid implementering och ut-

övande av EU-rätten i nationell rätt. Den kodifierar rättspraxis och syftar till att syn-

liggöra rättigheterna för den enskilde.
80

 Stadgan ska läsas tillsammans med förklaringen 

till Stadgan som hänvisar till rättigheternas ursprung och fungerar som tolkningshjälp.  

Vad gäller tolkning och tillämpning av Stadgan, regleras detta i artikel 51–54. Av artikel 

51 (2) framgår att Stadgan inte innebär någon utvidgning av tillämpningsområdet för 

EU-rätten. För det fall att rättigheter i Stadgan motsvaras av rättigheter i EKMR ska 

rättigheterna i Stadgan ges samma innebörd och räckvidd som i EKMR, enligt artikel 52 

(3.) I förklaringen till Stadgan anges att detsamma gäller praxis från Europadomstolen.  

 I likhet med Flyktingkonventionen föreskrivs ingen uttrycklig rätt att få söka asyl i 

Stadgan. På samma sätt som rätten att få söka asyl är en förutsättning för att Flykting-

konventionen ska ha en poäng, gäller detsamma för artikel 18 varför artikeln behandlas. 

Därtill är artikeln den enda bestämmelse i EU-rätten som rör asylrätten, varför artikeln 

är relevant att behandla.  

Vid en textuell tolkning av artikel 18 är utgångspunkten artikelns ordalydelse. Enligt 

ordalydelsen ska rätten till asyl garanteras med iakttagande av Flyktingkonventionen, 

tilläggsprotokollet och fördragen. Enligt artikel 6 i FEU-fördraget ska unionen erkänna 

de rättigheter som fastställs i Stadgan. Enligt fördraget är EU skyldig att respektera rät-

ten till asyl. Enligt artikel 2 i FEU-fördraget bygger unionen bl.a. på respekt för mänsk-

liga rättigheter.  

Av förklaringen till Stadgan framgår att de personer som har rätt till asyl enligt arti-

kel 18 är tredjelandsmedborgare. EU-medborgare är uteslutna från artikelns tillämp-

ningsområde genom hänvisningen till Protocol on Asylum for Nationals of Member 

States of the European Union.  
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Enligt förklaringen till Stadgan grundas artikel 18 på artikel 78 i FEUF-fördraget, enligt 

vilken unionen är skyldig att iaktta Flyktingkonventionen.
81

 Artikel 78 uppställer målen 

för CEAS. Artikel 78 (1) föreskriver att EU ska utveckla en gemensam politik avseende 

asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status till alla 

tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa prin-

cipen om non-refoulement. Denna politik ska överensstämma med Genèvekonventionen 

av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga 

ställning och med andra tillämpliga fördrag. Ordalydelsen i artikel 18 och förklaringen 

till denna ger uttryck för kopplingen mellan artikeln och CEAS, då artikel 18 är baserad 

på artikel 78 som uppställer målen för CEAS.  

Av ordalydelsen i artikel 18 framgår det inte vem som har rätt till asyl, men det finns 

en rätt till asyl och därmed en motsvarande skyldighet att garantera detta. Gil-Bazo an-

för att ordalydelsen i artikel 18 genom att inte utpeka vem som har rätt till asyl, är ett 

uttryck för det traditionella sättet att se på asyl, dvs. som en rätt för stater att bevilja asyl 

genom utövandet av sin statssuveränitet. Vid en tolkning av förarbetena framkommer 

dock att rätten till asyl ska tolkas som en individuell rättighet för den enskilde. Gil-Bazo 

anser därför att rätten till asyl i Stadgan ska ses som en individuell rättighet och inte 

som en rätt för en stat att utöva sin statssuveränitet på. Vidare argumenterar hon för att 

artikel 18 ska tolkas som en självständig och genomförbar rättighet för den enskilde.
82

 

Denna tolkning får enligt Gil-Bazo stöd av förarbetena, avsikten vid författandet av ar-

tikeln samt Stadgans syfte och kontext.  

Vidare kommer jag även att tillämpa en teleologisk tolkning av artikeln, då denna 

tolkningsmetod tillmäts stor betydelse av EU-domstolen. Vid en teleologisk tolkning av 

artikeln ska dess syfte och ändamål beaktas. Syftet och ändmålet med artikel 18 är att 

garantera rätten till asyl och enligt förarbetena ska rätten till asyl tolkas som en indivi-

duell och genomförbar rättighet för tredjelandsmedborgare. I och med att förklaringen 

till artikel 18 innehåller en hänvisning till artikel 78 anser jag att även denna bör beaktas 

vid en teleologisk tolkning. Artikeln uppställer målen med CEAS, vilket är en fullstän-

dig tillämpning av Flyktingkonventionen och respekt för non-refoulement-principen. En 

förutsättning för att en fullständig tillämpning av konventionen ska anses föreligga är att 

den tillämpas i enlighet med traktaträttens tolkningsregler i VCLT dvs. pacta sunt serv-

anda gäller och konventionen skall fullgöras ärligt. Slutsatsen vid en textuell och telelo-
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gisk tolkning är således att rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av ovanståen-

de instrument och där ingår att Flyktingkonventionen skall fullgöras ärligt.  

Med anledning av att artikeln inte har något materiellt innehåll, utan endast innehål-

ler en hänvisning till Flyktingkonventionen och fördragen, uppkommer delfrågan, hur 

omfattande är skyddet i artikel 18? En rätt till asyl återfinns inte i något instrument på 

internationell nivå och inte heller i något instrument som EU:s medlemsländer är part 

till. Då Stadgan inte syftar till att införa några nya rättigheter, måste vägledning sökas i 

medlemsländernas konstitutionella traditioner för att avgöra artikel 18:s omfattning.
83

 I 

flera av medlemsländernas nationella lagstiftning exempelvis i den tyska, franska och 

spanska återfinns en rätt att beviljas asyl. Förarbetena och medlemsstaternas lagstiftning 

talar, enligt Gil-Bazo, för att artikel 18 är mer långtgående än artikel 14 i FN:s allmänna 

förklaring och ska förstås som en individuell rättighet för en tredjelandsmedborgare att 

beviljas asyl när hon uppfyller kraven för detta, enligt EU-rätten.
84

  

Hänvisningen till Flyktingkonventionen kan ge intryck av att omfattningen av skyd-

det i artikel 18 sammanfaller med konventionen. Flyktingkonventionen reglerar endast 

asyl åt de som uppfyller flyktingdefinitionen. Skyddet i artikel 18 omfattar även subsi-

diärt skyddsbehövande, enligt Skyddsgrundsdirektivet.  

Vad innebär Stadgan för rätten att få söka asyl och genomdrivandet av rätten i prak-

tiken? Att få söka asyl är inget som artikeln nämner. Jag anser därför inte att Stadgan 

stärker den rättigheten. Vidare innebär den inte heller några möjligheter att genomdriva 

rätten att få söka asyl i praktiken.  

Vad gäller rätten till asyl gör jag dock en annan bedömning. Jag anser att Stadgan har 

inneburit att rättigheten har förstärkts eftersom artikel 18 ska tolkas som en individuell 

rättighet för en tredjelandsmedborgare. Tack vare Stadgan blir rätten till asyl rättighets-

baserad vilket, sett ur ett rättighetsperspektiv, innebär en förstärkning av rätten till asyl, 

enligt mig. Detta kan jämföras med den syn på asyl som kommer till uttryck i Declara-

tion on Territorial Asylum, som innebär att beviljandet av asyl ska ses som fredlig och 

humanitär handling som är kopplad till statssuveräniteten, varför detta bör respekteras 

av andra stater. Stadgan är således mer långtgående eftersom rätten till asyl ska tolkas 

som en individuell rättighet och inte bara som ett uttryck för en fredlig och humanitär 

handling. Artikel 18 är även mer långtgående än artikel 14 i FN:s allmänna förklaring. 
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Vidare är Stadgan en av de få instrument som erkänner en rätt till asyl i internationell 

rätt.  

Som nämndes i avsnitt 2.5 hänger rätten att söka asyl ihop med rätten att få lämna ett 

land inklusive sitt eget, rätten att få åtnjuta skydd mot förföljelse i ett annat land och 

non-refoulement-principen. Att Stadgan förstärker rätten till asyl har dock begränsad 

effekt i och med att det är svårt att få tillgång till asylprocessen. Svårigheterna att utnytt-

ja rätten att få söka asyl medför att rätten till asyl snarare framstår som en illusion. För-

stärkandet av rätten till asyl gäller, enligt mig, framförallt i teorin.  

Mot bakgrund av det ovanstående är min slutsats att artikel 18 inte innebär en för-

stärkning av rätten att få söka asyl. Artikeln påverkar inte heller möjligheterna för asyl-

sökande att genomdriva rätten att få söka asyl. Däremot anser jag att artikeln stärker 

rätten till asyl, men för att kunna åtnjuta rätten till asyl krävs att den asylsökande tar sig 

till EU för att ge in en asylansökan, vilket är väldigt svårt pga. avsaknaden av legala 

vägar. Det föreligger således en normkonflikt mellan Stadgan som utgör primärrätt och 

regleringarna i CEAS som utgör sekundärrätt.  

Nästa avsnitt behandlar praxis från EU-domstolen som berör artikeln 18 och praxis 

från Europadomstolen, för att få ytterligare vägledning angående artikel 18:s omfatt-

ning.  

 

3.2 Rättspraxis från EU-domstolen   

3.2.1 De förenade målen N.S. mot Secretary of State for the Home Department (C- 

411/10) och M.E. m.fl. mot Refugee Applications Commissioner and Minister for Jus-

tice, Equality and Law Reform ( C- 493/10)  

Mål C-411/10 handlar om huruvida en överföring av N.S. till Grekland, enligt Dublin-

förordningen, är förenlig med Stadgan, Flyktingkonventionen och EKMR. Dublinför-

ordningen innehåller kriterier och mekanismer för att avgöra vilket land som är ansva-

rigt för att pröva en asylansökan. I det här målet var Grekland ansvarigt för att pröva 

ansökan enligt Dublinförordningen. N.S. åberopade att det fanns risk för att hans rättig-

heter enligt unionsrätten, EKMR och Flyktingkonventionen skulle åsidosättas vid en 

överföring till Grekland.
85

 Vidare anförde han att skyddet i Stadgan är överordnat och 
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mer långtgående än skyddet i artikel 3 i EKMR.
86

 Tre av de sju tolkningsfrågorna som 

ställts till EU-domstolen är av intresse att behandla här.  

