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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problematik  

De senaste åren har det återkommande rapporterats om flyktingar som utsätter sig för 

stora faror i försök att ta sig till Europa. Det har bland annat rapporterats om stora 

drunkningsolyckor på Medelhavet när flyktingar rest i sjöodugliga båtar, flyktingar som 

är fast i flyktingläger i transitländer under fruktansvärda förhållanden och flyktingar som 

dött eller försvunnit i Sahara-öknen.1 Men varför behöver flyktingar använda sig av dessa 

farliga resvägar för att ta sig till Europa? För att kunna söka asyl i något land inom 

Europeiska Unionen (EU), och därmed åtnjuta de rättigheter som asylsökande har, måste 

den asylsökande befinna sig på eller vid gränsen till EU:s medlemsländers territorium.2  

För att söka asyl i någon av EU:s medlemsländer måste den asylsökande alltså ha 

tagit sig till EU:s gräns eller in på EU:s territorium. Men möjligheterna för 

skyddsbehövande tredjelandsmedborgare att ta sig till EU:s territorium på laglig väg är 

få.3 Möjligheten för skyddsbehövande att ta sig till Europa på laglig väg begränsas av 

EU:s inreseregler, vilka bland annat består av regler om visumkrav.  EU:s medlemsländer 

har genom Schengensamarbetet gemensamma viseringsregler för de länder vars 

medborgare behöver visum för att få resa in i EU.4 Tillsammans med övriga 

gränskontroller anses EU:s visumkrav utgöra den starkaste funktionen för kontroll av 

migration in till EU.5 Viseringsregler motiveras oftast av generella syften med 

migrationslagstiftning, men det är framför allt flyktingar och andra skyddsbehövande som 

särskilt påverkas av reglerna. Kraven som ställs för att beviljas ett visum innebär att 

skyddsbehövande i de flesta fall inte kan beviljas visum.6 EU:s viseringsregler är inte 

tillämpliga om en person har för avsikt att söka asyl inom EU.7 Visumkrav anses därför 

hindra skyddsbehövande från inträde och därmed från möjligheten att söka asyl.8 

I och med de krav som ställs för att beviljas inresa till EU:s territorium anses det i 

praktiken saknas lagliga vägar för flyktingar att ta sig till Europa.9 Kritik har riktats mot 

                                                 
1A deadly journey for children: The Central Mediterranean Migration Route, UNICEF 2017, s 2 ff och 
Fatal Journeys Volume 3, Part I: Improving Data on Missing Migrants, IOM 2017, s 6 ff.  
2 SOU 2017:103 s 12. 
3 SOU 2017:103, s 85. 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en 
gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen). 
5 Noll, Negotiating asylum, s 443.  
6 Gammeltoft-Hansen, s 133. 
7 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 52. 
8 Goodwil-Gill & McAdam, s 374. 
9 Motion till riksdagen 2015/16:871, s 1. 
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EU:s inreseregler, och reglerna har beskrivits som murar runt ”Fästning Europa”.10 På 

politisk nivå har UNHCR och andra icke-statliga organisationer länge argumenterat för 

att visumkrav blockerar möjligheten för skyddsbehövande att söka asyl i EU-länder.11 

Som ovan beskrivet får bristen på lagliga vägar för skyddsbehövande in till EU som 

konsekvens att människor istället försöker resa illegalt. I försök att ta sig till EU:s 

territorium reser människor irreguljärt med hjälp av flyktingsmugglare och därmed 

gynnas människosmuggling och organiserad brottslighet.12 De som inte har ekonomiska 

möjligheter att anlita flyktingsmugglare eller den fysiska styrka som krävs för att klara 

den svåra smuggelresan blir istället fast i sina ursprungsländer eller i flyktingläger.13 

Detta står i kontrast till att samtliga av EU:s medlemsländer är parter till Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Enligt EKMR artikel 1 är konventionsstaterna skyldiga att garantera de fri- och 

rättigheter som stadgas i konventionen för alla som befinner sig under statens jurisdiktion. 

Av EKMR artikel 3 följer en skyldighet för konventionsstaterna att förhindra att någon 

utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.14 

 

1.2 Humanitära visum och EU-domstolens dom i mål X och X mot belgiska staten 

I EU:s viseringsregler finns det en möjlighet för medlemsstaterna att välja om de vill 

utfärda visum med territoriellt begränsad giltighet. Regeln innebär att en medlemsstat i 

undantagsfall kan välja att bevilja visering med territoriellt begränsad giltighet om staten 

anser det nödvändigt på grund av humanitära skäl, internationella förpliktelser eller av 

nationella intressen.15 Viseringen benämns därför som ’humanitära visum’.16 Att 

viseringen får territoriellt begränsad giltighet betyder att viseringen endast blir giltig på 

den berörda medlemsstatens territorium.17 Syftet med humanitära visum är att möjliggöra 

säkra och lagliga resvägar för skyddsbehövande tredjelandsmedborgare.18 Termen 

’humanitära visum’ kommer vidare i uppsatsen att användas som ett uttryck för visum till 

skyddsbehövande. 

                                                 
10 Motion till riksdagen 2012/13:Sf225, s 9. 
11 Noll, Negotiating asylum, s 443.  
12 SOU 2017:103 s 96. 
13 Motion till riksdagen 2015/16:871, s 1. 
14 Danelius, s 89. 
15 Viseringskodexen artikel 25 p 1 a. 
16 Iben Jensen, European Union: European Parliament 2014, s 6.  
17 Viseringskodexen artikel 25 p 2. 
18 Iben Jensen, European Union: European Parliament 2014, s 9. 
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I ett uppmärksammat mål i mars 2017 prövade EU-domstolen om EU:s 

medlemsstater är skyldiga att utfärda humanitära visum till personer som vill resa till EU 

för att söka asyl. I EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och 

X mot belgiska staten (X och X mot belgiska staten) hade en syrisk familj ansökt om 

visum vid Belgiens ambassad i Libanon, med syfte att sedan söka asyl på plats i Belgien. 

Som stöd för sin ansökan anförde familjen den utsatta situationen i Syrien, att de riskerade 

förföljelse på grund av sin religiösa uppfattning samt att en av familjemedlemmarna 

tidigare blivit utsatt för kidnappning och tortyr.19  

Den belgiska migrationsmyndigheten avslog ansökan och familjen överklagade 

avslaget.20 I sin överklagan anförde de klagande bland annat att belgiska staten skulle 

agera i strid med EKMR artikel 3 om familjen nekades visum.21 Den belgiska domstolen 

beslöt att förklara målet vilande för att hänskjuta frågor till EU-domstolen. Den 

hänskjutande domstolen anförde bland annat för att de klagande ska kunna åberopa 

EKMR, måste de befinna sig under belgisk jurisdiktion enligt EKMR artikel 1. Den 

hänskjutande domstolen ställde sig därför frågande till om beslutande av 

visumansökningar kan anses som sådan jurisdiktion. Vidare ställde sig domstolen 

frågande till om det ur EKMR artikel 3 kan utläsas en rätt till inresa.22 Av de 

tolkningsfrågor som ställdes till EU-domstolen ställdes bland annat frågan om 

’internationella förpliktelser’23 omfattar de förpliktelser som åligger medlemsstaterna 

genom EKMR och om det kan finnas en skyldighet att utfärda visum om det finns en risk 

att ett internationellt åtagande annars åsidosätts.24 

EU-domstolen anförde att viseringskodexen är tillämplig för vistelser som varar max 

tre månader.25 EU-domstolen kom därför fram till att unionsrätten inte var tillämplig på 

situationen, eftersom de klagande hade som avsikt att söka asyl i Belgien och därmed 

vistas längre än tre månader i Belgien.26 EU-domstolen kom därför fram till att situationen 

endast kan regleras av nationell rätt.27 Frågan om det kan finnas förpliktelse att bevilja 

visum utifrån EKMR lämnades därmed obesvarad av EU-domstolen. 

                                                 
19 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 19 f. 
20 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 21 f. 
21 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 23. 
22 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 25. 
23 Enligt Viseringskodexen artikel 25 p 1 a. 
24 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 28. 
25 Enligt Viseringskodexen artikel 1. EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och 
X mot belgiska staten, p 43. 
26 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 52. 
27 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 50. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Det finns alltså en möjlighet för EU:s medlemsländer att utfärda humanitära visum. Men 

om syftet hos personen som ansöker om visum är att söka asyl på plats i EU är inte EU-

rätten tillämplig, vilket slogs fast i X och X mot belgiska staten. Utifrån EU-rätten har 

medlemsstaterna därför ingen skyldighet att utfärda visum till skyddsbehövande med 

avsikt att söka asyl. Distributionen av humanitära visum lämnas därmed till EU:s 

medlemsstater.28 Samtliga av EU:s medlemsstater är parter till EKMR och i målet i EU-

domstolen lämnades frågan om medlemsstaternas skyldigheter enligt EKMR obesvarad. 

Uppsatsen syftar därför till att utreda om EKMR artikel 3 kan innebära en förpliktelse att 

i vissa fall bevilja humanitära visum när en skyddsökande ansöker om inresetillstånd vid 

en stats diplomatiska beskickning i utlandet. 

Uppsatsen utgår därför från följande frågeställning: Kan EKMR artikel 3 innebära 

en skyldighet att i vissa fall bevilja visum på grund av skyddsbehov när en skyddsökande 

ansöker om visum vid en stats ambassad i utlandet?  

För att utreda om EKMR artikel 3 kan innebära en förpliktelse att bevilja visum till 

skyddsbehövande som ansöker om visum vid en stats ambassad i utlandet, måste det som 

första steg utredas om en stat kan anses ha ansvar enligt EKMR vid situationen. Enligt 

EKMR artikel 1 ska konventionsstater garantera de fri- och rättigheter som anges i 

konventionen för var och en som befinner sig under deras jurisdiktion. Jurisdiktion är 

således en nödvändig förutsättning för att en konventionsstat ska kunna hållas ansvarig 

för sitt agerande.29 Staters jurisdiktion har sin utgångspunkt i staters territoriella gränser 

och bedömning av jurisdiktion när en stat agerar utanför sitt territorium är komplex 

fråga.30 I uppsatsen måste det därför utredas hur jurisdiktion ska bedömas när en stat 

prövar visumansökningar på en ambassad utomlands. Om en skyddsbehövande som 

ansöker om visum vid en konventionsstats ambassad i utlandet kan anses vara under den 

berörda statens jurisdiktion, har staten därmed ansvar att garantera de fri- och rättigheter 

som stadgas i konventionen. 

Nästa steg i prövningen blir sedan att utreda om det av EKMR artikel 3 kan utläsas 

en skyldighet för stater att utfärda visum. I uppsatsen kommer det först att utredas om det 

finns en skyldighet att bevilja visum om den skyddsbehövande vid ett avslag på 

visumansökningen direkt riskerar illabehandling i strid med artikel 3. Alltså om den 

                                                 
28 Meloni, s 651. 
29 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien p 130. 
30 Den Heijer, s 19. 
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skyddsbehövande vid visumprövningen befinner sig i ett område där denne riskerar 

illabehandling. Uppsatsen kommer sedan även att utreda hur situationen blir om den 

skyddsbehövande har lämnat sitt hemland och ansöker om visum på en ambassad i ett 

tredjeland, där personen inte direkt riskerar illabehandling.  

I uppsatsen kommer bedömningarna att appliceras på mål X och X mot belgiska 

staten för att se hur frågorna hade bedömts på situationen för den syriska familjen. I 

uppsatsen kommer det att utredas om den syriska familjen genom sin visumansökan 

kunde anses vara under belgisk jurisdiktion, och om det i så fall fanns skyldighet för den 

belgiska staten att bevilja visum.  

Inom ramen för frågeställningen ämnar uppsatsen att lyfta fram problematiken som 

EU:s viseringsregler medför, men även att se till vilka konsekvenser som slutsatsen 

huruvida EKMR kan medföra en skyldighet att utfärda visum till skyddsbehövande skulle 

kunna medföra.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden. Utgångspunkten för den 

rättsdogmatiska metoden är att söka svaren på ett rättsligt problem i de allmänt 

accepterade rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.31 För den 

rättsdogmatiska metoden är det viktigt att analysen utgår från en relevant och konkret 

formulerad frågeställning.32 Därför är det betydande att fastställa vad det rättsliga 

problemet är.33 När en frågeställning har formulerats kan frågeställningen sedan utredas 

med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna.34 För att utreda uppsatsens 

frågeställning ämnar uppsatsen genomföra en analys utifrån den rättsdogmatiska 

metoden, genom att analysera rättskällorna för att nå en slutsats som kan anses spegla 

gällande rätt.35  

Det har föreslagits att den rättsdogmatiska metoden istället ska utryckas som en 

rättsanalytisk metod. Detta för att för att det bättre skulle beskriva den analys av rättens 

olika dimensioner som en jurist förväntas göra.36 Som uppsatsförfattare anser jag att det 

                                                 
31 Kleineman, s 21. 
32 Kleineman, s 23. 
33 Kleineman, s 30. 
34 Kleineman, s 23. 
35 Kleineman, s 26. 
36 Kleineman, s 24. 
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skulle vara lämpligt att uttrycka metoden som rättsanalytisk. För att söka svaret på en 

frågeställning måste rättskällorna inte bara återges utan även analyseras och tolkas.  Till 

exempel räcker det inte med att återge rättsfall som är relevanta för frågeställningen, det 

måste även analyseras och tolkas vad rättsfallet kan ha för betydelse för den aktuella 

frågeställningen. 

Kritik har riktats mot att den rättsdogmatiska metoden riktar sig mot normerna men 

inte hur tillämpningen av normerna ser ut. Kleineman framhåller att omvärldsiakttagelser 

bör tillföras en prövning, dock måste risken att omvärldsiakttagelsen kan leda till en 

felaktig beskrivning av gällande rätt uppmärksammas. Kleineman understryker att 

analysen av gällande rätt inte ska sammanblandas med hur den i framtiden borde se ut.37 

Med beaktande av uppsatsens frågeställning och problematiken som ligger till grund för 

frågeställningen, kan risken för att analysen av gällande rätt sammanblandas med åsikter 

om hur rätten i framtiden borde se ut särskilt framhållas. Eftersom att frågan som 

behandlas i uppsatsen rör ett så politiskt ämne, finns det risk för att argumenten både för 

och emot ett jakande svar av uppsatsens frågeställning har förankring i politiska åsikter. 

 

1.4.2 Tolkning och tillämpning av EKMR 

För att få förståelse för tolkning och tillämpning av EKMR beskrivs nedan inledningsvis 

hur konventionen ska tillämpas av de anslutna staterna samt hur Europadomstolen 

utvecklar konventionen genom praxis. 

EKMR utarbetades av Europarådet, som är en internationell organisation helt 

fristående från EU och med fler medlemsstater än EU.38 EKMR är en sluten konvention, 

vilket innebär att den endast kan tillträdas av stater som är medlemmar till Europarådet. 

