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Introduktion 
 

I. Inledning 
 
Som ett resultat av konflikter och stora irreguljära flyktingströmmar, utvecklades asyl- och 
migrationsområdet till ett hett debattområde i många europeiska länder under nittiotalet. 
Många europeiska stater började se över sina asyl- och migrationsslagar och i EU påbörjades 
diskussioner om en framtida europeisk asyl- och migrationsrätt. I ett flertal av 
unionsförhandlingarna föll rampljuset på Turkiet, ett land som under senare delen av 
nittiotalet gått från att vara ett ursprungsland för emigranter och asylsökande, till att ha blivit 
ett tillflykts- och transitland, in i EU.1 I och med Amsterdamfördragets överföring av 
unionens asyl- och migrationsrätt till EU: s första pelare år 2000, har arbetet mot en 
gemensam asylrätt intensifierats och uppnått en rad konkreta resultat.  
 
Som kandidatland till EU har Turkiet anpassat sig till en rad EU-rättsliga reformkrav 
avseende asyl- och migrationsområdet. I och med harmoniseringen av EU: s asylrätt måste 
Turkiet, vid ett eventuellt unionsmedlemskap, implementera samtliga delar av EU asylum 
acquis, så som acquis ser ut dagen för medlemsinträdet. 
 
Denna uppsats är skriven utifrån asylsökandes rätt till skydd mot refoulement i Turkiet.2 
Utgångspunkten för vår uppsats är att ett uppfyllande av non-refoulementskyddet kräver 
individuella prövningar av varje enskild individs asylansökan. Brister i tillgång till en 
asylprövning utgör den främsta orsaken till refoulement. Såväl UNHCR som EU har genom 
åren kritiserat Turkiet för att utsätta människor för refoulement på grund av brister i 
människors tillgång till en individuell prövning.  
 
Mot bakgrund av den historiska situationen avseende refoulement i Turkiet, syftar denna 
uppsats till att undersöka hur den genomförda och den framtida implementeringen av EU 
asylum acquis kan tänkas påverka skyddet mot refoulement i Turkiet.   

                                                 
1 Kirisci, K, “Reconciling refugee protection with efforts to combat irregular migration: the case of Turkey and 

the European Union” , s. 2 f. 
2 Uppsatsen bortser från människor som ansöker om sekundärt skydd eller de som söker skydd under titeln 

”skyddsbehövande i övrigt” .     
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II. Syfte och frågeställningar 
 
Det huvudsakliga syftet för denna studie är att undersöka hur non-refoulementskyddet i 
Turkiet kommer att påverkas av landets implementering av EU: s gemensamma asyl- och 
migrationsrätt. 
 

• Hur ser tillämpningen av non-refoulementskyddet i Turkiet ut idag och vilka nationella 
faktorer kan förklara eventuella brister i detta skydd? 

 
• Vilka regleringar inom EU asylum acquis riskerar att försvaga tredjelandsmedborgares 

rätt att söka asyl i Turkiet? På vilket sätt kan dessa regleringar komma att påverka 
asylsökandes skydd mot refoulement i Turkiet?    

 
• Är det möjligt att utifrån svaren på ovanstående frågor göra en prognos över hur non-

refoulementskyddet i Turkiet, vid ett EU-medlemskap, kommer att påverkas?  
 

III. Begreppshantering 
 
Vi anser att ett särskiljande av begreppet Asylsökande från illegala invandrare är 
kontroversiellt då gruppen asylsökande och illegala invandrare är allt annat än åtskilda 
enheter, som med lätthet kan skiljas från varandra. En stor mängd människor tar sig till 
Turkiet och EU med illegala medel och utan giltiga inresedokument. En del av dem ansöker 
om asyl direkt i Turkiet, medan andra fortsätter in i EU för att få sina asylskäl prövade. 
Människor som på illegal väg tar sig in och stannar i Turkiet, är att betrakta som illegala 
invandrare och faller per definition utanför ramen för detta arbete. Trots detta tar studien 
hänsyn till att flyktingar i FN: s Flyktingkonventions mening initialt kan falla in under 
gruppen illegala invandrare. Denna problematik berörs i kap. 4.1. I denna studie används 
ordet asylsökande för de människor som har gemensamt att de söker asyl på sådan grund som 
anges i FN: s Flyktingkonventions flyktingdefinition,3 oavsett om den asylsökande rest in i 
Turkiet legalt eller illegalt.  
 
På liknande sätt som man kan göra en rättslig åtskillnad mellan en asylsökande och en illegal 
invandrare, skulle vi kunna skilja på EU: s asylrätt och EU: s migrationsrätt och endast 
fokusera oss på det rättsområde som syftar till att påverka asylsökande. Den ovan beskrivna 
problematiken gör dock att en sådan uppdelning inte fyller någon funktion i denna studie. 
Tvärtom påverkar vissa EU-rättsliga regleringar med syfte att bekämpa den illegala 
invandringen, villkoren för asylsökandes möjlighet att söka asyl. Följaktligen måste vi i 
studien ta hänsyn till såväl EU: s regleringar avseende asyl som migration. 
 
Non-refoulementprincipen,4 eller ”skyddet mot refoulement” , regleras i en rad internationella 
och regionala konventioner varav den viktigaste utgörs av Art. 33 i 1951 års 

                                                 
3 Se Art. 1 A (2) FN: s konvention angående flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 

(Flyktingkonventionen) 
4 Av franska verbet refouler; driva tillbaka; hålla tillbaka; hejda. Refoulement; psykol. förträngning; 

bortträngning. Nordstedts fransk-svenska lexikon. Därav; non-refoulement; substantiv för att inte driva 
tillbaka.    
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Flyktingkonvention (FK). Principen innebär olika grad av skydd i de olika konventionerna. 
Likaså tillämpar stater varierade tolkningar av principen i en och samma konvention.5 
Uppsatsen redogör endast på ett ytligt plan för de skilda tolkningarna i flertalet av dessa 
konventioner. Den princip som ligger till grund för vår studie är non-refoulementprincipen 
som uttryckt i FN: s Flyktingkonvention från 1951 då detta utgör ett direkt skydd som Turkiet 
antagit i och med landets ratificerande av Flyktingkonventionen år 19616:   
 

”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot 
område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till 
viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.”  7 

 
Kedjerefoulement är en typ av refoulement som faller inom non-refoulementprincipen. Den 
hänvisar till staters skyldighet att inte återsända eller utvisa en person till ett land, som i sin 
tur riskerar att utsätta personen för refoulement.   
 
I samband med EU: s stärkta gränskontroller och visumreglering för kontroll av den illegala 
invandringen, har begreppet conjectural refoulement8 introducerats i den folkrättsliga 
doktrinen.9 Conjectural refoulement aktualiseras när människor, på grund av en begränsad 
tillgång till ett territorium, initialt hindras att lämna sitt ursprungsland. Begreppet conjectural 
refoulement kan inte anses falla inom non-refoulementprincipen som uttryckt i 
Flyktingkonventionen. Detta beror på att personen som utsätts för conjectural refoulement 
inte befinner sig inom det främmande landets territorium. 
 
Acquis communautaire är EU: s lagstiftning, så som den uttrycks genom fördragen, den 
sekundära lagstiftningen och unionens politikområden. I EU acquis ingår de grundläggande 
fördragen, anslutningsfördragen, internationella konventioner som EG är part i, förordningar 
och direktiv. Dessutom ingår rättspraxis från EG-domstolen och Förstainstansrätten10 och de 
allmänna rättsprinciper som dessa instanser har utvecklat. Även speciella konventioner som 
slutits mellan medlemsstaterna ingår i acquis communautaire.11 
 
Asylum acquis är den del av acquis communautaire som reglerar den gemensamma asyl- och 
migrationsrätt, på vilken fokus för denna uppsats ligger.12 Turkiet skall i och med 
medlemskapsförhandlingarna med EU anta samtliga artiklar i asylum acquis, så som acquis 
ser ut dagen för medlemskap.13  
 
Tredjelandsmedborgare inkluderar ”varje person som inte är unionsmedborgare enligt artikel 
17.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.”  14 

                                                 
5 Se Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 117 ff 
6 Kirisci, K, ”UNHCR and Turkey: Cooperating for Improved Implementation of the 1951 Convention relating 

to the status of Refugees” , s. 1              
7 Flyktingkonventionen, Art. 33 
8 Conjectural; eng. Hypothetical, sv: ”hypotetisk refoulement” , Collins English dictionary for advanced learners. 
9 Se bland andra Özcan, M, “EU Asylum Policies In General and Illegal Migration Problem in the EU”. 
10 underinstans till EG-domstolen 
11 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 35 
12 van Krieken, P, The Asylum Acquis Handbook, s 10   
13 Ibid, s.16 
14 Rådets förordning nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra viken medlemsstat som har 

ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land gett in i någon medlemsstat, Art. 2 a 
(Dublin II-förordningen)  
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IV. Teori 
 
Den universalistiska teorin, från vilken denna studie tar sin utgångspunkt, bygger på tanken 
om rättvisa i bemärkelsen att alla människor föds med vissa rättigheter. Detta förklarar den 
starka kopplingen mellan universalism och mänskliga rättigheter. Universalismen som grund 
för tolkning av asyl- och flyktingrätt introducerades av Emanuel Kant i hans avhandling ” On 
Eternal Peace”  från 1795. I denna avhandling framförde Kant sin idé om varje individs rätt 
att besöka utländska medborgares territorium. Alla och envars besöksrätt till trots, 
inkluderade Kant i sin teori en rätt för det besökta landet att avvisa eller utvisa, ” expel”  15, en 
besökare, förutsatt att det kunde ske utan att utsätta personen för fara. Kopplingen mellan 
Kants universalism och det nutida non-refoulementskyddet är tydlig.       
 
Ett partikularistiskt förhållningssätt utgör universalismens motsatsförhållande. 
Partikularismens grundidé är starkt kopplad till konceptet om staters suveränitet. I asyl- och 
migrationsrätten ligger ett partikularistiskt perspektiv till grund för idén att stater har rätt att 
besluta vilka människor som ska få tillträde till dess territorium.16  
 
Asyl- och migrationsrätt är ett område till vilket man med nödvändighet närmar sig med ett 
partikularistiskt eller universalistiskt perspektiv. Denna studie är skriven utifrån en 
universalistisk utgångspunkt i vilken den asylsökandes rätt till non-refoulementskydd sätts 
före det asylmottagande landets egenintresse involverat i ett uteslutande av asylsökande.17  
 

V. Metod och material 
 
Studien bygger på den rättsdogmatiska metoden då den till stora delar baseras på nationell 
lagstiftning, konventioner, praxis och doktrin. I syfte att undersöka den skrivna rättens 
tillämpning har vi dessutom använt rapporter och arbetsdokument från EU, icke-statliga 
organisationer18 och UNHCR.   
 
Att använda icke-statliga organisationer som källa innebär problem med objektivitet. För att 
undvika detta har vi använt oss av rapporter och uttalanden från flera olika organisationer. I 
syfte att stärka dessa källors trovärdighet har vi i största möjliga mån kompletterat dem med 
rapporter från UNHCR, som vi anser vara en tillförlitlig källa.   
 

VI. Avgränsning 
 
Studien har begränsats till att behandla potentiella och existerande asylsökandes skydd mot 
refoulement i Turkiet, vid ett eventuellt EU-medlemskap. För att genomföra en sådan studie 
har vi valt att undersöka såväl den aktuella tillämpningen av non-refoulementskyddet i 
Turkiet, som de regleringar inom EU asylum acquis som kan tänkas påverka skyddet. Inom 

                                                 
15 Noll ,G, The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection, s. 76  
16 Ibid, s. 79 ff 
17 För en mer genomgående orientering av partikularism versus universalism, se Noll ,G, The EU Acquis, 

Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection, s. 73 ff 
18 Eng: Non Governmental Organizations 
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ramen för denna korta arbetsbeskrivning döljer sig en rad komplicerade förhållanden, till 
vilka vi varit tvungna att ta hänsyn, utan att för den skull fördjupa oss i större utsträckning än 
studiens omfattning tillåter.  
 
Genom att anlägga ett universalistiskt perspektiv, genom vilket den asylsökandes rätt till 
skydd prioriteras, lägger vi mindre vikt vid det EU-rättsliga intresset att bekämpa den illegala 
invandringen till EU. Vi fördjupar oss heller inte i den intressekonflikt som problemet  
bottnar i; EU: s uttalade vilja att både bekämpa den illegala invandringen och stärka de 
asylsökandes rättigheter. Vidare har vi valt att endast fördjupa oss i de EU-rättsliga dokument 
som kan tänkas påverka non-refoulementskyddet i Turkiet vid ett eventuellt EU-medlemskap.        
 
Vi har avsiktligen skrivit studien utifrån en presumtion att EU-förhandlingarna med Turkiet 
kommer att fullbordas och att Turkiet därmed småningom kommer att uppnå ett EU-
medlemskap. Detta har känts som en nödvändig åtgärd då den ger relevans till vårt ämnesval.  
 
Slutligen har vi på grund av utrymmesmässiga skäl valt att sätta upp non-refoulementskyddet i 
1951 års Flyktingkonvention som ideal för den utveckling av skyddet vi ämnar undersöka i 
Turkiet. Vi har med andra ord valt att mäta utvecklingen i Turkiet gentemot den generella 
tolkning som görs av Art 33 FK och den tolkning som utvecklats genom staters generella 
tillämpning av principen. Studiens kortare redogörelse för non-refoulementskyddet i övriga 
konventioner och icke bindande förklaringar, fyller funktionen av att belysa mängden 
dokument som antingen reglerar, eller vid ett turkiskt EU-medlemskap, kommer att reglera 
skyddet mot refoulement i Turkiet.      
 

VII. Disposition 
 
I studiens inledande avsnitt ett, beskrivs de huvudsakliga stegen i utvecklingen mot EU: s 
gemensamma asylrätt. Vidare ges en introduktion till invandringssituationen i Turkiet samt en 
förklaring till varför det är av vikt för EU att Turkiet harmoniserar sin asyl- och 
migrationslagstiftning med unionens. I nästföljande avsnitt två, redogörs för de internationella 
och regionala konventioner som reglerar non-refoulementskyddet i Turkiet, alltmedan avsnitt 
tre redogör för Turkiets tillämpning av detta skydd. I avsnitt fyra undersöks möjliga 
konsekvenser för non-refoulementskyddet, vid en turkisk implementering av vissa EG-
rättsliga regleringar. Slutligen i avsnitt fem, knyts avsnitt tre och fyra samman genom en 
analys och ett antal slutsatser.           
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1. Bakgrund 
 
Detta kapitel syftar till att ge övergripande kunskap om utvecklingen av EU: s gemensamma 
asyl- och migrationsrätt. Därutöver ges en kortare bakgrund till Turkiets väg mot att uppnå 
status som kandidatland till EU. Kapitlet avslutas med att återge den rättsliga grund, på vilken 
Turkiets ansvar att anta EU asylum acquis vilar.     
 

1.1 Mot en harmoniserad asylrätt  
 
Utvecklingen mot en gemensam asylrätt för EU: s medlemsstater beskrivs bäst som en 
långsamt fortskridande process. Detta kapitel syftar till att redogöra för de huvudsakliga 
stegen i denna process.  
 

1.1.1 Schengensamarbetet 
 
Schengensamarbetet, med ikraftträdande 1995, kom att innebära förändringar för den 
asylsökandes möjlighet att söka skydd inom samarbetsländernas gränser. Samarbetet grundas 
på Schengenavtalet19 och Schengenkonventionen.20 Avtalet innehåller de grundläggande 
principerna för samarbetet medan konventionen tillför konkreta regler för tillämpningen.21   
Schengensamarbetets borttagande av de inre gränskontrollerna mellan medlemsländerna, i 
syfte att underlätta den fria rörligheten för bland annat personer, tvingade fram en 
förstärkning av de yttre gränskontrollerna.22 Detta i kombination med ett förbättrat samarbete 
mellan tull och polis i medlemsstaterna, öppnade för ökade möjligheter att stoppa den illegala 
invandringen till EU.23  
 
Schengensamarbetet öppnade gränserna för dem som vistas inom unionen på laglig grund och 
stängde dem för obehöriga. Mot bakgrund av att många asylsökande initialt kan klassas som 
illegala invandrare, innebar Schengens stärkta gränser en negativ påverkan för 
tredjelandsmedborgares möjlighet att söka asyl i EU. Det är med beaktande av denna 
problematik som EU fått utstå öknamnet ”Fortress Europe” .24 
  

                                                 
19 1985 års avtal mellan regeringarna i Beneluxländerna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken 

om det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenavtalet) 
20 1995 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 

Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna (Schengenkonventionen). 

