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YRNDEN M.M.

Migrationsverket yrka att Migrtionsöverdomstolen, med upphävande

av migrtionsdomstolen dom, faststäler verkets beslut. Til stöd ffr sin

talan anr Migrationsverket bI.a. ffIjande. Enligt svensk lagstifting

krävs giItigt pass ffr att ett tidsbegränsat uppehâIIstilstan1 ska kunna

ges. I arikel 5.2 i Eurpeiska unonens direktiv 2003/86/EP av den 22

september 2003 om rätt til famiIjeåterfrening (famiIjeåterfårenings-

direktivet) finns ett vilkor om att ansökan om uppehålIstilståd på grnd

av familjeåterfrening ska åtf1jas av bl.a. bestykt kopia av

resehadIing, såsom ett pass. loch med att det i unionsrätten är uppstälIt

ett obligatoriskt viIIkor om att ansöka ska åtfljas av en kopia av

sökandens pass är det uppenbar att det inte fions någon rättighet att

erhålla uppehå1IstiIIståd uta att ha uppvisat pass. Följaktligen står

passkrvet i svensk rätt inte i strd med unionsrätten. Inte helIer tõljer det

av famiIjeåterfreningsdirektvet någon rättghet att erhålla en

passhadling frAn det EU-Iand dä man ansöker om uppehålIstilståd.

Vidare fions det inte på nationeII grd någon möjlighet att i det aktuelIa

målet pröva frågan om främingspass. Det strder dessutom mot alImänna

förvaltnngsrättliga principer att en domstol ex offcio prõvar om en

enskild har rätt til en fönnån som han eUer hon inte ansökt om, i

synerhet som domstolen inte är behörig att överpröva en

ffrvaltnngsmyndighets beslut gällande finnånen.

Foos Yaasiin Elm bestrder Migrationsverkets talan och anfir bl.a.

ffljande. Hon och hennes make har god känedom om varandra liksom

om vardras familjeffrhå11anden. De har ett seriöst firhållande och de

planerar ett liv tillsamans i Sverge, moo bam och arete.
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SKÄEN FÖR AVGÖRADET

Inledngsvis instämer Migrationsöverdomstolen i

migrtionsdomstolens bedömnng att det :rreligger ett civilrättsligt giltigt

äkenskap meUan Foos Yaaiin Elm och Mohamed Adan Dahir. I likhet

med migrationsdomstolen är Migrtionsöverdomstolen även av

uppfattngen att det inte har gjort sanolikt att deras äkenskap har

ingåtts uteslutade ffr att Foos Yaaiin Elm ska beviljas

uppehåUstilIstånd. Vidae konstatera Migrationsöverdomstolen att

Mohamed Adan Dahr beviIjades pennanent uppehållstilståd i Sverige

den 27 maj 2003 av humantäa skäl och att

famiIjeåterföreningsdirektivet där är tiUämpIigt (jfr direktivets arikel

3.1).

Enligt 5 kap. 3 § ffrstastycket 1 utIänngslagen (2005:716) ska, om inte

anat filjer av 17-17 b § §, uppehållstilståd ges til en utIäning som är

make til någon som är bosatt eHer som har beviIjats uppehållstilståd

fir bosättng i Sverige. Bestäelsema trädde i kraf den 30 april 2006

och infrdes för att uppnå firenlighet med famiIjeåterfreningsdirektivet.

Enligt 5 kap. 8 § utlängslagen ska ett uppehålIstilståd, som beviIjas

på den nu akella grden, vara tidsbegränat vid första beslutstilfallet

om makara inte samanbott stadigvarande utomlands.

Ett grdläggande vilkor ffr att en utIäning ska tà resa in i eller vista i

Sverige är enligt 2 kap. 1 § utlänngslagen att han eIIer hon har ett pass. Det

finns vissa undatag från kravet på innehav av pass (se 2 kap. 8-10 §§

utlänngslagen och 2 kap. 1-2 §§ utlängsffrordnngen (2006:97)). Ioget

av dessa undantag är emellertd tiIämpIigt i Foos Yaaiin Elms falI.

Migrationsöverdomstolen har tidigare konstaterat att ett tidsbegränsat

uppehållstilIståd i Sverige inte kan beviIjas den som inte har någon giltig

passhandling (se t.ex. MIG 2007:30).
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När det gäller den unonsrättliga reglerlgen konstaterar

Migrationsõverdomstolen att det framgår av arikel 5.2 ffrsta stycket i

familjeåterfreningsdirektivet att en ansökan om inresa och vistelse tõr

famljeåterfrening ska åtföljas av bI.a. bestykt kopia av

famljemedlemmens resehandling. Enligt arikel i 6.1 a i direktivet f'ar vidare

en medemsstt avslå en anõkan om såd inresa och vistelse om vilkoren i

direktivet inte är uppfyUda.

Migrationsöverdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen har ansett att det passkrv som ställs upp i svensk

rätt inte ska tiIIämpas när det gäller Foos Yaasiin Elm efterom det,

enligt domstolens uppfattng, utgör hinder mot att bevilja henne ett

tidsbegränat uppehålIstilståd på grd av sådan anyting som

omfatt av famljeåterfrenigsdirektvet.

Foos Yaasiin Elm ansöker om uppehålstilståd grdat på anknyting

tiII sin make. Eftersom hon och maken inte har sammanbott

stadigvarande utomlands, ska ett sådant uppehållstilståd inledningsvis

vara tidsbegränsat. Det frgår av handlingara i målet att Foos Yaasiin

Elm sakar pass. Hon har inte heller, i samband med att hennes ansökan

om uppehåIstiIståd gays in eUer vid något senare tilfãle, till ansökan

bifogat någon bestykt kopia av en resehandling. F oos Yaaiin Elm

uppfyller a1Itså varken utIänngslagens eller

familjeåterfreningsdirektivets krav när det gäller dokumentation.

Mot denna bakgrnd sakas det ffrutsättingar att bevilja Foos Yaaiin

Elm uppehålIstiIstånd i Sverige. Migrtionsdomstolens dom i frågan om

uppehåIIstiIIståd ska a11tså undanöjas och Migrationsverkets beslut den

7 febru 2008 faststlas.
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Domen fã inte överkIagas (16 kap. 9 § tredje stycket utläningslagen).
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/ Ana Carlson
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Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut i fran om uppe-

hålIstilstånd och beviljar Foos Yaaiin Elm ett tidsbegränat uppehållstil-

stånd i ett år från den dag då denna dom ba vut laga kraf.

Migrtionsdomstolen avvisar överklagandet i fråga om arbetstilstånd.
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BAKGRUND OCH YRNDEN M. M.

Migrationsverket beslutade den 7 febru 2008 att avslå Foos Yaaiin Elms

ansõkan om uppehålls- och arbetstilstd samt frãmlingspass. Skälen för

beslutet framgår av bilaga 1.

Foos Yaaiin Elm överklagar Migrtionsverkets beslut och yrka att hon ska

beviljas uppehålls- och arbetsilstäd samt fringspass. Hon vidhåller

det hon tidigare åberopat och anör därtöver i huvudsak ffljande. Hon ocb

Mohaed Adan Dahr är gift sedan den 18 jun 2007. De visste inte att de

borde registrera äkenskapet i Sverige. De ba god käedom om varandras

famljeförhållanden och har ett gemensamt språ. Vad gäIler brõllopsfesten

har de svart rätt på när bröllopet hölls ru och hur länge den varade. Mo-

hamed Adan Dahr vet vad han sväror heter. För honom är det inte vik-

tigt att veta hur gamal hon är eller vad hon arbeta med. Mohamed Adan

Dah och Foos Yaann Elm bar ett seriöst ilrhållande och planerar att leva

tilsammans i Sverige och skaa bar tillsaman. Foos Yaaiin Elm bar

vart grvid i fjärde månaden men bar tàtt missfalL. Til stkande av upp-

giften har åberopats ett läkartyg utfdat i Addis Abeba enIigt vilket Foos

Yaaiin Elm fick missfall den 20 novembe 2007 och behadlades på en

medicink klin under tiden den 20 - 30 november 2007. I målet har även

åberopats ett personbevis tor Mohamed Adan Dah där det framgår att han

äI registrerad som gift seda den 18 jun 2007.

Migrationsverket bestrder bifall till överklagandet.

DOMSKÁ

I må1et har getts in ett dokuent varv frgår att Foos Yaaiin Elm och

Mohamed Ada Dabir har ingått äkenskap vid en shariadomstol i Addis

Abeba. Dokuentet är verifierat av det etiopiska utrkesministeriet. Migra-
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tionsdomstolen bedömer att det föreligger ett civilrttligt giItigt äktenskap

mellan Foos Yaaiin Elm och Mohamed Adan Dah. Migrationsdomstolen

prõvar därr målet enIigt bestämelsen i 5 kap. 3 § ilrsta stycket 1 UtlL.

Eiùigt 5 kap. 3 § första stycket 1 UtlL ska, om inte anat illjer av 5 kap.

17-17 b §§, uppehållstillstd ges til en utIäng 80m är make eller sambo

til någon som ãr bosatt eller soin har beviljats uppehållstillståd fir bosätt-

ning i Sverige. Enligt fõrarbetena har en mae rätt til uppehållstIIståd och

nåon seriositetsrövnng ska inte ske (prop. 2005/06:72 s.3 i).