För att bli medlem i Europarådet måste en stat uppfylla vissa krav.39 Varje stat som har 

ratificerat EKMR är bunden av konventionen. I första hand ska EKMR tillämpas av 

konventionsstaterna genom att ländernas lagstiftning ska överensstämma med EKMR och 

genom att inhemska domstolar och myndigheter i sin rättstillämpning iakttar 

konventionens krav.40  

Många bestämmelser i EKMR uttrycks som förbud för stater att inkräkta på enskildas 

rättigheter. Bestämmelser som är utformade som förbud innebär primärt en negativ 

                                                 
37 Kleineman, s 24. 
38 Bernitz, & Kjellgren, Introduktion till EU, s 136. 
39 Danelius, s 20.  
40 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 152. 
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skyldighet för stater, ett förbud för staten att handla på ett visst sätt. Kopplat till staters 

negativa skyldighet följer en plikt för staten att säkerställa att enskilda kan åtnjuta sina 

rättigheter, vilket innebär en positiv skyldighet för staten att handla. Staters positiva 

skyldigheter innebär bland annat att skapa lagar och offentliga organ som säkerställer 

grundläggande skydd för enskilda.41 Utöver en skyddande lagstiftning har stater även 

krav att tillämpa lagstiftningen så effektivt som möjligt, samt att förhindra och utreda när 

konventionsbrott begåtts. 42 

Skyddssystemet inom EKMR innebär att enskilda har möjlighet att väcka talan mot 

konventionsstater över kränkningar av konventionen.43 Europadomstolen prövar mål 

rörande konventionsstaters överträdelser av EKMR.44 Enligt EKMR artikel 35 p 1 måste 

alla inhemska rättsmedel först ha uttömts för att ett mål ska kunna prövas av 

Europadomstolen. Genom Europadomstolens praxis utvecklas konventionsrätten och för 

att stater ska följa gällande rätt enligt EKMR måste hänsyn alltid tas till utvecklingen i 

praxis. Den gällande konventionsrätt som fastställs av Europadomstolen måste således 

följas av nationella domstolar, nationella lagstiftare och myndigheter.45 

 

1.4.2.1 Tolkningsmetoder för EKMR 

Vid tolkning av konventioner kan ledning hämtas i Wienkonventionen om traktaträtten 

(Wienkonventionen). Wienkonventionen, som innehåller riktlinjer för tolkning och 

tillämpning av konventioner, används som grund för Europadomstolens tillämpning av 

EKMR.46 Vid tolkning av traktat ska hänsyn bland annat tas till efterföljande praxis av 

en traktats tillämpning.47 Förarbeten till en traktat ska däremot ses som supplementära.48 

Förarbeten är således av begränsad betydelse vid tolkning av konventioner, vilket skiljer 

sig mot rättsdogmatiken som lägger stor vikt vid förarbeten som rättskälla.  

I linje med Wienkonventionens bestämmelser så är Europadomstolen återhållsam 

med att hänvisa till konventionens förarbeten. Stor vikt läggs istället vid utvecklingen i 

Europadomstolens praxis. Genom Europadomstolens praxis tolkas och utvecklas EKMR 

och det är genom Europadomstolens praxis som konventionen anses få sitt egentliga 

                                                 
41 Danelius, s 58. 
42 Ehrenkrona, s 19.  
43 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 153. 
44 Bernitz & Kjellgren, Introduktion till EU, s 136. 
45 Ehrenkrona, s 19 f. 
46 Ehrenkrona, s 17. 
47 Enligt Wienkonventionen artikel 31. 
48 Enligt Wienkonventionen artikel 32. 
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innehåll. EKMR innehåller inga bestämmelser om hur den ska tolkas och tillämpas. 

Europadomstolen har istället genom rättspraxis utvecklat tolkningsprinciper för 

konventionen.49 Nedan följer en kort beskrivning av de tolkningsprinciper som är av 

relevans för uppsatsens vidare utredning. 

EKMR är ett levande instrument som ska tolkas i ljuset av dagens förhållanden, med 

beaktande av samhälls- och rättsutvecklingen i konventionsstaterna.50 Denna 

tolkningsmetod uttrycks som den dynamiska tolkningens princip.51 EKMR är avsedd att 

fastställa en gemensam miniminivå av skydd, vilket innebär att ingen konventionsstat får 

underskrida det skydd som EKMR stadgar. För att upprätthålla en gemensam miniminivå 

krävs att EKMR tolkas så att den får samma materiella innehåll och likformig 

rättstillämpning i varje konventionsstat. Principen om autonom tolkning innebär att 

begrepp i EKMR ska ges en autonom innebörd, oberoende av hur samma begrepp tolkas 

i den berörda medlemsstaten.52 Ytterligare en relevant princip för uppsatsen är 

effektivitetsprincipen som innebär att EKMR syftar till att garantera praktiska och 

effektiva rättigheter, och att rättigheterna inte ska uppfattas som illusoriska eller 

teoretiska.53  

 

1.4.3 Särskilt om EKMR i förhållande till EU-rätten och EU:s medlemsstater 

EU:s medlemsstater är alltid skyldiga att iaktta EKMR, oavsett om det rör rättsområden 

där medlemsstaterna överfört sin beslutskompetens till EU.54  

Det har beslutats att EU som organisation ska ansluta sig till EKMR, men det har på 

grund av komplicerade förhandlingar dragit ut på tiden.55 Det har dock fastslagits att de 

grundläggande rättigheterna som garanteras av EKMR ska ingå i EU-rätten som allmänna 

principer.56 Det bör här framhållas att EU-domstolen kan endast tillämpa EKMR inom 

ramen för tolkning av EU-rätten.57 Förhållandet mellan EU och EKMR kompliceras även 

ytterligare av att EU genom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) 

                                                 
49 Ehrenkrona, s 17 ff. 
50 Europadomstolens dom den 15 mars 1978 i målet Tyrer mot Storbritannien p 31. 
51 Ehrenkrona, s 17. 
52 Danelius, s 55 f. 
53 Europadomstolens dom den 9 oktober 1979 i målet Airey mot Irland, p 24. 
54 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 157.  
55 Ehrenkrona, s 25. 
56 Fördraget om Europeiska Unionen artikel 6 p 3. 
57 Ehrenkrona, s 26. 
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har ett eget rättighetssystem. EU-stadgan ska, i den mån rättigheterna motsvarar 

rättigheter stadgade i EKMR, garantera ett skydd likvärdigt EKMR.58 

I Europadomstolens dom den 30 juni 2005 i målet Bosphorus Hava Yolları Turizm 

ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland framhöll Europadomstolen att EU genom EU-

stadgan har ett rättighetssystem som ska ge motsvarande skydd som EKMR. 

Europadomstolen ansåg därför att det kan presumeras att EU:s medlemsländer uppfyller 

de krav som stadgas i konventionen när de genomför juridiska skyldigheter utifrån EU-

rätten.59 I Europadomstolens dom den 6 december 2012 i målet Michaud mot Frankrike 

fastställde sedan Europadomstolen att presumtionen endast ska föreligga om den aktuella 

rättsfrågan blivit prövad av EU-domstolen.60  

Det kan här framhållas att EU-stadgan endast är tillämplig när EU-rätt tillämpas, 

medan stater anslutna till EKMR är skyldiga att garantera EKMR för varje person som 

befinner sig under statens jurisdiktion. 61 Eftersom samtliga av EU:s medlemsstater är 

parter till EKMR är staterna alltid skyldiga att iaktta EKMR, oberoende av om en stat 

agerar utifrån nationell rätt eller EU-rätt.62 Detta kan exemplifieras med det för uppsatsen 

aktuella målet X och X mot belgiska staten. Om unionsrätten hade bedömts vara 

tillämplig på situationen i målet hade EU-domstolen varit skyldig att beakta EU-stadgan, 

som minst ska garantera ett skydd motsvarande EKMR. När EU-domstolen fastslog att 

unionsrätten inte var tillämplig på situationen innebar det att EU-stadgan inte heller var 

tillämplig. Den i målet berörda medlemsstaten, Belgien, är dock fortfarande skyldig att 

garantera de fri- och rättigheter som stadgas i EKMR, förutsatt att de klagande i målet 

befinner sig under belgisk jurisdiktion.  

Det bör här framhållas att uppsatsen tar avstamp i EU:s gemensamma viseringsregler 

och frågan om EU:s medlemsländer kan vara skyldiga att utfärda humanitära visum enligt 

EKMR, men eftersom det är fler stater anslutna till EKMR utöver EU:s medlemsstater 

omfattar uppsatsens slutsats huruvida det kan finnas en skyldighet att utfärda visum 

utifrån EKMR alla stater anslutna till konventionen. 

 

                                                 
58 Enligt EU-stadgan artikel 52 p 3. 
59 Europadomstolens dom den 30 juni 2005 i målet  Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi mot Irland, p 165. 
60 Europadomstolens dom den 6 december 2012 i målet Michaud mot Frankrike, p 115. 
61 Enligt EU-stadgan artikel 51 p 1 respektive EKMR artikel 1. 
62 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 157.  
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1.4.3.1 Särskilt om generaladvokatens roll inom EU-domstolen 

I uppsatsen behandlas generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i mål X och X 

mot belgiska staten. Mengozzis tolkning av EU-stadgan artikel 4 är av betydelse för 

uppsatsens frågeställning eftersom EU-stadgan artikel 4 ska motsvara skyddet i EKMR 

artikel 3.63 Det kan därför vara av vikt att belysa generaladvokatens roll inom EU-

domstolen. De generaladvokater som tjänstgör i EU-domstolen är högt kvalificerade 

jurister. Generaladvokaten kan framlägga ett yttrande i ett mål i EU-domstolen efter att 

förhandlingen avslutats men innan dom avgörs. Yttrandet ska vara offentligt, opartiskt 

och motiverat.64 Yttrandena kännetecknas ofta av en mer resonerande prövning, med 

bredare och friare resonemang jämfört med EU-domstolen. EU-domstolen är helt 

obunden av generaladvokatens yttrande, men generaladvokatens yttrande ger ofta en 

kompletterande analys av rättsfrågorna i det aktuella målet.65  

 

1.4.4 Metod och material för att utreda uppsatsens frågeställning 

För att utreda uppsatsens frågeställning utgår uppsatsen från den rättsdogmatiska 

metoden. Men eftersom uppsatsen syftar till att utreda skyldigheter utifrån EKMR måste 

även särskilda tolkningsmetoder för EKMR beaktas. Till skillnad från den 

rättsdogmatiska rättskälleläran läggs inte samma vikt vid förarbeten vid tolkning av 

traktat. För att tolka de för uppsatsen relevanta artiklarna i EKMR kommer därför ledning 

främst att hämtas från Europadomstolens tidigare praxis och från doktrin. Då uppsatsens 

frågeställning inte har prövats av Europadomstolen är doktrin där frågan diskuterats av 

särskild vikt för uppsatsens utredning och argumentation.66  

 

1.5 Disposition 

För att få en förståelse för problematiken inleds uppsatsen med en bakgrund till hur EU:s 

viseringsregler är utformade och en fördjupande redogörelse av omständigheterna och 

domen i X och X mot belgiska staten. Därefter följer en bedömning av frågan om 

jurisdiktion enligt EKMR artikel 1, som syftar till att utreda om en person kan anses vara 

under en stats jurisdiktion genom att ansöka om visum på den 

berörda statens ambassad i utlandet. Bedömningen appliceras sedan på omständigheterna 

                                                 
63 Att EU-stadgan artikel 4 motsvarar EKMR artikel 3 uttalas i EU-domstolens dom av den 5 april 2016 i 
de förenade målen C-404/15 Aranyosi och C-659/15 PPU Căldăraru, p 86. 
64 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 90.  
65 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 195. 
66 Meloni, s 650. 
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i mål X och X mot belgiska staten för att utreda om de klagande i målet befann sig under 

belgisk jurisdiktion. Efter det följer en introduktion till EKMR artikel 3, följt av 

prövningen om EKMR artikel 3 kan innebära en skyldighet att utfärda visum till 

skyddsbehövande som befinner sig i ett område där denne direkt riskerar illabehandling. 

Bedömningen prövas sedan utifrån omständigheterna i mål X och X mot belgiska staten.  

Därefter utreds staters skyldighet utifrån EKMR artikel 3 om den skyddsbehövande har 

lämnat sitt hemland och ansöker om visum på en ambassad i ett tredjeland, där personen 

inte direkt riskerar illabehandling. Uppsatsen avslutas med en diskussion utifrån de 

slutsatser som nåtts och eventuell problematik som slutsatserna kan leda till. 

 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsens problematik har sin grund i EU:s regler och villkor för inresa för 

tredjelandsmedborgare och EU-domstolens dom i mål X och X mot belgiska staten. 

Uppsatsen ämnar därför att belysa konsekvenser som följer av EU:s viseringsregler, men 

syftar dock inte till att vidare utreda om EU-domstolen gjorde en korrekt tolkning av 

viseringskodexen i X och X mot belgiska staten. Uppsatsen är avgränsad till situationen 

för skyddsbehövande som befinner sig i ett tredjeland, och kommer inte att behandla 

situationen för skyddsbehövande inom EU:s territorium eller på gränsen till EU:s 

territorium. Eftersom att uppsatsen utgår från EU-domstolens mål om humanitära visum 

är uppsatsen avgränsad till frågan om att utfärda visum till skyddsbehövande, och 

kommer inte behandla frågan om att söka asyl på ambassader.  

Uppsatsen syftar till att utreda om det av EKMR artikel 3 kan uppstå en skyldighet 

att bevilja visum till skyddsbehövande, men uppsatsen kommer inte att utreda och tolka 

begreppen i artikeln så som vad omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

kan innebära. Uppsatsen är avgränsad till att behandla staters skyldighet utifrån EKMR, 

bedömningar i frågan utifrån 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning 

(Flyktingkonventionen) eller andra internationella konventioner lämnas därför till fråga 

för en annan uppsats. 
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2 Fördjupande om problematiken – EU:s gemensamma viseringsregler och 

EU-domstolens dom i mål X och X mot belgiska staten  
2.1 Inledning 

Uppsatsens problematik har sin utgångspunkt i EU:s regler för inresa för 

tredjelandsmedborgare, som begränsar möjligheten för skyddsbehövande att ta sig till 

EU:s territorium. För att få en förståelse för problematiken följer nedan en kort bakgrund 

till hur EU:s gemensamma viseringsbestämmelser är utformade. Eftersom att uppsatsens 

frågeställning utgår från mål X och X mot belgiska staten, följer sedan en fördjupande 

beskrivning av omständigheterna i målet, generaladvokat Mengozzis förslag till 

avgörande samt EU-domstolens dom.  

 

2.2 EU:s gemensamma viseringsregler och möjligheten att utfärda humanitära 

visum 

Inom EU har det sedan 1985 funnits ett samarbete för yttre gränser och gemensamma 

viseringsbestämmelser.67 Samarbetet, som kallas för Schengensamarbetet, har bland 

annat inneburit att inre gränser har avskaffats och att gemensamma regler har utformats 

för personer som korsar EU:s yttre gräns. En framträdande del av Schengensamarbetet är 

de gemensamma viseringsreglerna.68 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 

om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen) stadgas villkor 

för hur viseringar ska utfärdas. Enligt viseringskodexen artikel 1 p 1 är förordningen 

tillämplig för utfärdande av viseringar för transitering eller vistelse på medlemsstaternas 

territorium under max tre månader. Förordningen ska tillämpas på alla 

tredjelandsmedborgare som är skyldiga att ha visering för inresa, enligt artikel 1 p 2. I 

förteckningarna i bilagorna till rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 

om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att 

inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje 

länder vars medborgare är undantagna från detta krav listas vilka länders medborgare som 

behöver visering för att kunna resa in i Schengenområdet.  Kritik har framförts mot hur 

EU:s medlemsstater listar tredjeländer var medborgare behöver visum för att få resa in i 

                                                 
67 Avtal mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om 
det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 
juni 1985.  
68 SOU 2017:103 s 40 f. 
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EU. Kriterierna för vilka länder vars medborgare behöver visum anses i praktiken 

innebära att visumkrav riktas mot flyktingproducerande länder.69 Hur EU:s 

medlemsstater listar länder vars medborgare är skyldiga att ha visering kommer inte att 

utredas vidare i uppsatsen, men det är värt att notera att listandet får stor påverkan på 

tredjelandsmedborgares möjlighet att resa till EU. 