Den ena frågan gällde om en medlemsstats skyldighet att iaktta de grundläggande 

rättigheter som är erkända principer inom EU, inklusive artikel 18 i Stadgan, är uppfylld 

när medlemsstaten ifråga överför en person till den ansvariga staten, oavsett hur situa-

tionen ser ut i den ansvariga staten.
87

 Den andra frågan gällde om en medlemsstat är 

skyldig enligt unionsrätten att överta ansvaret för en asylansökan, när en överföring till 

den ansvariga staten enligt Dublinförordningen innebär en risk för att den asylsökandes 

grundläggande rättigheter kränks, särskilt artikel 1 (mänsklig värdighet,) 4 (förbud mot 

tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling,) 18 (rätt till asyl,) 

19 (2) ( ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper risk 

att utsättas för dödsstraff, tortyr, eller andra former av omänsklig eller förnedrande be-

straffning eller behandling) och/eller 47 (rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opar-

tisk domstol) i Stadgan.
88

 Den tredje frågan gällde om en person som Dublinförordning-

en är tillämplig på, åtnjuter ett vidare skydd enligt unionsrättens principer särskilt artik-

larna 1, 18 och 47 i Stadgan jämfört med EKMR.
89

  

Mål C-493/10 gällde fem stycken asylsökande som alla passerat Grekland utan att 

söka asyl och sedan rest vidare till Irland, där de sökt asyl.
90

 Med anledning av att de 

tidigare varit i Grekland inleddes ett Dublinförfarande. Alla fem motsatte sig dock över-

föring till Grekland för att förfarandet och villkoren för asylsökande var olämpliga, var-

för Irland borde utnyttja möjligheten i artikel 3 (2) i Dublinförordningen och överta an-

svaret för prövningen av deras asylansökan.
91

  

Den nationella domstolen valde att ställa följande två tolkningsfrågor till EU-

domstolen: Är den överförande medlemsstaten skyldig att bedöma huruvida den motta-

gande staten uppfyller kraven enligt artikel 18 i Stadgan och direktiven inom CEAS? 

Om svaret på denna fråga är ja och den mottagande staten inte uppfyller kraven enligt 

unionsrättslig lagstiftning, är den överförande staten skyldig att överta ansvaret för att 

pröva asylansökningarna?
92
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Domstolen behandlar den första och andra tolkningsfrågan i målet angående N.S. och 

båda tolkningsfrågorna i målet angående M.E. m.fl., tillsammans. I sitt svar på dessa 

frågor inleder domstolen med att konstatera att CEAS grundas på en fullständig och 

total tillämpning av Flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.
93

 CEAS 

har utformats i en kontext där det finns fog att anta att de deltagande medlemsstaterna 

respekterar de grundläggande rättigheterna, inklusive Flyktingkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll och EKMR.
94

 Därför presumeras att den behandling som en asylsö-

kande får överensstämmer med Stadgan, Flyktingkonventionen och EKMR.
95

 Denna 

presumtion kan dock brytas.
96

 Om det finns anledning att hysa allvarliga farhågor om 

att det föreligger brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren som skulle innebära 

omänsklig eller förnedrande behandling, i den mening som avses i artikel 4 i Stadgan, är 

det inte förenligt med nyssnämnda artikel att den mottagande staten överför den sökan-

de till den ansvariga staten.
97

  

Angående den tredje frågan i målet angående N.S., om skyddet i Stadgan är mer 

långtgående än artikel 3 i EKMR, anser domstolen att artikel 1, 18 och 47 i Stadgan inte 

föranleder någon annat svar än det som getts på de övriga frågorna som ställts till dom-

stolen.
98

  

Generaladvokaten förslår följande svar på tolkningsfrågan angående förhållandet 

mellan Stadgan och EKMR, i sitt förslag på avgörande: I enlighet med artikel 52 (3) får 

skyddet i Stadgan inte vara mindre omfattandet än det som garanteras i EKMR, vid 

överlappning av rättigheter i de två instrumenten. Skyddets omfattning och räckvidd har 

preciserats i Europadomstolens praxis, varför denna praxis ska tillmätas särskild bety-

delse och stor tyngd vid EU-domstolens tillämpning av motsvarande bestämmelser i 

Stadgan.
99

  

Jag anser att tolkningsfrågan angående om en medlemsstats skyldighet att iaktta uni-

onsrätten och EKMR är uppfylld oavsett de rådande förhållandena i Grekland, är en 

motiverad fråga att ställa. Med beaktande av att artikel 18 ska tolkas som en genomför-

bar rättighet för den enskilde anser jag att det förutsätter en bedömning från den överfö-

rande staten huruvida detta är möjligt i den ansvariga staten. Enligt mig borde Storbri-
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tannien vara skyldig enligt Stadgan, Flyktingkonventionen och EKMR att inte överföra 

en asylsökande till Grekland om det finns en risk för att de asylsökandes rätt till asyl 

kränks. Jag anser att det hade varit möjligt för domstolen att resonera utifrån hur de un-

dermåliga förhållandena i Grekland påverkar efterlevnaden av N.S. rätt till asyl enligt 

artikel 18. Den Heijer anför att artikel 18 gör klart att mottagningsförhållanden i med-

lemsländerna och gemensamma kriterier för fastställande av skyddsbehov, inte bara 

handlar om att minska risken för sekundära förflyttningar inom unionen, utan bör säker-

ställa att de som kommer till EU får möjlighet att bygga upp ett liv här.
100

 Med beaktan-

de av att det är en känslig fråga förstår jag att det är lättare för domstolen att basera av-

görandet på artikel 4 i Stadgan istället.  

Jag anser att domstolen gör en ändamålstolkning av CEAS och dess syfte. Domstolen 

fäster större vikt vid syftet bakom CEAS och genomförandet av ett område med ”frihet, 

säkerhet och rättvisa” än syftet med internationell flyktingrätt, Stadgan och säkerstäl-

landet av att dessa regler efterlevs, enligt mig. Vidare anser jag att domstolen utgår ifrån 

medlemsstatens perspektiv i de här avgörandena. Målen visar på att presumtionen att 

alla EU-länder uppfyller relevant lagstiftning kan brytas, trots detta anser jag att avgö-

randet visar på att presumtionen är stark.  

Jag ställer mig dock kritisk till att domstolen inte besvarar frågan om skyddet i arti-

kel 4 i Stadgan är mer omfattande än skyddet i artikel 3 i EKMR. Det framgår av artikel 

52 (3) i Stadgan, att i den mån rättigheter i Stadgan och EKMR överlappar ska rättighe-

terna i Stadgan ges samma räckvidd och innehåll som i EKMR. Domstolen borde därför 

valt Generaladvokatens förslag på avgörande i denna fråga eftersom det ovanstående 

framgår av dennes förslag. Jag anser att hade varit ett bättre och tydligare svar.  

 

3.2.2 Mål C-528/11 Zuheyr Frayeh Halaf mot Darzhavna agentsia za bezhantsite pri 

Ministerskia savet  

I mål C-528/11 begärde den bulgariska myndigheten
101

 ett förhandsavgörande angående 

tolkningen av artikel 3 (2) i Dublinförordningen och artikel 18, 41 och 47 i Stadgan. 

Omständigheterna i målet var följande. Halaf ansökte om asyl i Bulgarien 2010. Han 

hade dock ansökt om asyl i Grekland 2008.
102

  Den bulgariska myndigheten skickade 

därför en förfrågan till grekiska myndigheter om att överta ansvaret för asylansökan 
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enligt Dublinförordningen. Förfrågan besvarades inte inom föreskriven tid vilket med-

för att Grekland anses godta övertagandet.
103

 Den bulgariska myndigheten fattade däref-

ter beslut om att inte pröva hans asylansökan och överföra Halaf till Grekland.
104

 Halaf 

överklagade detta beslut och yrkade att domstolen skulle upphäva beslutet och förplikti-

ga den bulgariska myndigheten att inleda en asylprövning. Som grund för sitt yrkade 

anförde Halaf att UNHCR uppmanat europeiska regeringar att upphöra med överföring-

ar av asylsökande till Grekland.
105

 I målet behandlas fyra tolkningsfrågor, varav två är 

av intresse att behandla här.  

Den första frågan gällde om artikel 3 (2) i Dublinförordningen ska tolkas så att en 

medlemsstat får överta ansvaret för den sökandes asylansökan, trots att den sökandes 

situation inte föranleder en tillämpning av den humanitära klausulen och att den ansva-

riga myndigheten inte har besvarat förfrågan om övertagande.
106

 Artikel 3 (2) är ett un-

dantag från huvudregeln att den ansvariga staten för att pröva en asylansökan är den 

som utpekats enligt Dublinförordningens kriterier och mekanismer. Artikeln innebär en 

möjlighet för en medlemsstat att pröva en asylansökan trots att den inte är ansvarig för 

att göra detta. Domstolen svarar att det framgår klart av ordalydelsen i artikel 3 (2) att 

en medlemsstats befogenhet att pröva en asylansökan trots att det inte föreligger en 

skyldighet att göra detta, inte är föremål för några särskilda villkor.
107

 Det faktum att 

den ansvariga medlemsstaten inte har besvarat den nationella myndighetens förfrågan 

har ingen påverkan på den andra medlemsstatens möjlighet att pröva asylansökan, med 

stöd av artikel 3 (2.)
108

  

Den andra frågan gällde artikel 18 och syftade till att få klarhet i artikelns innebörd. 

Frågan var, vad avses med rätt till asyl enligt artikel 18 i Stadgan jämförd med artikel 

53 i Stadgan samt artikel 2 c och skäl 12 i Dublinförordningen.
109

 Frågan byggde på 

antagandet att en medlemsstats prövning av asylansökan enligt artikel 3 (2) förutsätter 

att det kan visas att den stat som är ansvarig enligt Dublinförordningen, inte respekterar 

den rätt till asyl som garanteras den asylsökande, enligt artikel 18 i Stadgan. Domstolen 

svarar att med hänsyn till svaret på den första frågan (att utövandet av den möjlighet en 
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106 Mål C-528/11 Halaf, p 25. 
107 Mål C-528/11 Halaf, p 36.  
108 Mål C-528/11 Halaf, p 38. 
109 Mål C-528/11 Halaf, p 25. 



38 

 

medlemsstat har att pröva en asylansökan med stöd av artikel 3 (2) inte är föremål för 

några villkor) saknas det anledning att besvara den andra frågan.
110

  

Det finns inget förslag på avgörande från Generaladvokaten, då målet avgjordes utan 

detta.  

Eftersom domstolen återigen väljer att avstå från möjligheten att klargöra artikel 18:s 

betydelse blir det tydligt att domstolen inte vill avgöra den här frågan.  Jag anser dock 

att det vore önskvärt om domstolen klargör artikelns betydelse, eftersom det torde vara 

av vikt för rättsutvecklingen och för nationella domstolar att EU-domstolen klargör det-

ta. Domstolen hade förslagsvis kunnat föra samma resonemang som i målet angående 

N.S. och målet angående M.E. m.fl. dvs. att en medlemsstat kan presumera att den be-

handling en asylsökande får i ett annat medlemsland, är i överensstämmelse med EU-

rätt och EKMR men att denna presumtion kan brytas om det finns anledning att hysa 

allvarliga farhågor om att det föreligger brister i asylförfarandet och mottagningsvillko-

ren som skulle innebära omänsklig eller förnedrande behandling, i den mening som av-

ses i artikel 4 i Stadgan.  