Uppehå1IstiIstånd få enIigt 5 kap. 17 a § ffrsta stycket 2 UtlL vägr om

ett äkenskap ingått uteslutade i syfe att ge utlänngen rãtt til uppehålls-

tilstånd (s.k. skenäkenskap eller skenfrhålande).

Det framgår av förarbetena til 5 kap. 17 a § ffrs stycket UtlL (prop.

2005/06:72 s.39 f.) att utgångspunen ffr bedõm.gen av vad som utgõr

ett skenäkenskap ãr att det ffreligger ett civilrttligt giltigt äkenskap men

att dett ingått i anat syfe än att maara ska leva tillsaan som gifta.

Nãr Migrtionsverket misstãnker att det kan var frga om ett skenãken-

skap bõr en fördjupad utredng ffreta fõr att kaägga om det rör sig om

ett 800ant äkenskap. Bevisbörda ligger på staten i dessa falL. Utredningen

ska omfatt t.ex. fõrhå11andets uppkomst och parema käedom om var-

andra.

I förarbetena til den äldre lagstiftgen (prop. 1999/2000:43 s. 38 f.) anges

exempel på fakorer som kan vara till stöd vid bedömngen av om ett fõr-

hållande kan anes vara seriõst. Sådana omstdigheter är t.ex. att förhål-

landet har varat en tid, att parema har träfats i viss utstrkng, att de har

god känedom om varandra, att de har ett gemensamt språ eller att de har

eller vänta bam tillsamans. Vidare bör häyn ta till sedvänjor inom

andra kultuer. I propositionen anórs vidare att det som regel torde få be-
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dömas som sanolikt att ett ffrhå1lande är seriöst om det inte fims några

indikationer på att det är fråga om ett skenäkenskap eller skentrhållandet

och det inte heller i övrgt fOrekommer några omstdigheter som taar fór

att fórhållandet inte är seriõst.

Foos Yaaiin Elm och Mohamed Adan Dah har väsentligen lämat sam-

stäga uppgifter om hur de Iärde käna vardra, när bröIlopet ãgde

ru omstädighetema vid brõlIopsfesten och hur oft de ba telefonkontakt

med varandra. Mohamed Adan Dah har visserligen inte kuat läma

någa nännare uppgifter om Foos Yassiin Elms mor utöver hennes nam

och att hon bor i Mogadishu. Han ba lämat delvis felakga uppgifter om

Foos Yassüns avlidne fars och systers nam. Migrationsdomstolen bedõmer

dock att dessa bnster i Mohamed Adan Dahs berãttelse inte är av avgõ-

rande betydeIse vid en seriositetsbedömng av makas äkenskap. Vidarc

noterar migrationsdomstolen att Mohamed Ada Dahr numera har registre-

rat äktenskapet i den svenska folkbokfórigen och att Foos Yassiin Elm har

fàtt missfal1 eftr fya månaders graviditet. Moo tae på tidpunkten rur

missfallet och övrg inonnation om makaras rurhållanden sakas aned-

ning att anta anat än att det var Mohamed Adan Dah som gjorde Foos

Yassiin Elm grvid. Vid en samad bedõmng av de fõreliggande omstän-

dighetema fier migrtionsdomstolen att det inte bar gjort sanolikt att

äkenskapet mellan Foos Yaaiin Elm och Mohaed Ada Dah utesluta-

de har ingåtts fór att Foos Yaaiin Elm ska beviIjas uppehållstillståd. Foos

Yaaiin Elm ska där beviljas uppehå1lstilIståd i Sverige i enlighet med 5

kap. 3 § fOrst stcket 1 UtIL.

Eftersom Foos Yaaiin Elm och Mohamed Ada Dahr inte stdigvarande

har bott tilsamans utomlands ska uppehåIstillstådet enligt 5 kap. 8 §

andra stycket UtlL vid firsa beslutstilfälet vara tidsbegrsat.
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A v 2 kap. 4 § UtlL fõljer att en utläng som har uppehållstillståd f'ar resa

in i Sverige om kravet i 2 kap. 1 § är uppfylIt. Sistnämda bestämmelse

inebär att en utläning som reser in i eller vi i S~erige ska ha pass.

Foos Yaaiin Elm sakar giItigt pass och torde knappast ha fõrutsättgar

att kuna skafa en somalisk passhandling som skule godta av svenska

myndigheter. Både utlãngslagen och utlängsförordningen (2006:97),

UtlF, fireskrver vissa undantag från passlcavet men inget av dessa är til-

lämpliga beträfande Foos Yaaiin Elms sitution. Med häsyn till den ut-

formning 2 kap. 4 § fått, efter bl.a. Iagrådets påpekade, framst dock av-

sakad av passhandling i och för sig inte som något hider mot att bevilja

ett tidsbegränsat uppehållstiIståd, uta enda som ett hider mot sjäIva

inesan och vistelsen hä.