21 EU-upplysningens hemsida, ”Yttre gränskontroll”  
22 Som yttre gränser räknas land- och sjögränser, hamnar och flygplatser, EU-upplysningens hemsida, ”Yttre 

gränskontroll”  
23 Schengenavtalet, Art. 9  
24 Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 132  
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1.1.2 Dublin II-förordningen 
 
Dublinkonventionen med ikraftträdande 1997 25 och Dublin II- förordningen från 2003 26 
utgör grunden för EU: s gemensamma asylrätt. Såväl konventionen, som förordningen, 
infördes som ett svar på den ojämna fördelning och därmed ekonomiska börda, som mängden 
asylsökande resulterat i för många unionsmedlemsländer. En av grunderna till den ökade 
bördan förklarades genom asylum shopping; personer som söker asyl i flertalet 
medlemsländer samtidigt, eller söker på nytt efter att de fått avslag i det första asylprövande 
landet.27 Lösningen för EU: s del stod att finna i en ökad ansvarsfördelning28 för asylsökande 
mellan unionens medlemsstater. I denna anda tillkom Dublinkonventionen, med uppgift att 
reglera vilket medlemsland som skulle ansvara för ett asylärende. Genom att låta prövningen 
ske i ett enda land skulle kostnaderna involverade i asylprövningsprocesser kunna minskas. 
Till följd av detta introducerade konventionen principen om ” första asylland” . Principen 
innebär att det land som uppfyller kriterierna för ett första asylland skall ansvara för 
ansökan.29 Generellt kan sägas att principen innebär att en asylansökan skall lämnas in i det 
land, i vilket personen passerar gränsen till EU.    
 
Sedan 2003 har konventionen ersatts av Dublin II- förordningen.30 Samtliga av EU: s 
medlemsstater är nu anslutna till Dublin II-förordningen. Förordningen ställer upp kriterier för 
vilket land som är ansvarigt att pröva en asylansökan.31 Första asyllandsprincipen ligger även 
i förordningen till grund för vilket land som skall anses vara ansvarigt att pröva ansökan. 
 
För den enskilde asylsökande innebär Dublin II- förordningen att asyl måste sökas i det första 
EU-land som passeras32 samt att asyl endast får sökas i ett enda medlemsland. Följs inte dessa 
regler måste den asylsökande vara beredd att skickas tillbaka till det land, som av nationella 
myndigheter identifieras som det första asyllandet.     
 

1.1.3 Amsterdamfördraget 
 
I och med 1999 års Amsterdamfördrag skedde ett viktigt genombrott i arbetet mot en 
harmoniserad asyl- och migrationsrätt. EU: s asyl och migrationsrätt flyttades från den andra 
och tredje pelaren till första pelaren (EG). Flytten innebar att asyl och migrationsfrågor, förr 

                                                 
25 1997 års konvention rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl 

som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna (97/C 254/01) (Dublinkonventionen) 
26 Rådets förordning nr 343/2003 av den 18 februari om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 

medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i ett tredje land gett in i någon 
medlemsstat, (Dublin II-förordningen) 

27 Asylum shopping är ett negativt laddat ord i asylrätten. Från ett partikularistiskt perspektiv anses att människor 
som tillåter sig att välja var att söka asyl, inte kan vara i stort behov av skydd. Det finns därtill argument som 
grundar sig i ekonomiska skäl; avvisade asylsökande är inte skyddsberättigade och tar därmed resurser från 
skyddsbehövande, då de fortsätter sitt asylsökande i andra medlemsstater. 

28 Se Art 189, Avd. III EU-konstitutionen för EU: s reglering av ansvarsfördelning, Eng: ”Burden-sharing” . 
29 Regeringskansliets hemsida, ”Dublinförordningen”  
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Se Dublin II-förordningen för problematiken gällande tolkningen av ordet “passerar” .  



  8  

reglerade av mellanstatliga avtal, nu regleras på överstatlig nivå genom direktiv, förordningar 
och beslut under den nyintroducerade avdelning IV i EG-fördraget.33    
 
En viktig konsekvens av flytten mot överstatlighet, är den tillkomna behörigheten för EG-
domstolen att döma i frågor som rör asyl och migration.34 EG-domstolen har således, genom 
sin fördragsgrundade kompetens, möjlighet att undersöka överrensstämmelsen mellan såväl 
EU-institutioners som medlemsstaters handlande och grundläggande rättigheter. Rättigheterna 
kan ha sitt ursprung i nationell lagstiftning, Europakonventionen,35 FN: s Flyktingkonvention 
och andra av medlemsländerna ratificerade konventioner.36 Domstolen kan följaktligen pröva 
EU-rättens överrensstämmelse med non-refoulementskyddet i exempelvis 
Europakonventionen och Flyktingkonventionen.    
 
För att undersöka Amsterdamfördragets möjliga konsekvenser för asylsökande kan vi, liksom 
Gina Clayton i boken Textbook on immigration and asylum law, använda oss av en 
ändamålstolkning av syftet för EG-fördragets avdelning IV.37 Syftet för avdelning IV anges 
vara att ”gradvis etablera ett område av frihet, säkerhet och rättvisa” .38 Innebörden av dessa 
ord är omtvistade, men det som är gemensamt för de skilda tolkningarna, är uppfattningen att 
frihet generellt ska tolkas som frihet att röra sig fritt inom unionen, säkerhet som skydd mot 
externa hot och rättvisa som straffrättslig rättvisa i bemärkelsen att bekämpa internationell 
brottslighet.39 Ändamålstolkningen ger oss att syftet för Amsterdamfördragets avdelning IV, 
inte kan anses prioritera asylsökandes rättigheter, utan snarare syftar till att säkerställa den fria 
rörligheten för personer inom unionen.  
 

1.1.4 Tammerfors  
 
Vid Europeiska Rådets möte i Tammerfors 1999 diskuterades medlen för ett förverkligande 
av området för frihet, säkerhet och rättvisa i EG-fördragets avdelning IV. Rådet beslutade i 
Tammerfors att på asylområdet, använda sig av en tvåstegsstrategi för implementering av en 
gemensam asylpolicy. Genom det första steget skulle EU besluta om minimiregler, medan det 
andra steget gick ut på att skapa ett harmoniserat asylsystem, inkluderande en för 
medlemsländerna gemensam asylprocess och asylstatus.40  

                                                 
33 Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 133 
34 Ibid, s. 138 
35 Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) 
36 Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 149 
37 Ibid 
38 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), Avdelning IV 
39 Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 133 f och EG-fördraget, Art. 61 a 
40 Activities of the European Union, ”Justice, freedom and security: Enlargement/Turkey-adoption of the 

community acquis” , 2006 
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Tammerfors resulterade i följande fyra principer, som alla syftade till att förverkliga ett 
område av frihet, säkerhet och rättvisa: 
 

o EU ska arbeta för att upprätta samarbetsavtal med ursprungsländer. Ett av målen med 
samarbetsavtalen är att sluta återtagandeavtal,41 vilket innebär att illegala invandrare 
och asylsökande som kommer till EU kan skickas tillbaka till sina ursprungsländer 
eller till säkra tredjeländer. 

 
o EU ska arbeta mot ett gemensamt europeiskt asylsystem som ska leda till gemensam 

asylprocedur och enhetliga regler för bestämmande av asylstatus. 
 

o EU och medlemsstaterna ska arbeta för en rättvis behandling av 
tredjelandsmedborgare. 

 
o EU och medlemsstaterna ska arbeta för en effektivare hantering av 

migrationsströmningar.42 
 

1.1.5 Sevilla 
 
Genom toppmötet i Sevilla tydliggjorde EU sin vilja att bekämpa den illegala invandringen 
utan att inskränka rätten att söka asyl. Medlemsländerna slog med andra ord fast 
nödvändigheten av en samstämmighet mellan reglerna avseende den illegala invandringen 
och den internationella asylrätten.43    
 

1.2 Turkiet som immigrationsland  
 
Turkiets geografiska läge erbjuder en unik kombination av östligt och västligt ideal. I Europa 
gränsar landet till Bulgarien och Grekland och i Asien till Georgien, Armenien, Iran, Irak och 
Syrien.44 Såväl Turkiets placering i gränstrakten mellan sydvästra Asien och sydöstra Europa, 
som dess influenser av östlig och västlig kultur, bidrar till att förklara Turkiets roll som utbrett 
immigrationsland. Sedan nittiotalets början domineras invandringen av grupper från 
Mellanöstern, Östeuropa och Asien. De främsta ursprungsländerna utgörs av Iran, Irak, 
Rumänien, Moldavien, Afghanistan och Pakistan.45  
 
Invandringen i Turkiet brukar betecknas som oregelbunden då invandrarna kan delas in i 
grupperna asylsökande, illegala invandrare och transitinvandare.46 I EU har Turkiet 
identifierats som en ursprungskälla varifrån en stor mängd illegala invandrare och 
asylsökande tar sin in i Europa för att vidareförflytta sig inom Schengens gränser. Många av 
dem som tar sig in illegalt i EU kommer via Turkiets östra gräns och tar sig genom landet in i 
Grekland, antingen via någon av landgränserna eller över det Egeiska havet. Det finns även 

                                                 
41 För återtagandeavtal se avsnitt 4.3.2.3 
42 Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 134 ff 
43 Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 107 
44 UBK: s Stora världsatlas  
45 Papadopoulou, A, “Exploring the Asylum-migration nexus: a case study of transit migration in Europe” , s. 8 
46 UN Economic Commission for Europe (UN/ECE/) definierar transitinvandring som följer: ”Migration in one 

country with the intention of seeking the possibility there to emigrate to another country as the country of final 
destination, by means that are partially, if not full, illegal”  
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uppgifter att vissa illegala invandrare tar sig direkt från Turkiet i båt till Italien eller 
Frankrike.47 Problemets storlek kan illustreras med siffror från år 2000 som visar på att 
turkiska myndigheter under det aktuella året arresterade ungefär 95 000 personer på grund av 
illegal vistelse eller illegalt inträde i Turkiet.48  
 
I och med Amsterdamfördraget är EU: s medlemsstater tvungna att successivt införa regler 
för bekämpandet av den illegala invandringen till unionen.49 Situationen i Turkiet ses som ett 
hot mot EU: s medlemsstaters försök att reglera den illegala invandringen. Mot bakgrund av 
detta är harmoniseringen mellan turkiska lagar och EU: s gemensamma asyl- och 
migrationsrätt en prioriterad fråga i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet.50 Genom att 
bekämpa den illegala invandringen till transitlandet Turkiet, öppnas en möjlighet för EU att 
bättre kontrollera immigrationsströmmarna in i EU.  
 

1.3. Turkiets väg mot EU 
 
EU: s utvidgningsprocess har sedan Berlinmurens fall utökat antalet medlemsländer i fyra 
omgångar. Unionen befinner sig i och med den kommande anslutningen av Bulgarien och 
Rumänien i den femte utvidgningsfasen.51 Turkiet utgör tillsammans med Kroatien och före 
detta jugoslaviska republiken Makedonien de kandidatländer som näst på tur har möjlighet att 
inkluderas i EU.   
 
För att kandidatländerna ska få börja förhandla om EU-medlemskap krävs att de uppfyller de 
av Rådet fastställda ”Köpenhamnskriterierna” . I dessa kriterier ingår bland annat ett krav på 
säkerställande av landets institutioner som demokratiska, rättsäkra och som garanter av 
mänskliga rättigheter. Det är framför allt inom dessa områden som Turkiet på väg mot 
medlemskapsförhandlingarna har kritiserats av EU.52 Rådet ansåg emellertid i december 2004 
att Turkiet uppfyllde Köpenhamnskriterierna i tillräcklig grad för att anslutningsförhandlingar 
skulle kunna påbörjas.53 
 
Förutom de mer allmänt hållna Köpenhamnskriterierna ställer EU-kommissionens ”Agenda 
2000” 54 upp ett antal krav och förändringar som kandidatländerna ska genomföra inom asyl- 
och migrationsområdet. Bland dessa krav finns att länderna ska anta Flyktingkonventionen 
och dess implementeringsregler samt Dublin II-förordningen. Kraven ställs för att 
medlemsstaterna ska hjälpa till att dela på ”bördan” av att ta emot asylsökande och för att nya 
medlemsstater ska kontrollera sina yttre gränser.55 
 

                                                 
47 Kirisci, K, “Reconciling refugee protection with efforts to combat irregular migration: the case of Turkey and 

the European Union” , s. 6  
48 Papadopoulou, A, “Exploring the Asylum-migration nexus: a case study of transit migration in Europe” , s. 8 
49 EG-fördraget, Art. 63.3 b (Amsterdam)  
50 Rådets beslut av den 23 januari 2006 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för 

anslutning med Turkiet (2006/35/EG) Avd. 3.2 ”Prioriteringar på medellång sikt”  under avsnittet Rättvisa, 
frihet och säkerhet (Partnerskap för anslutning) 

51 http://europa.eu/scadplus/leg/eu/lvb/e50017.htm#CRITERIA  
52 Dunér, B, ” Inbjuden med armbågen Turkiet och EU”, s. 6  
53 Hughes, K, “The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: A European Success Story or the EU’s 

Most Contested Enlargement?” , s. 77  
54 European Commission Agenda 2000: ”  For a stronger and wider Europe”  15 July 1997, COM(97) 2000 final 
55 Byrne, R m fl, New Asylum Countries?: migration control and refugee protection in an enlarged European 

Union, s. 8 f 
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1.3.1 Grunden för harmonisering av turkisk asyl- och migrationsrätt med 
EU asylum acquis 
 
Turkiet skall i och med medlemskapsförhandlingarna med EU anta samtliga artiklar i acquis 
communautaire, så som acquis ser ut dagen för medlemskap.56 Som ett led i förverkligandet 
av Turkiets antagande av EU acquis har EU sedan 1989 ingått så kallade partnerskap för 
anslutning med Turkiet, i vilka prioriteringarna avseende Turkiets anslutning slagits fast. 
Partnerskapen uppdateras i takt med förändringarna av acquis communautaire.57 I 
partnerskapet för anslutning för 2006 görs skillnad på prioriteringar som ska genomföras på 
kort respektive mellanlång sikt. Kort sikt definieras som ett till två år medan mellanlång sikt 
utgörs av tre till fyra år. I partnerskapet för anslutning anges att Turkiet på kort sikt skall:  
 

” fortsätta strävandena att genomföra den nationella handlingsplanen för migration och asyl i syfte att 
bekämpa illegal invandring och med det snaraste ingå ett avtal om återtagande med EU.”  58  
 

På medellång sikt ska Turkiet:  
 

”…fortsätta anpassningen av lagstiftning och praxis rörande viseringar till gemenskapens 
regelverk…[och]… fortsätta anpassningen till gemenskapens regelverk på området asyl genom att upphäva 
de geografiska begränsningarna i Genèvekonventionen…”  59     

 
Till hjälp för implementering av partnerskapen för anslutning har Turkiet antagit en nationell 
handlingsplan.60 Turkiets nationella handlingsplan konkretiserar innebörden i partnerskapet 
för anslutning. Av handlingsplanen framgår att Turkiet i medlemskapsförhandlingarna 
prioriterar ett införlivande av EU asylum acquis samt ett borttagande av landets geografiska 
begränsning till 1951 års Flyktingkonvention. 
 