Domstolens resonemang i de mål som behandlats ovan, ger tydligt uttryck för hur 

CEAS ska förstås genom att domstolen framhåller att CEAS grundas på en fullständig 

och total tillämpning av Flyktingkonventionen och att det finns en presumtion för att 

medlemsstaterna lever upp till unionsrätten och EKMR. Jag anser att domstolen fram-

förallt baserar avgörandena på en ändamålstolkning, vilket är karaktäristiskt för EU-

domstolen.  

 

3.3 Europadomstolens praxis  

Målet Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien gällde elva somalier och 13 eritreaner som försökte 

ta sig från Libyen till Italien över Medelhavet.
111

 De klagande stoppades dock av itali-

ensk polis och kustbevakning vilka, med stöd av ett bilateralt avtal mellan Libyen och 

Italien, återförde de klagande tillbaka till Libyen, utan att de fått tillgång till en rättssä-

ker asylprocess.
112

 De klagande anförde att återsändandet till Libyen innebar en kränk-

ning av artikel 3 (förbud mot tortyr), artikel 4 i det fjärde tilläggsprotokollet (förbud mot 

kollektiv utvisning av utlänningar) och artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel.)
113

  

                                                   
110 Mål C-528/11 Halaf, p 42. 
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Med beaktande av den rådande situationen för asylsökande i Libyen fann Europadom-

stolen att det fanns en verklig risk för att de klagande skulle utsättas för skyddsgrundan-

de behandling enligt artikel 3.
114

 Domstolen fann även att det fanns en verklig risk för 

att de klagande skulle utsättas för skyddsgrundande behandling enligt artikel 3 i förhål-

lande till deras hemländer.
115

  

Angående frågan om artikel 4 i det fjärde tilläggsprotokollet, är tillämplig vid avvis-

ningar som sker utanför det nationella territoriet för domstolen en, enligt mig, relevant 

argumentation varför denna kommer att belysas. Domstolen gör en traktattolkning av 

artikeln med stöd av reglerna i VCLT och domstolens tidigare rättspraxis.
116

I och med 

att artikelns syfte ska beaktas enligt VCLT, gör domstolen detta.  Efter en genomgång 

av tidigare rättspraxis konstaterar domstolen att syftet med artikel 4 i fjärde tilläggspro-

tokollet är att förhindra att stater kollektivt avvisar tredjelandsmedborgare, utan att deras 

personliga omständigheter har utretts och förhindra att den som avvisas inte får möjlig-

het att påtala ett avvisande inför relevant myndighet.
117

 Domstolen belyser det faktum 

att det var länge sedan artikeln tillkom. Sedan dess har migrationsströmmarna till Euro-

pa ökat och en stor del sker via Medelhavet. Om artikel 4 endast är tillämplig inom en 

fördragsslutande parts nationella territorium, skulle detta innebära att artikeln inte är 

tillämplig i en situation som utgör en betydande del av de pågående migrationsström-

marna. Artikel 4 skulle i sådant fall inte vara effektiv i dessa situationer vars förekomst 

ökar. Det skulle resultera i att de som färdats över Medelhavet och inte sällan riskerat 

sitt liv, men inte hunnit komma fram till en stats territorium, fråntas möjligheten att få 

sina personliga omständigheter utredda innan de avvisas, till skillnad från de som fär-

dats landvägen.
118

  

Jag anser att denna argumentation skiljer sig från EU-domstolens argumentation i 

målen som behandlats ovan, då Europadomstolen ser till syftet med bestämmelsen och 

försöker förverkliga detta. Europadomstolens rättstillämpning innebär att rättigheten i 

konventionen får effektivt genomslag i praktiken för de klagande.  Angående artikel 13, 

anför domstolen att de klagande inte fått möjlighet till en process för att utredda deras 

identitet och personliga omständigheter, innan de skickades tillbaka Libyen.
119

 Klagan-

den fråntogs också möjligheterna att inkomma med klagomål angående de kränkningar 
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som skett av artikel 3 och artikel 4 i fjärde tilläggsprotokollet och deras möjlighet att 

inkomma men en asylansökan.
120

  

Av målet följer att EU:s medlemsländer har en skyldighet att säkerställa att asylsö-

kande får tillgång till asylförfarandet och en rättvis asylprocess, även utanför sitt territo-

rium. En tillämpning av denna slutsats i förhållande till CEAS resulterar i att det finns 

stöd för att ifrågasätta lagligheten i regleringarna i CEAS, då dessa begränsar asylsö-

kandes tillgång till territoriet och därmed asylprocessen.  

Målet Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien är, enligt min mening, ett betydelsefullt avgöran-

de för de som försöker ta sig till Europa för att söka asyl då Europadomstolen klart och 

tydligt fastslår att asylsökande som befinner sig ute på Medelhavet är skyddade mot 

skyddsgrundande behandling enligt artikel 3 och artikel 4 i fjärde tilläggsprotokollet och 

har rätt till ett effektivt rättsmedel enligt EKMR, varför de italienska myndigheternas 

agerande stred mot konventionen.  

Enligt väletablerad rättspraxis från Europadomstolen kan det faktum att asylsökande 

befinner sig i en utsatt situation medföra att särskild uppmärksamhet ges åt detta, vid 

tolkningen och tillämpningen av mänskliga rättigheter.
121

  

 

3.4 Slutsatser och sammanfattande synpunkter  

Vid en jämförelse mellan artikel 18 i Stadgan, artikel 14 i den allmänna förklaringen 

och Flyktingkonventionen har jag kommit fram till följande. Den uppenbara skillnaden 

är att Stadgan och Flyktingkonventionen är juridiskt bindande, jämfört med den allmän-

na förklaringen. Skillnaden mellan Flyktingkonventionen och Stadgan (och allmänna 

förklaringen) är att rätten till asyl framstår som starkare i Stadgan, eftersom att rätten till 

asyl i Stadgan utgör en självständig rättighet. Stadgan är mer långtgående än både den 

allmänna förklaringen och Flyktingkonventionen eftersom att rätten till asyl ska ses som 

en individuell rättighet och vara genomförbar.  

Praxis från EU-domstolen angående artikel 18 ger inte någon vägledning vad gäller 

artikelns tolkning och tillämpning. I och med att EU-domstolen ska beakta Europadom-

stolens praxis vid tillämpningen av Stadgan, torde det finnas utrymme för EU-

domstolen att, likt Europadomstolen i Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien, tillämpa artikel 18 i 

Stadgan på ett sätt som innebär att rätten till asyl ses i ljuset av den rådande situationen 
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för flyktingar, förverkligar dess syfte och säkerställer att rättigheten får genomslag i 

praktiken.  

Sammanfattningsvis har denna redogörelse för gällande rätt i kapitel 2 och 3 resulte-

rat i följande slutsatser. Rätten att få söka asyl är, enligt min mening, inte särskilt stark 

eftersom den endast kommer till uttryck i FN:s allmänna förklaring (som inte är bindan-

de) och är beroende av hur stater utövar sin statssuveränitet. Av de tre instrumenten som 

behandlats är skyddet i Stadgan det starkaste eftersom det innehåller en individuell, 

självständig och genomförbar rättighet, men rätten till asyl i Stadgan framstår som illu-

sorisk på grund av avsaknaden av legala vägar. Hur artikel 18 ska tolkas och tillämpas 

beror också mycket på EU-domstolen. Det vore önskvärt om EU-domstolen klargör 

rättsläget. Det är dock viktigt att framhålla att detta är sett utifrån ett europeiskt perspek-

tiv, då Stadgan inte är tillämplig utanför EU.   

 

4 Hannah Arendts teori om mänskliga rättigheter   

4.1 Paradoxen med mänskliga rättigheter och ”rätten till rättigheter”  

I och med införandet av The Declaration of the Rights of Man (deklarationer om mänsk-

liga rättigheter) i slutet på 1700-talet,
122

 blev människan den ursprungliga källan till 

juridiken.
123

 Med anledning av detta ansågs det inte nödvändigt att inrätta en institution 

som kunde garantera dessa rättigheter, eftersom människan själv var ursprunget till rät-

ten.
124

 Proklamerandet av mänskliga rättigheter syftade också till att erbjuda skydd åt 

människor som inte kunde få skydd av sitt hemland, enligt Arendt.
125

  

Mänskliga rättigheter definierades som oförytterliga för att de skulle vara oberoende 

av stater. Sedan visade det sig att så inte var fallet. När en person förlorat sitt hemlands 

beskydd och behövde falla tillbaka på de här grundläggande mänskliga rättigheterna, 

fanns ingen institution som kunde garantera dessa rättigheter.
126

 När en person behöver 

sina mänskliga rättigheter som mest, finns det ingen som garantera henne de. I praktiken 

blev dessa rättigheter inte möjliga att genomdriva för de människor som inte var med-

borgare i en stat.
127

  Detta är paradoxen med mänskliga rättigheter.  

Arendt beskriver förlusten av mänskliga rättigheter som en förlust av följande. Den 

första förlust som drabbar de som tvingats fly från sitt hemland, är just förlusten av sitt 
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hem.
128

 Med hem menar Arendt hela den sociala kontext som de föddes i och den plats 

som de har etablerat som sin i den här världen.
129

 Förlusten utgörs inte bara av detta, 

utan det handlar också om svårigheten att hitta ett nytt hem. Det finns ingenstans de kan 

ta vägen utan att mötas av restriktioner eftersom att det inte finns någon plats på jorden 

som inte tillhör någon stat. I och med att världen är organiserad i nationalstater och alla 

har sitt territorium. Det finns inget land där de kan integreras, inget territorium där det 

kan hitta en ny plats åt dem själva.
130

 När de hamnat utanför en stat, har de därigenom 

hamnat utanför hela systemet med alla stater. Bara i en värld som är organiserad på det 

här sättet kan förlusten av sitt hem och sin politiska status sammanfalla med uteslut-

ningen från mänskligheten som sådan.
131

 Den andra förlusten utgörs av skyddet från sitt 

hemland.
132

   

För att illustrera konceptet med mänskliga rättigheter gör Arendt en jämförelse mel-

lan en statslös person och en person som begått ett brott. Hon anser att det är lättare att 

frånta en statslös person sin status än en brottsling.
133

 För en person som har begått ett 

brott och döms till fängelse och därmed förlorar sin rätt till frihet, innebär inte frihetsbe-

rövandet att denne blir ”rättslös,” enligt Arendt. Det finns fortfarande en möjlighet för 

exempelvis brottslingar att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, även om det kan vara svå-

rare. Detsamma gäller inte för flyktingar, de är ”rättslösa.” Denna rättslöshet består i att 

flyktingarna inte längre tillhör samhället överhuvudtaget.
134

  

Arendt anser att det finns faror med detta, som om de dras till sin spets, innebär att de 

här personernas liv är hotade. Om de kan anses ”överflödiga” och ingen känns vid dem 

kan det innebära att deras liv är hotat. I det här sammanhanget tar Arendt nazisterna som 

exempel. Innan förintelsen hade nazisterna försäkrat sig om att ingen skulle bry sig om 

de här personerna. De fråntog judarna deras juridiska status och avskilde dem från värl-

den genom att t.ex. tvinga dem att bo i ghetton osv.
135

 Arendts poäng är att ”rättslöshet” 

föregick stadiet där dessa människors rätt till liv utmanades.
136

 Annorlunda uttryckt, 

dessa människor gjordes ”rättslösa” innan deras liv hotades.   
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Förlusten av mänskliga rättigheter kan således fastställas genom att besvara frågan om 

det är mer fördelaktigt att begå ett brott. Om personens rättsliga ställning skulle förbätt-

ras genom att begå ett brott, innebär det att hon har berövats sina mänskliga rättigheter. 