A v 4 kap. 23 § UtlF filjer emellertid att tidsbegränsade uppehållstilstånd

inte f'ar beviljas fõr längre tid än vad utlängens pass gäller. J 4 kap. 23 §

5 fi en möjlighet till undantag när det fi särskida skä. Migrations-

õverdomstolen ba i ett par avgõraden (MG 2007:30 och MIG 2007:54)

klargjort att de särkilda skäen i 4 kap. 23 § 5 Utl inte kan anses innefatt

ett generellt undantag fr passkravet vid beviIjandet av tidsbegränsat up-

pehålIstllståd om särskilda skäI fõreligger. Punen 5 medger endast ett

undatag från huvudregeln, det vil säga att pas set inte behöver vara giltibi1

hela tillstådstiden, om det finns särskilda skä. Det krävs således enligt

svensk lagstftg giltigt pass ffr att ett tidsbegrat uppehålstillståd ska

kuages.

I det föregående har dock konstaterats att Foos Yaaii Elm torde saka

firutsättgar att kua prestera någon godtagbar passhandling från hem-

landet. I en såda situation fions det enligt 2 kap. 12 § UtlF mõjlighet fõr

Migrationsverket att bevilja främlingspass. A v 8 kap. 11 § UtlF filjer emel-

lertid att Migrationsverkets beslut beträffande frlingspass inte är õver-

klagbara. Migrationsdomstolen har däned inte möjIighet att i anslutning



LÄNSRÄ TTEN I
STOCKHOLMS LÄN
Migrationsdomstolen

nOM
Sida 6

UM 2975-08

til behandlingen av frgan om uppehållstillståd även pröva om det finns

fönitsättngar att utfda främingspass för den avsedda tilstdstiden. Oet

innebär att migrationsdomstolen moo stöd av svensk lagstiftg inte har

förutsättgar att bevilja Foos Yaaiin Elm nåot tidsbegränt uppehålls-

tilstd.

Utlängslagens bestäelse om att uppehålstilståd ska beviljas utlän-

nig som är make till någon som är bosatt i Sverige är en följd av Rådets

direktiv 2003/86ÆG av den 22 september 2003 om rätt til familjeåtedöre-

ning (famljeåterfreningsdirektvet). Famljeåterfreningsdirektvet utgõr

ett minidiektv och ska däed inte påverka medlemssttemas möjlighe-

ter att anta eller behålla ffnnånigare bestäelser.

Det fórekommer vissa skillnader meHan svensk lag och direktvet. A v ari-

kel 5.2 famljeåterfrenigsdirektivet frgår bland anat att ansökan (om

uppebållstIIstådl ska åtföljas av skrftiga bevis för famiIjebanden samt

bestykta kopior av familjemedlemmam resehandlgar. Dett formella

krav på att beslutsunderlaget ska innefatt bestkt kopior av famljemed-

lemmaras resehandlingar har inte implementerats i den svenska lagstift-

nigen. I propositionen hänvisas till det firhåande att beslutsmyndigheten

i anytgsäenden bruar inordr pass- och andr identitetshand1ingar

(prop. 2005/06:72 s. 52). I sama proposition hänvisa även till offcial-
principen och myndighetemas däed samanängande utredgsplikt.

sökadens plikt aU medverka till utrednngen, Migrtionsverkets befogen-

het att uthämta utdrag ur svenskt misste- och belasgsregister sam!

mëjligheten ftr beslutsmyndigheten att inuder muntlig handläggning.

Sammantaget har regerigen bedömt att dett var tilIrkligt och att ingen

författngsändrg krävdes rur att uppfyIIa direktvets krav vad gäl1er be-

slutsunderlaget (prop. s. 52-53).
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Fariljeåterföreningsdirektivet ger visst utre för medlemsstatema att