I viseringskodexen artikel 25 p 1 a finns som ovan beskrivits en möjlighet att utfärda 

humanitära visum. Processen för humanitära viseringar har beskrivits som en möjlighet 

för tredjelandsmedborgare att ansöka om humanitära visum på en medlemsstats 

beskickning i utlandet. Den diplomatiska representationen ska då handlägga 

förfrågningen och identifiera om skyddsbehov finns.70 En humanitär visering ska inte ses 

som likställt med att pröva en asylansökan vid ambassaden, utan tanken är att personens 

skyddsskäl sedan ska prövas på plats i medlemslandet.71  

 

2.3 X och X mot belgiska staten - frågor och omständigheter i målet  

Nedan följer en fördjupande redogörelse av omständigheterna i målet X och X mot 

belgiska staten. 

Klagande i målet var en familj bestående av två vuxna och deras tre minderåriga 

barn, medborgare och bosatta i Syrien. I oktober 2016 ansökte familjen om visum med 

territoriellt begränsad giltighet, enligt viseringskodexen artikel 25.1, på Belgiens 

ambassad i Libanon. Dagen efter de lämnat in sin ansökan återvände de klagande till 

Syrien. De klagande angav som stöd för sin ansökan om visum att de hade för avsikt att 

söka asyl i Belgien. Klagandena framhöll den utsatta situationen i Syrien, och den särskilt 

prekära situationen i familjens hemstad Aleppo. Familjen uppgav att de var av kristen 

trosuppfattning, och att de därför riskerade att utsättas för förföljelse på grund av sin 

religiösa uppfattning. De uppgav även att en av de klagandena tidigare bortförts, torterats 

och misshandlats av en terroristgrupp. De framhöll också att det inte var möjligt för dem 

att bli registrerade som flyktingar i Libanon.72  

Migrationsmyndigheten i Belgien avslog ansökningarna, bland annat på grund av att 

familjen hade för avsikt att stanna längre än tre månader i Belgien.73 De klagande 

överklagade den belgiska migrationsmyndighetens beslut till domstol, som i sin tur 

                                                 
69 Meloni, s 652 ff. 
70 Iben Jensen, European Union: European Parliament 2014, s 8 f. 
71 SOU 2017:103, s 174.  
72 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 19 f.  
73 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 21. 
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förklarade målet vilande och hänsköt tolkningsfrågor till EU-domstolen.74 De klagande 

hade vid den hänskjutande domstolen bland annat anfört att det skulle strida mot EKMR 

artikel 3 att neka dem visum.75 Den hänskjutande domstolen konstaterade att för att de 

klagande ska kunna åberopa EKMR artikel 3 måste de klagande anses befinna sig inom 

under belgisk jurisdiktion enligt EKMR artikel 1.  Den hänskjutande domstolen ställde 

sig därför frågande till om genomförandet av EU:s viseringspolitik kunde ses som 

utövande av jurisdiktion. Den hänskjutande domstolen undrade även bland annat om det 

av EKMR artikel 3 kan utläsas en rätt till inresa.76 

Med bakgrund i dessa frågor ställdes två tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den 

första frågan var om ’internationella förpliktelser’ i viseringskodexen artikel 25 p 1 

omfattar alla rättigheter i EU-stadgan och om det även ska omfatta förpliktelser enligt 

bland annat EKMR. Beroende av svaret på första frågan, ställdes som andra fråga om en 

medlemsstat är skyldig att utfärda visum om det annars finns risk att rättigheter enligt 

artikel 4 eller artikel 18 i EU-stadgan eller en annan internationell förpliktelse åsidosätts. 

Här ställdes även frågan om det faktum att den som ansöker om visum har ett personligt 

band till den berörda medlemsstaten kan vara av vikt.77 Relevant för uppsatsens 

frågeställning är frågan om en medlemsstat kan vara skyldig att utfärda humanitära visum 

om det annars finns risk att en internationell förpliktelse åsidosätts. 

 

2.4 Generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i X och X mot belgiska staten 

Generaladvokat Mengozzi föredrog den 7 februari 2017 ett förslag till avgörande i mål X 

och X mot belgiska staten. Som svar på den hänskjutande domstolens fråga om EKMR 

var tillämplig på de klagandes situation, menade Mengozzi att eftersom EU-stadgan 

artikel 4 garanterar ett skydd likvärdigt EKMR artikel 3 var det inte nödvändigt att utreda 

det.78 Mengozzi utredde därför inte om EKMR var tillämplig på de klagandes situation. 

Av EU-stadgan artikel 51 p 1 följer att stadgan är tillämplig när EU-rätt tillämpas. 

Mengozzi konstaterade att EU-stadgans tillämplighet inte har samma krav på jurisdiktion 

                                                 
74 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 28.  
75 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 23.  
76 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 25. 
77 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 28. 
78 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 107. 
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som följer av EKMR 1.79 Eftersom att Mengozzi inte utredde om EKMR var tillämplig 

på de klagandes situation behandlade Mengozzi inte heller frågan om jurisdiktion. 

Ordalydelsen i EU-stadgan artikel 4 motsvarar EKMR artikel 3 och stadgar ett förbud 

mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.80 Mengozzi 

menade att i analogi med praxis rörande EKMR artikel 3, innebär EU-stadgan artikel 4 

en positiv skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att personer utsätts för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.81 Detta följer av EU-stadgan 

artikel 52 p 3 som stadgar att i den mån som en rättighet i EU-stadgan motsvarar en 

rättighet som skyddas av EKMR, ska rättigheten i EU-stadgan ha samma räckvidd och 

innebörd som i EKMR. Mengozzi framhöll att räckvidd och innebörd avser tolkningen 

av EU-stadgans bestämmelser, och rör inte frågan om jurisdiktion och tillämplighet.82 

Mengozzi utredde alltså inte vidare om EKMR var tillämplig på de klagandes situation, 

men utgår i sin diskussion från att EU-stadgan artikel 4 motsvarar samma rättigheter och 

skyldigheter som EKMR artikel 3. Generaladvokat Mengozzis slutliga förslag till 

avgörande var att viseringskodexen artikel 25.1 tolkas så att en medlemsstat är skyldig 

att utfärda humanitära visum om det vid ett avslag skulle finnas risk för behandling i strid 

med EU-stadgan artikel 4.83 

 

2.5 EU-domstolens dom i X och X mot belgiska staten 

EU-domstolen framhöll att enligt artikel 1 i viseringskodexen är kodexen tillämplig för 

utfärdande av viseringar för en vistelse som varar högst tre månader.84  Eftersom de 

klagande i målet avsåg att söka asyl i Belgien och därmed få ett uppehållstillstånd som 

skulle vara giltigt längre än tre månader, menade EU-domstolen att de klagande hade ett 

annat syfte med sin viseringsansökan än att vistas i Belgien i högst tre månader. EU-

domstolen menade därför att de klagandes ansökningar inte omfattas av 

viseringskodexens tillämpningsområde enligt artikel 1.85 EU-domstolen kom därmed 

                                                 
79 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 97. 
80 Att EU-stadgan artikel 4 motsvarar EKMR artikel 3 uttalas i EU-domstolens dom av den 5 april 2016 i 
de förenade målen C-404/15 Aranyosi och C-659/15 PPU Căldăraru, p 86. 
81 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 139. 
82 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 97. 
83 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 176. 
84 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 41.  
85 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 42 f.   
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fram till att situationen i målet inte omfattas av viseringskodexen och därmed inte av 

unionsrätten, utan att situationen endast kan regleras av nationell rätt.86  

EU-domstolens tolkning av viseringskodexen kommer inte att utredas vidare i 

uppsatsen, men det kan här framhållas att kritik har riktats mot EU-domstolens dom att 

syftet med möjligheten till humanitära visum i viseringskodexen går förlorat om 

människor som har för avsikt att söka asyl inte kan omfattas av viseringskodexen. Kritik 

har riktats mot EU-domstolen att utgången i domen var påverkat av det rådande politiska 

klimatet rörande flyktingfrågor.87 Det har även ansetts vara motsägelsefullt av EU att å 

ena sidan besluta om gemensamma gränskontroller och gemensam asylpolitik men att 

lämna frågan om humanitära visum till skyddsbehövande upp till medlemsstaterna själva 

att avgöra.88 EU:s visumpolitik anses sakna solidaritet, vilket anses vara en konsekvens 

av kompetensfördelningen mellan EU och dess medlemsstater, en politisk ovilja till ett 

system för humanitära visum på EU-nivå och den obesvarade frågan om skyldigheter 

utifrån mänskliga rättigheter vid visumprövningar.89 

 

2.6 Skyldighet enligt EKMR – en obesvarad fråga efter EU-domstolens dom i mål X 

och X mot belgiska staten  

EU-domstolens dom i X och X mot belgiska staten innebär att om en person som ansöker 

om visum har för avsikt att sedan söka asyl inom EU har personen som avsikt att vistas 

längre än tre månader på EU:s territorium och viseringskodexen är därför inte tillämplig. 

Det innebär att situationen inte regleras av EU-rätt, det blir istället upp till varje 

medlemsland att reglera det. Det kan framhållas att ju starkare humanitära skäl en person 

har, desto mindre blir möjligheten att omfattas av tillämpningsområdet för 

viseringskodexen.90 Effekten av EU-domstolens dom blir att valet att utfärda humanitära 

visum till skyddsbehövande personer som har för avsikt att söka asyl inom EU lämnas till 

varje enskilt medlemsland.91 Det framgår alltså av EU-domstolens dom att EU:s 

medlemsländer får bevilja humanitära visum till skyddsbehövande, men att det faller 

utanför EU-rättens tillämpningsområde och det finns därför inte någon skyldighet enligt 

                                                 
86 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten,p 51. 
87 Spinelli, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 23/ 3 2017 och Sheridan & Taylor, 
European Database of Asylum Law 5/4 2017. 
88 Carlier & Leboeuf, EU Immigration and Asylum Law and Policy 27/2 2017. 
89 Meloni, s 649. 
90 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 130. 
91 Meloni, s 651. 
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EU-rätten att utfärda humanitära visum. Frågan huruvida EKMR var tillämplig på de 

klagandes situation lämnas däremot obesvarad av både Mengozzi och EU-domstolen.92 

Uppsatsen syftar därför till att utreda den obesvarade frågan om det kan finnas en 

skyldighet att utfärda humanitära visum till skyddsbehövande utifrån EKMR artikel 3. 

 

3 EKMR artikel 1  
3.1 Inledning  

Enligt EKMR artikel 1 ska parter till konventionen garantera de fri-och rättigheter som 

stadgas i konventionen för alla som befinner sig under deras jurisdiktion. EKMR artikel 

1 innehåller inte någon begränsning till staters egna medborgare, utan innebär ett skydd 

för ”var och en” som befinner sig under en stats jurisdiktion. De rättigheter och 

skyldigheter som stadgas i EKMR ska därför garanteras alla människor som är under en 

konventionsstats jurisdiktion och är inte beroende av om en person är medborgare eller 

har uppehållstillstånd i den berörda staten.93 Alltså är varje person som befinner sig under 

en konventionsstats jurisdiktion berättigad de fri- och rättigheter som stadgas i 

konventionen.94  
Jurisdiktion är ett absolut krav för att EKMR ska kunna anses tillämplig. Utövande 

av jurisdiktion är en nödvändig förutsättning för att en konventionsstat ska kunna hållas 

ansvarig för sina handlingar och sitt agerande.95 För att någon ska kunna åtnjuta skydd 

enligt EKMR måste det således avgöras om personen befinner sig under den berörda 

konventionsstatens jurisdiktion.  

Frågan om det kan finnas skyldighet enligt EKMR att utfärda visum till 

skyddsbehövande har inte prövats i Europadomstolen.96 Därmed har frågan om 

jurisdiktion vid prövningar av visumansökningar på staters ambassader i utlandet inte 

utretts av Europadomstolen. Avgörande för uppsatsens frågeställning blir därför att utreda 

om en person, som befinner sig utanför statens territorium, kan anses vara under statens 

jurisdiktion när den berörda staten prövar personens visumansökan vid en ambassad i 

utlandet.  

                                                 
92 De Vylder, Strasbourg Observers 14/4 2017. 
93 Lambert, s 9. 
94 Grabenwarter, s 3. 
95 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien p 130. 
96 Meloni, s 650. 
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Applicerat på målet X och X mot belgiska staten blir frågan om familjen var under 

belgisk jurisdiktion när den belgiska representationen prövade familjens 

visumansökningar. 

 

3.2 Territoriell och extraterritoriell jurisdiktion 

Staters jurisdiktion har sin grund i staters vilja att ha suveränitet och exklusiv kontroll 

inom sitt eget territorium.97 Staters jurisdiktion är alltså nära sammankopplat med staters 

suveränitet. Eftersom staters suveränitet har sin utgångspunkt i staters territoriella 

gränser, är utgångspunkten för staters jurisdiktion territoriell.98 Det innebär att om någon 

befinner sig på en stats territorium anses den primärt befinna sig under den statens 

jurisdiktion.99   

Frågan blir då hur jurisdiktion ska bedömas om en stat agerar utanför sitt eget 

territorium, som fallet är när visumansökningar prövas vid en stats ambassad utanför 

statens eget territorium.  

Europadomstolen har uttryckt att jurisdiktion enligt EKMR artikel 1 primärt utövas 

inom statens eget territorium. I Europadomstolens praxis har det dock gjorts undantag 

och jurisdiktion har även ansetts utövas när stater har agerat utanför sitt eget territorium, 

så kallad extraterritoriell jurisdiktion.100 Men Europadomstolen har understrukit att för att 

stater ska anses utöva jurisdiktion utanför sitt eget territorium, måste exceptionella 

omständigheter föreligga.101 

Frågan om visumprövningar vid en stats ambassad i utlandet kan innebära att staten 

utövar extraterritoriell jurisdiktion är en komplex fråga.102 Eftersom att frågan om just 

visumprövningar vid staters ambassader inte har utretts i Europadomstolen, kommer 

ledning att hämtas från andra fall av bedömningar av extraterritoriell jurisdiktion av 

Europadomstolen samt från doktrin. 

Det bör här framhållas att uppsatsen inte syftar till att göra en heltäckande utredning 

av Europadomstolens bedömningar av extraterritoriell jurisdiktion, utan syftet är att 

utreda om visumprövningar vid ambassader kan innebära att stater utövar extraterritoriell 

jurisdiktion. Fokus kommer därför vara att se till bedömningar som gjorts av 

                                                 
97 Gammeltoft-Hansen, s 104 f.  
98 Den Heijer, s 19. 
99 Danelius, s 46. 
100 Grabenwarter, s 7. 
101 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 130–139 och 
Europadomstolens dom i målet Al Jaloud mot Nederländerna den 20 november 2014, p 139. 
102 Gammeltoft-Hansen, s 115. 
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Europadomstolen som kan vara av relevans för att avgöra om visumprövningar vid 

ambassader kan innebära extraterritoriell jurisdiktion.   