Att begå en kriminell handling blir det bästa sättet att uppnå jämlikhet i förhållande till 

andra människor, trots att detta innebär att blir erkänd som en person som avvikit från 

normen.
137

  

Förlusten av mänskliga rättigheter manifesteras först och främst genom avsaknaden 

av en plats i världen där ens handlingar blir effektiva och ens åsikter har betydelse.
138

 

Till detta hör att Arendt, i likhet med Aristoteles, ansåg att människan är en politisk 

varelse som per definition lever i och är en del av ett samhälle. Det viktigaste för män-

niskan är att delta i samhället. En förutsättning för att kunna göra detta är att ens åsikter 

spelar roll och att ens handlingar är effektiva. När det inte längre är för handen anser 

Arendt att detta utgör en förlust av det mest essentiella i ett mänskligt liv.
139

  

Det ovanstående beskriver situationen för de som berövats sina mänskliga rättigheter, 

enligt Arendt. De är inte berövade rätten till frihet eller rätten till åsiktsfrihet, utan de 

berövas ”the right to action” och ”the right to an opinion.”
140

 Rätten till rättigheter inne-

bär en rätt att leva i ett sammanhang där en bedöms utifrån sina handlingar och åsikter 

samt att få tillhöra ett organiserat samhälle.
141

 Rätten till rättigheter är den mest grund-

läggande rättigheten. Det är en rättighet i sig som måste värnas, enligt Arendt. Proble-

met för flyktingar är inte att de fråntagits en specifik rättighet, utan det är förlusten av 

ett samhälle som kan garantera dem rättigheter överhuvudtaget.
142

  

En människa kan förlora alla så kallade mänskliga rättigheter utan att förlora essen-

sen som människa, människans värdighet. Det paradoxala i förlusten av mänskliga rät-

tigheter är att den förlusten sammanfaller med när en person bara är ”människa.” Med 

människa menar Arendt när en person bara är människa och inte har något jobb, inget 

medborgarskap, ingen åsikt som räknas och inget som identifierar henne med något.
143

 

När en person bara kan anses vara människa borde de mänskliga rättigheterna bli till-

lämpliga, inte gå förlorade. Om en person har förlorat sin politiska status borde hon, 

enligt de mänskliga rättigheterna som definierats som inneboende och oförytterliga, 
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befinna sig i exakt den situation som de mänskliga rättigheterna tar sikte på. Fallet är 

dock det motsatta. När en människa har förlorat alla andra kvalitéer förutom att vara just 

människa slutar andra att behandla henne som en medmänniska.
144

 Arendt anser att fa-

ran med det ökade antalet människor som befinner sig i den här situationen är att det 

hotar det politiska livet.
145

  

Arendt anser att nationalstaten inte kan existera när principen om likhet inför lagen 

inte upprätthålls. Principen om likhet inför lagen i den här kontexten ska förstås som att 

staten inte kan existera om inte alla människor betraktas som jämlika. I det här sam-

manhanget använder Arendt oförmågan att behandla statslösa som rättssubjekt, som 

exempel.
146

  

 

4.2 Tillämpning av Arendts teori  

I den rådande situationen där stater som exempelvis Syrien, Irak, Afghanistan och Eri-

trea inte har vilja och/eller förmåga att garantera sina medborgares säkerhet och grund-

läggande mänskliga rättigheter, behöver deras medborgare kunna utnyttja sin rätt att få 

söka asyl och åtnjuta en fristad i ett annat land.  

CEAS begränsar möjligheterna att ta sig till EU och därmed möjligheterna att utnytt-

ja rätten att få söka asyl. Avsaknaden av legala vägar tvingar människor att ta sig hit 

irreguljärt vilket inte sällan innebär att de tvingas ta hjälp av människosmugglare och 

riskera sitt liv på Medelhavet. De som flyr till Europa är i stort behov av att åberopa 

sina mänskliga rättigheter men hindras från att göra detta. När de här människorna be-

höver sina mänskliga rättigheter som mest, då är de väldigt svåra att realisera i prakti-

ken. När de behöver falla tillbaka på den grundläggande rättigheten att söka asyl finns 

det ingen som kan garantera detta, (paradoxen med mänskliga rättigheter.)  

Begreppet ”rätten till rättigheter” ska tolkas som en persons rätt att få tillhöra ett 

samhälle och få möjlighet att realisera sina rättigheter. Jag anser att detta sammanfaller 

med internationellt skydd och dess syfte (att erbjuda skydd mot förföljelse och garantera 

de rättigheter som framgår av Flyktingkonventionen.) Om en stat ger skydd mot förföl-

jelse kan dessa människor realisera sina rättigheter i ett annat land, men istället möter de 

stora svårigheter att inkluderas i ett nytt samhälle. Svårigheterna att utnyttja rätten att få 

söka asyl medför att möjligheterna att beviljas asyl och realisera sina rättigheter i ett 
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annat land, utesluts. CEAS innebär, enligt min mening, att syftet med internationellt 

skydd inte kan förverkligas för dessa personer. Jag anser att det är problematiskt efter-

som migrationsrätt, till skillnad från andra rättsområden, kan handla om liv eller död.  

I sammanhanget bör erinras om att dessa människor har tvingats lämna sitt hem, kan-

ske också sin familj, vänner, arbete och ge upp sina drömmar bara för att de ville över-

leva och få leva i trygghet i ett annat land. De kanske redan har utsatts för allvarliga 

kränkningar av sina mänskliga rättigheter och är inte sällan traumatiserade. Därtill 

respekteras inte deras rätt till att söka asyl och deras rätt att få tillhöra ett organiserat 

samhälle där deras handlingar och åsikter räknas. De hamnar utanför systemet med na-

tionalstater och blir ”rättslösa,” särskilt med beaktande det inte finns något instrument 

som påverkar deras möjligheter att genomdriva sin rätt att få söka asyl. Det enda de har 

kvar är sitt inneboende värde som människa. I det här läget borde de mänskliga rättighe-

terna bli tillämpliga men så är inte fallet, vilket paradoxen med mänskliga rättigheter 

visar. Dessutom uppkommer risken för att de slutar att behandlas som medmänniskor. 

Om dessa människor sedan börjar betraktas som ”överflödiga” och att ingen känns vid 

dem kan detta innebära ett hot mot deras liv, vilket Arendt påtalar. 

 

5 EU:s gemensamma asylsystem         

5.1 Bakgrund och syfte  

Vid sitt särskilda möte i Tammerfors år 1999 enades Europeiska rådet om att arbeta för 

att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem som grundar sig på en fullständig till-

lämpning av Flyktingkonventionen och därmed bekräftar principen om non-

refoulement.
147

 Inriktningen för EU:s arbete med att skapa ett gemensamt asylsystem 

anges i fleråriga program. Det första programmet antogs i Tammerfors, därefter följde 

Haagprogrammet och sedan Stockholmsprogrammet.
148

 Införandet av CEAS har skett i 

två steg, med en period för utvärdering emellan. De två olika stegen brukar kallas för 

faser. Den första fasen av lagstiftningen antogs mellan 2003-2005
149

 och utgjordes av 

Skyddsgrundsdirektivet, Asylprocedurdirektivet, Mottagandedirektivet och Dublinför-

ordningen som ersatte Dublinkonventionen. Sommaren 2013 antogs den andra fasens 

lagstiftning.
150

 Den centrala lagstiftningen som utgör CEAS är Dublinförordningen, 
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Eurodacförordningen, Mottagningsdirektivet, Asylprocedurdirektivet, Skyddsgrundsdi-

rektivet, Familjeåterföreningsdirektivet och Återvändandedirektivet.  

De mål som uttalades under mötet i Tammerfors regleras i artikel 78 i FEUF-

fördraget. Som tidigare nämnts föreskriver artikel 78 (1)  att EU ska utveckla en gemen-

sam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd och att denna politik ska 

överensstämma med Flyktingkonventionen, dess tilläggsprotokoll och principen om 

non-refoulement. Vid tillämpning av artikel 78 (1) ska Europaparlamentet och rådet i 

enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder om ett gemen-

samt europeiskt asylsystem. De ska bland annat besluta om följande åtgärder; en enhet-

lig asylstatus för tredjelandsmedborgare som ska gälla i hela unionen, kriterier och me-

kanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan 

om asyl eller subsidiärt skydd och normer för mottagande av personer som söker asyl 

eller subsidiärt skydd.  

Enligt artikel 79 (1) ska unionen utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i 

alla lägen säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis be-

handling av tredjelandsmedborgare som vistats lagligen i medlemsstaterna samt före-

byggande av och förstärkt bekämpning av olaglig invandring och människohandel. Vid 

tillämpningen av artikel 79 (1) ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordi-

narie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder inom bland annat följande områden: 

Villkor för inresa och vistelse, normer för medlemsstaternas utfärdande av visering för 

längre tid och uppehållstillstånd för längre tid.  

Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital har sedan starten varit en 

viktig del av det europeiska samarbetet,
151

 detta har fått konsekvenser inom området för 

asyl- och migration. Schengensamarbetet, gemensamma visumregler och inrättandet av 

den EU:s gränskontrollsmyndighet Frontex, visar på att det område inom asyl- och mi-

gration som EU varit mer aktiv inom rör visumregler och gränskontroller.
152

  

I nästa avsnitt behandlas den reglering som innebär svårigheter för tredjelandsmed-

borgares möjligheter att ta sig till Europa för att söka asyl.  
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5.2 EU- lagstiftning  

5.2.1 Schengensamarbetet 

Med anledning av att det länge var svårt att införa fullständig fri rörlighet på EU-nivå 

mellan medlemsstaterna och en gemensam yttre gräns mot tredje länder inledde vissa 

medlemsländer ett mellanstatligt samarbete, utanför ramen för EU, för att uppnå fri rör-

lighet utan inre gränser och reglera asylmöjligheterna.
153

 Detta samarbete ledde fram till 

1990 års Schengenavtal, som återfinns i artikel 77 i FEUF-fördraget. Det huvudsakliga 

syftet med Schengensystemet var att upphäva gränskontrollerna för personer mellan 

länderna och införa ersättande åtgärder. Tanken med samarbetet var att påskynda sam-

arbetet kring den fria rörligheten för personer. Samarbetet innebär att länderna som del-

tar, inte har några gränskontroller mellan sig vilket gör att personer kan röra sig fritt 

inom Schengenområdet.
154

 Avskaffandet av gränskontroller innebär att alla som lagli-

gen befinner sig inom ländernas territorier har rätt att röra sig fritt. Detta gäller även 

tredjelandsmedborgare som lagligen släppts in över den yttre gränsen.  Som en konse-

kvens av de avskaffade gränskontrollerna har kontrollerna vid de yttre gränserna 

skärpts, för att kontrollera vilka som reser in i det EU-gemensamma området och gräns-

överskridande brottslighet. Vid gränsen sker kontroll av en person oavsett om hon är 

medborgare i ett land inom Schengen, både vid inpassering och vid utpassering.
155

 Se-

dan 1999 är Schengensamarbetet en del av EU. Det regleras i Schengenkonventionen 

och Schengenavtalet. Alla EU-länder är dock inte med, 22 av EU:s 28 medlemsländer är 

anslutna till Schengensamarbetet samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.
156

  

En del av samarbetet innefattar också regler för ett fördjupat samarbete inom polisiä-

ra och rättsliga frågor. Syftet med att vidta dessa, så kallade kompensatoriska åtgärder, 

är för att undvika att den fria rörligheten leder till ökad internationell brottslighet. Data-

systemet Schengen Information System (SIS) är ett exempel på detta. Systemet möjlig-

gör för medlemsstaterna att utbyta information om exempelvis efterlysta personer, fö-

remål och fordon.
157

  

En del av samarbetet utgörs av den gemensamma visumpolitiken som behandlas i 

nästa avsnitt.  