Handlingsplanen tillsammans med partnerskapet för anslutning, ger en rättslig grund för 
slutsatsen att Turkiet måste implementera samtliga av EU: s gemensamma asyl- och 
migrationsregler för att uppnå medlemsstatus. I och med Amsterdamfördragets överförande 
av EU asylum acquis till EU: s första pelare, måste Turkiet, under förhandlingsperioden, 
anpassa sin lagstiftning till de regler och mål som satts upp vid ovan beskrivna toppmöten.61 
Schengensamarbetet, som inte är en del av den gemensamma asylrätten, måste inte 
implementeras dagen för medlemskap, utan senare, efter beslut från Rådet.62 

                                                 
56 van Krieken, P, The Asylum Acquis Handbook, s. 16. 
57 Partnerskap för anslutning, Eng: Accession Partnership 
58 Partnerskap för anslutning, Avd. 3.1 ”Prioriteringar på kort sikt”  under avsnittet Rättvisa, frihet och säkerhet 
59 Ibid, Avd. 3.2 ”Prioriteringar på medellång sikt”  under avsnittet Rättvisa, frihet och säkerhet 
60 Turkish National Action Plan for the Adoption of the EU Acquis in the field of Asylum and Migration, 

Decision of the Council of Ministers dated 24 July 2003 and numbered 25178   
61 Se kap. 1.1 Mot en harmoniserad asylrätt 
62 Activities of the European Union, ”Justice, freedom and security: Enlargement/Turkey-adoption of the 

community acquis” , 2006 
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2. Reglering av NR-skyddet i internationella och regionala 
konventioner 
 
Mot bakgrund av EU: s harmoniserade asyl- och migrationsrätt och kraven på Turkiet att 
implementera denna, närmar vi oss frågeställningen hur detta kommer att påverka non-
refoulementskyddet i Turkiet. Ett svar på denna fråga kräver dock en redogörelse av den 
rättsliga grunden för asylsökandes skydd mot refoulement i Turkiet. Vi kommer därför i detta 
kapitel att redogöra för de konventioner och förklaringar som antingen reglerar, eller vid ett 
turkiskt EU-medlemskap kommer att reglera, skyddet mot refoulement i Turkiet.      
 
Redogörelsen grundar sig på en indelning av konventionerna allt efter deras direkta eller 
indirekta non-refoulementskydd.  
 

2.1 Indirekt skydd mot Refoulement 
 
Ett indirekt non-refoulementskydd utgörs av en utvidgad tolkning av artiklar som behandlar 
förbud mot tortyr. Då ett skydd mot refoulement bygger på en rätt att söka asyl, har vi valt att 
formulera rätten att söka asyl som ett indirekt non-refoulementskydd.     
 

2.1.1 Rätten att söka asyl 
 
Stater är suveräna och detta utgör grunden för varje enskild stats rätt att bestämma över vem 
som skall få tillträde till dess territorium. Rätten att söka asyl, reglerad i internationell och 
regional rätt, utgör ett undantag till staters suveränitet på detta område. 
   
Internationell rätt innehåller en uttrycklig mänsklig rätt att söka asyl reglerad i FN: s allmänna 
förklaring om mänskliga rättigheter från 1948.63 [Författares kursivering] 
 
Turkiet var en av de ursprungliga medlemmarna till FN: s allmänna förklaring om mänskliga 
rättigheter. Trots att den allmänna förklaringen i sig inte är att betrakta som bindande, råder 
idag enighet om att vissa av deklarationens rättigheter är att betrakta som sedvanerätt och 
därmed bindande.64 Ingenting tyder på att rätten att söka asyl skulle utgöra sedvanerätt.65 
Rättigheten måste dock anses spela en betydelsefull roll i uppfyllandet av non-
refoulementskyddet, som i sig ofta anses utgöra sedvanerätt.  

                                                 
63 FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, 1948, Art. 14, eng; Universal Declaration of Human 

Rights  
64 Fisher, D I, Mänskliga rättigheter En introduktion, s. 19 f 
65 Av den doktrin vi behandlat har vi inte påträffat någon diskussion avseende rätten att söka asyl och dess 

eventuella status som sedvanerätt.   
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Rätten att söka asyl återfinns också i EU: s rättighetsstadga66 Art. 18. Värt att notera här är 
ordvalet ” rätten till asyl” : [Författares kursivering] 

 
”Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och 
protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen.”  67 

 
För Turkiets del skulle ett EU-medlemskap innebära ett antagande av EU: s icke-bindande 
rättighetsstadga.  
 

2.1.2 Europakonventionen 
 
I Europarådets68 konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna från 1950, EKMR, finns det inget uttryckligt skydd mot refoulement. 
Europadomstolen69 har dock genom praxis tolkat in ett sådant skydd i Art. 3.70 Ett resultat av 
detta är att Art. 3, som utgör ett förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling, också innefattar en skyldighet att skydda personer som riskerar att utsättas för 
tortyr vid ett tillbakasändande. 
 
I fallet Chahal v. UK 71 beslutade Europadomstolen att förbudet mot refoulement inte medger 
några undantag, Art. 3 är därmed absolut.72 Domstolen slog därtill fast att en tillämpning av 
non-refoulementskyddet i Art. 3 kräver att det finns en reell risk och en sannolikhet att 
personen i fråga kommer att utsättas för tortyr vid ett återvändande till hemlandet. En reell 
risk skulle enligt domstolen inte enbart utgöras av en allmän fara, utan även innebära en risk 
för just den berörda individen. I fallet Cruz Varas73 slog Europadomstolen fast att den reella 
faran ska bedömas utifrån allt det material som finns tillgängligt vid tiden för avvisningen. 
 
Enligt den Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter innebär ett antagande av 
Europakonventionen en skyldighet att tillämpa konventionens rättigheter på alla personer, 
oavsett om tillämpningen sker från en medlemsstats territorium eller av statsanställda 
utomlands.74 Kommissionen baserade denna slutsats på rättsfallet Cyprus v. Turkey.75      
 
I och med Turkiets ratificerande av Europakonventionen, och landets godkännande 1987 av 
rätten till individuell överklagan till Europadomstolen, har Turkiet accepterat att följa Art. 3 
och det intolkade non-refoulementskyddet.76 
 

                                                 
66 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/c364/01), (sv. EU-stadgan, eng. EU 

Charter of Fundamental Rights) 
67 EU-stadgan, Art. 18  
68 Stater som är parter till Europakonventionen måste vara medlemmar i Europarådet. Europarådet är ett av EU 

oberoende samarbetsorgan för skydd av de mänskliga rättigheterna. 
69 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 123 
70 Se Chahal. v. the United Kingdom- Rep. 1996-V, fasc. 22 (15.11.96) och Soering v. the United Kingdom-161 

(7.7.89)  
71 Chahal. v. the United Kingdom 
72 Ibid 
73 Cruz Varas and others v. Sweden- 201 (20.3.91) 
74 Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 141 
75 Cyprus v. Turkey, [GC],  no. 25781/94, ECHR 2001-IV- (10.5.01) 
76 Kirisci, K, “UNHCR and Turkey: Cooperating for Improved Implementation of the 1951 Convention relating 

to the Status of Refugees” , s. 87 
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2.1.2.1 EU-rättens relation till Europakonventionen 
 
Då Europakonventionen inte kan tillträdas av andra än stater, är inte EU: s institutioner direkt 
bundna av denna rättighetskatalog.77 EU-rättens förhållande till grundläggande rättigheter och 
framför allt till Europakonventionen under Europarådet, beskrivs bäst som en fortgående 
utvecklingsprocess, i vilken EG-domstolens praxis spelar en avgörande roll. Grunden till EG-
rättens iakttagande av grundläggande rättigheter utgörs av de allmänna rättsprinciper, som är 
en av de rättskällor till vilka EG-domstolen kan söka vägledning i frågan vad som utgör 
gällande rätt. I fallet Hauer v Land Rheinland78 slog EG-domstolen fast att grundläggande 
rättigheter utgör sådana allmänna rättsprinciper som domstolen har att beakta i sitt arbete.79 
Gällande Europakonventionens medlemsstater har Europadomstolen, genom Matthews v. UK, 
beslutat att de är skyldiga att uppfylla konventionen även i de fall då kompetens överförts till 
gemenskapen.80   
 
För att identifiera vilka rättigheter som ska inkluderas i de allmänna rättsprinciperna söker 
EG-domstolen svar i medlemsstaternas reglering av grundläggande rättigheter. EU-rätten får 
inte strida mot nationella grundläggande rättigheter. Utöver detta kan EG-domstolen söka 
vägledning för sina domar i de internationella konventioner om mänskliga rättigheter, som 
EU: s medlemsstater har signerat eller utarbetat.81 Denna process har genom 
Amsterdamfördraget kodifierats som följer: 
 

”Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, 
såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner.”  82 

 
Det bör dock nämnas att EG-domstolens kompetens och skyldighet att tillämpa rättigheter 
som del av allmänna rättsprinciper, begränsas av kravet gällande domstolens kompetens att 
endast hantera fall vars ämnesområde faller inom EG-rätten.83 EG-domstolen har således 
endast behörighet att undersöka överrensstämmelsen mellan Europakonventionen och 
nationell regler om området faller inom EG-rättens tillämpningsområde.  
 
Genom EG-domstolens iakttagande av grundläggande rättigheter i praxis, har en oskriven 
rättighetskatalog skapats. I december 2000 antogs EU: s stadga om skydd för de 
grundläggande rättigheterna.84 Denna rättighetsstadga är dock ett ickebindande instrument 
vars rättsliga ställning i unionen varit högst omdebatterad.85 
 
De senare åren har visat på exempel där EG-domstolen hänvisar till Europakonventionen som 
en direkt källa av EG-rätt, utan att referera till allmänna rättsprinciper.86 Detta fenomen 

                                                 
77 Att Europakonventionen endast kan tillträdas av stater framgår av konventionens inledning 
78 C-44/79 Judgment of 13/12/1979, Hauer/ Land Rheinland-Pfalz (Rec. 1979, p.3727) 
79 Hauer/ Land Rheinland-Pfalz  
80 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 126  
81 “General Principles of Community Law and Fundamental Rights” , Stencil från kursen ‘Law of European 

Integration’ , Örebro universitet, vt 2006. 
82 EU-fördraget, Art. 6.2 (Amsterdamfördraget). 
83 C-192/99 Judgment of 20/02/2001, Kaur (Rec. 2001, p. 1-1237) 
84 EU-stadgan 
85 Europakommissionen, ”About the Charter Legal Status”  och Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, 

s. 127 
86 C-109/01 Judgment of 23/09/2003, Akrich (Rec. 2003, p. 1-9607) 
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kombineras med ett användande av hänvisning till nationell rätt och internationella 
konventioner. Trots att dessa parallella utvecklingar belyser ett något ambivalent EU 
avseende grunden för dess accepterande av grundläggande rättigheter och 
Europakonventionen, resulterar båda i en statushöjning av grundläggande rättigheter i EU.   
 

2.1.3 FN: s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
 
I FN: s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR, från 
1966,87Art. 7 återfinns förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling. Detta 
skydd är absolut.88 Enligt FN: s kommitté för mänskliga rättigheter omfattas alla personer 
som befinner sig på en konventionsbunden stats territorium av konventionens rättigheter. 
Enligt samma kommitté innefattar skyddet i Art. 7 dessutom ett absolut skydd mot att bli 
utvisad eller avvisad till ett land där det finns risk för redan nämnd behandling.89 Skyddet 
gäller oavsett om förföljelsen utförs av personer inom eller utom deras statliga ämbete, eller 
av privatpersoner. Vidare kan en konventionsbunden stat bli ansvarig under Art 2. ICCPR om 
en statligt anställd i ett annat lands territorium bryter mot någon av konventionens rättigheter. 
För non-refoulementskyddets del innebär detta att Art. 7 i ICCPR innefattar ett 
utomterritoriellt tillämpningsområde.90  
 
I och med Turkiets ratificerande av konventionen 2003, omfattas samtliga asylsökande på 
turkiskt territorium av dess non-refoulementskydd.   
 

2.2 Direkt skydd mot Refoulement 
 
I detta avsnitt redogör vi för de konventioner som erbjuder ett uttryckligt skydd mot 
refoulement. 

2.2.1 FN: s Flyktingkonvention 
 
FN: s Flyktingkonvention (FK) och dess tilläggsprotokoll från 1967,91 ställer upp kriterier för 
vem som skall anses vara flykting, samt procedurer för fastställande av denna status. Turkiet 
var ett av ursprungsländerna att underteckna Flyktingkonventionen. Tillsammans med 
UNHCR: s handbok och så kallade guidelines utgör konventionen det i huvudsak viktigaste 
dokumentet i internationell flyktingrätt.92 Det mest grundläggande skyddet mot refoulement 
ställs upp i Art. 33 FK:   
 

”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot 
område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till 
viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.”  93       

 

                                                 
87 FN: s internationella konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna trädde ikraft 1976. 
88 Fisher, D I, Mänskliga rättigheter En  introduktion, s. 24 f 
89 Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment no. 20  
90 Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 142 och 1CCPR, Art. 2.1 
91 1951 års Flyktingkonvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning 
92 UNHCR: s handbok om förfarandet och kriterier vid fastställandet av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 

års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (UNHCR: s handbok) 
93 Flyktingkonventionen, Art. 33 
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I doktrin, bland jurister och mellan stater är det högst omdebatterat vilket innehåll som skall 
ges Art. 33. Skyddet mot refoulement har sedan tidigt nittiotal stått i fokus för såväl 
tolkningar av inskränkande som av utvidgande karaktär.94 Vi begränsar oss till att redogöra 
för den tolkning av Art. 33 som Guy S Goodwin- Gill ställer upp i sin bok The refugee in 
international law.95 Denna tolkning består av två nivåer, den relativt restriktiva tolkning som 
kan läsas ut av Art. 33, respektive den något utvidgade tolkning som är baserad på staters 
praxis över lång tid.96 
 
En bokstavlig tolkning av Art. 33 ger att det är flyktingar, och därmed också asylsökande, 
som ska omfattas av skyddet.97 För att inbegripas av non-refoulementskyddet måste således en 
person vara förföljd på någon av de grunder som anges i Flyktingkonventionens 
flyktingdefinition, Art. 1. A (2).98 I praxis har dock stater låtit skyddet även omfatta 
människor som riskerar att utsättas för tortyr, omänskligt behandlande eller andra allvarliga 
förbrytelse mot mänskliga rättigheter.99 Grundarna till 1951 års non-refoulementskydd hade i 
åtanke att Art. 33 skulle innebära ett förbud för stater att skicka människor till såväl deras 
ursprungsländer som till andra länder där risk fanns för vidaresändning till hemlandet, så 
kallad kedjerefoulement. Detta förutsatt att de i ursprungslandet riskerade förföljelse i 
konventionens mening. En sådan tolkning kan även utläsas från staters praxis.100  
 
Det geografiska området, inom vilket Art. 33 FK skall tillämpas, tolkas av Goodwin-Gill som 
att innefatta alla som befinner sig inom ett lands territorium och dess jurisdiktion.101 Gällande 
vilka som har skyldighet att tillämpa non-refoulementskyddet hänvisar Goodwin-Gill till 
ordvalet på vilket sätt det vara må i Art. 33. [Författares kursivering] Utifrån denna 
formulering drar författaren slutsatsen att non-refoulementskyddet reglerar staters 
tillbakaskickande oavsett om det sker inom ett lands gränser, vid gränsen eller av statligt 
anställda utanför landets jurisdiktion. 
 