avslå en anökan om uppehålIstilståd. Dessa möjligheter anges dels i

kapitel IV. som behandlar de villkor medlemsstaten fã uppställa fór ut-

övandet av rätten till famljeåterfòrening, dels i kapitel VII som behandlar

påfljder oeh rättmedeL. Utõver dessa bestelser sak direktivet

bestäelser om mõjligheter att vägr uppehålstllstd. Sverige ha

valt att implementera delar av dessa begrännigar is kap. 16 - 16 a §§

oeh 17 - 17 b §§ UtIL. I propositionen :frs att det utöver begräns-

nigama i famjeåterförenigsdirektvet inte fi något utre att

uppstäla krv i nationell lagstifting som begrsar rãtten til familjeåter-

förerung för makar (prop. s. 31). I dett samanang kan migrationsdom-

stolen konstatera att förutom det form ella kravet på att bestyrkta kopior

av resehandlingar (t ex pass) ska Ingå i beslutsunderlaget, vilket inte kan

anses ha implementerats i svensk lag, uppstler diektvet inte några

krav, eller möjligheter tõr medlemssttema att uppst1a krv, på att rese-

handlingar erfordr för själva vistelsen i landet. Vidae inebär det fòr-

hållandet att bestelsen i direktvet om bestkt kopior av resehand-

lingar som del av beslutsunderlaget inte ba inrlivats i svensk lag att

den bestme1sen knappast kan åberopas til nackdel rur en enskild.

Direktivet faststäler i kapitel VI, arkel13, under rubriken Inesa oeh vis-

telse ffr famljemedlemmar, att så sna anökan om insa fir familjeåter-

rurening har godkänts ska den berörda medlemsstaten ge famiIjemedlem-

mara tillståd till inesa Den berörda medlemsstaten ska däid på alIa

sätt underlãtt rur dessa personer att erhålla de viseringar som krvs. Härav

följer att då väl en ansökan om uppehållstllståd beviljats ska medlemsst-

ten på alla sätt möjIiggöra ffr den berörda famljemedlemmen att ku

komma i åtnjutade av sin rätt til famljeåterrening. I samananget

finns också anedning notera att arikel 18 i direktvet fastslår att om en an-

sökan om familjeåterförenig avslås, om ett uppehållstillståd återkallas

eller inte rurnyas, eller om utvisning beslutas, ska medlemsstaterna se til
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att reterenspersonen och/eller dennes famljemedlemmar ba rätt art ansöka

om räitslig prõvnng.

Konsekvensema av det svenska kravet på giltigt pass för att fà ett tidsbe-

gränsat uppehållstilståd i kombination moo det rorhå1lande att ingen

svensk myndighet utöver Migrtionsverket ka bevilja främingspass och

att verkets bes)ut i en sådan fråga inte går att överklaga, blir att migratons-

domstolen skule vara rorhidrad att ändra ett överklagat beslut i syfe att

bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillståd om kIaganden sakar giltig pass-

handling. Dett aIldeles oavsett om sökanden i övrgt uppfyller förutsätt-

ningara för att fà uppehålIstillstånd baserad på sin rätt till famljeåterfre-

ning enligt svensk lagstftng och gemenskapsrätten. Ett passkrav som inte

kan åtgärdas i anlutnng til prövningen av frgan om uppehå1IstilIståd

innebär däed i praken en begränsnig av rãtten till familjeåterfrening.

ocb dctt trots att det utöver vad som anges i direktivets kapitel IV och VII,

infòrlivade genom utlängslagen 5 kap. 16 - 17 b §§, inte Iämas yterli-

gare iitrmme fòr medlemsstatema att begränsa denna rättghet. Det innebär

även att sökaden i praiken frånta sin rätt til en menigsful rättlig

prövning enligt arkel 18 i famljeåterfrenigsdrektvet eftersom migra-

tionsdomstolen vidett konstaterande att pass inte sakas har aneding

õverväga om õvrga famljeåterföreningsffrutsttingar fir uppehållstil-

ståd eventuellt fis.

MigrationsdomstoIen fier däòr att svensk utlängs1agsfting, såsom

den är utormad ifråga om passkrav och regler fir främingspass, är ofören-

lig mcd famljeåterföreningsdirektivet. Det är särskilt kravet på pass fõr

tidsbegränat uppehållstilståd såsom det är utformat i 4 kap. 23 § UtlF

som sakar stöd i famIjeåterfreningsdiektvet och däred stder mot

gemenskapsrätten.



LÄNSRÄ TTEN I
STOCKHOLMS L~
Migrationsdomstolen

nOM
SiJa l)

UM 2Y75-m¡

EG-domstolen har fastslagit att då en konfik uppstå meUan EG-rätten oeb

nationell lagstiftng gäller principen om europartten~ företräde (se t ex

mål 6/64, Costa mot ENEL, mål26/62, Van Gend en Laos mot Nederland-

se Admstratie der Belasngen, mål11170, Intemationale Handelsgesell-

sehaft mot Ein- und Vorrtsstelle Getreide). EG-domstolen har även

klargjort i ett flert avgöraden att de nationel1a domstolara är fòrp1ikti-

gade att inte tiIämpa nationella bestäelser som stå i strd med gemen-

skapsrãtten (se t ex mål C-213/89, R mot Secreta of State for Transport,

ex pare Factorte (II), mål C-262/97, Rijksdiens voor Pensioenen mot

Robert Engelbrecht). A v dett föIjer att då en nationell bestämelse stå i

strd med gemenskapsrätten ska den senare ges fireträde. Dett kan ske

antigen genom att det berõrda direktvet ges direkt effekt om förutsätt-

nigara för dett fireligger eller genom att den beslutade domstolen gör

en fördragskonfonn tolkng av den akella bestäelsen i nationell lag.