                                                   
153 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s 431.  
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5.2.2 Viseringskodexen 

För de som är medborgare i ett land utanför Schengen krävs visering för att få resa in i 

Schengenområdet. Bestämmelserna om viseringar fanns tidigare i Schengenkonventio-

nen men år 2009 trädde Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 810/2009 om 

införandet av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) ikraft och artiklarna 

om visering i Schengenkonventionen upphävdes.
158

  

Viseringskodexen innebär att det finns gemensamma regler för förfarandet och vill-

kor för utfärdandet av viseringar för transiteringar genom medlemsländernas territorium 

eller för resa till något av medlemsländerna. Det finns en viseringslista av vilken det 

framgår för medborgare i vilka länder som det krävs visum för inresa till Schengen. EU 

kräver visum för personer som kommer från så kallade ”asylproducerande” länder. Om 

en person, i sin visumansökan, uppger att hon har för avsikt att söka asyl i landet i fråga 

är detta en formell grund för avslag, då det får antas att hon har för avsikt att uppehålla 

sig permanent i landet.
159

  

Det finns dock möjlighet att göra undantag från visumkravet med stöd av artikel 25 i 

viseringskodexen. Artikeln innebär en möjlighet för den berörda medlemsstaten att göra 

undantag från visumkravet om den finner det nödvändigt av humanitära skäl, av hänsyn 

till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser. Det finns således 

en möjlighet att bevilja visering till en person som bedöms ha skyddsskäl vilket skulle 

innebära att en person kan ta sig till landet ifråga på ett säkert och legalt sätt.  

Noll anför att en tillämpning av undantaget medför att folkrätten respekteras, vilket 

innebär att det inte uppkommer en intressekonflikt mellan EU:s reglering och interna-

tionell rätt.
160

 Nolls slutsats är att EU:s visumregler och Schengenkonventionen kan 

tolkas och tillämpas i enlighet med folkrätten men att en sådan tolkning kommer medfö-

ra att effektiviteten hos dessa instruments går förlorad.
161

  

 

5.2.3 Transportörsansvaret  

Som framgår av det tidigare sagda, medför Schengensamarbetet att en rad kompensato-

riska åtgärder måste vidtas. En sådan åtgärd är det så kallade transportörsansvaret då 
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artikel 26 i Schengenkonventionen förpliktigar medlemsstaterna att införa ett transpor-

törsansvar.  

I svensk rätt regleras transportörsansvaret i 9 kap. och 19 kap. UtlL. Enligt 9 kap. 3 § 

UtlL skall en transportör som transporterar personer direkt från en stat som inte tillhör 

Schengenområdet, kontrollera att personen innehar pass och de tillstånd som krävs för 

att resa in i landet. Om en person kommer till Sverige från ett land som inte omfattas av 

Schengenkonventionen och denne avvisas på grund av att hon eller han saknar pass eller 

erforderliga tillstånd eller tillräckliga medel för resan, är transportören skyldig att ersätta 

staten för personens hemresa samt kostnader för medföljande bevakningspersonals resa 

tur och retur och personens uppehälle innan avvisningen kan verkställas, enligt 19 kap. 

2 § UtlL. En transportör som inte fullgör sin kontrollskyldighet ska betala en särskild 

avgift på maximalt 46 000 kr per person om hon eller han avvisats på grund av att denne 

inte innehar pass eller erforderliga tillstånd som krävs för inresa enligt 19 kap. 5 och 6 

§§ UtlL.   

Transportören kan helt eller delvis undantas från skyldigheten att betala om transpor-

tören haft skälig anledning att anta att personen hade rätt att resa in i Sverige eller om 

det med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl är uppenbart oskäligt att ut-

kräva ersättning för kostnaden. Ett exempel på när kostnadsansvaret bör bortfalla är om 

transportören haft goda grunder att anta att personen haft flyktingstatus.
162

  Det innebär 

att incheckningspersonal ska avgöra om en person är en flykting eller inte, vilket utgör 

myndighetsutövning och ankommer på svenska myndigheter.  Jag anser att detta inte är 

en önskvärd konsekvens eftersom incheckningspersonal inte har kompetens att bedöma 

huruvida en person har skyddsskäl eller inte. Med beaktande av risken att böta en stor 

summa pengar är det mindre troligt att ett en person tillåts gå ombord.  

 

5.3 Slutsatser och sammanfattande synpunkter  

Författarna bakom Flyktingkonventionen var medvetna om att migrationsrättslig re-

glering kan utgöra ett hinder för asylsökande att kunna ta sig till ett annat land för att 

söka asyl. Därför uppställer inte Flyktingkonventionen ett krav på att en person ska tas 

sig till ett annat land reguljärt eller att resedokumenten måste vara äkta
163

 vilket är 

önskvärt, utifrån ett rättighetsperspektiv, eftersom det kan sägas stärka rätten att få söka 
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asyl. Enligt artikel 31 i Flyktingkonventionen ska en flykting inte bestraffas för att an-

vända en falsk passhandling om syftet med brukande av handlingen var att ta sig till ett 

annat land för att söka asyl.  

 Visumreglerna och transportörsansvaret är de som bidrar till svårigheterna att ta sig 

till Europa och begränsar därmed möjligheterna att söka asyl. Många flyktingar är med-

borgare i länder för vilka EU kräver visum. Många flyktingar äger inte heller en pass-

handling.
164

 Visumregler och transportörsansvar är verktyg för att kontrollera migra-

tionsströmmar till ett land. Flyktingars rörelse kontrolleras indirekt genom användandet 

av visumregler.
165

 Effekten av dessa regleringar är att asylsökande hindras från tillgång 

till territoriet och därmed möjligheten att ansöka om asyl.
166

 UNHCR framhåller beho-

vet av att tillåta flyktingar tillträde till territoriet.
167

 Stater fortsätter att understryka sin 

rätt att använda sig av visumregler och liknande åtgärder.
168

 Användandet av visumreg-

ler omöjliggör för stora delar av världens asylsökande att ta sig till skydd.
169

 Detta är ett 

sätt att använda sin statssuveränitet för att begränsa tredjelandsmedborgares rätt till att 

få söka asyl. Det här visar på hur begränsad rätten till att få söka asyl är eftersom den är 

beroende av hur stater utövar sin statssuveränitet. Kravet på visum för ”asylproduceran-

de” länder har beskrivits som den mest explicita blockeringsmekanismen för att stoppa 

migrationsströmmar eftersom de effektivt hindrar människors möjligheter att söka asyl 

och tvingar dem att ta sig till ett annat land irreguljärt.
170

  

Detta är fallet för de som flyr till Europa idag. Asylsökande tvingas ta sig irreguljärt 

till EU. Många reser över Medelhavet, vilket är världens farligaste resa.
171

 En del över-

lever inte resan. Under år 2015 har 3771 personer försvunnit och antagligen drunknat i 

Medelhavet på väg mot Europa, enligt International Organization for Migration.
172

 En 

del av dessa människor är personer som skulle uppfylla flyktingdefinitionen och därmed 

beviljas skydd. Detta visar på att personer som är skyddsbehövande går miste om sin 

rätt till skydd pga. avsaknaden av legala vägar. Med detta som utgångspunkt kommer 

den huvudsakliga frågeställningen att besvaras och analyseras i nästa kapitel.   
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6 Avsaknaden av legala vägar - förenligt med rätten att få söka asyl?  

6.1 CEAS och förenligheten med FN:s allmänna förklaring  

Det finns ingen juridisk skyldighet att respektera den allmänna förklaringen eftersom att 

den inte är bindande eller har status som internationell sedvanerätt. Däremot utgör den 

en gemensam riktlinje för alla stater att ha i åtanke och sträva efter, varför den kan ha en 

moralisk inverkan på staters agerande. Förklaringen kan användas för att utvärdera hur 

CEAS förhåller sig till denna riktlinje. Vid en utvärdering av hur CEAS förhåller sig till 

rätten att söka asyl enligt artikel 14, kan följande konstateras. I och med att regleringar-

na i CEAS försvårar möjligheterna att utnyttja rätten att söka asyl, motverkar CEAS 

artikel 14.
173

 CEAS undergräver därmed rätten att få söka asyl. Mot bakgrund av detta 

ska frågeställningen besvaras så att avsaknaden av legala vägar in i Europa inte är fören-

lig med artikel 14 i FN:s allmänna förklaring.  

Det råder således en stor diskrepans mellan CEAS och artikel 14. Jag anser i likhet 

med Gammeltoft-Hansen, att hur stor vikt en väljer att fästa vid denna diskrepans och 

CEAS motverkande av artikeln, beror på hur en ser på den allmänna förklaringen som 

MR-instrument och den historiska kontext den tillkom i.
174

 I detta sammanhang är det, 

enligt min mening, relevant att erinra om de mycket allvarliga övergrepp som kan ske 

om mänskliga rättigheter inte respekteras. Med beaktande av att förklaringen utgör en 

gemensam riktlinje för vad stater bör sträva efter och dess historiska kontext är det be-

klämmande att se hur stor diskrepansen är mellan gällande rätt och den allmänna för-

klaringen.  

Slutsatsen att CEAS inte är förenlig med allmänna förklaringen visar att EU har bris-

tande vilja att respektera andra människors grundläggande rättigheter. Diskrepansen 

mellan CEAS och den allmänna förklaringen visar att det faktum att rättigheterna är 

inneboende och oförytterliga inte har haft någon inverkan på möjligheterna att genom-

driva rättigheterna i praktiken. I detta sammanhang gör Arendts kritik av mänskliga 

rättigheter sig påmind.  