Art. 33 FK är en av de få artiklar i Flyktingkonventionen till vilka inga reservationer är 
tillåtna. Under tiden som konventionen utarbetades visade det sig dock finnas en oro hos ett 
antal stater att konventionen skulle innebära framtida, oförutsebara skyldigheter för dem. I 
och med detta infördes en möjlighet för stater att begränsa Flyktingkonventionens 
tillämpningsområde till personer, som blivit flyktingar som ett resultat av händelser inom 
Europas gränser, före januari 1951. Varje medlemsstat fick vid antagande av konventionen 
ange huruvida man tänkte tillämpa denna geografiska begränsning eller inte.102 Turkiet är en 
av få stater som fortfarande tillämpar den geografiska begränsning som återfinns i Art. 1B 
(1)(a) FK.103 Den praktiska följden av en sådan begränsning är att Turkiet endast tillämpar 
Flyktingkonventionen i sin helhet på asylsökande från Europa. Baserat på Turkiets 
geografiska begränsning, skulle slutsatsen kunna dras att landet inte är skyldigt att tillämpa 

                                                 
94 Se Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, kapitel 2 
95 Se Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law 
96 Ibid, s. 136 
97 Ibid, s. 121 
98 Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 121 
99 Ibid, s. 136 
100 Ibid, s. 120 och 128  
101 I UNHCR: s exekutiva kommitté 1989, uttryckte den amerikanska delegationen åsikten att Art. 33 inte 

innebar en skyldighet att ta emot asylsökande. Skyddet gällde bara för personer redan inne i landet, inte vid 
dess gränser. Se Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 123 och 132.  

102 UNHCR: s handbok, Art. 8 
103 Kirisci, K, ”Reconciling refugee protection with efforts to combat irregular migration: the case of Turkey and 

the European Union” , s. 3 
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non-refoulement på icke-europeiska personer. En sådan slutsats skulle dock kräva att skyddet 
inte är att betrakta som sedvanerätt, och därför inte är bindande.  
 
I doktrin framgår att det råder en viss osäkerhet huruvida opinio iuris och staters praktiska 
tillämpning av non-refoulementskyddet är tillräckligt tydliga för att skapa sedvanerätt.104  
FN: s flyktingkommissariat105 (UNHCR), Human Rights Watch (HRW) och flera framstående 
folkrättsliga experter106 hävdar att ingen stat någonsin öppet har protesterat mot principens 
status som sedvanerätt och att de relativt få undantag som gjorts till non-refoulement, har 
kunnat motiveras i enlighet med det undantag som anges i Flyktingkonventionens Art. 33.2. 
Goodwin-Gill drar utifrån detta slutsatsen att principen om non-refoulement utgör sedvanerätt 
och därmed skall tillämpas av alla stater, oavsett om de har ratificerat 1951 års 
Flyktingkonvention samt dess tilläggsprotokoll från 1967.107 UNHCR: s exekutiva kommitté 
går längre än Goodwin-Gill i sina uttalanden. Kommittén har genom ett flertal uttalanden 
hävdat att non-refoulementprincipen inte bara är att betrakta som sedvanerätt, utan till och 
med är av ius cogens karaktär.108 Trots att kommitténs uttalanden inte är bindande kan de 
bidra till skapandet av opinio iuris, det vill säga staters uppfattning av att något är rättsligt 
bindande.  
 

2.2.1.1. Undantag till non-refoulementskyddet 
 
Förbudet mot refoulement i FN: s Flyktingkonvention är inte av en absolut karaktär. Från  
Art. 33.2 FK kan två undantag härledas. En person kan för det första avvisas eller utvisas om 
det finns grund för att anta att personen utgör ett hot mot ett lands säkerhet. Det andra 
undantaget kan bli aktuellt om personen har dömts för ett mycket allvarligt brott, och därmed 
anses utgöra en fara för samhället.109 Undantagen skall tillämpas restriktivt. I praxis finns det 
flera exempel på hur länder har åberopat ”hot mot landets säkerhet”  som grund för att avvisa 
en större grupp asylsökanden. Turkiet använde sig av undantaget på detta sätt, då man i 
samband med Gulfkriget skickade tillbaka kurdiska flyktingar.110   
 

2.2.2 FN: s Tortyrkonvention 
 
I FN: s konvention mot tortyr och annan inhuman eller nedvärderande behandling från  
1985,111 kopplas förbudet mot tortyr i Art. 3 samman med ett refoulementförbud. Detta ger 
konsekvensen att konventionens medlemsstater förbinder sig att inte skicka tillbaka personer 

                                                 
104 Se bland andra Feliciano, Hyndman och Kälin i Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, 

 s. 134 ff, Kälin ifrågasätter non-refoulementprinicpens status som sedvanerätt utifrån perspektivet att flera 
stater har gjort undantag från den med hänvisning till nationell säkerhet och vid tillfälliga situationer av 
massinvandring. Vidare anses en tolkning av Art. 33 baserad på Flyktingkonventionens flyktingdefinition, 
skapa en oregelbunden praxis av non-refoulementskyddet mellan stater, då stater tillämpar 
flyktingdefinitionen på skilda sätt.  

105 United Nations High Commissioner for Refugees  
106 Se bland annat Human Rights Watch, ”Protecting refugees”  och Goodwin-Gill, G S,  “The refugee in 

international law” . 
107 Goodwin-Gill, G S, The refugee in international law, s. 169 
108 Ibid, s. 127 
109 Ibid, s. 120 
110 Ibid, s. 169 
111 FN: s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

antagen den 10 december 1984, (Tortyrkonventionen) 
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till länder där de riskerar att utsättas för tortyr. Utan att gå in djupare på konstruktionen av 
Art. 3, så bör nämnas att ett tillämpande av denna kräver ett föreliggande av en väl grundad 
risk för personen att utsättas för tortyr.112 
 
Turkiet ratificerade konventionen 1988. Förbudet mot refoulement i Art. 3 skall således 
tillämpas på samtliga personer som har att göra med turkiska myndigheter, europeiska som 
icke-europeiska.  
 

2.3 Slutsatser av NR-skyddet i internationella och regionala 
konventioner 
 
Vi har genom detta avsnitt undersökt vilka internationella och regionala konventioner samt 
icke bindande förklaringar, som reglerar och vid ett turkiskt EU-medlemskap kommer att 
reglera ett non-refoulementskydd för asylsökande i Turkiet. Detta skydd innebär en rättighet 
för asylsökande att inte skickas tillbaka till ett land i vilket denna riskerar förföljelse, tortyr 
eller annan nedvärderande och inhuman behandling i sitt hemland. 
 
Skyddet mot refoulement har gradvis kommit att utvidgas. Varken Europakonventionen eller 
FN: s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter innehöll ursprungligen ett 
förbud mot refoulement. Non-refoulementskyddet som uttryckt i FN: s Flyktingkonvention är 
det främsta dokumentet för skydd mot refoulement. Den av Turkiet införda geografiska 
begränsningen till Flyktingkonventionen har en direkt negativ effekt för icke-européers rätt att 
söka asyl i Turkiet, men denna begränsning påverkar inte Turkiets skyldighet att skydda 
denna grupp från refoulement. 

                                                 
112 Tortyrkonventionen, Art. 3. 
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3. Reglering av NR-skyddet i turkisk lagstiftning 
 
Detta kapitel kommer utifrån Turkiets skyldigheter under non-refoulementskyddet i 1951 års 
Flyktingkonvention, att redogöra för landets materiella implementering och faktiska 
tillämpning av detta skydd.  
 

3.1 1994 års Asylum Regulation 
 
Turkiets asyllag, 1994 års Asylum Regulation,113 tillkom som ett resultat av en kraftigt ökad 
mängd asylsökande i Turkiet under början av nittiotalet, från framför allt Iran, Irak, Kurdistan 
och Bosnien. Den utgjorde också ett svar på det stora antal asylsökande, som på grund av 
stärkta EU-gränser blev strandsatta i Turkiet.114 Det bakomliggande syftet för 1994 års asyllag 
var dels att hindra utvecklingen av den ökade invandringen och dels att stärka det turkiska 
inrikesministeriets roll i statusprövningen av flyktingar.115 
 
Det finns ingen uttrycklig reglering av non-refoulementskyddet i 1994 års Asylum Regulation.  
Enligt Art. 29 gäller dock att:  
 

“A refugee or an asylum seeker who is residing in Turkey legally can only be deported by the Ministry of 
Interior under the terms of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees or for reasons of 
national security and public order.”  116 

 
Utöver detta anger 1994 års Asylum Regulation Art. 31 att den turkiska asylregleringen har 
stiftats i enlighet med 1951 års Flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll.117 Tillsammans 
ger artiklarna att turkiska myndigheter har att tillämpa 1994 års Asylum Regulation i 
överrensstämmelse med Flyktingkonventionen och därmed i enlighet med non-
refoulementskyddet i Art. 33 FK. 
 
Till följd av Turkiets geografiska begränsning till Flyktingkonventionen, delar 1994 års 
Asylum Regulation in asylsökande i två olika grupper; europeiska flyktingar som har skydd 
enligt Flyktingkonventionen, och icke- europeiska asylsökande som förväntas förflytta sig till 
tredje land.118 Personer med icke-europeiskt medborgarskap kan enligt lagen inte uppnå 
flyktingstatus, utan endast status som asylsökande. Kriterierna för de båda statusgrupperna är 
däremot desamma och motsvarar Flyktingkonventionens flyktingdefinition i Art.1A (2) FK. 
Detta betyder att Turkiet, på grund av den geografiska begränsningen, inte är bundet att 

                                                 
113 Regulation No 1994/6169 on the Procedures and Principles related to Population Movements and Aliens 

Arriving in Turkey either as Individuals or in Groups Wishing to Seek Asylum either from Turkey or 
Requesting Residence Permission in order to Seek Asylum from Another Country, (1994 års Asylum 
Regulation) 

114 Kirisci, K, “UNHCR and Turkey: Cooperating for Improved Implementation of the 1951 Convention relating 
to the Status of Refugees” , s. 78 

115 Tiden före tillkomsten av 1994 års Asylum Regulation hade UNHCR en betydelsefull roll i asylsökandes 
statusprövning, se Kirisci, K, “UNHCR and Turkey: Cooperating for Improved Implementation of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees” , s. 78 

116 1994 års Asylum Regulation, Art. 29 
117 Ibid, Art. 31 
118 Icduygu, A, “ Irregular migration in Turkey” , s. 58 
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tillämpa Flyktingkonventionen i förhållande till icke-européer. Art. 33 utgör ett undantag på 
grund av dess status som sedvanerätt.   
 

3.1.1 UNHCR: s roll i den turkiska asylprocessen  
 
Trots att asyllagen från 1994 ger det turkiska inrikesministeriet huvudansvaret över 
statusprövning av asylsökande, är UNHCR, på grund av den geografiska begränsningen, 
direkt involverad i icke-européers ärenden. UNHCR: s roll baserar sig på UNHCR-stadgan 
från 1950.119 Organisationen är verksam i frågor som rör säkerställandet av asylsökandes 
rättigheter, säkerhet och tillgång till den tillfälliga nationella asylprövningen.120 I praktiken 
spelar således UNHCR en betydelsefull roll för icke-européers skydd mot refoulement.  
 
Om inrikesministeriet, efter prövning, anser att en icke-europé uppfyller de kriterier som 
uppställs för en asylsökande, tillerkänns personen ett tillfälligt uppehållstillstånd121 och 
skickar denne till UNHCR: s kontor. UNHCR prövar då om personen uppfyller kraven för att 
betraktas som en mandatflykting122 och därmed skall skickas till ett tredjeland för 
vidarebosättning.123  
 
Om inrikesministeriet däremot finner att kriterierna för asylsökande ej anses uppfyllda, kan 
myndigheten skicka tillbaka personen till dess ursprungsland. Generellt sett sker 
behandlingen av icke-européer framför allt i enlighet med allmän turkisk utlänningslag.124 De 
krav som ställs på icke-europeiska asylsökande är i och med detta de samma som ställs för 
vilken utlänning som helst. Icke-europeiska asylsökande måste därmed följa utlänningslagens 
regler för giltiga dokument och begränsad vistelsetid i landet.  

3.2 Nationella faktorer som påverkar Turkiets tillämpning av NR-
skyddet 
 
Detta avsnitt syftar till att undersöka vilka rättsliga och utomrättsliga faktorer som kan hjälpa 
till att förklara bristerna i Turkiets tillämpning av non-refoulementskyddet.     

3.2.1 Den geografiska begränsningens konsekvenser för NR-skyddet 
 
Turkiets geografiska begränsning innebär en tudelning av asylsökande i 1994 års Asylum 
Regulation.125 Trots att Art. 33 FK är att betrakta som sedvanerätt och därmed ska tillämpas 
också i förhållande till icke-européer, finns det en rad exempel från praxis, som visar på 
tydliga fall av turkiska myndigheters refoulement av icke-européer.126  
                                                 
119 Statute of the office of the United Nations High Commissioner for Refugees, General Assembly Resolution 

428 (v) of the 14 December 1950 (UNHCR stadgan) 
120 UNHCR stadgan, kap. 1.  
121 Eng. ”Residence permit”  
122 En mandatflykting, som måste uppfylla samma kriterier som en konventionsflykting, hamnar under 

internationellt skydd utan att flyktingen erkännas av Turkiet. Angående mandatflykting, Eng. ”mandate 
refugee status determination”  (RSD), se UNHCR-stadgan och UNHCR “Country operations plan Overview, 
Country: Turkey Planning year 2006” , s. 1   

123 “Justice, freedom and Security Bilateral screening with Turkey” , 2006, s. 4 
124 Mannaert, C, ” Irregular migration in Turkey” , s. 8 
125 Se avsnitt 3.1, 1994 års Asylum Regulation  
126 Se bland annat turkiska inrikesministeriets utvisning 1997 av 600 illegala invandrare, inkluderande flyktingar 

som erkänts som sådana av UNHCR, Kirisci, K, ”UNHCR and Turkey: Cooperating for Improved 
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Mot bakgrund av de för studien undersökta rapporteringarna av refoulement i Turkiet, anser vi 
oss kunna göra bedömningen att bristerna i tillämpningen av Art. 33 kan förklaras utifrån det 
faktum att Flyktingkonventionen inte tillämpas i sin helhet gentemot icke-européer.  
 
Ett flertal rapporter från HRW behandlar denna problematik. Organisationen exemplifierar 
problemet genom att kritisera den svaga asylansökarstatus som 1994 års Asylum Regulation 
ställer upp för icke-européer.127 HRW ger åtskilliga exempel på tillfällen då turkiska 
myndigheter har deporterat erkända asylsökanden och förklarat det turkiska agerandet som ett 
resultat av att asylansökarstatusen i sig inte innefattar någon garanti mot refoulement.128  
 
Andra rapporter avseende refoulement i Turkiet, visar på fler exempel hur den geografiska 
begränsningen har resulterat i ett försvagat skydd mot refoulement för asylsökande i Turkiet. 
En ofta återkommande faktor i dessa rapporter anger brister i samarbetet mellan UNHCR och 
turkiska myndigheter som orsak till refoulement.    
 
Amnesty International ger i sin rapport ”Refoulement of non-european refugees – a protection 
crisis” , exempel på hur UNHCR: s mandatflyktingar hållits i förvar av turkiska myndigheter, 
för att sedan skickas tillbaka till sina ursprungsländer då de inte erkänts som flyktingar av 
inrikesministeriet. Trots protester från UNHCR mot avvisningarna, har mandatflyktingarna 
blivit direkt överlämnade till myndigheterna i ursprungslandet. De flesta av dessa fall rör 
iranska och irakiska asylsökande.129 Enligt U.S Committee for refugees and immigrants 
(USCRI) årliga rapport över 2005 anges att Turkiet, under det undersökta året, deporterade tre 
iranska asylsökanden som var registrerade vid UNHCR: s kontor samt 41 asylsökanden vars 
status inte hade prövats av UNHCR.  
 
Ytterligare ett exempel på samma problematik finner vi i rättsfallet Jabari v. Turkey.130 Fallet 
utgör ett exempel på hur turkisk domstol negligerade UNHCR: s värdering av en 
asylsökandes asylskäl.  
 
I detta fall hade UNHCR gjort bedömningen att en iransk kvinna uppfyllde kraven för 
flyktingstatus, då hon av UNHCR ansågs ha en välgrundad fruktan att utsättas för omänsklig 
behandling och därmed refoulement vid ett tillbakaskickande till Iran. Kvinnan som av det 
turkiska inrikesministeriet hade fått ett avvisningsbeslut, vände sig således till den 
administrativa domstolen i Ankara för att få avvisningsbeslutet mot henne upphävt. 
Domstolen ansåg dock att det inte fanns någon anledning att upphäva beslutet. Detta eftersom 
beslutet inte var att betrakta som uppenbart olagligt och dess utförande inte skulle medföra 
någon långsiktig skada för kvinnan.  