Den berörda domstolen ha även mõjlighet att underlåta att tiIlämpa den

gemenskapsrättsstdiga bestelsen.

I förevarde mål är det inte akel1t att överväga hurvida familjeåterfòre-

ningsdirektvet ska ges direkt effekt då de rãttigheter och sky1digheter som

följer av direktvet, med vissa undantag, redan fã anes ha implementerats i

svensk lagstiftg. Någon fördragskonform toIlng låter sig inte helIer

göras eftersom 4 kap. 23 § 5 UtlF stå i uttcklig strd med den gemen-

skapsrättsliga reglerigen och dess språkiga utformg inte ger utrme

för mer än den entydiga tolkg Migrationsöverdomstolen reda har gjort.

Migrationsdomstolen finner d.r, med beade av gemenskapsrättens

företrde, med hänvisnig til den firplikelse de nationella domstolara har

att inte tilämpa nationel1a bestäelser vilk stå i strd moo gemenskaps-

rätten, att domstolen ãr skyldig att inte tiUämpa bestäelserna om pass-

krav såsom de utformats i utlängslagstiftgen till den del de utgör hin-

der mot att bevilja ett tidsbegränat uppehållstillståd fòr sådan ankytning
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som omfattas av famljeåtedöreningsdirektvet. Foos Yaaiin Elm ska där-

för, trots avsakad av giltigt pass och trots bestäelserna i 4 kap 23 §

UtlF, i egenskap av maka till Mohamed Ada Dahr med stöd av 5 kap. 3 §

fOrsta stycket i UtlL beviljas ett tidsbegränsat uppehållstilIståd. Tilståds-

tidens längd bör bestäas til ett år från den dag då denna dom ha vuit

lagakrft.

Migrtionsverkets beslut i frga om arbetstlIståd fã enligt 14 kap. 3 §

UtlL inte õverklagas. ÖVerklagandet i den delen ska där avvsas.

HU MA ÖVERKAGAR, bilaga 2 (DV 3 i 10)

"v(I#/ ~/Z.~¿;
hvid Hessén

(
rådman

I avgörandet ba även deltagit nämdemänen An Amundberg, Aydin

Aydin och Eva Källenfors. Föredragande i målet bar vant Lana Rozbayani



Enheten i Västerås, Tilståd
Henn Goos

F~
Migrationsverket

Bes1ut
2008-02-07

b 1 /5

Beteckng
10787489

Sökande
Yaaii Elm Foos, lldd 871230, kvina, medborgare i Somalia

Adress: K:OI, W:17, Addis Abeba

Beslut
Migrtionsverket besluta att

- avslå din anökan om uppehålIs- och aretstiIIståd

- avslå din ansöka om främgspass.

Ambassadens ärendenumer 07-1390.

Beslutet skicka til utlandsmyndigheten endastfdr kãnnedom eftersom
sökande .freträds av ombu i Sverige.

Migrationsverket
Enheten i Vêsterås. lilIstånd

Besöksadress Kopparbergsvêgen 6,Vån G Postadress Box 55 SE-72104 Vllsterås
Telefon 0771-235 235 Telefax 0104859331

Ei'st migratlonsverket(§migrationsverket.se Hemslda ww.mlgrationsverket.se Organlsatlonsnr 202100-2163Dokumentid: 12899080
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Ansökan och utrednen m.m.
Du bar anõkt om upphålls- och arbetstillståd på grd av anytg till

di mae Mohamed Ada Dahir som är bosatt i Sverge.

Du har uppgett att du och Mohamed Ada Dah ãr gift sed den 18 juni
2007. Du har lãmnat in ett vigselbevis utfdat den 18 JUD 2007, i Addis
Abeba, Etiopien. Äkkapet ãr inte registrerat i Sverge.

Muntlig utredng ãr genomfórd med dig på svenska ambassaen i Addis

Abeba. Mohamed Ada Dah har vart pi muntlg utredn på
Migrtionsverket.

Skälen f'ör beslutet

Rättsregler
En utläng ska ges uppehållstillstånd om han eUer bon ãr make, maka,
registrerad parer eller sambo med någon som är bosatt i Sverige. Det
framgår av 5 kap 3 § tõrsta stcket 1 utlãngslagen (2005:716). Av 8 §
tõrsta stycket i samma kapitel frgår att tiUstådet ska tidsbegr vid

fõrsta beslutstillfllet om maka inte stadigvarde bott utomlands.
Uppehållstillståd kan vãgr i vissa fall enlgt 5 kap 17a och 17b §§ sama
lag.