Arendt ansåg att paradoxen med mänskliga rättigheter redan från början innehöll en 

paradox genom att definiera mänskliga rättigheter som oförytterliga framstår det som att 

rättigheterna var skapade för en ”abstrakt” människa som egentligen inte existerade.
175
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Arendt skulle därför sannolikt rikta kritik mot formuleringarna att mänskliga rättigheter 

är oförytterliga och hävda att det blir för abstrakt och inte får någon praktisk betydelse. 

Enligt Arendt finns inget mer ironiskt i modern politik än den diskrepans som uppkom-

mer mellan välmenande idealister som anser att mänskliga rättigheter är oförytterliga 

och de som enligt Arendt är ”rättslösa.”
176

  

I och med att den allmänna förklaringen är det enda dokument som uttryckligen före-

skriver en rätt att söka asyl (om än inte är bindande) behöver flyktingar falla tillbaka på 

denna rättighet. Avsaknaden av legala vägar motverkar dock rätten att få söka asyl. När 

dessa människor behöver sin rätt att få söka asyl finns ingen som kan garantera detta. 

Paradoxen med mänskliga rättigheter gör sig gällande.  

 

6.2 CEAS och förenligheten med Flyktingkonventionen  

Det uppstår en konflikt mellan rätten att få söka asyl (som i det här sammanhanget ut-

görs av respekt för Flyktingkonventionen och effektiv tillämpning av denna i enlighet 

med VCLT och regleringarna i CEAS som begränsar rätten att få söka asyl.  Frågan är, 

hur ska denna konflikt lösas?  

Av avsnitt 2.2 som behandlade förhållandet mellan EU-rätten och folkrätten, framgår att 

förhållandet mellan dessa rättsområden är horisontellt. Det saknas således stöd för att ge 

folkrätten (rätten att söka asyl) framför EU-rätten (regleringarna i CEAS) i denna kon-

flikt.  

 Som tidigare konstaterats finns ingen skyldighet för EU att underlätta för tredje-

landsmedborgare att ta sig till Europa och varje stat har rätt att bestämma över vem som 

vistats på dess territorium. Med beaktande av att visumkrav och transportörsansvar är 

vanligt förekommande, uppkommer frågan om detta medför att det skapas internationell 

sedvaneätt. I Nicaraguafallet uttalar ICJ att en stats agerande som inte är förenligt med 

sedvanerätt inte ska ses som att det har skapats en ny sedvana.
177

 Med stöd av det målet 

anser jag att det faktum att visumkrav och transportörsansvar är vanligt förekommande 

inte förändrar rättsläget. Följaktligen ska Flyktingkonventionen fortfarande tillämpas 

effektivt.  

Av kapitel 2 framgår hur Flyktingkonventionen ska tolkas enligt VCLT. Då upp-

kommer frågan om EU tillämpar Flyktingkonventionen i enlighet med tolkningsreglerna 

i VCLT? Vid en jämförelse mellan CEAS och tolkningen av Flyktingkonventionen i 
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enlighet med VCLT, har jag kommit fram till att EU inte respekterar Flyktingkonven-

tionen. Denna slutsats grundas på följande argument. Med beaktande av att regleringar-

na i CEAS utesluter en effektiv tillämpning av Flyktingkonventionen och inte ger rät-

tigheten ett så vidsträckt skydd som möjligt, vilket konventionen föreskriver. Agerandet 

innebär inte heller en trohet till konventionens kontext, syfte och ändamål enligt artikel 

31 i VCLT. EU fullgör således inte Flyktingkonventionen på ett ärligt sätt. Med anled-

ning av detta ska frågeställningen besvaras så att, CEAS inte är förenlig med rätten att 

få söka asyl såsom den kan inläsas i Flyktingkonventionen.  

Som konstateras ovan medför regleringarna i CEAS att Flyktingkonventionen inte 

blir effektiv. I det följande integreras Arendts teori i förhållande detta. Den som har för-

lorat sitt hemlands skydd och behöver åberopa internationellt skydd, är beroende av att 

stater respekterar Flyktingkonventionen för att få en möjlighet att söka asyl och åtnjuta 

skydd förföljelse och realisera sina mänskliga rättigheter i ett annat land. När EU inte 

respekterar Flyktingkonventionen som organisationen har åtagit sig att göra, finns det 

ingen annan som kan garantera dessa människor deras mänskliga rättigheter. Konse-

kvenserna för dem är att de blir ”rättslösa” och inte får möjlighet att få skydd undan krig 

och förföljelse. Den ”rättslöshet” som asylsökande hamnar i visar på att förlusten av 

medborgarskap innebär en förlust av ens mänskliga rättigheter.
178

  

En del av kritiken som Arendt har riktat mot konventioner om mänskliga rättigheter 

gäller att det är fortfarande stater som är ratificerar konventioner och därmed förbinder 

sig att respektera dessa. Om en stat inte har vilja och/eller förmåga att respektera de 

rättigheter som föreskrivs i en konvention, finns ingen som kan garantera dessa rättighe-

ter. Rätten till att få söka asyl är beroende av hur stater utnyttjar sin statssuveränitet och 

det inte är tillräckligt att vara människa för att mänskliga rättigheter ska vara tillämpli-

ga. Det skulle behövas en garanti för att någon kan garantera de grundläggande mänsk-

liga rättigheterna. I och med att det inte finns något högre organ som står över staterna, 

ankommer det fortfarande på staterna att garantera människor deras grundläggande rät-

tigheter.  

Det är svårt att föreställa sig ett organ som står över staterna likt en ”världsregering” 

eller en annan ordning än uppdelningen av världen i nationalstater. Även om det är helt 

orealistiskt och väldigt svårt att föreställa sig detta anser jag att det är betydelsefullt och 
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relevant att problematisera nationalstaten, som Arendt gör, för att illustrera och tydlig-

göra den problematik som flyktingar hamnar i pga. att de inte längre tillhör någon stat.  

Arendt torde dock vara mer positivt inställd till internationell sedvanerätt i och med 

att denna är extraterritoriellt tillämplig, till skillnad från Flyktingkonventionen.  

 

6.3 CEAS och förenligheten med artikel 18 i Stadgan  

Som följer av den textuella och teleologiska tolkningen av artikel 18 som genomfördes i 

kapitel 3, ska rätten till asyl garanteras med beaktande av Flyktingkonventionen och 

fördragen. Syftet med artikeln är att garantera rätten till asyl och denna rättighet ska 

vara genomförbar. I och med att CEAS begränsar möjligheterna att utnyttja rätten att få 

söka asyl torde inte detta vara förenligt med artikelns syfte. Vidare kan den inte heller 

anses vara genomförbar. Det betyder att EU inte respekterar sin egen primärrätt och 

unionens grundläggande värden. Den sekundärrättsliga lagstiftningen som CEAS utgör 

är således inte förenlig med primärrätten i form av Stadgan och fördragen. Av Kadi och 

Barakaatmålen följer att lagstiftning som är inte är förenlig med primärrätten inte får 

antas. I och med att CEAS inte är förenligt med Flyktingkonventionen, innebär detta 

också en kränkning av artikel 18 i Stadgan. Frågeställningen ska därmed besvaras så att 

CEAS inte är förenlig med artikel 18 i Stadgan.  

 

6.4 Analys av CEAS utifrån två motstående förhållningssätt  

Noll beskriver asylrätten som ett rättsområde vilket befinner sig mittemellan två motstå-

ende förhållningssätt. Det ena strävar efter transnationell jämlikhet och att genomdriva 

mänskliga rättigheter på global nivå och det andra strävar efter frihet och framhåller 

staters rätt att exkludera icke-medborgare.
179

 Vilket av dessa synsätt som EU tillämpar 

har betydelse för hur väl rätten att få söka asyl respekteras. Det betyder att EU:s val av 

synsätt kan förklara varför CEAS är utformat som det är och varför det inte finns några 

legala vägar in i Europa.   

Internationell flyktingrätt syftar till att inkludera den som inte längre åtnjuter sitt 

hemlands skydd, i ett annat land. Det synsätt som syftar till att genomdriva mänskliga 

rättigheter, ser en ansökan om asyl som en förfrågan om att inkluderas i ett nytt land 

pga. att hon inte längre kan få skydd av sitt hemland. Synsättet bygger på tanken att när 
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den asylsökandes hemland inte längre kan erbjuda skydd, då träder ett annat land in 

istället för att garantera detta.
180

  Det motstående synsättet ser en ansökan om asyl som 

en förfrågan om att få ta del av den mottagande statens resurser.
181

 Det uppkommer så-

ledes en konflikt mellan de som redan bor i landet och de asylsökande. I det här fallet 

uppstår en konflikt mellan unionsmedborgares intressen av fri rörlighet och ett område 

med ”frihet, säkerhet och rättvisa” och tredjelandsmedborgares rätt att få söka asyl i ett 

EU-land. Frågan är, vilket av dessa synsätt har EU utgått ifrån vid införandet av re-

gleringarna i CEAS?  

Efter att ha studerat CEAS och följt EU:s hantering av flyktingströmmarna under 

2015 samt dödsfallen i Medelhavet under samma år, är min uppfattning att EU och dess 

medlemsländer utgår från det synsätt som prioriterar unionsmedborgare och baserar 

detta på funktionella argument. Följande exempel kan anföras som stöd för denna upp-

fattning. I skapandet av EU utgör inrättandet av ett område med ”frihet, säkerhet och 

rättvisa” endast ett första steg. En förutsättning för att detta ska fungera är det sker inom 

ett säkert och kontrollerat område varför ytterliga åtgärder måste vidtas för att begränsa 

påverkan utifrån. Integrationen som EU har skapat bygger på exkluderande och friheten 

inom EU har lett till ökade kontrollåtgärder. Ett exempel på detta är avskaffandet av 

inre gränskontroller som medförde en förstärkning av de yttre gränserna. Det sätt som 

organisationen har valt att hantera flyktingströmmarna på visar också att unionsmed-

borgarnas intressen ges företräde.  

Efter att ha konstaterat detta uppkommer frågan, är detta förenligt med folkrätten? 

Bör ett av synsätten ges företräde framför det andra, enligt folkrätten? Noll menar att 

folkrätten inte ger företräde åt någon av synsätten.
182

 Han kommer till slutsatsen att EU-

domstolen är det forum som kan lösa denna konflikt.
183

 Jag anser dock att det synsätt 

som syftar till att genomdriva mänskliga rättigheter i praktiken, är mer förenligt med 

syftet med internationellt skydd och Flyktingkonventionen varför detta synsätt bör till-

lämpas. Det skulle innebära att Flyktingkonventionen tillämpas mer effektivt och att 

rätten att få söka asyl blir starkare. Den syn på en asylansökan som detta synsätt utgår 

ifrån dvs. som en förfrågan om att få inkluderas i ett annat land pga. avsaknaden av 

hemlandets skydd, sammanfaller med syftet med internationellt skydd, vilket är att fun-

gera som ett substitut för det skydd som hemlandet inte kan ge. Ett förhållningsätt som 
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utgår ifrån att genomdriva mänskliga rättigheter är mer fördelaktigt, utifrån ett rättig-

hetsperspektiv. Min uppfattning är att Europadomstolen utgår från detta synsätt i deras 

avgörande i målet Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien, eftersom domstolens tolkning och till-

lämpning av EKMR innebar att de klagandes rättigheter fick ett effektivt genomslag i 

praktiken. Jag anser att EU-domstolens tolkning och tillämpning, i de mål som behand-

lats i denna uppsats, snarare motsvarar det motstående förhållningssättet dvs. det som 

ger företräde åt staters intresse.   