 

3.3 Europadomstolens praxis – grunder för extraterritoriell jurisdiktion 

Under vissa exceptionella omständigheter kan alltså en stat anses utöva jurisdiktion när 

staten agerar utanför sitt eget territorium. Grunden för extraterritoriell jurisdiktion är 

beroende av att den berörda konventionsstaten utövar en viss nivå av offentlig makt och 

kontroll utanför sitt territorium. I tidigare praxis har jurisdiktion utanför 

konventionsstatens eget territorium etablerats genom två olika grunder, genom att 

kontroll utövas över ett visst område eller genom att offentlig makt eller kontroll utövas 

över en person.103  

Ett vägledande mål för hur extraterritoriell jurisdiktion kan etableras genom de två 

olika grunderna är Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera 

mot Storbritannien (Al-Skeini med flera mot Storbritannien), som sedan även bekräftades 

i Europadomstolens dom den 20 november 2014 i målet Al Jaloud mot Nederländerna 

(Al Jaloud mot Nederländerna), som prövades i Europadomstolens stora kammare.104  

I mål som har rört kontroll som utövas över ett område utanför konventionsstatens 

eget territorium har bedömningen rört frågan om staten utövar effektiv kontroll över ett 

område. Målen har främst rört former av militär ockupation.105 För att avgöra om en stat 

utövar effektiv kontroll utanför sitt eget territorium har då bland annat bedömning gjorts 

av statens militära närvaro i området.106 En stat vars diplomatiska representanter 

handlägger visumansökningar på en ambassad i utlandet kan inte anses innebära att staten 

utövar effektiv kontroll över ett område, då sådan kontroll i praxis främst har erkänts vid 

former av militär ockupation. Frågor rörande extraterritoriell jurisdiktion som har 

etablerats genom kontroll över ett område kommer därför inte att behandlas vidare i 

uppsatsen. 

Den andra grunden för extraterritoriell jurisdiktion är istället beroende av om staten 

i individuella fall utövar offentlig makt och kontroll över en person utanför statens eget 

                                                 
103 Guide on Article 1 of the Convention, European Court of Human Rights 30/4 2018, s 8. 
104 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 130–139 och 
Europadomstolens dom i målet Al Jaloud mot Nederländerna den 20 november 2014, p 139. 
105 Se som exempel Europadomstolens dom den 8 juli 2004 i målet Ilaşcu med flera mot Moldavien och 
Ryssland, p 314–316, Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot 
Storbritannien, p 138–140 och Europadomstolens dom den 23 februari 1995 i målet Loizidou mot 
Turkiet, p 62. 
106 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 139. 
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territorium.107 Mål som rör fall när en konventionsstat utövar offentlig makt och kontroll 

över en person har både i praxis och doktrin kategoriserats i undergrupper, beroende av 

vilka omständigheter som föranlett extraterritoriell jurisdiktion.108 Följande 

underkategorier har erkänts för olika typer av mål när extraterritoriell jurisdiktion har 

etablerats genom att en stat utövar offentlig makt och kontroll över personer utanför sitt 

territorium:  

 

- Diplomatiska och konsulära representanter som befinner sig på utländskt 

territorium och som där utövar offentlig makt och kontroll över individer.109  

- En konventionsstat som utövar offentlig makt på en annan stats territorium som 

normalt utförs av statens regering, genom inbjudan eller samtycke av den berörda 

staten.110  

- Statsrepresentanter som agerar utanför statens eget territorium och som genom 

våld eller andra maktmedel har kontroll över individer.111 Detta kan även innefatta 

handlingar som utförs av statsrepresentanter på fartyg eller flygplan.112 

 

Frågan som utreds i uppsatsen rör visumprövningar på staters ambassader i utlandet, 

vilket innebär att det är diplomatiska eller konsulära representanter som handlägger 

individers visumansökningar. Frågan i uppsatsen får därför anses falla under kategorin 

för diplomatiska och konsulära representanter som befinner sig på utländskt territorium 

och som där utövar offentlig makt och kontroll över individer. Frågan är då om 

visumprövningar på staters ambassader kan anses som att staten utövar sådan offentlig 

makt eller kontroll över individer att jurisdiktion kan etableras. Nedan kommer det därför 

att utredas vad som har krävts när diplomatiska och konsulära representanter har bedömts 

utöva extraterritoriell jurisdiktion.  

Ledning kommer även att hämtas från mål rörande statsrepresentanter som agerar 

utanför statens eget territorium och som genom våld eller andra maktmedel har kontroll 

över individer, för att belysa relevanta bedömningar av utövning av kontroll över 

individer. 

                                                 
107 Grabenwarter, s 7 f. 
108 Se som exempel Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot 
Storbritannien, p 133–137 och Grabenwarter, s 8 f. 
109 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 134. 
110 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 135. 
111 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 136. 
112 Grabenwarter, s 9. 
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3.4 Diplomatiska eller konsulära representanter som på utländskt territorium 

utövar offentlig makt och kontroll över individer 

Handlingar av diplomatiska och konsulära representanter som befinner sig på utländskt 

territorium kan i vissa fall kan nå upp till att anses som utövande av jurisdiktion när de 

utövar offentlig makt och kontroll över andra.113 De mål som tidigare avgjorts där 

diplomater och konsulära representanter har ansetts utöva extraterritoriell jurisdiktion är 

beslutade av Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna 

(Kommissionen).114 Besluten är därmed avgjorda innan 1994 när Kommissionen i 

praktiken avskaffades.115 Nedan kommer det utredas vilka förutsättningar som förelegat 

när diplomatiska och konsulära representanter har bedömts utöva extraterritoriell 

jurisdiktion. 

 

3.4.1 X mot Förbundsrepubliken Tyskland  

I Europarådets kommission för de mänskliga rättigheternas beslut den 25 september 1965 

i målet X mot Förbundsrepubliken Tyskland (X mot Förbundsrepubliken Tyskland) var 

den klagande en västtysk medborgare som bodde i Marocko. Klagomålet var riktat mot 

tyska ambassaden i Marocko och mot tyska utrikesdepartementet. Klagande anförde att 

den tyska ambassaden i Marocko hade bett marockanska myndigheter att utvisa den 

klagande från Marocko. I bedömningen om den klagande var under tysk jurisdiktion 

framhöll Kommissionen att en medborgare kan befinna sig under sitt hemlands 

jurisdiktion även om medborgaren bor utomlands. Detta särskilt i de fall diplomatiska 

och konsulära representanter utför arbetsuppgifter anknutna till medborgare i utlandet. 

Kommissionen bedömde att X befann sig under tysk jurisdiktion på grund av sitt tyska 

medborgarskap. En stat kan således utöva jurisdiktion över medborgare som befinner sig 

utanför statens territorium. Genom att en stats diplomatiska och konsulära representanter 

utför arbetsuppgifter anknutna till en medborgare som befinner sig utomlands kan det 

således innebära att medborgaren befinner sig under statens jurisdiktion.116 

 

3.4.2 X mot Storbritannien 

I Europarådets kommission för de mänskliga rättigheternas beslut den 15 december 1977 

                                                 
113 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 134. 
114 Guide on Article 1 of the Convention, European Court of Human Rights 30/4 2018, s 8. 
115 Ehrenkrona, s 13 f. 
116 Da Costa, s 96. 
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i målet X mot Storbritannien (X mot Storbritannien) bedömde Kommissionen att den 

klagande i målet var under Storbritanniens jurisdiktion när hon vänt sig till ett brittiskt 

konsulat i utlandet. Klagande i målet var en brittisk medborgare, bosatt i Storbritannien, 

vars make var jordansk medborgare. Maken hade tagit med sig deras gemensamma barn 

till Jordanien, där han lämnat barnet hos sina släktingar och återvänt till Storbritannien 

utan barnet. Den klagande hade sedan vänt sig till det brittiska konsulatet i Jordanien för 

hjälp att återförenas med sitt barn. Det brittiska konsulatet i Jordanien vidtog flera 

åtgärder, men utan resultat. Den klagande menade att på grund av det brittiska konsulatets 

misslyckande med att hjälpa henne och hennes dotter att återförenas hade flera av hennes 

och hennes dotters rättigheter enligt EKMR kränkts. Klagomålen var riktade direkt till 

det brittiska konsulatet i Jordanien, och Kommissionen hade först att ta ställning till om 

den klagande genom konsulatets agerande befann sig under Storbritanniens jurisdiktion 

enligt EKMR artikel 1. Kommissionen menade att personer kan vara under en stats 

jurisdiktion om statens diplomater och konsulära representanter utövar offentlig makt 

över individer eller egendom. I den mån som representanter påverkar individer eller 

egendom med sitt agerande, eller underlåtenhet att agera, aktualiseras statens ansvar. 

Kommissionen menade att även om konsulatets försök att hjälpa den klagande utfördes 

utanför Storbritanniens territorium, skulle agerandet ändå anses falla inom 

Storbritanniens jurisdiktion enligt EKMR artikel 1. Kommissionen ansåg därmed att den 

klagande befunnit sig under Storbritanniens jurisdiktion genom ambassadens agerande. 

Det kan noteras att vid bedömningen av om den klagande befann sig under 

Storbritanniens jurisdiktion så utgick Kommissionen ifrån att klagomålet rörde det 

brittiska konsulatet i Jordanien. Kommissionen tog inte i beaktning att den klagande var 

brittisk medborgare och befann sig inom Storbritanniens territorium, utan bedömde 

enbart om konsulatet agerat på så sätt att de utövat jurisdiktion. Det skulle kunna tolkas 

som att det inte är avgörande att vara medborgare i den berörda konventionsstaten för att 

kunna befinna sig under statens extraterritoriella jurisdiktion, utan att det istället är 

avgörande om statens diplomatiska representanter agerat på sådant sätt att de kan anses 

utöva jurisdiktion. 

 

3.4.3 M mot Danmark 

Ett ytterligare exempel av extraterritoriell jurisdiktion vid diplomaters eller konsulära 

representanters agerande är Europarådets kommission för de mänskliga rättigheternas 

beslut den 14 oktober 1992 i målet M mot Danmark (M mot Danmark). Den klagande 
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bodde i dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (Östtyskland), och hade där 

tillsammans med flera andra personer gått in på Danmarks ambassad och begärt att få 

förhandla med myndigheterna i Östtyskland för att få tillstånd att lämna Östtyskland och 

resa till Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland). De ombads att lämna ambassaden 

men vägrade. Efter att den klagande och de andra personerna befunnit sig på ambassaden 

i ungefär tolv timmar kontaktade den danska ambassadören polisen i Östtyskland. Polisen 

kom då till ambassaden, förde bort dem och fängslade dem. Den klagande och vissa av 

de andra personerna hölls sedan frihetsberövade i över 30 dagar. Den klagande i målet 

riktade talan mot de danska diplomatiska representanterna och menade att flera fri- och 

rättigheter garanterade enligt EKMR hade kränkts när den danska ambassaden 

överlämnade honom till östtyska poliser. 

Kommissionen noterade att klagomålen var riktade mot Danmarks diplomatiska 

representanter i Östtyskland. Kommissionen framhöll att en stats diplomatiska 

representanter kan aktualisera en stats jurisdiktionella ansvar i den mån de påverkar 

individer eller egendom med sitt agerande eller genom underlåtenhet att agera. 

Kommissionen uttryckte sig vara tillfredsställd med att agerandet av den danska 

ambassadören hade påverkat den klagande på så sätt att det var att anse som utövade av 

jurisdiktion enligt EKMR artikel 1. Kommissionen gjorde dock bedömningen att det den 

klagande utsattes för inte var på grund av den danska ambassadens agerande utan på 

grund av östtyska myndigheters agerande.  

Av målet kan det konstateras att den klagande i målet ansågs vara under dansk 

jurisdiktion utan att vara dansk medborgare eller genom någon annan koppling till 

Danmark. Kommissionen ansåg att den klagande befann under dansk jurisdiktion genom 

att den danska ambassaden påverkat den klagande genom sitt agerande. Den danska 

ambassadens agerande ledde till en direkt konsekvens, att ambassaden kontaktade polisen 

som ledde till att den klagande blev frihetsberövad.  

I doktrin har det dock ansetts att Kommissionen inte med klarhet utredde om de 

handlingar som den klagande åberopat som konventionskränkande var inom Danmarks 

jurisdiktion i målet.117 Kommissionen ansåg att den danska ambassaden utövade offentlig 

makt över den klagande på så sätt att det uppgick till utövande av jurisdiktion, men det 

framgår inte av beslutet hur långt under händelseförloppet den danska ambassadens 

jurisdiktion sträckte sig.118  

                                                 
117 Da Costa, s 98. 
118 Da Costa, s 98. 
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I en guide för EKMR artikel 1 framtagen av Europadomstolen beskrivs det faktum 

att den danska ambassadören kontaktade polisen som avgörande för bedömningen av 

jurisdiktion.119 Eftersom det var det enda agerande som danska ambassaden gjorde och 

att allt därefter var agerande av östtyska myndigheter får det anses som troligt att det var 

det agerande som Kommissionen bedömde som utövande av jurisdiktion. 

 

3.4.4 Slutsatser av Kommissionens mål 

Av målen från Kommissionen kan flera slutsatser dras. Till att börja med kan det 

konstateras att stater kan ha ansvar enligt EKMR även när stater agerar utanför sitt eget 

territorium. Det faktum att handlingarna som klagomålen är riktade mot har begåtts 

utanför den berörda konventionsstatens territorium var inte ett hinder för att pröva statens 

ansvar. Av målen framgår även att stater är skyldiga att iaktta EKMR när de utövar 

offentlig makt och kontroll över personer utanför statens eget territorium. När 

konventionsstater anses utöva jurisdiktion utanför sitt eget territorium, aktualiseras 

statens ansvar enligt EKMR om statens agerande eller underlåtenhet att agera påverkar 

personen eller individen. Det innebär att när en konventionsstat anses utöva jurisdiktion 

utanför sitt territorium, har staten ansvar att uppfylla sina skyldigheter enligt EKMR.120 

Av X mot Förbundsrepubliken Tyskland och X mot Storbritannien framgår att de 

diplomatiska representanterna måste handla eller agera på ett sätt som påverkar 

medborgaren för att de klagande ska anses vara under berörd stats jurisdiktion. Även i M 

mot Danmark ansåg Kommissionen att den klagande var under dansk jurisdiktion genom 

att den danska ambassaden påverkat den klagande genom sitt agerande. Här underströk 

Kommissionen att den danska ambassadens agerande ledde till en direkt konsekvens för 

den klagande. Av M mot Danmark framgår det också att det inte är ett krav att vara 

medborgare i den berörda konventionsstaten för att vara under den berörda statens 

jurisdiktion.  

 

3.4.5 Senare praxis från Europadomstolen 

Eftersom det var över tjugo år sedan Kommissionens mål avgjordes måste det ses till hur 

Europadomstolens praxis har utvecklats senare. Europadomstolen har vid flertalet 

tillfällen i samband med bedömning av extraterritoriell jurisdiktion konstaterat att länder 

kan utöva extraterritoriell jurisdiktion genom staters diplomatiska och konsulära 

                                                 
119 Guide on Article 1 of the Convention, European Court of Human Rights 30/4 2018, s 9. 
120 Da Costa, s 109 f. 
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representanters agerande i utlandet. Målen har då inte specifikt rört diplomatiska och 

konsulära representanters agerande, men frågan har ändå berörts av domstolen. Som 

exempel kan Europadomstolens dom den 12 december 2001 i målet Bankovic med flera 

mot Belgien med flera (Bankovic med flera mot Belgien med flera) lyftas, som är ett 

framträdande mål rörande frågan om extraterritoriell jurisdiktion.121 I målet konstaterade 

Europadomstolen att som extraterritoriellt utövande av jurisdiktion erkänns bland annat 

de fall när en stats diplomatiska och konsulära representanter agerar i utlandet. 