A v 5 kap 17 a § tõrsta stycket 2 utlãngslagen frgår att
uppehållstillståd fã vãgr om ett ãkenskap ingitt eUer ett
sambo:irhållande inett uteslutade i syf att ge utlãngen rã till

uppehållstillståd. Enlgt trdje stycket i sama pargraf ska vid
bedömngen av om uppehållstillståd bör vägras bänyn ta till
utlãngens övrga levnadsomstidigheter och famljetõrhåUanden.

Propositionen till den nya utlãngslagen anger att vid bedõmigen ay
yad som utgör ett skenäkenskap ãr utgångspunn att det fõreligger ett
civilrttsligt giltigt äkenskap, men att dett ingått i anat syfe in att
mak ska leva tillsaman som gift (prop. 2005/06:72, s 39 f). Det är
frga om situtioner dä äkenskapet ingått uteslutade fõr att den ena
paren ska tà uppehåIlstillståd i Sverige. Det ka var frga om en utländsk
medborgare som på det sättet tõrsöker krggå bestäelsema i
utlängslagen tõr att tà uppehållstiUståd i Svenge. Det ãr staten som har
bevisbörda tõr att det fõreligger ett skenäkenskap. Nãr det ffreligger
välgrdade misstaar om skenänskap fã Migrtionsverket utfra
särskilda kontroller.

I Europeiska rådets resolution ay den 4 decmber 1997 (97/C 382/01) anges
exempel på omstãdigheter som kan taa tõr att ett äkensp ãr ett
skenäkenskap. Sådaa omsdigheter le till exempel vara att parern
inte lever tillsaman, att de aldng bar trat vardr tõre äkenskapet, att
de missta sig om yardrs personuppgifter (namn adress, medborgarkap,

antälng), de omstãndigheter under vilka de lãrde käna vardr, eller

Dokumenlid: 12899080
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andr vikga f5rhålIanden av personlg ka, eller att de inte talar ett
språ sam båda tõrstå.

Bedömnig
Av utredngen i iiendet frgår det att Mohaed Ada Dah har dålig

. kãnedom om er relation och di famljesitution. Mohamed Ada Dah
vet att ni kom i konta med vardra under 2005 men ha vet inte när. Det
var du som frade till di make. Han kommer inte ihåg nä du frade till
honom. Enligt Mohamed Ada Dahr hade ni en brõllopsfest som varde
mellan 18.00 til2I.00 efter vigseln den 18 jun 2007. Han kommer däemot
inte ihg vid vilken tidpun ni gie er. Han tror att det var 11.00 eller
12.00.

Du har sagt att ni ba telefonkonta med vardr sju gåner i månden och
det är di mae som riger dig. Det är det enda sfittet som ni har konta
med varandr. Mohamed Ada Oah uppger att ni har telefonkonta moo
vardr fy till fem ganger per mänad. Det ãr oftt han som ringer dig

men ibland riger du till honom. Enligt di make har ni även konta via
Intemet.

Mohamed Ada Oahir vet vad din mor beter. Han vet dock inte hur gamral
hon ãr, om hon arbeta, hur hon försõrjer sig eller i vilken stadel bon bor i

Mogadishu. Ha säger vida att di far hette Yassin Al samt att ha ãr
död. Nãr din far dog eller vad han dog av vet ha inte. Mohaed Ada
Dah uppger vidae att du har en syster som heter Leyla Yassin Ali. Han vet
inte hur gam1 hon är, om hon ãr gi eUer vad bon gõr. Av di anõkan
frgår det att din far hette Yaaii Elm Abdi ocb att di syster beter Leylo

Yaasii Elm.

Mohamed Ada Dah berätt att du befan dig i Addis Abeba när ni kom i
konta med vardr 2005. Du har seda dess bott i Addis Abeba. Din
make tror att du bosatte dig i Addis Abeba på grd av situtioncn i
Somalia. Din mor oeb syster staade kvar i Somalia. Han vet inte nã du

flytde till Addis Abeba eUer hur du har f5rsöi:t dig under den tid som du

bott dii. Du bertt att du har gått tr år i skola i Somalia. Din make vet att

du har gått tre år i skola men han vet inte om du gick i skola i Somalia eUer i
Addis Abeba. Enlgt dig bor Mohamed Ada Dah ensam i en lägenhet moo
två ru. Mohamed Adan Dah uppger att ban bor tiUsaman med sina
bröder Liban och Hussein i en lägenhet. Oet har han gjort de senaste tvä
hen.