                                                                                                                                                         
Implementation of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees” , s. 82 samt utvisningen i strid 
mot non-refoulement av flera tusen kurder under Gulfkriget 1991, se Human Rights Watch, ”The prospects 
for ’Safe Areas’  for internally displaced Iraqis”   

127 Asylansökarstatusen innebär endast ett tillstånd att vistas i Turkiet tills UNHCR lyckas ordna en 
vidarebosättning.  

128 Human Rights Watch, “Protecting refugees” , s. 2 
129 Amnesty International, “Turkey: Refoulement of non-European refugees- a protection crisis” , s. 1 
130 Jabari v. Turkey, No. 40035/98 (SECT. 4) ECHR 2000-VIII- (11.7.00)  
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3.2.2 Den nationella asylprocessens konsekvenser för NR-skyddet   
 
Utöver den geografiska begränsningens konsekvenser för skyddet mot refoulement i Turkiet, 
finns det en rad rapporter och rättsfall som tyder på att Turkiets implementering av non-
refoulementprincipen även påverkas av utformningen av 1994 års Asylum Regulation. Genom 
1994 års Asylum Regulation infördes tydligare regler för asylprocessen och inrikesministeriet 
tog över ansvaret från UNHCR för samtliga prövningar. Lagen innehöll dock vissa regler131 
som motverkade asylsökandes rättigheter och statistik visar på en tydlig uppgång i antalet 
refoulement åren efter lagens införande.  
 
Det råder enighet inom EU, UNHCR och en mängd människorättsorganisationer att reglerna 
involverade i Turkiets asylstatusprövning, samt informationen till asylsökande om dem, är 
otillräckliga för att garantera ett skydd mot refoulement.132 Trots att problemen bör ses mot 
bakgrund av Turkiets relativt korta erfarenhet av statusprövning under en nationell asyllag, är 
det nödvändigt att undersöka vilka regleringar i 1994 års Asylum Regulation som sätter 
asylsökandes non-refoulementskydd på spel.    
 

3.2.2.1 Br ister  i asylprocessens rättssäkerhet 
 
Den ickestatliga organisationen Helsinki Citizens’Assembly rapporterade under 2005 om 
tusentals asylsökande, som på grund av otillräckliga kunskaper om den turkiska 
asylproceduren, inte använt sig av existerande rättigheter och därmed återsänts till sina 
ursprungsländer.133 Såväl UNHCR som Europakommissionen har i ett flertal rapporter 
efterlyst en mer effektiv och rättssäker asylprövning i Turkiet.134 Särskilt påpekas 
inrikesministeriets användande av icke auktoriserade tolkar, avsaknaden av 
mottagandecentrum, en ineffektiv och svåråtkomlig rätt till överklagan av beslut, samt bristen 
på specialkunskaper och erfarenhet hos handläggare och gränspersonal. US Committee for 
Refugees rapportar i sin årliga rapport från 1999, om turkiska myndighetsutövare, som vid 
den turkiska gränsen har skickat tillbaka potentiella asylsökanden. Detta förfarande kan i ett 
flertal fall ha inneburit ett brott mot non-refoulementskyddet, som uttryckt i Art. 33 FK.135  
 

                                                 
131 Bland annat innehöll denna första version av 1994 års asylum regulation en femdagars regel för ansökan om 

asyl för legala asylansökare och en ännu snävare för illegala asylsökande, se Mannaert, C, ” Irregular 
migration and asylum in Turkey” , s.7  

132 Mannaert, C, “ Irregular migration and asylum in Turkey” , s. 9 
133 Helsinki Citizens’  Assembly, “World Refugee Day and Activities of Helsinki Citizens’  Assembly’s Refugee 

Committee”  
134 Se UNHCR, “Country operations plan, overview, country: Turkey” , s. 2 
135 US Committee for Refugees, World Refugee Survey, 1999 
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3.2.2.2 Tidsgränser   
 
I och med tilläggsprotokollet till Art. 4 i 1994 års Asylum Regulation utökades tidsgränsen 
inom vilken asylsökande måste lämna in sin asylansökan till det turkiska inrikesministeriet, 
från fem till tio dagar.136 Trots detta visar rapporter att det finns en väsentlig risk för att 
inrikesministeriet avslår en ansökan och avvisar en asylsökande som inte lämnat in en 
asylansökan inom tio dagar från och med inresedatum.137 
  
Enligt HRW:s årliga rapport över 2005 anges att Turkiet, under det aktuella året, tvingades 
minst 570 stycken iranska och irakiska asylsökande att återvända på grund av att de inte 
lyckats uppfylla tidsbegränsningen på tio dagar, eller uppvisa nödvändiga dokument.138 
 
I rättsfallet Jabari v. Turkey139 finner vi ett exempel på Europadomstolens kritik mot Turkiets 
strikta tidsgränser för ansökan om asyl. 
 
Fallet rörde en iransk kvinna, som efter att ha kommit in illegalt i Turkiet, försökte resa vidare 
men stoppades i Frankrike och skickades tillbaka till Turkiet. Väl i Turkiet, beslutade turkiska 
myndigheter att kvinnan skulle skickas tillbaka till Iran, men då beslutade sig kvinna för att 
söka asyl. Polisen avslog dock ansökan då den inte gjorts inom den satta tidsgränsen av tio 
dagar. De turkiska myndigheterna gjorde gällande att kvinnan inte heller kunde få stanna av 
humanitära skäl, eftersom hon inte ansökt om asyl inom tidsgränsen. Enligt de turkiska 
myndigheterna ansågs kvinnan inte kunna ha tillräckliga flyktingskäl då hon underlåtit att 
ansöka om asyl hos såväl inrikesministeriet som UNHCR.  
 
Genom Europadomstolens dom slogs det fast att Turkiet, genom en strikt tillämpning av 
tidsbegränsningen, inte hade genomfört en ordentlig utredning av kvinnans asylskäl och 
därmed hade handlat i strid med non-refoulementskyddet i Art. 3 EKMR. Europadomstolen 
kritiserade vidare Turkiet för att endast ha tagit hänsyn till ansökans formella legalitet, och 
inte till kvinnans upplevda fruktan. Europadomstolen kom fram till att en avvisning av 
kvinnan skulle utgöra ett brott mot Art. 3 EKMR och därmed mot non-refoulementskyddet. 
 
Sedan 1994 har Turkiet genomfört en rad förbättringar i sin asyllag. De flesta av dessa 
lagändringar har introducerats i och med Turkiets strävan efter EU-medlemskap. Den 
viktigaste förändringen är införandet av tilläggsprotokollet, 1997, som kom att innebära en 
rätt att överklaga ett avvisningsbeslut till nationell domstol, samt utökade femdagarsgränsen 
för inlämning av en asylansökan till tio dagar.140 Rapporter visar att antalet utvisningar och 

                                                 
136 The amendments made on the regulation on the procedures and the principles related to population movement 

and aliens arriving in Turkey either as individuals or in groups wishing to seek asylum either from Turkey or 
requesting residence permission in order to seek asylum from another country, Art. 2 and 4 (Amendment 
(1997) till  Asylum Regulation No. 1994/6169) 

137 Amnesty International, “Turkey: Refoulement of non-European refugees- a protection crisis” , s. 1 
138 Human Rights Watch, ”Protecting refugees” , s. 1 
139 Jabari v. Turkey 
140 Amendment (1997) till 1994 års Asylum Regulation 
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därmed refoulement har minskat efter tilläggsprotokollets införande.141 Turkiet har under år 
2006 helt och hållet tagit bort tiodagarsgränsen för att ansöka om asyl.142 
 

3.3 Slutsatser avseende Turkiets implementering av NR-skyddet  
 
Undersökningen av 1994 års Asylum Regulation har påvisat att Turkiets saknar en nationell 
reglering av non-refoulement. Asyllagens materiella överrensstämmelse med FN: s 
Flyktingkonvention kräver dock att Turkiet, genom en rättssäker asylprocess, kan garantera 
sina asylsökande de rättigheter som konventionen omfattar.   
 
Undersökningen har visat att det finns ett glapp mellan den skrivna rätten i 1994 års Asylum 
Regulation och turkisk praxis avseende skyddet mot refoulement. Ingenting tyder på att 
Turkiet inte anser sig bunden av Flyktingkonventionens Art. 33 gentemot alla asylsökande 
oavsett ursprung. Däremot visar praxis att Turkiets geografiska begränsning till 
Flyktingkonventionen leder till ett svagare skydd mot refoulement för icke-européer, då de 
inte erkänns status som konventionsflyktingar. Försvagningen på grund av den geografiska 
begränsningen, kan förklaras genom brister i samarbetet mellan UNHCR och det turkiska 
inrikesministeriet vid statusprövning. Utöver detta leder processuella brister i den turkiska 
asylprövningen till ett försvagat non-refoulementskydd för samtliga asylsökande oavsett 
ursprung. De processuella bristerna består i en brist på erfarenhet och kunskap i kombination 
med alltför strikta tidsgränser för inlämnande av ansökan.  
 
Trots ovan beskrivna problem har Turkiets anpassning till vissa EU-rättsliga krav kommit att 
innebära ett antal förändringar i 1994 års Asylum Regulation, som med stor sannolikhet har 
och kommer att stärka non-refoulementskyddet för asylsökande på turkiskt territorium. 

                                                 
141 Mannaert, C, “ Irregular migration and asylum in Turkey” , s. 11. 1995 uppgick antalet asylsökande i Turkiet 

till 11362, år 2000 var motsvarande siffra 95 514 för att år 2002 sjunka till 82 825 stycken asylsökande. 
Sifforna kan också förklaras av att det blivit svårare att ta sig in i Turkiet  

142 Commission Staff Working Document, Turkey 2006 Progress report, s. 63 
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4. De harmoniserade reglernas påverkan på rätten att söka 
asyl i Turkiet 
 
Mot bakgrund av non-refoulementskyddets tillämpning i Turkiet idag, syftar detta kapitel till 
att undersöka hur skyddet kan tänkas påverkas i och med en anpassning av turkisk lagstiftning 
till EU asylum acquis. 
 
Sedat Laciner ställer i boken European Union with Turkey upp två krav som han anser att 
stater måste uppfylla för att nå upp till internationellt skydd för asylsökande. Dessa krav 
utgörs av asylsökandes tillgång till ett territorium och en asylprocedur.143 Vårt 
tillvägagångssätt i detta kapitel baserar sig på Laciners kriterier för internationellt skydd.  
 
Vår utgångspunkt är att ett verkligt skydd mot refoulement är beroende av såväl asylsökandes 
tillgång till territorium som deras tillgång till en nationell asylprocedur.  
Det är därmed nödvändigt att undersöka de för Turkiet aktuella EU-dokumenten och deras 
påverkan på asylsökandes reella rätt att söka asyl i Turkiet, vid ett eventuellt EU-
medlemskap. Utan en verklig möjlighet att få sina asylskäl prövade, kan inte non-
refoulementskyddet garanteras.  
 
Redogörelsen kommer att ske i två steg. Först utreder vi hur EU asylum acquis’  regler, som 
syftar till att bekämpa den illegala invandringen, kan tänkas påverka tredjelandsmedborgares 
tillgång till territoriet Turkiet. Därefter granskas hur ett antal regleringar i EU asylum acquis’  
riskerar att påverka samma grupps tillgång till en turkisk asylprövning. 
 
Genom att undersöka konsekvenserna av implementeringen av EU asylum acquis, utifrån 
rätten att söka asyl, kan vi få en bild av hur non-refoulementskyddet kan tänkas utvecklas i 
Turkiet.  
 

4.1 Tillgång till territorium 
 
Detta avsnitt avser att redogöra för de regleringar i EU asylum acquis som riskerar att 
försvåra inträdet till Turkiet för asylsökande tredjelandsmedborgare. En sådan redogörelse 
kräver dock en kortare förklaring till varför asylsökandes tillgång till territoriet Turkiet kan 
tänkas påverkas av de EG-rättsliga regleringar som syftar till att minska den illegala 
invandringen.   
 
Invandringen i Turkiet brukar betecknas som oregelbunden då invandrarna kan delas in i 
grupperna asylsökande, illegala invandrare och transitinvandare.144 I doktrin kritiseras denna 
uppdelning på grund av dess statiska förhållningssätt gentemot invandrare. Enligt bland andra 
Aspasia Papadopoulou tar en sådan uppdelning inte hänsyn till att en asylsökandes syften och 
färdvägar kan ändras allteftersom, vilket i sin tur möjliggör en asylsökandes förflyttning 
mellan grupperna. 145   

                                                 
143 Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 108, se vidare Noll, G, Negotiating Asylum-The EU Acquis, 

Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection 
144 Se avsnitt 1.2 Turkiet som immigrationsland 
145 Papadopoulou, A, “Exploring the Asylum-migration nexus: a case study of transit migration in Europe” , s. 4 
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Vår uppfattning är att EU: s regler, som syftar till att stoppa den illegala invandringen, baserar 
sig på den statiska uppdelningen av asylsökande och illegala invandrare i två separata 
grupper.146 EU: s särskilda regleringar för illegala invandrare tar inte i beaktande att 
asylsökande i ett första skede kan ingå i denna grupp. Vår inställning baserar sig på den 
doktrin som ser grupperingen av asylsökande och illegala invandrare som en dynamisk 
process. En asylsökande kan initialt klassas som en illegal invandrare på grund av olaglig 
inresa.147 Även det motsatta förhållandet kan inträffa; en asylsökande som efter avslag 
olovligen stannar kvar i landet övergår till att vara en illegal invandrare. Den huvudsakliga 
konsekvensen av vårt perspektiv blir att EU: s regler som syftar till att inskränka tillgången 
till territorium för illegala invandrare också påverkar asylsökande.       
 
Vi kommer härnäst att titta närmare på ett antal regleringar i EU asylum acquis som berör 
asylsökandes tillgång till territorium. Dessa är genom Amsterdamfördraget obligatoriska för 
EU: s kandidatländer, och därmed Turkiet, att anta.  
 