Arendt torde anse att det synsätt som syftar till att genomdriva mänskliga rättigheter 

är mer fördelaktigt, eftersom att det skulle medföra att tredjelandsmedborgare får möj-

lighet att inkluderas i ett annat land och realisera sina rättigheter där, vilket betyder att 

deras rätt till rättigheter respekteras, flyktingarna blir inte ”rättslösa.”Arendt torde varit 

kritisk mot att unionsmedborgarnas intressen prioriteras framför tredjelandsmedborgare, 

eftersom det innebär att deras rätt till rättigheter inte respekteras, varför de förblir 

”rättslösa.” Därtill innebär det att principen om likheten inför lagen inte upprätthålls, då 

unionsmedborgares intressen ges företräde. Det visar på att medborgarskapet blir avgö-

rande för efterlevnaden av mänskliga rättigheter, enligt Arendts teori.  

Efter att ha konstaterat att CEAS inte är förenligt med regelverket för mänskliga rät-

tigheter och internationell flyktingrätt följer, i nedanstående avsnitt, en tillämpning av 

CLS:s teser och den kritik som dess företrädare har riktat mot folkrätten. För att se hur 

detta påverkar utgången i konflikten mellan rätten att få söka asyl och statssuveränite-

ten.  

 

6.5 Tillämpning av CLS:s teser och dess företrädares kritik av folkrätten   

En viktig tes inom CLS, utöver huvudtesen att juridik i själva verket är politik, är att 

rätten anses vara obestämd. Med detta menas att rättskällorna och den juridiska metoden 

är otillräcklig för att tillhandahålla ett entydigt svar på alla juridiska problem.
184

 Gällan-

de rätt kan tolkas på fler än ett sätt vilket betyder att utgången i ett mål beror på domsto-

lens godtycke. Med anledning av detta är det, enligt CLS, lämpligare att tala om att 

domstolen skapar rätt och inte att den tillämpar redan existerande rätt.
185

 Rättens obe-

stämbarhet leder till att den kan fyllas med vad som helst. Det finns således ett stort 

svängrum att utnyttja. Följden av detta är att rätten i ett visst samhälle får det innehåll 
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som den intellektuella eliten finner lämpligt.
186

 Företrädare för CLS, anser att andra 

rättsfilosofer som inte är lika ”kritiska” försöker dölja detta och framställa juridiken 

som något som är avskilt från politiken. Rättens obestämbarhet har sin grund i att juri-

diken, precis som politiken, innehåller motstridiga ideologier.
187

 Liberala rättsfilosofer 

anser att juridiken är neutral och att reglerna är neutrala i förhållande till konkurrerande 

politiska ideologier. Företrädare för CLS anser att gällande rätt inte är höjd över politi-

ken, utan att den i högsta grad är politiskt kontroversiell, varför det är missvisande att 

hävda att juridiken är neutral.
188

  

Den intressekonflikt som uppsatsens frågställning ger upphov till är, som tidigare 

nämnts, mänskliga rättigheter kontra statssuveräniteten. I den folkrättsliga argumenta-

tionen t.ex. i doktrin och folkrättsliga läroböcker upprepas motsättningen mellan stats-

suveräniteten och det motstående intresse som är aktuellt. Denna uppsats är inget un-

dantag, eftersom att denna intressekonflikt är ofrånkomlig då folkrätten som rättsområ-

de befinner sig emellan statssuveräniteten och rätten att få söka asyl (i denna uppsats.)  

En fördel med kritisk rättsteori, enligt mig, är att teorin tydliggör vad denna ofrånkom-

liga konflikt handlar om och förklarar varför den inte sällan framstår som olöslig. Enligt 

CLS beror konflikten på att liberalismen som ideologi på vilken vårt samhälle bygger 

på, inte möjliggör att vissa värden ges prioritet framför andra.
189

 Vidare innehåller libe-

ralismen en motsättning eftersom ideologin vill att människan ska ha maximal frihet 

samtidigt som denna frihet måste begränsas för att inte inskränka på andra människors 

frihet.
190

 Detta kan jämföras den fria rörlighet som tillerkänns unionsmedborgare inom 

EU men inte tredjelandsmedborgare, då deras rörelser kontrolleras genom användandet 

av visumregler och transportörsansvar. Koskenniemi förklarar problemet med liberalis-

men med att stater är oberoende och självständiga samtidigt som de måste samordna sitt 

beteende.
191

 Detta kan jämföras med harmoniseringen av EU-ländernas politik som har 

skett inom ramen för utvecklandet av CEAS.  

Intressekonflikten mellan statssuveräniteten och respekten för mänskliga rättigheter 

kan inte lösas med stöd av den folkrättsliga argumentationen, enligt Kennedy, för att 

denna inte kan styra utgången i ett fall. Kennedy anför att istället löses denna konflikt 

genom att den ena parten ger vika eller accepterar de underliggande politiska och/eller 
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moraliska aspekter som argumenten grundar sig på, snarare än det juridiska i de fram-

förda argumenten.
192

 Detta gör sig, enligt mig, gällande i förhållande till EU:s bristande 

respekt för Flyktingkonventionen. Eftersom att det juridiska i argumentet som utgörs av 

pacta sunt servanda och innebär att EU ska tillämpa konventionen effektivt, får ge vika 

för politiska intressen.  

Klabbers påtalar också den ofrånkomliga konflikt som folkrätten resulterar i. Klab-

bers utgår också ifrån kritisk rättsteori. I och med att rättens obestämbarhet medför att 

det finns flera svar på juridisk fråga, menar Klabbers att den relevanta frågan att ställa är 

huruvida ett visst agerande kan rättfärdigas juridiskt.
193

 Jag anser att detta är en intres-

sant fråga att ställa i förhållande till CEAS. Av det tidigare anförda framgår att CEAS 

inte är förenligt med internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter, varför CEAS 

inte kan rättfärdigas juridiskt. Detta bör, enligt min mening, vara bestämmande för ut-

gången vid besvarandet av frågan om regleringarna i CEAS är förenlig med internatio-

nell flyktingrätt, EU-rätt och regelverket för mänskliga rättigheter.   

 

6.6 Slutsatser och sammanfattande synpunkter  

Mot bakgrund av det anförda är slutsatsen att regleringarna inom CEAS ger företräde 

för sina egna medborgares intressen framför flyktingars intressen, eftersom CEAS med-

för stora svårigheter i att utnyttja sin rätt att få söka asyl vilket grundar sig på att uni-

onsmedborgarnas intressen av ett område med ”frihet, säkerhet och rättvisa” ges före-

träde. Det sätt på vilket organisationens har hanterat flyktingströmmarna under året, 

visar också på att unionsmedborgarnas intressen ges företräde. EU har fokuserat mer på 

att förstärka gränskontrollerna (till följd av avskaffandet av gränskontrollerna inom 

Schengen) och förhindra att flyktingar tar sig hit genom transportörsansvar och visum-

krav, istället för att respektera flyktingars rätt att få söka asyl.  

Enligt min mening, är valet av synsätt förklaringen bakom varför det inte finns några 

legala vägar in i Europa vilket förklarar varför rätten till att få söka asyl inte respekteras 

av EU. Jag anser att unionsmedborgarnas intressen är viktiga. Det är dock, enligt min 

uppfattning, inte viktigare än tredjelandsmedborgares intresse av att få söka asyl för att 

undkomma allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.  

Rättens obestämbarhet medför att CEAS fylls med det innehåll som EU vill. Detta är 

självklart men jag anser att det är relevant att framhålla, då det visar på att juridiken i 

                                                   
192 Kennedy, German Yearbook of International Law 1980, s 357.  
193 Klabbers, International Law, s 19–20.  



59 

 

själva verket är politik. Liberalismen som ideologi påverkar folkrätten som rättsområde 

och rätten till att få söka asyl, enligt mig. Liberalismen i den här kontexten innebär att 

unionsmedborgarnas intresse av ges företräde vilket resulterar i att respekten för rätten 

att få söka asyl kränks. En effektiv tillämpning av Flyktingkonventionen åsidosätts på 

grund av att EU:s politiska intressen ges företräde. Detta visar på att regleringen inte är 

neutral i förhållandet till politiska ideologier.  

I nästa kapitel föreslås åtgärder för att stärka rätten att få söka asyl och hur EU borde 

hantera asylrättsliga frågor.  

 

7 Åtgärder för att stärka rätten till att söka asyl  

För att stärka rätten att få söka asyl vore det önskvärt om EU tillämpade Flyktingkon-

ventionen på ett sätt så att den blir effektiv i praktiken. Det vore mer ändamålsenligt och 

skulle resultera i att syftet med konventionen och internationellt skydd respekteras. Rät-

ten till att få söka asyl skulle därmed bli genomförbar. Det skulle också innebära att EU 

respektera sin egen primärrätt. Förhoppningsvis skulle människor slippa riskera sina liv 

på Medelhavet.  

Två förslag på åtgärder som skulle innebära ett förstärkande av rätten att få söka asyl, 

är om det fanns möjlighet att söka asyl på distans och ökade möjligheter att utfärda hu-

manitära visum. Dessa åtgärder skulle innebära att asylsökande får tillgång till asylför-

farandet. Rätten att få söka asyl blir därmed praktiskt genomförbar. Dessutom skulle det 

medföra att asylsökande kan ta sig säkert och legalt till ett annat land för att söka asyl.  

Ett annat sätt att stärka rätten att få söka asyl i EU är att utnyttja undantaget från vi-

sumkravet i högre utsträckning än vad som görs idag, eftersom det skulle resultera i att 

konflikten mellan CEAS och folkrätten löses. För att minska antalet människor som 

tvingas ut på Medelhavet för att ta sig till Europa för att söka asyl, anser Amnesty Inter-

national att europeiska regeringar bör utfärda humanitära visum till de som är i behov av 

internationellt skydd.
194

 Även om Amnesty International (och andra organisationers) 

arbete torde ha begränsad påverkan på staternas utövande av sin suveränitet, anser jag 

att deras arbete spelar en viktig roll i folkrätten, eftersom de försöker påverka staters 

agerande och tillvarata flyktingars mänskliga rättigheter.  