Europadomstolen framhöll att i sådana specifika situationer har internationell sedvanerätt 

samt fördragsbestämmelser erkänt det extraterritoriella utövandet av jurisdiktion.122  

Ytterligare ett exempel är det vägledande målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien. 

I målet bekräftade Europadomstolen att extraterritoriell jurisdiktion kan etableras när 

staters diplomatiska representanter agerar i utlandet, och Europadomstolen hänvisade här 

till de tidigare målen från Kommissionen.123 

 

3.5 Statsrepresentanter som agerar utanför statens eget territorium och som genom 

våld eller andra maktmedel har kontroll över individer 

För att även belysa hur Europadomstolen har bedömt frågan om jurisdiktion i mål rörande 

statsrepresentanter som agerar utanför statens territorium som genom våld eller andra 

maktmedel har kontroll över individer kan Europadomstolens dom den 23 februari 2012 

i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien (Hirsi Jamaa med flera mot Italien) lyftas som 

exempel. Utredningen av jurisdiktion i målet är av relevans för att få förståelse för hur 

begreppet kontroll bedömts av Europadomstolen. Att just målet Hirsi Jamaa med flera 

mot Italien lyfts som exempel här motiveras även av att Europadomstolens vidare 

bedömning i målet är av relevans för uppsatsens vidare utredning. 

De klagande i Hirsi Jamaa med flera mot Italien var en del av en stor grupp migranter 

som på båtar reste från Libyen mot Italien, men som på havet blev stoppade av italiensk 

polis och kustbevakning.124 De klagande togs ombord på italienska militärfartyg och 

fördes tillbaka till Libyen, där de mot sin vilja överlämnades till libyska myndigheter.125 

För att kunna bedöma om Italien skulle kunna hållas ansvariga för att eventuellt ha 

                                                 
121 Gammeltoft-Hansen, s 108. 
122 Europadomstolens dom den 12 december 2001 i målet Bankovic med flera mot Belgien med flera, p 
73. 
123 Europadomstolens dom den 7 juli 2011 i målet Al-Skeini med flera mot Storbritannien, p 134. 
124 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 9 f.  
125 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 11 f. 
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inskränkt fri- och rättigheter enligt EKMR, behövde Europadomstolen först ta ställning 

till huruvida de klagande befunnit sig under italiensk jurisdiktion.126 Europadomstolen 

menade att när en stat, genom representanter för staten, agerar utanför statens territorium 

och utövar kontroll och makt över en individ utövar staten därmed jurisdiktion enligt 

EKMR artikel 1. Staten har då ansvar att garantera individen de fri-och rättigheter i 

EKMR som är relevanta i den specifika situationen för individen.127 Även här framhöll 

domstolen att stater kan anses utöva extraterritoriell jurisdiktion när diplomater och 

konsulära representanter agerar i utlandet.128 Eftersom att de klagande i det aktuella fallet 

hade förts ombord på italienska militärfartyg med italiensk militär som besättning 

bedömde Europadomstolen att de klagande hade befunnit sig under italienska 

myndigheters fortsatta och exklusiva kontroll. Europadomstolen ansåg att under perioden 

från att de klagandes båtar bordades av de italienska styrkorna tills att de överlämnades 

till libyska myndigheter var de klagande under italiensk jurisdiktion enligt EKMR artikel 

1.129   

 

3.6 Slutsatser om extraterritoriell jurisdiktion utifrån Europadomstolens praxis 

Staters jurisdiktion har sin utgångspunkt i staters territoriella gränser. Om någon befinner 

sig inom en stats territorium anses denne därmed primärt vara under den statens 

jurisdiktion. Under vissa omständigheter kan personer som befinner sig i utanför den 

berörda konventionsstatens territorium ändå anses vara under konventionsstatens 

jurisdiktion genom konventionsstatens agerande. Grunden för sådan extraterritoriell 

jurisdiktion är beroende av att den berörda konventionsstaten utövar en viss nivå av 

offentlig makt och kontroll utanför sitt territorium över den berörda personen. 

Om diplomatiska eller konsulära representanter som befinner sig på utländskt 

territorium utövar offentlig makt och kontroll över andra kan det innebära att 

extraterritoriell jurisdiktion etableras. För att en person ska anses vara under en stats 

extraterritoriella jurisdiktion i en sådan situation kan det från praxis utläsas att det krävs 

att den diplomatiska representanten agerar på ett sätt som påverkar personen.  

Det kan jämföras med Hirsi Jamaa med flera mot Italien, då Europadomstolen lade 

vikt vid graden av kontroll över de klagande i bedömningen av jurisdiktion. På grund av 

                                                 
126 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 70. 
127 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 74. 
128 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 75. 
129 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 81 f. 
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att italienska statsrepresentanter hade haft fortsatt och exklusiv fysisk kontroll över de 

klagande bedömdes de vara under italiensk jurisdiktion. 

 

3.7 Extraterritoriell jurisdiktion utifrån uppfattning i doktrin  

Migrationskontroll som sker på en annat stats territorium är en komplicerad 

jurisdiktionell fråga. Existerande praxis från Europadomstolen rörande extraterritoriell 

jurisdiktion balanserar två motstridiga intressen; staters ansvar vid extraterritoriellt 

agerande och vikten av att vidhålla principen om staters suveränitet och företräde av 

territoriell jurisdiktion.130 Frågan har sin grund i att upprätthållande av mänskliga 

rättigheter kan stå i konflikt med staters suveränitet.131  Det är därför svårt att avgöra vart 

den exakta gränsen går för internationell människorättslagstiftning i frågor rörande 

extraterritoriell migrationskontroll.132 I doktrin skiljer sig uppfattningarna i frågan om 

staters jurisdiktion vid visumprövningar på ambassader. 

Noll framhåller att termen jurisdiktion i EKMR artikel 1 inte refererar till en 

geografisk gräns utan en administrativ gräns, därmed kan en stats administrativa agerande 

sträcka sig längre än statens territoriella gränser.133 I tidigare domar från Kommissionen 

har EKMR artikel 1 ansetts förpliktiga konventionsstaterna att skydda rättigheterna 

stadgade i EKMR när diplomatiska och konsulära representanter utövar offentlig makt i 

utlandet.134 Noll framhåller att det i Europadomstolens praxis har ansetts att enskilda har 

rätt till extraterritoriellt skydd, personer som befinner sig på en konventionsstats 

territorium får inte återsändas av staten till ett område där personen riskerar behandling i 

strid med EKMR artikel 3.135 Utlämnande av en person som befinner sig på statens 

territorium anses som ett agerande av staten, och i den situationen befinner sig personen 

då under statens jurisdiktion.  Det bör, enligt Noll, inte anses finnas någon skillnad mellan 

ett återsändande och ett avslag på en visumansökan. En stat bör anses ha ansvar till följd 

av ett avslag på en visumansökan, om agerandet har som direkt konsekvens att en person 

utsätts för risk för illabehandling. Noll menar att det kan beskrivas som en negativ 

skyldighet, konventionsstaten får inte hindra inträde genom ett jurisdiktionellt agerande. 

Noll anser därför att en person som ansöker om visum vid en stats ambassad i utlandet 

                                                 
130 Gammeltoft-Hansen, s 135. 
131 Noll, Negotiating asylum, s 82. 
132 Gammeltoft-Hansen, s 135. 
133 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 567. 
134 Noll, Negotiating asylum, s 442. 
135 Se Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien. 
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genom visumprövningen ska anses vara under den berörda statens jurisdiktion. Hur staten 

agerar i visumprövningen påverkar personen och därmed anser Noll att statens 

skyldigheter enligt EKMR aktualiseras.136  

För att den berörda staten ska vara ansvarig för skada som åsamkas en individ utanför 

statens eget territorium, måste det finnas ett orsakssamband mellan statens agerande eller 

underlåtenhet att agera och skadan som riskeras.137  Noll anser att EKMR artikel 1 medför 

en rätt för utlänningar till tillträde till konventionsstaters territorium om utlänningen 

annars riskerar illabehandling i strid med EKMR artikel 3. Men med förutsättning att den 

skyddsbehövande har ansökt om visum och att ett avslag på visumansökan som direkt 

konsekvens skulle utsätta den berörda personen för illabehandling i strid med artikel 3.138  

Noll är därmed av uppfattningen att ett beviljande eller ett avslag av ett visum vid en stats 

diplomatiska representation i utlandet innebär utövande av jurisdiktion i enlighet med 

Europadomstolens tolkning av EKMR artikel 1.139  

Gammeltoft-Hansen understryker att presumtionen av en stats territoriella 

jurisdiktion är baserad på staters suveränitet.140 Av praxis framgår det att extraterritoriell 

jurisdiktion kan etableras genom att diplomatiska och konsulära representanter som 

befinner sig på utländskt territorium utövar offentlig makt och kontroll över andra. För 

att jurisdiktion ska etableras vid staters migrationskontroll i utlandet, såsom vid 

visumprövningar vid ambassader och konsulat, måste staten anses utöva tillräcklig 

offentlig makt över personen som ansöker om visum. Gammeltoft-Hansen understryker 

dock att det enligt praxis är en hög tröskel för att en person ska anses vara under en stats 

extraterritoriell jurisdiktion.141 Gammeltoft-Hansen anför att i en situation där en stats 

migrationskontroll innebär att staten transporterar personer till flyktingläger eller 

frihetsberövar personer är det troligt att jurisdiktion skulle anses etableras.142 Det får även 

anses bekräftat av Europadomstolens praxis.143 Men Gammeltoft-Hansen understryker att 

frågan om prövning av visumansökningar kan etablera jurisdiktion är särskilt svår. 

Gammeltoft-Hansen framhåller att det finns visst stöd för att personer som ansöker om 

visum under vissa omständigheter kan anses vara under den berörda statens jurisdiktion. 

                                                 
136 Noll, Negotiating asylum, s 442 f. 
137 Noll, G, Seeking Asylum at Embassies, s 568. 
138 Noll, Negotiating asylum, 443. 
139 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 567 f. 
140 Gammeltoft-Hansen, s 145. 
141 Gammeltoft-Hansen, s 127 f. 
142 Gammeltoft-Hansen, s 128 ff. 
143 Se till exempel Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien 
och Europadomstolens dom den 29 mars 2010 i målet Medvedyev med flera mot Frankrike. 



35 
 

I målet M mot Danmark bedömde Kommissionen att den klagande var under dansk 

jurisdiktion när den klagande befunnit sig på den danska ambassaden och sedan 

överlämnats till östtysk polis. Utifrån det menar Gammeltoft-Hansen att det går att 

argumentera för att en skyddsökande som befinner sig på en stats ambassad eller konsulat 

i utlandet kan vara under den berörda statens jurisdiktion.144 Gammeltoft-Hansen 

hänvisar till Nolls slutsats att nekandet av en visumansökan kan aktualisera ansvar enligt 

EKMR, bland annat skyldigheter från EKMR artikel 3.145   

Gammeltoft-Hansen framhåller Europadomstolens uttalade mål att undvika ett 

vakuum i skyddet för de mänskliga rättigheterna.146 Samtidigt menar Gammeltoft-Hansen 

att Europadomstolens praxis rörande extraterritoriell jurisdiktion drivs av en stark vilja 

att undvika överlappande eller konkurrerande jurisdiktion av flera stater. I situationer när 

en stat har kontroll över ett specifikt område utanför sitt territorium anser Gammeltoft-

Hansen att frågan om jurisdiktion är lättare att avgöra. Men i situationer när en stat utövar 

kontroll eller makt över en person blir frågan svårare att avgöra. Gammeltoft-Hansen 

menar att det krävs att staten har full fysisk kontroll över en person för att extraterritoriell 

jurisdiktion ska etableras, och att personen annars ska anses vara under den territoriella 

statens jurisdiktion. Gammeltoft-Hansen understryker samtidigt att det kravet får 

beklagansvärd effekt. Gammeltoft-Hansen menar att om jurisdiktion inte kan etableras 

vid staters migrationskontroller utomlands, blir det incitament för stater att införa eller att 

fortsätta ha extraterritoriell migrationskontroll utan ansvar för mänskliga rättigheter. 

Genom att flytta kontrollen av migration till ett tredjelands territorium får staten 

privilegiet att kontrollera inresa till statens territorium utan att förhålla sig till mänskliga 

rättigheter. Extraterritoriell migrationskontroll menar Gammeltoft-Hansen blir en 

attraktiv strategi för länder för att undvika ansvar enligt mänskliga rättigheter.147 

De Vylder framhåller att jurisdiktion primärt är territoriell, men att 

konventionsstaters skyldigheter enligt EKMR inte är begränsade enbart till statens 

territorium. De Vylder understryker att redan vid Kommissionens tidiga avgöranden 

ansågs staters diplomatiska representanter utöva sådan offentlig makt över personer i 

utlandet att det etablerade extraterritoriell jurisdiktion.  Europadomstolens praxis de 

senaste åren har bekräftat att extraterritoriell jurisdiktion kan etableras genom att 

                                                 
144 Gammeltoft-Hansen, s 134. 
145 Gammeltoft-Hansen, s 134. Hänvisar till Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 567. 
146 Gammeltoft-Hansen, s 146. Hänvisar till Europadomstolens dom den 10 maj 2001 i målet Cypern mot 
Turkiet, p 78. 
147 Gammeltoft-Hansen, s 146 ff. 
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statsrepresentanter utövar offentlig makt i utlandet. De Vylder framhåller bland annat 

målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien där extraterritoriell jurisdiktion ansågs etableras 

genom statrepresentanters agerande i utanför statens territorium. De Vylder menar att 

Europadomstolen i Hirsi Jamaa med flera mot Italien visade en vilja att utvidga begreppet 

jurisdiktion. Om en statsrepresentant är i position att skydda konventionsrättigheter, anser 

De Vylder att jurisdiktion etableras. De Vylder menar att om en konventionsstat, genom 

att en skyddsbehövande har ansökt om visum på statens ambassad i utlandet, är i position 

att skydda den berörda personen från att utsättas för illabehandling i strid med artikel 3 

måste den skyddsbehövande anses vara under statens jurisdiktion.148 Jag tolkar De 

Vylders argumentation som att för att en person ska vara under den berörda statens 

extraterritoriella jurisdiktion så måste personen riskera en kränkning av EKMR. 

Applicerat på frågan om visumprövningar så blir det avgörande om ett avslag av en 

visumansökan kan innebära en direkt konsekvens för personen. 

 

3.8 Kan visumprövningar vid en stats ambassad i utlandet etablera extraterritoriell 

jurisdiktion? 

Av praxis har det framgått att genom att diplomatiska eller konsulära representanter som 

befinner sig på utländskt territorium utövar offentlig makt och kontroll över andra kan 

extraterritoriell jurisdiktion etableras.  För att någon ska anses vara under en stats 

extraterritoriella jurisdiktion måste staten agera på ett sätt som påverkar personen. 

Applicerat på frågan om prövning av visumansökningar vid staters ambassader i utlandet 

kan utgöra extraterritoriell jurisdiktion kan det understrykas att om en skyddsbehövande 

riskerar illabehandling vid ett avslag av visumansökan, måste det anses att prövningen 

direkt påverkar den berörda personen. Samtidigt ska det framhållas att tröskeln för att 

etablera extraterritoriell jurisdiktion är hög. 