4.1.1 EU: s gemensamma visumregler 
 
EU: s främsta sätt att reglera den illegala invandringen är genom visumregler. Grunden för 
unionens harmoniserade regler återfinns i en av Rådet antagen förordning med bindande 
effekt för medlemsstaterna. I denna uppställs kriterier för vilka tredjelandsmedborgare som 
måste ha visum vid inresa i EU.148 Vidare regleras de gemensamma visumreglerna och 
implementeringen av dem i Rådets beslut om införande av ”ARGO”-programmet, som syftar 
till att implementera harmoniseringen av hela området av ” frihet, säkerhet och rättvisa.”  149  
 
I Rådets förordning 574/99 definieras ett visum som ett tillstånd som krävs för inträde i ett 
lands territorium, för människor som inte syftar till att stanna längre än tre månader i någon 
medlemsstat.150 Bifogad till förordningen finns en negativ såväl som en positiv lista, som 
reglerar vilka länder som har, respektive undantas, visumtvång för inträde i EU.151 Från den 
asylsökandes perspektiv är det avgörande vilka kriterier som bestämmer att ett land ska 
tillhöra EU: s negativa lista. Likt Gregor Noll i boken Negotiating Asylum, söker vi 
vägledning i denna fråga i förordningens inledning, i vilken det står: 
 
”Risks relating to security and illegal immigration should be given priority consideration when the said common 
list is drawn up.”  152  

                                                 
146 Trots EU: s uttalade vilja vid toppmötet i Sevilla att bekämpa den illegala invandringen utan att inskränka 

rätten att söka asyl har EU inte lyckats visa hur detta ska ske. Se avsnitt 1.1.5  Sevilla 
147 Kan till exempel bero på inresa med falska dokument eller brist på dokument. 
148 Rådets förordning nr. 574/99 av den 12 mars 1999 om fastställandet av förteckning över de tredje länder vars 

medborgare måste ha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser, uppdaterad genom Rådet 
förordning 539/2001/EG av den 15 mars 2001 över vilka länders medborgare som måste ha visering vid 
inresa i medlemsstaterna och vilka som är befriade från detta krav 

149 Rådets beslut 2002/463/EG av den 13 juni 2002 om antagande av ett handlingsprogram för administrativt 
samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet), Art. 3 

150 Noll, G, Negotiating Asylum- The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of 
Deflection, s. 164 f 

151 Den negativa listan är en för medlemsstaterna gemensam lista, som reglerar vilka nationaliteter som måste 
inneha visum för inträde i EU. Se Noll, G, Negotiating Asylum- The EU Acquis, Extraterritorial Protection 
and the Common Market of Deflection, s. 162 f 

152 Rådets förordning 574/99 citerat i Noll, G, Negotiating Asylum-The EU Acquis, Extraterritorial Protection 
and the Common Market of Deflection, s. 165 f 
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Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att undantag från den negativa listan kan göras 
för erkända flyktingar. Det framgår dock inte av förordningen om människor som har som 
intention att söker skydd kan undantas från den negativa listan.153  
 
En faktor som hjälper till att förklara varför Turkiet är ett utbrett transitland, är Turkiets 
tidigare relativa avsaknad av visumkrav och praktiskt taget obefintliga invandrarkontroll. 
Traditionellt har Turkiet varit extra generösa gällande frihet från visumtvång gentemot sina 
grannar i öst.154 
 
Som ett led i Turkiets anpassning till EU asylum acquis har Turkiet ändrat sina visumregler 
kontinuerligt från och med år 2002.155 Idag utgör visumkravet för inresa i Turkiet en 
huvudregel till vilken endast vissa nationaliteter undantas.156 I skrivande stund skiljer Turkiet 
sig från EU: s negativa lista endast i fråga om sex länder.157 På den negativa lista till vilken 
Turkiet ständigt anpassar sig, återfinns flera av de ursprungsländer varifrån illegala invandrare 
tar sig till Turkiet.158 Detta stämmer bra överrens med de prioriterade intressen som 
förordningen ställer upp för skapande av den negativa listan.    
 
Sammantaget innebär Turkiets utvidgade visumkrav att asylsökande från de berörda länderna 
riskerar att påverkas negativt, då asyl endast kan sökas inom Turkiets territorium och inträdet 
till landet därmed försvåras.  
 

4.1.2 Schengensamarbetets stärkta gränser 
 
Schengensamarbetets fria rörlighet för EU- medborgare tryggades genom stärkta yttre 
gränser. Trots att EU: s medlemsstater vidtagit en rad åtgärder i syfte att stärka sina gränser 
kvarstår attraktionen av unionens fria rörlighet för tredjelandsmedborgare. Detta beror på att 
den asylsökande som har ett visum in i ett Schengenland, under giltighetstiden kan röra sig 
fritt inom området och därmed öka på sina chanser att välja asylland.159  
 
Genom antagandet av den nationella handlingsplanen ska Turkiet möta EU: s krav på 
införlivande av Schengen acquis. Ett EU-medlemskap skulle således för Turkiets del innebära 
att Turkiets yttre gränser även blir unionens.160 Länder som Iran, Irak och Syrien, vilka är 
viktiga ursprungsländer för asylsökande och illegala invandrare i Turkiet, kommer i sådana 
fall att gränsa till EU. Som potentiell Schengen-medlem, i ett EU som prioriterar ett 
bekämpande av illegal invandring, kommer bevakningen av de turkiska gränserna spela en 

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

Deflection, s. 165 
154 Mannaert, C, ” irregular migration and asylum in Turkey” , s. 5 
155 Utöver utökade visumtvång, skall den existerande möjligheten att ansöka om visum vid gränsen ersättas med 

samma möjlighet vid diplomatiska myndigheter eller konsulat, se ”Commission Staff Working Document 
Turkey 2006 Progress Report” , s. 62 f 

156 Turkish National Action Plan for the Adoption of the EU Acquis in the field of Asylum and Migration, 2003, 
p. 3.2.2.1  

157 Den senaste ändringen i turkisk rätt från 2005 innebar att visumkrav för medborgare från Azerbadjan, 
Marshallöarna och boende på Mikronesien infördes, se vidare ”Justice, freedom and security: 
Enlargement/Turkey- adoption of the community acquis” , s. 4   

158 På den negativa listan återfinns länder som Afghanistan, Iran och Irak. Noll, G, Negotiating Asylum- The EU 
Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection, s. 168 

159 EU-upplysningens hemsida, “Schengen”  
160 Kirisci, K, “Reconciling refugee protection with efforts to combat irregular migration: the case of Turkey and 

the European Union” , s. 11 
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viktig roll för övriga medlemsstater. Mot bakgrund av detta har frågan om stärkta 
gränskontroller prioriterats i EU: s anslutningsförhandlingar med Turkiet. 
 
Enligt EU-kommissionens utvecklingsrapport för 2006 161 har Turkiet gjort ett antal framsteg 
avseende implementering av Schengensamarbetet och förstärkning av de yttre gränserna.162   
Bland annat har en nationell myndighet upprättats som ska arbeta med Schengen-frågor.163 
 
Turkiet har under senaste åren infört nya gränskontroller, etablerat en sjöbevakningspatrull 
och utbildat polis i frågor som rör upptäckten av förfalskade dokument. 2004 slöt Turkiet och 
Bulgarien ett avtal om gränssamarbete avseende bevakning av de båda ländernas territoriella 
vatten.   
 
Enligt kommissionens rapport från 2006 krävs dock förbättringar inom en rad områden.  
Kommissionen efterfrågar däribland ett bättre samarbete mellan olika myndigheter som 
arbetar vid gränserna, mer utbildning av gränspersonal, förbättrad infrastruktur vid vissa 
gränspassager.164  
 
Mot bakgrund av Turkiets geografiska läge innebär Turkiets införlivande av 
Schengenkonventionen i nationell rätt, hårda krav på stärkta gränskontroller. Trots att 
reglerna inte syftar till att försvåra asylsökandes tillgång till territoriet, kommer denna grupp 
att möta hårdare krav för inträde i landet. De förändrade villkoren omfattar samtliga 
asylsökande tredjelandsmedborgare, oavsett nationalitet. 
 

4.1.2.1 Ett ökat transportöransvar  
 
Som ett led i EU: s hårdare immigrationskontroll har ansvaret för illegal invandring utökats 
till att även omfatta de som transporterar dessa människor. Transportöransvaret omfattar två 
grupper; dels de som tar sig över gränsen gömda och dels de som kommer in i landet utan 
giltiga dokument.165 Genom Schengenkonventionen infördes krav på medlemsstaterna att i sin 
nationella lagstiftning införa regler som medför transportöransvar. En transportör definieras i 
Schengenkonventionen, Art. 1 som: 
 

”varje fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig persontrafik luft-, sjö- eller landvägen.”  166 
 

Enligt Art. 26 och 27, Schengenkonventionen, fick medlemsländerna i uppgift att införa straff 
för transportörer. Dessa regler har av medlemsstaterna implementerats genom ett särskilt 
direktiv.167  

                                                 
161 “Commission staff working document, Turkey 2006 Progress Report”  
162 Ibid, s. 62  
163 “Justice, freedom and security: Enlargement/Turkey- adoption of the community acquis” , s. 4 f 
164 “Commission Staff Working Document, Turkey 2006 Progress Report” , s. 62 ff 
165 Till ogiltiga dokument räknas såväl avsaknad av giltiga handlingar som inresa med exempelvis falskt pass, se 

vidare Clayton, G, Textbook on immigration and asylum law, s. 239 
166 Schengenkonventionen, Art. 1 
167 Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 

konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, Clayton, G, Textbook on immigration 
and asylum law, s. 240 
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Vidare antog Rådet år 2004 direktiv 2004/82/EG, som syftade till att harmonisera den 
ekonomiska straffskalan för transportörer genom ett tvång på överförande av 
passagerarinformation till relevanta nationella myndigheter.168  
 
För att harmonisera sin lagstiftning med EU asylum acquis på området har Turkiet vidtagit 
vissa lagändringar avseende transportörer. År 2002 infördes Art. 201 a i den turkiska 
brottsbalken som syftade till att kriminalisera människosmugglare.169 I artikelns definition av 
transportörer, så kallade människosmugglare, tydliggörs att transportöransvaret riktas till de 
som för ekonomisk vinnings skull hjälper illegala invandrares in-, eller utresa samt vistelse i 
Turkiet.170 Tilläget i den turkiska brottsbalken utgör på så vis ytterligare ett exempel på 
Turkiets anpassning till EU: s krav att bekämpa den illegala invandringen.  
 
UNHCR har under en längre tid varit tydlig i sin kritik gentemot sanktioner riktade till 
transportörer. I en kommentar till rådets direktiv 2004/82/EG uttrycker organisationen en oro 
för de effekter sådana sanktioner kan få för skyddsbehövande utan giltiga inresedokument.  

 
”Sanctions imposed on transport companies…have and indiscriminate on persons in need of international 
protection, and may seriously limit the right of these individuals to seek and enjoy asylum from persecution, 
as recognised in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights…” 171 

   
Enligt UNHCR innebär således införlivandet av ett transportöransvar en minskad chans för 
potentiella asylsökande från tredjeland att ta sig in i Turkiet och därmed minskade möjligheter 
för dem att söka asyl i landet. 
 

4.2 Slutsatser över asylsökandes tillgång till Turkiet i egenskap av 
EU-medlem 
 
Samtliga av ovan undersökta regleringar riskerar att försvåra tillgången till turkiskt 
territorium för potentiella asylsökande från tredjeland. Denna geografiska begränsning 
innebär en minskad möjlighet för tredjelandsmedborgare att ansöka om asyl i Turkiet.172 
Vissa av regleringarna påverkar alla potentiella asylsökande från tredjeland, medan andra 
endast påverkar vissa nationaliteter av tredjelandsmedborgare. Turkiets antagande av EU: s 
gemensamma visumregler leder till en negativ särbehandling av asylsökande från specifika 
länder medan införlivandet av Schengensamarbetets krav på stärkta gränser, tillsammans med 
det ökade ansvaret för transportörer, påverkar samtliga asylsökande, som utan giltiga 
dokument, försöker passera den turkiska gränsen. Gemensamt för alla potentiella asylsökande 
är att deras rätt att söka asyl riskerar att kraftigt försvagas av de av Turkiet antagna reglerna. I 
och med att regleringarna hindrar deras inträde i Turkiet kan inte non-refoulementskyddet så 
som uttryckt i någon av de bindande konventionerna komma att aktualiseras.173 På grund av 
detta leder den minskade möjligheten att söka asyl till en indirekt, snarare än direkt, risk att 

                                                 
168 Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om 

passagerare, s. 1 
169 Terzioglu, M, “The situation of Turkey concerning migration, illegal migration, trafficking in human beings 

and refugees“, s. 151 
170 New Turkish Criminal Code, Art. 1 och Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 124 f 
171 Ay, K  m fl. Asylum and Migration Legislation, s. 199 
172 Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 105 f 
173 Non-refoulementskyddet i de av Turkiet antagna internationella och regionala konventionerna, reglerar bara 

ett skydd mot refoulement för personer som befinner sig inom ett lands territorium.   
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utsättas för refoulement. I vissa folkrättsliga sammanhang betecknas denna typ av hypotetiska 
refoulement som conjectural refoulement.174       
 

4.3 Tillgång till nationell asylprocedur 
 
Detta avsnitt avser att redogöra för de delar i EU asylum acquis som riskerar att försvåra 
tillgången till en asylprocedur för asylsökande som befinner sig på turkiskt territorium. 
 

4.3.1 Borttagandet av den geografiska begränsningen 
 
Ett grundläggande krav för att uppnå status som EU-medlem är ett fullständigt antagande av 
1951 års Flyktingkonvention.175 Turkiets borttagande av dess geografiska begränsning i 
Flyktingkonventionen är således en viktig fråga i landets anpassning till EU asylum acquis. 
Turkiet har genom 2003 års nationella handlingsplan åtagit sig att senast 2012 ta bort den 
geografiska begränsningen.176 
 
För icke-europeiska asylsökande innebär ett borttagande av den geografiska begränsningen en 
förändring i form av en ökad rättslig tillgång till den turkiska asylprocessen. Huruvida icke-
europeiska asylsökande kommer att kunna åtnjuta denna rättighet i praktiken, beror dock på 
en rad andra faktorer.  
 
Ett turkiskt EU-medlemskap skulle innebära ett antagande av Dublin II-förordningen. 
Turkiets geografiska läge tillsammans med ett införlivande av Dublin II-förordningen gör 
Turkiet till ett första asylland i Dublinkonventionens bemärkelse. Förordningen och dess 
reglering av tillbakaskickande av asylsökande till första asylland innebär en utmaning för 
Turkiets redan ansträngda immigrationssituation. Risken är att Turkiet, i egenskap av första 
asylland och med en dåligt utvecklad asylprocess, kommer att få svårigheter att garantera en 
rättssäker asylprövning.   
 
Såväl Turkiet, som EU och en rad experter på området hävdar att icke-européers utvidgade 
rätt att söka asyl i Turkiet kommer att bero på i vilken mån asylprocessen kommer att kunna 
genomföras på ett kontrollerat och rättssäkert vis. Mot bakgrund av detta har Turkiet krävt att 
utrikesministeriet får hjälp med den anpassning det innebär att utgöra ett första asylland i EU. 
Turkiet har också kopplat landets åtagande att ta bort den geografiska begränsningen till ett 
krav på EU: s medlemsländer att hjälpa till att dela på den börda det kommer att innebära för 
Turkiet att utgöra ett första asylland.177  
 
Turkiets krav på ansvarsfördelning, burden-sharing, inom EU uttryckts med stor vikt i 
Turkiets handlingsplan.178 Till burden-sharingkonceptet i Turkiets handlingsplan räknas såväl 
finansiell som praktisk hjälp från EU: s medlemsstater.179       
 

                                                 
174 Se avsnitt III. Begreppshantering  
175 Turkish National Action Plan for the Adoption of the EU Acquis in the field of Asylum and Migration 
176 Ay, K m fl. Asylum and Migration Legislation, s. 47 
177 Ibid 
178 Turkish National Action Plan for the Adoption of the EU Acquis in the field of Asylum and Migration,  

p. 4.13 “Lifting of the Geographical limitation” . 
179 Ibid 
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Såväl UNHCR som en rad experter inom europeisk asyl- och migrationsrätt ser ett 
införlivande av principen om burden-sharing som grundläggande för att Turkiet skall kunna 
tillämpa en faktisk möjlighet för icke-européer att söka asyl i Turkiet.180   
 

4.3.2 Asylprocedurdirektivet  
 
Asylprocedurdirektivet,181 antaget av kommissionen i december 2005, utgör den femte och 
sista delen av den harmonisering av asylrätten som slogs fast i och med Amsterdamfördraget. 
Direktivet, som syftar till att reglera minimivillkor för asylprocesser inom EU: s 
medlemsstater gällande beviljande och återtagande av flyktingstatus, skall ha implementerats 
i medlemsstaternas nationella lagstiftning 1 december 2007.         
 
Ett genomgående drag i direktivet är dess hänsynstagande till principen om burden-sharing på 
en internationell nivå.  Detta visar sig främst i regleringen av säkra tredjeländer och av säkra 
tredje ursprungsländer samt genom återtagandeavtal till sådana länder. Bestämmelserna har, 
enligt EU, till syfte att öka ansvarsfördelningen av asylärenden inom Europa samt att öka 
tredjeländers och ursprungsländers ansvar för illegala invandrare. Asylprocedurdirektivets 
regler ökar därmed medlemsstaternas möjlighet att lägga över ansvaret för en asylansökan på 
en säker icke-medlemsstat utanför Europas gränser.182  
 
Asylprocedurdirektivets regleringar av säkra tredjeländer och ursprungsländer påverkar i 
vilket land en asylsökande från tredjeland har rätt att få till stånd en prövning. För att 
undersöka om direktivet även påverkar den reella tillgången till prövning, måste vi granska 
regleringarna utifrån deras hänsyn till tredjelandsmedborgares möjlighet att få sina asylskäl 
prövade i ett EU-land.   
 