Det vore önskvärt ur ett rättighetsperspektiv om rätten till att få söka asyl hade varit 

starkare i de folkrättsliga instrument (tex. i Flyktingkonventionen) som behandlats tidi-
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gare. Trots detta anser jag inte att det huvudsakliga problemet är juridiskt, utan politiskt, 

eftersom respekten för mänskliga rättigheter kräver politisk vilja. Det problematiska är, 

enligt min mening, att politiken trumfar juridiken, vilket är mindre fördelaktigt ur ett 

rättighetsperspektiv. Det vore mer fördelaktigt ur ett rättighetsperspektiv att juridiken 

gavs företräde framför politiken, eftersom att det skulle innebära att rättigheten respek-

terades i högre utsträckning. Med företräde för juridiken menar jag att en effektiv till-

lämpning av Flyktingkonventionen skulle ges företräde. Jag anser att detta illustrerar 

den kritik som Kennedy anfört angående folkrätten, nämligen att vid lösningen av ett 

rättsligt problem i den folkrättsliga argumentationen ges hänsyn till andra argument, 

snarare än det juridiska argumenten.  

Utöver det ovan anförda, är det lämpligaste sättet att hantera asylrättsliga frågor på, 

enligt mig, att vidta åtgärder för att förbättra förhållanden i flyktingarnas hemländer 

eftersom att detta är orsaken bakom att människor tvingas på flykt, öka samarbetet mel-

lan EU-länderna, utveckla mekanismer för burden-sharing och arbeta politiskt för att 

förändra attityderna till flyktingar på nationell nivå och på EU-nivå.  

En förutsättning för att vidta åtgärder som stärker rätten att få söka asyl (exempelvis 

genom att införa en möjlighet att söka asyl på distans och utfärda humanitära visum) 

och att de nyss nämnda förslagen på åtgärder för hantering av asylrättsliga frågor vidtas, 

är politisk vilja. Med beaktande av att organisationen inte respekterar Flyktingkonven-

tionen och utvecklingen under 2015, tror inte jag att åtgärder som syftar till att stärka 

rätten att söka asyl kommer att vidtas av EU. Hur politisk vilja ska åstadkommas kan 

inte jag svara på och det faller utanför syftet med denna uppsats, varför detta måste 

lämnas därhän. Jag kan däremot konstatera att detta är den avgörande frågan. Att öka 

incitamenten att respektera rätten till att få söka asyl framstår som nödvändigt. Hur EU 

kommer att hantera asylrättsliga frågor under år 2016 återstår att se.  

 

8 Avslutning   

8.1 Sammanfattning av mina slutsatser  

Staterna är primärt ansvariga för att skydda sina medborgares grundläggande mänskliga 

rättigheter och fysiska säkerhet. När en stat är oförmögen eller ovillig att göra detta, kan 

det leda till att människor utsätts för allvarliga kränkningar av deras rättigheter vilket 
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kan resultera i att människor tvingas lämna sitt hemland för att söka en fristad i ett annat 

land.
 195

   

Idag bevittnar vi den största flyktingkrisen sedan andra världskriget vilket är en följd 

av att stater inte har vilja och/eller förmåga att garantera sina medborgares mänskliga 

rättigheter och fysiska säkerhet. Internationellt skydd finns som ett substitut för det na-

tionella skyddet. Syftet med internationellt skydd är att kompensera för det skydd som 

hemlandet inte kan ge.
196

  

Mänskliga rättigheter har fått en starkare ställning inom EU-rätten, men det centrala  

för EU-samarbetet har sedan starten varit ekonomisk integration.
197

 De människor som 

tvingas söka skydd i Europa möter stora svårigheter att ta sig hit pga. avsaknaden av 

legala vägar. De som troligtvis är i störst behov av att komma till Europa är hänvisade 

till människosmugglare och tvingas ut i båtar som inte är lämpliga för att ta sig över 

Medelhavet.  

Envar har rätt att söka asyl och rätt till skydd från förföljelse i en annan stat, vilket 

kommer till uttryck i FN:s allmänna förklaring. Jag har konstaterat att rätten att få söka 

asyl ska tolkas som en processuell rättighet dvs. att få lämna in en ansökan om skydd 

och en rätt att få lämna sitt hemland och få tillgång till en asylprocess. Rättigheten bör 

ses tillsammans med rätten att få lämna sitt hemland, rätten att åtnjuta skydd och non-

refoulement-principen. Rätten att få söka asyl är, sett ur ett rättighetsperspektiv, inte 

särskilt stark eftersom det saknas instrument som medför att rätten till att få söka asyl är 

genomförbar i praktiken. Rättigheten är helt beroende av hur stater utövar sin statssuve-

ränitet vilket är förklaringen till varför rättigheten begränsas av densamma.  

EU har ingen skyldighet att underlätta för tredjelandsmedborgare att ta sig till Europa 

men har en skyldighet att tillämpa Flyktingkonventionen effektivt. EU:s utövande av sin 

suveränitet medför att rätten att få söka asyl blir illusorisk. Avsaknaden av legala vägars 

påverkar dessutom rätten att få lämna sitt land. Det torde vara möjligt att argumentera 

för att stater borde tillåta tillgång till sitt territorium för annars blir den rätten irrelevant. 

Det bör finnas en motsvarande rätt att få tillträde till ett territorium.  

Vid besvarandet av frågeställningen har jag kommit fram till att EU:s regleringar är 

oförenlig med FN:s allmänna förklaring, Flyktingkonventionen och Stadgan. Detta be-

ror på att EU inte respekterar sin skyldighet att effektivt tillämpa Flyktingkonventionen 
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eftersom regleringarna i CEAS innebär att konventionens inte tillämpas effektivt. Orga-

nisationen respekterar därmed inte syftet med konventionen och internationellt skydd. 

EU:s primärrätt respekteras inte heller.  

EU:s agerande i skapandet av CEAS kan förklaras utifrån att unionsmedborgarnas in-

tressen prioriteras framför tredjelandsmedborgarnas intresse av att få söka asyl. CLS tes 

om att juridik i själva verket är politik framkommer tydligt i fallet med CEAS, enligt 

min mening. Juridiken är således inte neutral. Rättens obestämbarhet innebär att CEAS 

har fått det innehåll som EU vill att det ska ha.  

Min bedömning är att en förutsättning för att stärka tredjelandsmedborgares rätt att få 

söka asyl är genom att värdet av mänskliga rättigheter ges företräde framför EU och 

medlemsstaternas intresse. Detta är dock inte möjligt på grund av att liberalismen som 

ideologi på vilken medlemsstaternas samhällen bygger på, inte tillåter detta. Jag anser 

dock att tredjelandsmedborgares rätt att få söka asyl borde tillgodoses i en högre ut-

sträckning, eftersom det har juridiskt stöd i form av en effektiv tillämpning av Flykting-

konventionen och artikel 18 i Stadgan. 

Vad gäller den kritik som företrädare för CLS har anfört angående folkrätten som 

rättsområde kan följande belysas. EU:s bristande respekt för Flyktingkonventionen illu-

strerar svårigheterna för den folkrättsliga argumentationen att bestämma utgången i en 

rättslig fråga, då en effektiv tillämpning av Flyktingkonventionen får ge vika för de po-

litiska aspekterna.   

En tillämpning av Arendts teori i den rättsliga kontexten har resulterat i följande slut-

satser. Teorin beskriver vad förlusten av sitt hemlands skydd innebär och den situation 

som dessa människor befinner sig i. Paradoxen med mänskliga rättigheter och rättslös-

het utgör den situation som flyktingarna befinner sig i. Asyl som institut kan, enligt teo-

rin, ses som en möjlighet för tredjelandsborgare att få möjlighet att realisera sina rättig-

heter någon annanstans och vara en del av ett organiserat samhället. Tillämpningen av 

teorin i förhållandet till de tre instrument som uppsatsen behandlar, visar på de problem 

som aktualiseras och medför att rätten till att söka asyl inte är särskilt stark. Exempelvis 

är den kritik som Arendt riktat mot mänskliga rättigheter som de kommer till uttryck i 

deklarationer om mänskliga rättigheter, direkt tillämpligt i förhållande till FN:s allmän-

na förklaring. Vad gäller Flyktingkonventionen, illustrerar Arendts teori den limbositua-

tion som uppkommer till följd av avsaknaden av instrument som gör att rätten att söka 

asyl blir praktiskt genomförbar. Det faktum att det inte finns något instrument för att 

genomdriva flyktingars rätt att söka asyl medför att de blir ”rättslösa” när de förlorat sitt 
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hemlands skydd. Vidare konstateras att CEAS innebär en kränkning av rätten till rättig-

heter, eftersom att flyktingarna inte får möjlighet att vara en del av ett samhälle och rea-

lisera sina rättigheter i ett annat land. Teorin visar också på problematiken med natio-

nalstaten. Det synsätt som prioriterar unionsmedborgare är inte förenlig med Arendts 

teori, då likheten inför lagen inte upprätthålls och rätten till rättigheter kränks.  

Åtgärder som skulle innebära en förstärkning av rätten till att få söka asyl är exem-

pelvis att införa möjligheter att söka asyl på distans och humanitära visum. Det skulle 

medföra att rättigheten blir praktiskt genomförbar, jämfört med dagens situation där 

rättigheten blir illusorisk. Den här typen av åtgärder kommer troligtvis inte att vidtas, 

eftersom det saknas politisk vilja vilket är en förutsättning för respekt för mänskliga 

rättigheter.  

 

8.2 Avslutande kommentar  

Så länge allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, krig och förföljelse pågår 

tvingas människor att fly från sina hemländer. Avslutningsvis vill jag erinra läsaren om 

att det här handlar om människor som, per definition, inte kan få skydd av sitt hemland 

och tvingats fly då de redan har utsatts för, eller riskerar att utsättas för allvarliga kränk-

ningar av sina mänskliga rättigheter. Dessa människor har en rätt att få söka asyl och 

åtnjuta en fristad från förföljelse, i ett annat land.  

Jag anser att det är olyckligt att rätten att söka asyl är så svår att utnyttja i praktiken, 

eftersom det rör sig om personer vars mänskliga rättigheter har eller riskerar att allvar-

ligt kränkas och torde inte sällan handla om liv eller död. För de skyddsbehövande in-

nebär CEAS att de inte får rätt till skydd pga. att det inte finns några legala möjligheter 

för dem att ta sig hit och söka asyl. Enligt mig är det orimligt att EU har antagit en lag-

stiftning och därigenom byggt upp ett system som resulterar i att människor som vill 

utnyttja sin rätt att söka asyl tvingas ta sig hit irreguljärt och riskera sina liv på vägen. 

Enligt mig, undergräver EU hela syftet med internationellt skydd genom CEAS.   

Migration är ett komplext fenomen och innebär utmaningar för de mottagande stater-

na. EU:s bristande respekt för rätten att få söka asyl och organisationens hantering av 

”flyktingfrågan” under 2015 visar tydligt på hur komplex den här frågan är och att mi-

gration innebär utmaningar. Mot bakgrund av det vi har bevittnat under 2015, anser jag 

att EU som organisation inte har visat förmåga att hantera flyktingströmmarna och möta 

de utmaningar som migration innebär. Vidare är det tydligt att politisk vilja är helt av-

görande för respekten av mänskliga rättigheter.  
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Slutligen anser jag att problematiken som gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter i 

grund och botten handlar om hur vi ser på våra med människor och deras mänskliga 

rättigheter. Därför är det beklämmande att se hur rätten att söka asyl inte respekteras.  
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