I doktrin skiljer sig uppfattningarna åt. Gammeltoft-Hansen understryker att frågan 

om jurisdiktion vid visumprövningar är särskilt svår. Gammeltoft-Hansen framhåller att 

det genom tidigare mål finns visst stöd för att en person som ansöker om visum på en 

stats ambassad kan vara under statens jurisdiktion.149 Men som jag tolkar Gammeltoft-

Hansen anser han att det genom tidigare praxis inte finns tillräckligt stöd för att anse att 

en stats migrationskontroll utomlands kan etablera jurisdiktion, om det inte förekommer 

                                                 
148 De Vylder, Strasbourg Observers 14/4 2017. 
149 Gammeltoft-Hansen, s 134. 
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något mer fysiskt ingripande som gör att staten har fysisk kontroll över personen, som att 

transportera bort eller frihetsberöva personen. 

Noll och De Vylder är av uppfattningen att en visumprövning vid en stats ambassad 

i utlandet kan etablera jurisdiktion.150  Noll framhåller att för att en stat ska hållas ansvarig 

för en kränkning som sker utanför statens eget territorium måste det finnas ett 

orsakssamband mellan statens agerande och kränkningen som riskeras. Noll menar att 

hur staten agerar i en visumprövning, alltså om staten beviljar eller nekar ett visum, 

påverkar den berörda personen på sådant sätt att statens skyldigheter enligt EKMR kan 

aktualiseras.151  

Av vad som ovan framförts kan det konstateras att för att jurisdiktion ska etableras 

krävs det att konventionsstaten utövar sådan offentlig makt eller kontroll att statens 

agerande påverkar den berörda personen. Om en person som ansöker om visum skulle 

riskera en kränkning av EKMR på grund av ett avslag av visumansökan, har staten har 

sådan makt och kontroll över personen att personen att denne måste anses vara under 

statens jurisdiktion. Med reservation för att frågan inte har prövats av Europadomstolen, 

är jag med beaktande av praxis och doktrin av uppfattningen att en skyddsbehövande som 

ansöker om visum vid en konventionsstats ambassad i utlandet kan anses vara under den 

berörda statens jurisdiktion. 

 

3.9 X och X mot belgiska staten – var de klagande under belgisk jurisdiktion? 

För att utreda frågan om belgiska staten hade ansvar enligt EKMR vid prövningen av de 

klagandes visumansökan i mål X och X mot belgiska staten, måste frågan om de klagande 

var under belgisk jurisdiktion utredas. Vid visumansökan var den belgiska ambassaden i 

position att skydda den syriska familjen från en kränkning av EKMR artikel 3.152  När 

den belgiska ambassaden nekade den syriska familjen visum, nekades de därmed skydd 

från situationen i Syrien. Det måste därför anses att den syriska familjen var under belgisk 

jurisdiktion vid visumprövningen. Belgiska staten var därmed skyldig enligt EKMR 

artikel 1 att garantera de fri- och rättigheter som stadgas i konventionen. 

 

 

                                                 
150 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 564 och De Vylder, Strasbourg Observers 14/4 2017. 
151 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 564 ff. 
152 De Vylder, Strasbourg Observers 14/4 2017. 
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4 EKMR artikel 3  
4.1 Inledning 

När en person i behov av skydd ansöker om visum på en stats ambassad i utlandet har det 

ovan konstaterats att personen kan vara under den berörda statens jurisdiktion enligt 

EKMR artikel 1. Den berörda staten är då skyldig att garantera de fri- och rättigheter som 

stadgas i konventionen. Följande kapitel syftar till att ge en bakgrund till skyddet i EKMR 

artikel 3 och vilka skyldigheter artikeln medför för konventionsstaterna. 

 

4.2 EKMR artikel 3 – ett absolut förbud 

I EKMR artikel 3 stadgas att ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning”. Europadomstolen har framhållit att EKMR 

artikel 3 innehåller ett av de mest fundamentala värdena i ett demokratiskt samhälle. 

EKMR artikel 3 innebär ett absolut förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, och en inskränkning av förbudet kan aldrig tillåtas oavsett 

omständigheter.153  Enligt EKMR artikel 15 får undantag från EKMR artikel 3 inte göras 

ens vid nödläge.  

 

4.3 Positiva skyldigheter enligt EKMR artikel 3  

När en stat anses utöva jurisdiktion enligt EKMR artikel 1 innebär det att staten kan hållas 

ansvarig för sina handlingar eller sin underlåtenhet att handla. 154 EKMR artikel 3 innebär 

primärt en negativ skyldighet, ett förbud för stater att inte utsätta någon för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Men artikeln medför även en 

positiv skyldighet att ge enskilda skydd från behandling som skulle strida mot artikeln. 

Stater har både en skyldighet att förhindra att en kränkning av artikel 3 sker, samt att 

utreda och effektivt ingripa mot brottet om en sådan kränkning misstänks ha skett.155  

I Europadomstolens dom den 29 juni 2006 i målet Treska mot Albanien och Italien 

uttalande Europadomstolen även om en stat inte har effektiv kontroll över ett område 

utanför landets gränser har staten ändå en positiv skyldighet genom EKMR artikel 1 att 

genom diplomatiska, ekonomiska eller rättsliga medel säkerställa att rättigheterna 

                                                 
153 Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien, p 88. 
154 Europadomstolens dom den 8 juli 2004 i målet Ilaşcu med flera mot Moldavien och Ryssland, p 311. 
155 Danelius, s 89 f. 
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stadgade i EKMR upprätthålls. Uttalandet från Europadomstolen kan tolkas som att stater 

alltid bör göra sitt yttersta för att säkerställa rättigheterna stadgade i EKMR.156 

 

4.4 Utvidgat skydd genom Soering mot Storbritannien 

EKMR artikel 3 uttrycker ett förbud mot att utsätta någon för tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Genom praxis från Europadomstolen har 

förbudet utvidgats och artikel 3 har tolkats att det är förbjudet att utvisa, återsända eller 

utlämna en person till ett land där det föreligger risk att denne utsätts för behandling i 

strid med artikel 3.157  

I Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien (Soering 

mot Storbritannien) fastslog Europadomstolen för första gången att en utvisning kan 

innebära en kränkning av EKMR artikel 3. Klagande i målet skulle utvisas till USA, där 

denne riskerade dödsstraff. Europadomstolen kom fram till att den emotionella stress som 

väntan på ett dödsstraff utgör tillsammans med den klagandes särskilda personliga 

omständigheter skulle innebära behandling i strid av artikel 3.158 Europadomstolen 

framhöll i målet att det inte skulle vara förenligt med EKMR:s grundläggande värderingar 

att medvetet utlämna en person till en annan stat där det fanns skäl att tro att denne skulle 

riskera att utsättas för tortyr. Vidare menade Europadomstolen att det skulle strida mot 

syftet med artikeln och artikelns anda att utlämna en person under sådana omständigheter. 

Domstolen ansåg därför att EKMR artikel 3, oaktat att det inte explicit uttrycks i artikeln, 

ska utsträckas till att omfatta fall då ett utlämnande av en person skulle innebära en 

verklig risk att personen utsätts för behandling i strid med artikeln.159 

I och med Europadomstolens dom i målet Soering mot Storbritannien utvidgades 

EKMR artikel 3 till att kunna appliceras extraterritoriellt, och innebära ett ansvar för den 

berörda konventionsstaten att skydda individer mot att utsättas för kränkningar utanför 

den berörda konventionsstaternas territorium. Europadomstolens dom i Soering mot 

Storbritannien innebar även att skyddet i artikel 3 utvidgades från att omfatta handlingar 

som redan skett, till att även omfatta skydd för hypotetiska framtida kränkningar.160 Av 

                                                 
156 Den Heijer, s 47. 
157 Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien, p 88. 
158 Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien, p 111. 
159 Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien, p 88. 
160 De Weck, s 19 f.  
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Soering mot Storbritannien framgår att om det finns förutsebara konsekvenser vid ett 

utlämnande av en person till en annan stat, ska det anses omfattas av skyddet i artikel 3.161  

Europadomstolen har framhållit att förbudet i artikel 3 är lika absolut även vid 

utvisningsärenden. Det innebär att när det finns grunder för att tro att en person skulle 

utsättas för en verklig risk av illabehandling i strid med EKMR artikel 3 om personen 

skulle bli överförd till en annan stat, aktualiseras den berörda konventionsstatens ansvar 

att skydda personen från sådan behandling.162  

 

5 Kan EKMR artikel 3 innebära en skyldighet att bevilja visum till 

skyddsbehövande? 

5.1 Inledning 

Av EKMR artikel 3 följer en positiv skyldighet för konventionsstater att skydda enskilda 

från illabehandling som skulle strida mot artikeln. Genom praxis har skyddet utvidgats 

till att omfatta ansvar för att skydda individer från kränkningar utanför konventionsstatens 

territorium. Följande kapitel syftar till att utreda om det av EKMR artikel 3 kan utläsas 

en skyldighet att bevilja visum på grund av skyddsbehov om den skyddsbehövande vid 

visumprövningen befinner sig i ett område där denne riskerar illabehandling. 

 

5.2 Skyldighet att bevilja visum på grund av skyddsbehov om den skyddsbehövande 

vid ett avslag av visumansökan direkt skulle riskera illabehandling i strid med 

EKMR artikel 3 

Noll argumenterar för att EKMR artikel 3 i vissa fall kan medföra en skyldighet att utfärda 

visum till skyddsbehövande. Som ovan anfört innebär EKMR artikel 3 ett förbud mot att 

återsända någon till en stat där personen skulle riskera illabehandling i strid med artikel 

3. Noll menar att det i frågan om statens ansvar inte bör anses vara någon skillnad mellan 

att återsända någon och att neka någon inträde, eftersom att staten i båda fallen är ansvarig 

under EKMR.163  
Noll anser att en stat ska anses ansvarig under EKMR om en stat genom att neka en 

person visum därmed direkt utsätter personen för risk för illabehandling i strid med 

                                                 
161 Europadomstolens dom den 11 november 1996 i målet Chalal mot Storbritannien, p 90. 
162 Europadomstolens dom den 11 november 1996 i målet Chalal mot Storbritannien, p 80. 
163 Noll, Negotiating asylum, s 442. 
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konventionen. Noll menar att den berörda statens agerande relaterat till en ansökan om 

inresetillstånd direkt påverkar den skyddsbehövande personen.164   

Noll är således av uppfattningen att EKMR artikel 3 i vissa fall kan medföra en 

skyldighet att utfärda visum till skyddsbehövande. För att en sådan skyldighet ska uppstå 

anser Noll att det ska finnas ett starkt behov av skydd, och att det inte ska finnas några 

andra möjligheter till skydd från att utsättas för illabehandling i strid med EKMR artikel 

3. Om det finns en tillräckligt stor risk för att den skyddsbehövande skulle utsättas för 

illabehandling i strid med artikel 3 om personen nekas visum, aktualiseras en positiv 

skyldighet för den berörda staten att bevilja inresa. Att neka visum till en person som 

skyddas av positiva skyldigheter utifrån EKMR artikel 3 skulle därmed strida mot 

artikeln.165 

Noll menar att det kan utläsas tre kriterier från Soering mot Storbritannien för att 

skyldigheten att utfärda visum till skyddsbehövande ska uppstå: 

 

1) Den befarade skadan måste vara relaterad till en rättighet skyddad av EKMR.166 

2) Det måste finnas ett naturligt samband mellan den befarade skadan och den 

berörda konventionsstaten, vilket innebär att det måste finnas en länk mellan 

avslag på visumansökan och risken för en framtida konventionskränkning. Det får 

inte finnas annat alternativ till skydd som den skyddsökande rimligen skulle 

kunna använda sig av.167  

3) Den befarade skadan måste vara tillräckligt kränkande och sannolikheten att 

risken förverkligas måste vara tillräckligt hög för att positiva skyldigheter genom 

EKMR ska aktualiseras.168  

 

Noll understryker att ju effektivare stater blockerar möjlighet för inresa till deras 

territorium och ju mindre skydd ursprungsstaten erbjuder, ju starkare blir argumentet för 

att beviljande av ett visum är den enda möjligheten för att undvika illabehandling i strid 

med EKMR artikel 3. Noll betonar att i målet Soering mot Storbritannien befann sig den 

klagande förvisso på den berörda statens territorium, men genom Bankovic med flera mot 

                                                 
164 Noll, Negotiating asylum, s 442 f. 
165 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 564. 
166 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572. 
167 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572. 
168 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572. 
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Belgien med flera har Europadomstolen slagit fast att territoriell närvaro inte är en absolut 

förutsättning för konventionsstaters skyldigheter enligt EKMR.169  

Nolls uppfattning är därmed att EKMR artikel 3 i vissa fall kan medföra en skyldighet 

att utfärda visum till skyddsbehövande.170 Noll framhåller att i och med att de flesta av 

EU:s medlemsländer inte tillåter skyddsbehövande att åberopa EKMR artikel 3 vid 

diplomatiska beskickningar utomlands, riskerar medlemsländerna därmed att kränka 

EKMR.171 

Gammeltoft-Hansen ställer sig mer frågande till om nekande av visum kan innebära 

en kränkning av EKMR. Gammeltoft-Hansen understryker, likt Noll, att det måste finnas 

ett orsakssamband mellan avslaget av en visumansökan och en framtida 

konventionskränkning. Men till skillnad från Noll är Gammeltoft-Hansen mer 

ifrågasättande till om ett visumavslag i sig är tillräckligt för att det ska anses leda till en 

konventionskränkning.172  

Gammeltoft-Hansen framhåller att i M mot Danmark ansåg Kommissionen att den 

klagande befann sig under dansk jurisdiktion, men Kommissionen bedömde ändå att 

överlämnandet av den klagande till polisen inte innebar någon konventionskränkning av 

Danmark, trots det den klagande utsattes för efter.173 Det får således tolkas som att 

Kommissionen ansåg att det inte fanns ett tillräckligt samband mellan de danska 

representanternas agerande och vad den klagande senare utsattes för. 

Gammeltoft-Hansen jämför visumavslag med återsändande i strid med artikel 3.174 

Gammeltoft-Hansen menar att visumavslag generellt sett inte kan likställas med ett 

återsändande i strid med EKMR artikel 3 på grund av att det saknas ett tillräckligt 

orsakssamband till den framtida potentiella kränkningen. Men Gammeltoft-Hansen 

konstaterar ändå att under exceptionella omständigheter kan en visumansökan aktualisera 

staters skyldighet utifrån EKMR artikel 3. Gammeltoft-Hansen framhåller dock att avslag 

på en visumansökan oftast får konsekvenser först i ett senare skede, eftersom ett 

visumavslag senare kan leda till att en skyddsbehövande nekas att resa med privata 

transportbolag eller nekas inträde vid gränsen till staten där denne avser att söka skydd.175 

                                                 
169 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 573. 
170 Noll, Negotiating asylum, 441 ff och Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 564 ff. 
171 Noll, Negotiating asylum, s 443 f. 
172 Gammeltoft-Hansen, s 133 f. 
173 Gammeltoft-Hansen, s 134. 
174 Se Europadomstolens dom den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien. 
175 Gammeltoft-Hansen, s 134 f. 
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Det kan således förstås av Noll och Gammeltoft-Hansen att för att en skyldighet för 

en stat att utfärda visum ska uppstå måste det dels finnas en risk för att den 

skyddsbehövande skulle utsättas för illabehandling i strid med artikel 3 vid ett avslag på 

ansökan samt ett tillräckligt samband mellan visumavslaget och den framtida 

kränkningen som riskeras. 