4.3.2.1 Säkra tredjeländer 
 
Principen om säkra tredjeländer ger en EU-medlemsstat en möjlighet att skicka en 
asylsökande på dess territorium, till ett land utanför EU, till vilken den asylsökande har någon 
form av anknytning och som är att betrakta som säkert.183  
  
Asylprocedurdirektivet ger medlemsstaterna rätt att besluta om vilka länder de betraktar som 
säkra, men de måste hålla sig inom ramen för de kriterier som direktivet ställer upp. Det är 
således dessa kriterier som är avgörande för den asylsökandes möjlighet att få sin sak prövad i 
ett EU-medlemsland.  

                                                 
180 Se UNHCR, Kirisci, K, Noll, G m fl  
181 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden om 

beviljande och återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet) 
182 För EU: s medlemsstater ersätts begreppet av Dublin II-förordningen och första asyllandsregeln 
183 Asylprocedurdirektivet, Art. 27.2 a 
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Enligt Art. 27.1 i direktivet skall ett beslut om vidareskickande till ett säkert tredjeland grunda 
sig på att landets myndigheter  
 

”…är övertygade om att en asylsökande kommer att behandlas i enlighet med följande fyra principer i det 
tredje landet:  

 
a. Den asylsökandes liv och frihet är inte hotade på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till 
viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse. 

 
b. Principen om non-refoulement iakttas i enlighet med Genèvekonventionen.  

 
c. Tredjelandet iakttar förbudet mot varje återsändande som innebär åsidosättande av förbudet mot tortyr 
och grym, omänsklig eller förnedrande behandling i enlighet med folkrätten.    

 
d. Asylsökande har möjlighet att ansöka om flyktingstatus och, om de befinns vara flyktingar, erhålla skydd 
i enlighet med Genèvekonventionen.”  184 

 
I asylprocedurdirektivet Art 27.1 b, finns således ett direkt krav på hänsyn till principen om 
non-refoulement vid beslut om ett land ska betraktas som säkert eller inte. Vår utgångspunkt 
är dock att ett uppfyllande av detta skydd kräver en prövning av varje asylsökandes 
individuella omständigheter. Ett EU-land kan inte garantera att en enskild individ inte 
kommer att utsättas för refoulement, på grund av en generell bestämmelse att ett tredjeland är 
att betrakta som säkert. Vi anser således att en ändamålsenlig implementering av skyddet mot 
refoulement i direktivets Art. 27.1 b, är beroende av att direktivet som helhet på ett 
konsekvent sätt främjar asylsökandes tillgång till en enskild prövning i EU-landet, där denne 
ansöker om asyl. I detta avseende, blir det avgörande att undersöka hur direktivet reglerar 
asylsökandes rätt till enskild prövning i den medlemsstat denne ansöker om asyl.  På grund av 
detta följer en undersökning av Art. 27.2 b. 
 
Art. 27.2 b, asylprocedurdirektivet, anger att det är upp till medlemsstaten att bestämma om 
vilka metoder den vill använda för att  
 

”…säkerställa att begreppet säkert tredjeland kan tillämpas på ett enskilt land eller en enskild sökande.  
Sådana metoder skall inbegripa att i varje enskilt fall bedöma huruvida landet är säkert för en enskild 
asylsökande och/eller att på nationell nivå fastställa länder som i allmänhet är att betrakta som säkra.”  185  

 
Isolerad kan Art. 27.2 b tolkas som att en medlemsstat i ett enskilt fall kan välja att grunda ett 
beslut om vidaresändning av en asylsökande till ett tredjeland, på en nationell fastställelse av 
vilka länder som i allmänhet är att betrakta som säkra.[Författares kursivering] En sådan 
möjlig tolkning av artikel 27.2 ger inget utrymme för prövning av den enskildes individuella 
omständigheter.  
 
I nästföljande Art. 27.2 c anges, i motsats till artikel 27.2 b, ett direkt krav på 
medlemsländerna att i tillämpningen av säkra tredjeländer ta hänsyn till rätten att få till stånd 
en enskild prövning, reglerad i internationell rätt.  
 
Till skillnad från utformningen av Art 27.2 b, stadgas i 27.2 c att tillämpningen av säkra 
tredjeländer skall ske i överrensstämmelse med internationell rätt, det vill säga att 
medlemsländerna genom enskild prövning skall slå fast huruvida tredjelandet är säkert för den 
enskilda individen. [Författares kursivering]  

                                                 
184 Asylprocedurdirektivet, Art. 27 
185 Ibid, Art. 27.2 b 
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För den asylsökandes tillgång till prövning är det således av stor vikt vilken prioritet en 
nationell myndighet ger Art 27.2 c, vid beslut om tillbakaskickande till säkert tredje land.    
 
Jämförelsen av Art. 27.2 b och c visar på en otydlighet i direktivet gällande kravet på EU: s 
medlemsstater att ge en asylsökande en individuell prövning. Detta kan inte antas vara till 
fördel för den asylsökandes möjlighet att få till stånd en prövning. 
 
The European Council on Refugees and Exiles, ECRE, hävdar, trots otydligheten i  
Art. 27. 2 b och c att, medlemsstaterna måste följa internationell rätt i implementeringen av 
direktivet och därav är tvungna att göra en enskild prövning av alla asylansökningar.186 En 
liknande slutsats har dragits av Europadomstolen. I T.I v. UK 187 slog domstolen fast att  
 

” the application of safe country procedures does not absolve the country of responsibility under Art. 3 
ECHR.”  188  

 
Domstolen kom fram till att detta ansvar gäller såväl ett skydd mot non-refoulement gentemot 
det säkra tredjelandet, som ett eventuellt vidareskickande därifrån till ett tredje land, så kallad 
kedjerefoulement.189 Domstolens beslut innebär att en tillämpning av principen om säkert 
tredjeland inbegriper en garanti mot non-refoulement i såväl det mottagande landet, som 
eventuella andra mottagande länder.  
 
Trots ovanstående uttrycker ECRE en oro över medlemsländernas tillvägagångssätt för att 
besluta om säkra tredjeland. Organisationen menar att EU-ländernas brist på vilja att erbjuda 
en asylprövning, i kombination med bristfälliga nationella fastställelser av säkra tredjeländer, 
riskerar att underminera tredjelandsmedborgares verkliga möjlighet att söka asyl i både EU-
landet och det säkra tredjelandet.190 
 

4.3.2.2 Säkra tredje ursprungsländer 
 
På samma sätt, som principen om säkra tredjeländer, ger principen om säkra ursprungsländer 
en EU-medlemsstat en möjlighet att skicka en asylsökande på dess territorium, till ett land 
utanför EU. Med ursprungsland menas att den asylsökande är medborgare eller statslös med 
tidigare hemvist i landet.191   
 
Asylprocedurdirektivets Art. 29 slår fast att Rådet, efter kriterier uppställda i direktivets 
bilaga II, skall upprätta en ”gemensam minimiförteckning över tredjeländer som betraktas 
som säkra ursprungsländer.”  192 Denna lista skall följas av medlemsländerna.193 [Författares 
kursivering] Enligt Art. 30 får dock varje medlemsstat behålla eller införa nationell 
lagstiftning i syfte att definiera andra länder som säkra än de som anges i Rådets 

                                                 
186 ECRE Information Note on the Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on 

procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status regarding, s. 24 (ECRE 
Information Note) 

187 T. I  v. the United Kingdom (dec.) no 43844/98, ECHR, 2000-III-(7.3.00) 
188 ECRE Information Note, s. 23 och T.I v UK  
189 van Selm, J, “Access to procedure; ‘Safe third countries’  ‘Safe countries of origin’  and Time Limits” , s. 22 
190 ECRE Information Note, s. 23  
191 Asylprocedurdirektivet, Art. 31.1 b.  
192 Ibid, Art. 29.1 
193 Ibid 



  34  

gemensamma förteckning. Medlemsstater har med andra ord en negativ rätt att utöka antalet 
säkra ursprungsländer.  
 
Enligt kriterierna i bilaga II skall såväl Rådet som medlemsstaterna, i fastställande av säkra 
ursprungsländer, ta hänsyn tas till ursprungslandets skydd mot förföljelse och tortyr. Utöver 
detta ska bedömningen göras utifrån hur non-refoulementskyddet respekteras i landet.194  
 
På samma sätt som i regleringen av säkra tredjeländer, är asylsökandes verkliga skydd mot 
refoulement beroende av vilken möjlighet denne har att få sina asylskäl prövade i EU-landet, 
innan beslutet tas att den asylsökande ska skickas till ett säkert ursprungsland. Det är ju först i 
och med en prövning som det kan fastslås att det inte föreligger någon risk för refoulement till 
ursprungslandet. Det är därmed nödvändigt att undersöka vilken möjlighet den asylsökandes 
ges till enskild prövning, innan denne skickas till sitt ursprungsland.   
 
I asylprocedurdirektivets Art. 29.1 anges att när en asylsökande är medborgare i ett säkert 
ursprungsland, antas ursprungslandet vara säkert för den enskilda individen, och ansökan 
betraktas därmed som ogrundad.195 [Författares kursivering] Det ankommer på den 
asylsökande att lägga fram tillräckliga bevis för att landet inte skall betraktas som säkert för 
denne.196 Dessa bevis skall läggas fram i och med en så kallad påskyndad prövning.197 Någon 
definition av begreppet påskyndad prövning ges dock inte i direktivet.198 
 
Vi kan utifrån ovanstående dra slutsatsen att asylsökandes tillgång till individuell prövning är 
helt beroende av den asylsökandes möjlighet att motbevisa att ursprungslandet inte är säkert 
för denne. En tillämpning av säkra ursprungsländer riskerar därmed att kraftigt minska 
asylsökandes tillgång till en asylprövning i EU: s medlemsländer.      
 
ECRE uttrycker ett oförstånd över hur medlemsländer skall kunna uppfylla sina 
internationella och regionala åtaganden, inkluderat rätten att söka asyl, om de inte behöver 
göra en enskild prövning av varje asylansökan.  
 
Vid Europaparlamentets möten har ledamöter anmärkt att ländernas möjlighet att fastställa 
säkra ursprungsländer dessutom ger upphov till olika tillämpning i medlemsstaterna. Detta 
kan resultera i listor över ursprungsländer som diskriminerar asylsökande från vissa länder, 
vilket inte är i överensstämmelse med Flyktingkonventionen och EKMR.199  
 
ECRE riktar vidare kritik mot asylprocedurdirektivets minimiregler avseende säkra 
ursprungsländer. Organisationen menar att Rådets rättsligt bindande lista över säkra 
ursprungsländer resulterar i att medlemsstater, som förut inte applicerat begreppet säkra 
ursprungsländer, måste börja göra det.200 Direktivet leder i sådana länder till en försämrad 
tillgång till asylprövning.  
 

                                                 
194 Asylprocedurdirektivet, Bilaga II. ”Fastställande av säkra ursprungsländer enligt Art. 29 och Art. 30.1 
195 Asylprocedurdirektivet, Art. 23.4 c (i), 31.2 och ECRE Information Note, s. 28 
196 ECRE Information Note, s. 28 
197 Ibid  
198 Asylprocedurdirektivets regler om påskyndad prövning grundar sig på Resolution of 30 November 1992 on 

manifestly unfounded applications for asylum. Syftet med resolutionen var att hindra ogrundade 
asylansökningar från tredjelandsmedborgare, se ”Criteria for rejecting unfounded applications for asylum”  

199 Europaparlamentet Arbetsdokument om asyl: miniminormer för medlemsstaternas förfarande för att bevilja 
eller återkalla flyktingstatus 

200 ECRE Information Note, s. 26 
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Många av länderna på Rådets lista över säkra ursprungsländer är länder med traditionellt stor 
invandring till Turkiet.201 Turkiet skulle i och med ett medlemskap tvingas anta listan och 
därmed teoretiskt minska tillgången till en asylprövning för många av dessa nationaliteter.  
 

4.3.2.3 Turkiets implementer ing av pr inciperna om säkra tredjeländer och 
ursprungsländer 
 
Som ett led i Turkiets anpassning till asylprocedurdirektivet har landet slutit så kallade 
återtagandeavtal202 med såväl EU som ett antal säkra tredjeländer och ursprungsländer.  
Återtagandeavtal är en central fråga i Turkiets nationella handlingsplan och i partnerskapet för 
anslutning.203 Återtagandeavtalen innebär dels att Turkiet måste ta tillbaka asylsökande som 
passerat landet på väg in i EU, men även att Turkiet kan skicka vidare asylsökande som tagit 
sig in illegalt i landet.  
 
Sedan 2001 har avtal förhandlats fram med Syrien, Kirgizistan och Rumänien. Sammanlagt 
har Turkiet föreslagit förhandlingar om återtagandeavtal med ett femtontal länder, men har 
fått avslag från en stor del av dem. För närvarande pågår förhandlingar om återtagande med 
Vitryssland, Bulgarien, Egypten, Kazakstan, Libyen, Libanon, Makedonien, Sri Lanka, 
Ryssland, Ukraina and Uzbekistan.204 
 
I mars 2004 inledde Turkiet, efter många års motstånd, förhandlingar kring ett 
återtagandeavtal med EU. Genom detta avtal blir Turkiet tvunget att återta illegala 
tredjelandsmedborgare som rest genom landet på väg in i EU. Avtalet med EU har föranlett 
misstankar hos Turkiet om att landet riskerar att omvandlas till en buffertzon för illegala 
invandrare från Europa. Detta då Turkiet inte kommer att kunna skicka tillbaka personerna till 
deras ursprungsländer, på grund av misslyckade återtagandeavtal med dem.205   
 
Kemal Kirisci påpekar i Global Migration Perspectives No. 11, att Turkiets ansträngningar 
gällande återtagandeavtal har fortskridit i snabbare takt än EU-kommissionens arbete 
avseende samma område. Kirisci skriver att Turkiet anser sig ha blivit negativt särbehandlat 
gentemot andra kandidatländer avseende EU: s krav på ingående av återtagandeavtal. 
Alltmedan Turkiet i ett tidigt skede tvingades ingå avtal med EU, behövde tidigare 
kandidatländer skriva under återtagandeavtal först efter medlemskapsförhandlingar börjat, och 
då endast bilaterala sådana.206   
 
Även UNHCR har ställt sig kritiska till återtagandeavtal utifrån perspektivet att avtalen 
används på ett sätt som riskerar att resultera i att asylsökande inte får tillgång till en 
asylprövning. Enligt UNHCR används avtalen ofta informellt mellan länder. Ett 
vidareskickande land förvarnar alltför sällan mottagande land att personen är asylsökande och 
därför har rätt till en asylprövning.207 
 

                                                 
201 Bland andra Iran, Irak och Pakistan finns med på Rådets lista över säkra ursprungsländer.  
202 Eng. Readmission Agreements 
203 Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 126 
204 Kirisci, K, “Reconciling refugee protection with efforts to combat irregular migration: the case of Turkey and 

the European Union” , s. 7 
205 Ibid  
206 Ibid 
207 Laciner, S m fl, European Union with Turkey, s. 113 ff 
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4.3.2.4 Övr iga regler ingar  i asylprocedurdirektivet som påverkar  asylsökandes tillgång 
till en asylprocedur 
 
Utöver säkra tredjeländer och säkra ursprungsländer innehåller asylprocedurdirektivet två 
övriga regleringar som riskerar att påverka asylsökande tredjelandsmedborgares tillgång till 
en asylprocess i ett EU-medlemsland.   
 