Som uppsatsförfattare anser jag att det här går att ifrågasätta Gammeltoft-Hansens 

tveksamma inställning till att visumavslag kan ha ett tillräckligt orsakssamband till en 

framtida kränkning av EKMR artikel 3. Om en skyddsbehövande som ansökt om visum 

befinner sig i ett område där denne riskerar att utsättas för behandling i strid med EKMR 

artikel 3 skulle ett beviljande av visum innebära att kränkningen kan förhindras. Ett avslag 

på ansökan innebär istället att den skyddsbehövande löper fortsatt risk för att utsättas för 

illabehandling. Det kan i den situationen argumenteras för att det finns ett tydligt samband 

mellan visumavslaget och risken för illabehandling i strid med EKMR artikel 3.  

Detta argument stärks även av generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i X 

och X mot belgiska staten. Som ovan anfört prövade inte Mengozzi frågan om EKMR i 

förslaget, utan utgick från EU-stadgan.  EU-stadgan artikel 4 motsvarar samma rättigheter 

och skyldigheter som EKMR artikel 3.176 I analogi med praxis från Europadomstolen 

framhöll Mengozzi att artikel 4 i EU-stadgan innebär en positiv skyldighet att vidta 

åtgärder för att förhindra att människor utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

bestraffning och behandling.177 Mengozzi utredde alltså om det av EU-stadgan artikel 4 

kan utläsas en skyldighet att bevilja humanitära visum.  Eftersom att Mengozzi i sin 

bedömning utgår från en analog tolkning av EKMR artikel 3, måste det anses att 

Mengozzis argument går att applicera på frågan om det finns en sådan skyldighet enligt 

EKMR artikel 3. 

Mengozzi anförde att för att pröva om en stat underlåtit att fullgöra sina positiva 

skyldigheter utifrån EU-stadgan artikel 4 måste det undersökas vilka förutsebara 

konsekvenser underlåtenheten medfört. För att bedöma det anförde Mengozzi att den 

allmänna situationen i den berörda personens hemland eller i det land där personen skulle 

vara tvungen att stanna ska beaktas samt de särskilda omständigheterna för den berörda 

                                                 
176 Att EU-stadgan artikel 4 motsvarar EKMR artikel 3 uttalas i EU-domstolens dom av den 5 april 2016 i 
de förenade målen C-404/15 Aranyosi och C-659/15 PPU Căldăraru, p 86. 
177 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 139.  
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personen.178 Mengozzi la även vikt vid att utreda om andra alternativ för skydd fanns.179 

Med beaktande av dessa olika faktorer utredde Mengozzi vad den direkta konsekvensen 

av ett avslag på visumansökan skulle innebära.180 Mengozzi kom fram till att det kan 

finnas en skyldighet att utfärda humanitära visum om ett avslag skulle få som direkt 

konsekvens att den berörda personen utsätts för behandling som är förbjuden enligt EU-

stadgan artikel 4, om avslaget innebär att denne berövas en laglig väg att resa för att söka 

skydd.181  

Med beaktande av de ovan anförda argumenten är jag av uppfattningen att stater är 

skyldiga att utfärda visum till skyddsbehövande om den skyddsbehövande vid ett avslag 

av visumansökan direkt skulle riskera illabehandling i strid med EKMR artikel 3. 

 

5.3 Var förutsättningarna i X och X mot belgiska staten sådana att det fanns 

skyldighet enligt EKMR artikel 3 att bevilja visum? 

Av argumentationen ovan kan slutsatsen dras att det kan uppstå en skyldighet genom 

EKMR artikel 3 att utfärda visum till skyddsbehövande. För att utreda om 

förutsättningarna i X och X mot belgiska staten var sådana att det fanns skyldigheter 

enligt EKMR artikel 3 att bevilja visum kommer det nedan att utredas om de kriterier som 

Noll fastställt för att skyldigheten ska uppstå är uppfyllda. Det bör här noteras att när 

Nolls argumentation skrevs hade inte målet X och X mot belgiska staten prövats. I X och 

X mot belgiska staten hade den syriska familjen lämnat sitt hemland och tagit sig till den 

belgiska ambassaden i grannlandet Libanon där de ansökte om visum.182 Men eftersom 

de återvände till sitt hemland dagen efter de lämnat in sin visumansökan, utgår uppsatsen 

från att de genom att befinna sig i sitt hemland under tiden för visumprövningen var direkt 

utsatta för riskerna där. 

Som första steg i Nolls kriterier måste det utredas om den befarade skadan är en 

rättighet skyddad av EKMR.183 Den skada som befaras vid ett avslag på visumansökan är 

att den syriska familjen utsätts för behandling i strid med EKMR artikel 3, eftersom att 

                                                 
178 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 140. 
179 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 157. 
180 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 159. 
181 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 163. 
182 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 19. 
183 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572. 
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de genom avslaget nekas en laglig resväg för att söka skydd och därmed blir kvar i Syrien. 

Frågan är då om situationen i Syrien är sådan att den kan anses omfattas av förbudet i 

EKMR artikel 3.  

I sitt förslag till avgörande framhöll generaladvokat Mengozzi den klagande 

familjens beskrivning av situationen i Syrien, med urskillningslöst våld av hög intensitet 

och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Mengozzi anförde att den 

katastrofala situationen i Syrien måste anses som allmänt känd, men att situationen även 

bekräftats av officiella handlingar.184 Vid tiden för familjens ansökan hade det pågått ett 

inbördeskrig i Syrien sedan 2011.185 I december 2016 uttalade FN:s säkerhetsråd att 

våldet i Syrien nått en oacceptabel nivå och uttryckte oro över den fruktansvärda 

humanitära situationen i Syrien. FN:s säkerhetsråd anförde att det pågick allvarliga 

kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkningar av internationell humanitär rätt.186 

Den klagande familjen anförde att de dessutom riskerade förföljelse på grund av sin 

religiösa uppfattning som ortodoxa kristna.187 Att kristna är en särskilt utsatt grupp som 

riskerar förföljelse i Syrien har bekräftats bland annat av uttalanden från UNHCR.188 

Situationen i Syrien måste därmed anses vara sådan att familjen genom att vara kvar i 

Syrien riskerar att utsättas för behandling i strid med artikel 3. Den befarade skadan kan 

därmed anses vara relaterad till en rättighet skyddad av EKMR. 

Som nästa steg i bedömningen om Nolls kriterier är uppfyllda måste det utredas om 

det finns ett naturligt samband mellan den befarade skadan och den berörda 

konventionsstaten, alltså om det finns en länk mellan avslaget av familjens visumansökan 

och risken för en framtida konventionskränkning. Här framhöll Noll särskilt att det inte 

får finnas alternativt skydd som den sökande rimligen skulle kunna använda sig av.189 Det 

måste således framgå att det är på grund av avslaget av visumansökan som en framtida 

konventionskränkning riskeras, om skulle finnas andra möjligheter till skydd är inte 

avslaget på visumansökan avgörande för risken av en framtida kränkning. Därmed måste 

det utredas om det fanns några andra möjligheter till skydd för den syriska familjen. 

                                                 
184 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 145 f. 
185 Säkerhetsläget i Syrien, Migrationsverket 2018. 
186  Resolution 2332 (2016) antagen av Förenta nationernas säkerhetsråd den 21 december 2016. 
187 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 20. 
188 Johnston, The Kingston Whig-Standard 3/4 2016. 
189 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572. 
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I sitt förslag till avgörande menar Mengozzi att den syriska familjen vid ett avslag 

skulle lämnas med tre oacceptabla alternativ.190 Alternativen för familjen skulle vara att 

stanna kvar i Syrien, att vända sig till människosmugglare och med risk för sina liv 

försöka resa illegalt till Europa eller att bli illegala flyktingar i Libanon utan möjlighet till 

internationellt skydd.191 Det får därför anses klarlagt att det inte fanns några möjliga 

alternativ till skydd för den syriska familjen vid avslaget av visumansökan. 

Som sista steg i bedömningen om Nolls kriterier är uppfyllda måste det utredas om 

den befarade skadan är tillräckligt kränkande och om sannolikheten att risken förverkligas 

är tillräckligt hög för att positiva skyldigheter enligt EKMR ska aktualiseras. Noll 

underströk att skyldigheten att utfärda visum till skyddsbehövande blir starkare ju 

effektivare stater blockerar möjlighet för inresa till deras territorium och ju mindre skydd 

ursprungsstaten erbjuder. 192 

Som ovan har beskrivits har EU starka kontrollfunktioner för migration. På grund av 

de krav som ställs för att beviljas inresa till EU:s territorium anses det i praktiken saknas 

lagliga vägar för skyddsbehövande att ta sig till Europa.193 EU:s inresevillkor har liknats 

med murar byggda runt Europa.194 I sitt förslag till avgörande i mål X och X mot belgiska 

staten beskrev Mengozzi avslag på ansökan om humanitära visum som en vägran att 

erkänna en laglig väg för att få tillträde till internationellt skydd inom EU:s territorium.195 

Det måste därför anses att EU:s medlemsländer genom sina inresevillkor effektivt 

blockerar möjligheten till inresa för att söka skydd på territoriet. Det har även konstaterats 

ovan att den syriska familjen inte har några möjligheter till alternativa skydd från 

situationen i Syrien.  

Med beaktande av familjens situation i Syrien och att de på grund av EU:s starka 

kontrollfunktioner för migration inte har någon annan möjlighet att på laglig väg ta sig 

till Europa för att söka skydd, anser jag att förutsättningarna i X och X mot belgiska staten 

var sådana att den belgiska staten måste anses ha en positiv skyldighet att förhindra att 

familjen i målet utsätts för illabehandling i strid med EKMR artikel 3. 

                                                 
190 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 157. 
191 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 157. 
192 Noll, Seeking Asylum at Embassies, s 572 f. 
193 Motion till riksdagen 2015/16:871, s 1. 
194 Motion till riksdagen 2012/13:Sf225, s 9. 
195 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 6. 
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6 Kan EKMR artikel 3 innebära en skyldighet att bevilja visum om den 

skyddsbehövande befinner sig utanför sitt hemland och ansöker om visum 

på en ambassad i tredjeland? 

6.1 Inledning 

Ovan har det konstaterats att det kan strida mot EKMR artikel 3 att neka någon ett visum 

som befinner sig i sitt hemland där den direkta konsekvensen av avslaget är att denne 

riskerar att utsättas för illabehandling i strid med artikel 3. Men i krisdrabbade länder som 

genererar många flyktingar är det ofta få stater som har ambassader och konsulat på plats. 

Utan diplomatiska representationer på plats i krisdrabbade länder kan därför möjligheten 

att ansöka om visum i syfte att söka skydd i praktiken vara omöjlig, så länge den 

skyddsbehövande är kvar i sitt hemland.196 De allra mest utsatta människorna har 

sannolikt inte heller möjlighet eller tid att genomgå den administrativa process som en 

visumansökan innebär i sitt hemland.197 Hur skulle frågan om skyldighet att utfärda visum 

avgöras om en skyddsbehövande som riskerar illabehandling i sitt hemland, befinner sig 

utanför hemlandet i ett tredjeland och där ansöker om visum?  

Det bör här förtydligas att i X och X mot belgiska staten hade den syriska familjen 

lämnat sitt hemland och tagit sig till den belgiska ambassaden i grannlandet Libanon där 

de ansökte om visum.198 Men eftersom de återvände till sitt hemland direkt dagen efter 

de lämnat in sin visumansökan, utgår uppsatsen från att de genom att befinna sig i sitt 

hemland direkt var utsatta för riskerna där. Frågan i detta kapitel är istället hur situationen 

skulle prövats om den syriska familjen hade stannat kvar i Libanon, och därmed inte varit 

direkt utsatta för riskerna i sitt hemland. 

 

6.2 Indirekt återsändande i strid med EKMR artikel 3 – en jämförelse med Hirsi 

Jamaa med flera mot Italien 

För att utreda om det kan strida mot EKMR artikel 3 att neka visum till skyddsbehövande 

som befinner sig utanför sitt hemland, kan en jämförelse göras med Europadomstolens 

dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien.199 Som ovan anförts 

blev de klagande i målet stoppade av italiensk polis och kustbevakning på sin resa över 

havet från Libyen till Italien, och förda tillbaka till Libyen där de med tvång överlämnades 

                                                 
196 Noll, Negotiating asylum, s 478. 
197 Goodwil-Gill & McAdam, s 164. 
198 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 19. 
199 Al Tamimi, Brouwer & Spijkerboer, Vrije Universiteit Amsterdam 5/1 2017, s 8. 
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till libyska myndigheter.200 Europadomstolen kom fram till att de klagande i målet befann 

sig under italiensk jurisdiktion enligt EKMR artikel 1.201 De klagande i målet, som var 

eritreanska och somaliska medborgare, hävdade att de genom att bli förda till Libyen 

bland annat riskerade att bli återsända till sina hemländer, där de riskerade behandling i 

strid med EKMR.202 De klagande hävdade alltså att de riskerade indirekt återsändande i 

strid med EKMR artikel 3.  

Europadomstolen framhöll att den återsändande staten har ansvar att försäkra att det 

i den berörda staten finns garantier för att den berörda personen inte kommer att sändas 

vidare till sitt hemland utan att dennes skyddsbehov prövas, att den berörda personen inte 

godtyckligt överlämnas till ett område där denne riskerar behandling i strid med artikel 

3. Europadomstolen framhöll att skyldigheten att försäkra detta är ännu större i det fall 

staten dit återsändandet sker inte är part till EKMR.203 Europadomstolen kom fram till att 

situationen i Somalia och Eritrea var sådan att de klagande i målet rimligen kunde hävda 

att ett återsändande av dem till sina hemländer skulle innebära en kräkning av artikel 3. I 

och med det hade Italien ansvar för att garantera att Libyen inte godtyckligt skulle 

överlämna de klagande till sina hemländer. Europadomstolen prövade således sedan om 

det fanns tillräckliga garantier för att de klagande i målet inte skulle bli godtyckligt 

överlämnade till sina hemländer.204 

Europadomstolen konstaterade bland annat att Libyen inte ratificerat 

Flyktingkonventionen samt att det inte fanns någon form av asylprocess för 

skyddsökande.205 Europadomstolen kom därför fram till att Italien visste eller borde ha 

vetat att det inte fanns en tillräckligt skydd i Libyen för de klagande från att godtyckligt 

återsändas till sina hemländer.206 Europadomstolen ansåg därför att Italien, när de fört de 

klagande till Libyen och därmed utsatt dem för risken att bli godtyckligt återsända till 

sina hemländer, agerat i strid med EKMR artikel 3.207  

Europadomstolen bedömde att de klagande i Hirsi Jamaa med flera mot Italien hade 

varit under italiensk jurisdiktion när de återfördes till Libyen. Europadomstolen anförde 

att Italien därmed var skyldig att försäkra sig om att det finns garantier för att de klagande 

                                                 
200 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 9-12. 
201 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 82.  
202 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 139.  
203 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 146 f. 
204 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 152. 
205 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 153. 
206 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 156. 
207 Europadomstolens dom den 23 februari 2012 i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien, p 158. 
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inte riskerade att bli godtyckligt utlämnade till sina hemländer där de riskerade 

behandling i strid med EKMR artikel 3. Om en skyddsbehövande ansöker om visum på 

en konventionsstats ambassad i utlandet och därmed befinner sig under den berörda 

konventionsstatens jurisdiktion, borde samma skyldighet uppstå att garantera att den 

skyddsbehövande inte blir godtyckligt utlämnad till ett område där denne riskerar 

behandling i strid med EKMR artikel 3 vid ett avslag på visumansökan. Det anses att 

situationen i Hirsi Jamaa mot Italien, då de klagande återfördes till Libyen av italienska 

tjänstemän, i sak kan likställas med ett avslag på en visumansökan.208 Europadomstolens 

prövning om indirekt återsändande borde därmed kunna appliceras även på situationen 

om en skyddsbehövande som befinner sig utanför sitt hemland ansöker om visum på en 

konventionsstats ambassad i tredjeland. 