Asylprocedurdirektivets Art. 7 ger den asylsökande en rätt att stanna i landet så länge 
personens skäl prövas i första instans. Det finns med andra ord ingen rätt för asylsökande att 
stanna i landet medan en överklagan behandlas.208 En sådan regel riskerar att underminera 
själva poängen med att överklaga och få sin sak prövad. Detta eftersom den asylsökande 
medan överklagan behandlas redan kan ha skickats tillbaka till sitt hemland eller till ett säkert 
tredjeland.  Enligt 1994 års Asylum Regulation har en asylsökande i Turkiet rätt att stanna i 
landet medan en överklagan behandlas.209 Ett turkiskt implementerande av direktivets 
minimiregler skulle således kunna leda till en ökad risk för deportering och därmed 
refoulement av överklagande asylsökande. På grund av brist på tillgänglig information, kan vi 
dock inte veta om Turkiet skulle välja att sänka sin standard till direktivets miniminivå eller 
välja att ligga kvar på den nivå 1994 års Asylum Regulation erbjuder idag.      
 
Asylprocedurdirektivet accepterar inte nationellt beslutade tidsgränser för inlämnande av en 
asylansökan. Tvärtemot sägs uttryckligen i direktivets inledning att alla asylsökande, ”med 
vissa undantag”…bör…”få faktiskt tillgång till asylförfarandet.”  210 För Turkiets del innebär 
inte denna miniminorm någon vidare förändring i och med att Turkiet under 2006 har 
avskaffat tiodagarsgränsen för inlämning av asylansökan.211  

                                                 
208 ECRE Information Note  
209 1994 års Asylum Regulation, Art. 29 
210 Asylprocedurdirektivet, p. 13 
211 Se avsnitt 3.2.2.2 Tidsgränser 
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4.4 Slutsatser över asylsökandes tillgång till asylprocess i Turkiet i 
egenskap av EU-medlem 
 
Vi har i detta avsnitt undersökt ett antal regleringar i EU asylum acquis, utifrån deras 
påverkan för asylsökandes tillgång till en nationell asylprocedur. Vi har konstaterat att ett 
turkiskt borttagande av den geografiska begränsningen innebär en rent rättslig ökad möjlighet 
för icke-européer att söka asyl i Turkiet. För att denna grupp ska kunna få tillgång till en 
asylprocess som dessutom kan garantera ett skydd mot refoulement, krävs att EU: s övriga 
medlemsländer kommer att hjälpa Turkiet när landet blir ett första asylland.  
 
Asylprocedurdirektivets reglering av såväl säkra tredjeländer som säkra ursprungsländer 
riskerar att påverka en tredjelandsmedborgares tillgång till en turkisk asylprocedur på ett 
negativt sätt. Direktivets utformning av rätten till enskild prövning är otydlig i den del av 
direktivet som behandlar tillbakaskickande till säkra tredjeländer. Detta väcker en risk att EU-
länder väljer att skicka den asylsökande till ett säkert tredjeland, utan att undersöka om det är 
att betrakta som säkert för den enskilda individen. Ett sådant förfarande ökar risken för 
refoulement till ett säkert tredjeland samt risken för att det säkra tredjelandet i sin tur skickar 
tillbaka den asylsökande till dennes ursprungsland. Fenomenet kallas kedjerefoulement och 
faller inom Flyktingkonventionens non-refoulementförbud.   
 
Regleringen av säkra ursprungsländer är mer restriktiv än regleringen om säkra tredjeländer, 
gällande dess utformning av rätten till enskild prövning. Den omvända bevisbördan verkar till 
nackdel för den asylsökande och innebär en direkt minskad tillgång till asylprocessen. Risken 
att en asylsökande tredjelandsmedborgare från ett säkert ursprungsland deporteras, utan att 
hänsyn ges till individuella omständigheter i ursprungslandet, är stor och därmed den ökade 
risken för refoulement, som uttryckt i regionala och internationella konventioner.   
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5. Analys 
 
Det huvudsakliga syftet för denna studie var att undersöka hur non-refoulementskyddet i 
Turkiet kommer att påverkas av landets implementering av EU asylum acquis. Studien tog sin 
utgångspunkt i den universalistiska idén om varje människas rätt att söka asyl och fokuserade 
på tredjelandsmedborgares möjlighet att söka asyl i Turkiet. För att kunna skapa oss en bild 
av utvecklingsprocessen av detta skydd, började vi med att återge Turkiets aktuella non-
refoulementskydd för asylsökande, för att sedan redogöra för asylum acquis’  påverkan på 
detta skydd. Vi har nu kommit till den del av uppsatsen som syftar till att skapa en helhetsbild 
av en möjlig utveckling, utifrån dessa två huvudavsnitt. 
 
I syfte att åskådliggöra en möjlig utveckling av non-refoulementskyddet i Turkiet, vid ett EU-
medlemskap, sammanfattar följande tabell de positiva respektive negativa konsekvenserna för 
non-refoulementskyddet, av studiens behandlade nationella såväl som EU-rättsliga 
regleringar. 
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non-refoulementskyddet i Turkiet 
 
Kolumnerna representerar uppsatsens kapitel tre och fyra respektive analysens avsnitt 5.1 och 
5.2. Under varje kolumntitel följer en uppräkning av de faktorer som påverkar respektive 
område. Minustecknen innebär att den specifika regleringen har en negativ påverkan på non-
refoulementskyddet i Turkiet, sett utifrån ett eventuellt EU-medlemskap. Plustecknen ger det 
omvända resultatet. En kombination av båda tecknen innebär att konsekvensen kan bli positiv 
eller negativ, beroende på ett antal yttre faktorer. Ett minus som rör sig mot ett plus betyder 
att det på grund av en harmonisering med EU asylum acquis, pågår en positiv utveckling av 
regeln och därmed av non-refoulementskyddet.   
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5.1 Tillämpningen av NR-skyddet i Turkiet idag 
 
Undersökningen av tillämpningen av non-refoulementskyddet i Turkiet ger en bild av ett land 
som har haft, och i viss mån, fortfarande har problem att garantera sina asylsökande ett skydd 
mot refoulement. Turkiets geografiska begränsning till Flyktingkonventionen involverar 
UNHCR i statusprövning för icke-européer. Praxis visar att brister i samarbetet mellan 
UNHCR och det turkiska inrikesministeriet vid ett flertal tillfällen har ökat risken för 
refoulement av icke-europeiska asylsökande. Den geografiska begränsningens negativa 
konsekvenser för icke-européer illustreras genom ett minustecken i tabellens första kolumn. 
 
Införandet av 1994 års Asylum Regulation innebar en ökning av refoulement på grund av 
lagens strikta tidsgränser för att söka asyl. Likaså har den allmänt svagt utvecklade 
statusprövningen i Turkiet i stor utsträckning bidragit till antalet fall av refoulement. 
 
1998 blev Turkiet i och med fallet Jabari v Turkey dömt för brott mot non-refoulementskyddet 
i Europakonventionens Art. 3. Denna dom bör sättas i sammanhang med Turkiets dåvarande 
försök till närmande mot EU. Sedan 1989 har Turkiet ingått partnerskap för anslutning med 
EU och landet har sedan ännu längre tid tillbaka i viss mån försökt anpassa sin asyl- och 
migrationsrätt till EU-rättsliga krav. Harmoniseringen har utmynnat i en rad konkreta resultat, 
varav det främsta är 1997 års tilläggsprotokoll till 1994 års Asylum Regulation. Det är att 
betrakta som allmänt känt att borttagandet av tidsgränser och införandet av en rätt att 
överklaga ett avvisningsbeslut till nationell domstol, har stärkt rättssäkerheten i den turkiska 
asylprocessen. Till stöd för detta kan nämnas att en majoritet av de rapporterade fall av 
refoulement som vi undersökt daterar från slutet av nittiotalet. Denna positiva utveckling 
illustreras i tabellens kolumn ett genom ett minus som rör sig mot ett plus.   
 
Av ovanstående framgår att man med nödvändighet måste anlägga två perspektiv i försöket 
att svara på hur tillämpningen av non-refoulementskyddet i Turkiet ser ut idag. Dels måste 
man identifiera de nationella faktorer som faktiskt ger upphov till refoulement. Samtidigt 
måste man vara medveten om att den beskrivna verkligheten ständigt kan, och har, förändrats 
i och med de positiva lagändringar som sker genom Turkiets harmonisering med EU asylum 
acquis.  
 
Mot bakgrund av detta är det således inte lätt att svara på hur tillämpningen av non-
refoulementskyddet i Turkiet egentligen ser ut idag. Undersökningen av Turkiets tillämpning 
av skyddet, speglar dock en utvecklingsprocess som långsamt tenderar till att stärka 
asylsökandes skydd mot refoulement. Denna utveckling illustreras i första kolumnens 
resultatdel i tabellen.  
 

5.2 De harmoniserade reglernas påverkan på NR-skyddet i Turkiet 
 
För att ta reda på hur ett antal regler i asylum acquis kan tänkas påverka skyddet mot 
refoulement i Turkiet, vid ett eventuellt EU-medlemskap, tvingades vi omformulera skyddet 
mot refoulement. En asylsökandes skydd mot refoulement likställdes med dennes tillgång till 
ett territorium och en asylprocedur.     
 
En framtida turkisk implementering av EU: s gemensamma regler för visum, 
Schengenavtalets stärkta gränser och transportörers ökade ansvar, riskerar att leda till sämre 
förutsättningar för potentiella asylsökande att kunna passera den turkiska gränsen. De 
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asylsökande tredjelandsmedborgarna riskerar därmed att utsättas för conjectural refoulement. 
Eftersom denna typ av refoulement inte faller under skyddet så som uttryckt i regional eller 
internationell rätt, kan inte ett turkiskt implementerande av dessa regler leda till ett brott mot 
refoulement i regional eller internationell rätt. Trots detta ser vi den minskade tillgången till 
territorium som en försvagning av non-refoulementskyddet. Det försvagade skyddet illustreras 
av minustecken i tabellens andra kolumn.  
 
De regler som påverkar asylsökandes tillgång till territorium syftar egentligen till att hindra 
den illegala invandringen till EU. EU-medlemmarnas intresse av att stoppa den illegala 
invandringen kan sägas ha sina rötter i den partikularistiska teorin om staters suveräna rätt att 
bestämma vem som ska få tillträda dess territorium. Trots EU: s uttalade vilja att förena 
medlemsstaternas intresse av att bekämpa den illegala invandringen, med asylsökandes 
internationella rättsliga skydd, tycks det i praktiken vara svårt att förena detta partikularistiska 
intresse med det universalistiska intresset av att garantera varje asylsökande en tillgång till 
territorium och en asylprocess.  
 
Undersökningen av EG-rättens förändringar för tillgången till den turkiska asylproceduren, 
visade att ett eventuellt borttagande av den geografiska begränsningen, kan komma att ha en 
positiv inverkan för icke-europeiska asylsökande. Detta till trots visade undersökningen av 
Turkiets tillämpning av non-refoulementskyddet, att det finns andra faktorer som har en 
negativ inverkan på detta skydd. På grund av detta anser vi att EU och UNHCR har en 
skyldighet att dela på ansvaret över statusprövning, när den geografiska begränsningen tas 
bort och Turkiet blir ett första asylland. Om inte Turkiet får hjälp med att stärka institutioner 
involverade i asylprövningen och ges resurser i form av ekonomiskt bidrag och utbildning, 
kommer vare sig icke-europeiska eller övriga asylsökande från tredjeland att påverkas positivt 
av borttagandet av den geografiska begränsningen. Denna osäkra utveckling illustreras i 
tabellens tredje kolumn genom ett plus och ett minus.  
 
Till skillnad från borttagandet av den geografiska begränsningen, skulle en eventuell turkisk 
implementering av asylprocedurdirektivets regler om säkra tredjeländer och säkra 
ursprungsländer, komma att innebära en för tredjelandsmedborgare minskad tillgång till en 
turkisk asylprocedur. Detta beror framför allt på att ingen av regleringarna innefattar en 
garanti för en asylsökandes enskilda prövning. Detta innebär att Turkiet, vid ett 
implementerande av direktivet, skulle kunna välja att skicka den asylsökande vidare till ett 
säkert tredjeland eller ursprungsland, utan att pröva den enskildes risk för refoulement i det 
landet. Ett sådant förfarande ger inga garantier för att den asylsökande i det tredjelandet inte 
kommer att skickas vidare till ett fjärdeland eller till sitt ursprungsland. Det finns således en 
risk att en turkisk implementering av asylprocedurdirektivet skulle öka asylsökandes risk för 
kedjerefoulement, med start i Turkiet. Kedjerefoulement faller inom de regionala och 
internationella konventioner för skydd mot refoulement som Turkiet antagit. Denna negativa 
utveckling illustreras i tabellens tredje kolumn genom minustecken.  
 
Utöver detta kan nämnas att de möjliga positiva effekterna av borttagandet av den geografiska 
begränsningen riskerar att begränsas av asylprocedurdirektivets minskade tillgång till den 
turkiska asylprocessen för alla asylsökande från tredjeland. 
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5.3 Slutsatser och kommentarer angående NR-skyddets utveckling i 
Turkiet i egenskap av EU-medlem   
 
I tabellens resultatdel har en summering gjorts per kolumn. Resultatet för kolumnen ”NR-
skyddet i Turkiet idag”  beskriver den förstärkning av non-refoulementskyddet som under 
senare år skett i Turkiet. Den positiva utvecklingen beror på Turkiets införande av EU-
rättsliga krav på mer generösa tidsgränser och åtgärder som stärker asylsystemets 
rättssäkerhet.  
 
En summering av kolumnen ”asylum acquis’  påverkan på tillgång till territorium”, resulterar i 
en potentiell negativ utveckling av non-refoulementskyddet i Turkiet. Denna utveckling 
bygger på en turkisk implementering av de regler i EU asylum acquis, som syftar till att 
bekämpa den illegala invandringen i EU.      
       
Kolumnen ”asylum acquis’  påverkan på tillgång till en asylprocedur”  speglar också en 
potentiell negativ utveckling av non-refoulementskyddet i Turkiet. Detta vid en 
implementering av de regler i asylum acquis, som syftar till ökad internationell 
ansvarsfördelning över asylsökande.      
 
Sammanfattningsvis leder en summering av samtliga kolumners resultat till slutsatsen att den 
pågående förstärkningen av non-refoulementskyddet i Turkiet idag, riskerar att påverkas 
negativt av flera av de regler i asylum acquis, som landet måste anta för att uppnå EU-
medlemskap. Vi bör i detta sammanhang nämna att graden av försvagning av skyddet, 
kommer att vara beroende av Turkiets tolkning av asylprocedurdirektivets minimiregler.      
 
Vår uppfattning är att ovan nämnda motsatta utvecklingar kan förklaras utifrån EU: s 
intressen av att å ena sidan stärka det turkiska asylsystemet och å andra sidan bekämpa den 
illegala invandringen och öka den internationella ansvarsfördelningen. Dessa intressen kan 
beskrivas som en vilja från EU: s sida att vilja tillgodose såväl partikularistiska som 
universalistiska intressen.  
 
Vår tro är att EU: s skilda intressen kommer att resultera i att asylsökande kommer få det 
svårare att få sina asylskäl prövade i Turkiet, vilket riskerar att öka risken för 
kedjerefoulement och conjectural refoulement. Samtidigt finns det en chans att de 
asylsökande som lyckas komma in i Turkiet, kommer att mötas av en mer rättssäker prövning 
och därmed en mindre risk att utsättas för refoulement, som uttryckt i Flyktingkonventionens 
Art. 33.       
 
Utifrån ett universalistiskt perspektiv, som ser till alla asylsökandes lika rätt till en enskild 
prövning och skydd mot refoulement räcker det inte att en liten grupp asylsökandes rättigheter 
stärks. Vi anser att EU i högre grad bör arbeta för att stärka varje asylsökandes rätt till en 
enskild asylprövning och skydd mot refoulement. Detta måste ske genom ett fortsatt stöd till 
utvecklingen av asylsystemet i Turkiet och genom en större hänsyn till asylsökande i asylum 
acquis’ regleringar. Om inte EU tar sitt ansvar och främjar asylsökandes skydd mot 
refoulement, blir det svårt att argumentera för non-refoulementskyddets karaktär av 
sedvanerätt och ius cogens status i internationell rätt.   
 