Från Europadomstolens prövning i Hirsi Jamaa med flera mot Italien kan det utläsas 

steg för att pröva om en situation kan utgöra indirekt återsändande i strid med EKMR 

artikel 3. Till att börja med måste en bedömning göras av situationen i den klagandes 

hemland. Situationen i hemlandet måste vara sådan att den klagande vid ett återsändande 

där riskerar behandling i strid EKMR artikel 3. Sedan måste det göras en bedömning av 

situationen i det tredjeland som den klagande utlämnas till, om det kan anses finnas 

tillräckliga garantier för att den klagande i målet inte riskerar att bli godtyckligt 

överlämnad till sitt hemland. Europadomstolen la här bland annat vikt vid om det berörda 

tredjelandet ratificerat Flyktingkonventionen och om någon form av asylprocess fanns 

tillgänglig i landet. Utöver det utredde domstolen även om den berörda konventionsstaten 

visste eller borde ha vetat hur omständigheterna var i det aktuella tredjelandet. 

 

6.3 Europadomstolens prövning i Hirsi Jamaa med flera mot Italien applicerat på 

X och X mot belgiska staten 

För att exemplifiera en prövning om indirekt återsändande vid en visumprövning på en 

stats ambassad i ett tredjeland kommer det nedan att utredas hur frågan hade bedömts om 

den syriska familjen i mål X och X mot belgiska staten hade stannat kvar i Libanon efter 

att de ansökt om visum vid Belgiens ambassad i Libanon. Bedömningen utgår från stegen 

i Europadomstolens prövning i Hirsi Jamaa med flera mot Italien. 

Till att börja med har det ovan konstaterats att situationen i de klagandes hemland 

Syrien var sådan att de klagande där riskerade behandling i strid med EKMR artikel 3. 

                                                 
208 Al Tamimi, Brouwer & Spijkerboer, Vrije Universiteit Amsterdam 5/1 2017, s 8. 
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Det måste sedan utredas om det i Libanon fanns tillräckliga garantier för att de klagande 

inte riskerade att bli godtyckligt utlämnade till Syrien, och vid brist av sådana garantier 

även se till om belgiska staten kände till eller borde ha känt till rådande omständigheter.   

Vid tiden för de klagandes viseringsansökan på Belgiens ambassad i Libanon år 2016 

befann sig över en miljon syriska flyktingar i Libanon.209 Situationen för syriska 

flyktingar i Libanon var mycket utsatt, med bristande tillgång till hälso- och sjukvård, 

mat och skola.210 Libanon är inte part till Flyktingkonventionen.211 Libanon har tidigare 

registrerat syriska flyktingar men år 2015 avbröts registreringen av flyktingar i 

Libanon.212 Registreringen var fortfarande avbruten vid tiden som målet prövades av 

belgiska staten.213 De klagande framhöll även i sin viseringsansökan att de inte kunde bli 

registrerade som flyktingar i Libanon.214 Att inte kunna bli registrerad som flykting 

innebär att det inte finns någon möjlighet att få status som asylsökande i landet.215 Det 

uppskattas att 70 procent av de syriska flyktingar som befinner sig i Libanon inte har 

registrerats som flyktingar, och därmed befinner sig i landet illegalt. Oregistrerade 

flyktingar i Libanon riskerar att fängslas på grund av sin illegala vistelse i landet. Det 

finns även dokumenterade fall av att syriska flyktingar med tvång deporteras tillbaka till 

Syrien.216 

I likhet med bedömningen av situationen för flyktingar i Libyen i Hirsi Jamaa med 

flera mot Italien, borde Libanon därmed inte kunna anses som ett säkert tredjeland.217 Att 

flyktingar inte registreras innebär att det inte finns någon möjlighet till internationellt 

skydd där, och som illegal flykting finns det en reell risk att deporteras tillbaka till Syrien. 

Den kan således inte anses finnas en tillräcklig garanti för att de klagande inte skulle 

tvingas återvända till Syrien. Det kan även anses att belgiska staten kände till eller borde 

ha känt till omständigheterna i Libanon.218 

                                                 
209 Vulnerability Assessment of Syrians in Lebanon 2016, UNHCR 16/12 2016, s 1. 
210 Vulnerability Assessment of Syrians in Lebanon 2016, UNHCR 16/12 2016, s 27 ff.  
211 Al Tamimi, Brouwer & Spijkerboer, Vrije Universiteit Amsterdam 5/1 2017, s 7. 
212 Vulnerability Assessment of Syrians in Lebanon 2016, UNHCR 16/12 2016, s 13. 
213 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 154. 
214 EU-domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 20. 
215 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 154. 
216 Lebanon, World Report 2017 – Events of 2016, Human Rights Watch 2017, s 399 f. 
217 Al Tamimi, Brouwer & Spijkerboer, Vrije Universiteit Amsterdam 5/1 2017, s 6 ff. 
218 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 155. 
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I ett scenario där den syriska familjen i mål X och X mot belgiska staten hade stannat 

kvar i Libanon efter att de ansökt om visum vid Belgiens ambassad i Libanon kan det 

således konstateras att ett avslag på visumansökan indirekt hade lett till att familjen 

riskerade att utsättas för behandling i strid med EKMR artikel 3. Det måste därför anses 

att belgiska staten skulle ha haft en positiv skyldighet att förhindra illabehandling i strid 

med artikel 3 även i detta fall. 

 

7 Slutsats och avslutande diskussion 
7.1 EU:s viseringsregler 

I den politiska diskussionen om flyktingfrågor anses EU:s visumpolitik ha klarat sig 

relativt fri från kritik, trots att EU:s viseringsregler kan anses som en av de största 

anledningarna till att migranter med risk för sina liv tvingas resa illegalt för att söka 

skydd. Det anses att den ansvarsfria inställningen till viseringsreglernas konsekvenser 

förstärktes ytterligare av EU-domstolens dom i X och X mot belgiska staten, då EU-

domstolen fastslog att EU:s viseringsregler inte är tillämpliga om en person ansöker om 

visum med avsikt att söka asyl på plats inom EU.219 Istället innebar EU-domstolens dom 

att ju starkare incitament en skyddsbehövande har för att söka asyl inom EU, desto mindre 

är chansen att beviljas visum och en möjlighet att ta sig till EU på laglig väg. Eftersom 

EU-domstolens dom innebar att unionsrätten inte var tillämplig på situationen har 

uppsatsen syftat till att utreda vad stater har för ansvar utifrån EKMR vid situationen.  

 

7.2 Slutsats 

För att besvara frågan om en stat kan vara skyldig utifrån EKMR artikel 3 att bevilja 

humanitära visum till skyddsbehövande, har det ovan utretts att en skyddsbehövande 

person som har ansökt om visum vid en stats ambassad i utlandet kan anses vara under 

den berörda statens jurisdiktion. När en person är under en stats jurisdiktion enligt EKMR 

artikel 1 har den berörda staten skyldighet att garantera de fri- och rättigheter som stadgas 

i konventionen. Om en skyddsbehövande ansöker om visum kan det aktualiseras en 

positiv skyldighet för den berörda staten att bevilja visum, om ett avslag på ansökan skulle 

innebära att personen direkt riskerar att utsättas för illabehandling i strid med EKMR 

artikel 3. Även i det fall då en skyddsbehövande, som riskerar illabehandling i sitt 

hemland, befinner sig utanför hemlandet i ett tredjeland och där ansöker om visum kan 

                                                 
219 Meloni, s 646 f. 
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det finnas en skyldighet för den berörda staten att bevilja ansökan. Bedömningen är då 

beroende av om det vid ett avslag på visumansökan kan anses finnas tillräckliga garantier 

för att den skyddsbehövande inte riskerar att bli godtyckligt överlämnad till sitt hemland. 

Om det inte anses finnas tillräckliga garantier har den berörda staten en positiv skyldighet 

att bevilja visum för att förhindra indirekt återsändande i strid med artikel 3.  

Det har ovan utretts att den syriska familjen i mål X och X mot belgiska staten var 

under belgisk jurisdiktion vid prövningen av deras ansökan om humanitära visum. Med 

beaktande av familjens utsatta situation i sitt hemland och att de på grund av EU:s starka 

kontroll av migration inte hade någon annan möjlighet att på laglig väg ta sig till Europa 

för att söka skydd var belgiska staten skyldig enligt EKMR artikel 3 att bevilja humanitära 

visum.  

Uppsatsens slutsats kan diskuteras med bakgrund i några av de tolkningsprinciper 

som utarbetats i Europadomstolens praxis. EKMR ska bland annat tolkas med beaktande 

av effektivitetsprincipen, som innebär att konventionen ska garantera praktiska och 

effektiva rättigheter.220 Om en person är under en konventionsstats jurisdiktion enligt 

EKMR artikel 1 har den berörda staten skyldighet att garantera de fri- och rättigheter som 

stadgas i konventionen. Som ovan konstaterat kan stater därmed vara skyldiga att bevilja 

visum till skyddsbehövande på ambassader i utlandet.  Om motsatt slutsats skulle dras, 

att det inte skulle finnas någon skyldighet för stater att bevilja visum till 

skyddsbehövande, måste det anses att fri- och rättigheterna som stadgas i konventionen 

snarare blir illusoriska och teoretiska för den skyddsbehövande, en tolkning som inte kan 

anses iaktta effektivitetsprincipen.  

EKMR ska även tolkas dynamiskt i ljuset av dagens förhållanden. Vid tolkningen 

ska samhällsutvecklingen och rättsutvecklingen i konventionsstaterna beaktas.221 Här bör 

de kritiska förhållandena för människor på flykt idag återigen framhållas, med flyktingar 

som är fast i flyktingläger under fruktansvärda förhållanden eller som utsätter sig för stora 

risker genom att resa illegalt för att nå länder där de kan söka asyl. I sitt förslag till 

avgörande i mål X och X mot belgiska staten underströk Mengozzi vikten av att stater tar 

sitt ansvar i en tid när gränser stängs och murar byggs.222 I frågan om staters ansvar vid 

extraterritoriellt agerande har Europadomstolen har uttryckt att målet är att undvika ett 

                                                 
220 Europadomstolens dom den 9 oktober 1979 i målet Airey mot Irland, p 24. 
221 Europadomstolens dom den 15 mars 1978 i målet Tyrer mot Storbritannien p 31. 
222 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 4. 
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vakuum i systemet för mänskliga rättigheter.223 I ljuset av dagens förhållanden för 

människor på flykt bör vikten av att stater fullföljer sitt ansvar utifrån EKMR även vid 

extraterritoriell migrationskontroll särskilt framhävas.  

Med beaktande av att EKMR är avsedd att fastställa en gemensam miniminivå av 

skydd som ingen konventionsstat får underskrida kan vikten av att varje konventionsstat 

iakttar sina skyldigheter enligt EKMR understrykas, för att upprätthålla en miniminivå av 

skydd. 

 

7.3 Problematisering av slutsatsen 

Uppsatsens slutsats innebär en möjlighet för skyddsökande att beviljas humanitära visum 

och därmed kunna resa till Europa på ett lagligt sätt för att söka asyl. Men av uppsatsens 

slutsats följer också problematiska aspekter och en risk för konsekvenser. Noll 

understryker i sin argumentation att visum är det främsta medlet för länder att reglera 

tillträde till sina territorier, och att slutsatsen att länder kan vara skyldiga att utfärda visum 

skulle innebära stora konsekvenser för länders eller regionens asyl och 

migrationspolitik.224 Det finns en rädsla för att möjligheten till humanitära visum skulle 

leda till att staters ambassader och konsulat i utlandet skulle belastas med en 

okontrollerbar och ohanterlig mängd visumansökningar.225  Som motargument bör det 

här understrykas att det argumentet inte har någon juridisk bäring. Eftersom att EKMR 

artikel 3 innebär ett absolut förbud som inte får inskränkas och att alla konventionsstater 

är skyldiga att garantera rättigheter för alla under deras jurisdiktion måste en 

konventionsstat bevilja visum om ett avslag skulle innebära en kränkning av EKMR 

artikel 3.  

Risken för att staters beskickningar ska bli överbelastade ska heller inte överdrivas 

då det i många fall kan finnas stora praktiska svårigheter för skyddsbehövande att nå en 

ambassad.226 Svårigheter för skyddsbehövande att nå en ambassad är samtidigt 

problematiskt ur skyddsaspekten. Särskilt i krigsdrabbade länder kan det vara förenat med 

stor fara att resa genom landet för att nå en ambassad. För en skyddsbehövande kan det 

även medföra risker att vända sig till utländska ambassader i sitt hemland då det är lätt 

                                                 
223 Europadomstolens dom den 10 maj 2001 i målet Cypern mot Turkiet, p 78. 
224 Noll, Negotiating asylum, s 445. 
225 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 172. 
226 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, föredraget den 7 februari 2017, 
mål C-638/16 PPU X och X mot belgiska staten, p 172. 
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för stater att kontrollera vilka som vänder sig till ambassader inom landet. Att vända sig 

till en utländsk ambassad i ett land med en repressiv regim kan därför medföra en risk att 

anses som politisk motståndare i sitt hemland.227 De allra mest utsatta människorna 

kommer sannolikt inte heller ha möjlighet eller tid för att invänta en visumprocess i sitt 

hemland.228 Visumprövningar kan ta tid och under tiden är den skyddsbehövande 

fortfarande exponerad för risken av kränkningar av mänskliga rättigheter.229 

Som ovan framhållits är en problematisk aspekt även att det ofta är få stater som har 

ambassader eller konsulat på plats i ursprungsländer för flyktingar, vilket kan göra att det 

i praktiken är svårt för skyddsbehövande att nyttja möjligheten att ansöka om visum.230 

Det finns även en risk att stater stänger eller flyttar sina ambassader från krisdrabbade 

länder och dess grannländer för att undvika ansvar.  

 

7.4 Avslutande ord 

Med bakgrund i den återkommande rapporteringen om flyktingar som utsätter sig för 

stora risker i försök att ta sig till Europa för att söka asyl måste vikten av att stater tar sitt 

ansvar utifrån EKMR understrykas, oavsett risken för konsekvenser. Som avslutande ord 

kan det inte nog framhållas att EKMR artikel 3 är ett absolut förbud som aldrig får 

inskränkas och att stater anslutna till EKMR är skyldiga att garantera de i konventionen 

stadgade fri- och rättigheter för var och en under statens jurisdiktion. 

 

  

                                                 
227 Noll, Negotiating asylum, s 478. 
228 Goodwil-Gill, S, och McAdam, J, The refugee in international law, s 164. 
229 Noll, Negotiating asylum, s 478. 
230 Noll, Negotiating asylum, s 478. 
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