Mot bakgrd av ovantående aner Migrationsverket att det är bevisat att
äkenskapet tillkommt enbar i syfe att ge dig uppehållstllstånd i Sverige.
Uppehå1stilståd få dãred vägr dig med stõd av 5 kap 17 a § fOrsta
styeket 2 utIangs1agen (2005:716). Dina levnadsomstãdigheter samt
familjef6rhållanden i övrgt utgör inte skãl til anan bedömng. Inte heller
fin någon an grd att bevi1ja dig uppehå1stillståd i Sverige.
Migrationsverket avslår där din anökan.

Dokumentld: 12899080
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~~
HenrGoos
Beslutsfatte

Underskrlvet original förvaras hos Mlgrationsverket.

Beslut sklckat til
Embassy of Sweden in Addis
Abeba, U0025-2007-01390, U0025-2007-01390

Kopia till
Mohamed Ada Dab, Huvudmottgae
Embassy of Sweden in Addis Abeba

Dokumentld: 12899080
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averklagande
Du kan överklaga dett bes1ut hos Läsrãtten i Stockholms 1än
Migrtionsdomsto1en. Ditt õverklagande ska vara skrftligt och måste ha
kommt in til Migrtionsverket inom tre veckor fr den dag då du tick del
av bes1utet.

Så härgördu
Slav vilket bes1ut du õverklgar Deh hur du vi ha det ändrl

Skrv ditt na personnumer, postadress och telefonnumer.

Undertckna brevet med ditt na Om du har ett ombud som hj älper
dig att överklaga ka ombudet underckna brevet. Ombudet ska i så
fall skcka moo en fulmak.
Skicka överklagadet till Migrtionsverket, Enheten i Västerås,
Ti11stånd, Box 55, 721 04 Västerås.

Migrationsverket över1ãm õverklagandet till Migrtionsdomstolen om
verket inte ändrar beslutet så som du vil.

Dokumentld: 12899080
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Den som vi õvei mitiosdomstolen
dom/best sbl skra ti Karomanitt í
Stoc:o~ Miosõveimstolc
SkieJen ska dock skicka el Jãmnas
tilãrãtten mitionsdomstolen

Õveidet shU ha komt in ti Jii:tt
inom tre veckr fr de d2 doii/beslutet

meelaes. Om domen/beslute inte ba
medts vi muntl fõrbanrD;ng oc: det inte
b. vid en sãd fõrbdl ha vllkanna-

gett. ni domi:/beslutt komm att mede-
la. ska dock õvere £c utljjpn;nge
ha kommt in inom tre vecor f: de da di

ha e1 hon fi de av dom./bes1i

Om sita da fõr õvede inei pa
lõrd sõnda el ai al hdg
midsommariftn, ju-on el nyåin
i:cker det att sbielen koii in nita va-
da.

Dom/besut om rorvai ëvei pã sam
sã.tt Ett sidt besut fi ëvei ut: sa-
band med ãidet i õvr Õveid.t ir
inte begrt ti vis tid.
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PrövningsUstnd
Fõr art ett õverde slo ki ta upp ti
pro'Vg i kammauitten fotdI att prov-
nitit2d mOOdel. pi:õvtitid
medde1 om det ãr aV vi ro:r lOOning av i:tt-
tipn. att ëvedet p:ri5 eler
det an fi syer ski att ptÕva õve-

khdet.
E?~o
~ Om lãni:tten beslutzt om fõrv i ant fa

än efu ãveide av ffiv:ufi kivs
.o..~..
~
Q

int. p~ vi õvert ti
Jrmmanitt

Om ptötitid mte meda i ett to
dã sådt kivs sti 1att dom/besut
besiu f2 Det ai dii: vi att det kh
och tydl fo av äverdet ti ka-
mat: var ma ai at pi:õvnti-
stid bõi: m.ddu.

Skrvelsn med õverldagande skall inn~hãiia

1. den kIdc na peioiiumr:. yte.
postadis oc: teoiil.c: Dessuom
ska adess oeb teeforirmmmer ti aibets-
plaen oc: evendl ai plats da kl-
ga k: ni ror de li om
desa uppgi inte tie uppgett i in-
let. Om nin peion- elci adressupgi
än it det vi at 2nmã1an snat

gõrs ti kammarrtt.
2. den dom/besl:at som õver mOO UPP-

gi om lat1 na månmmer .
sa da mt beslutet.

3. de ski som khden aner ti stõd ror en
beg om pi:õvrtitãd,

4. den ãnd. aV Jii:tt dom/beslut
som kbdcn vi fi ti stãd,

5. de bev som klden vi å.berpa oeb
nd ha/hon 'V sty med vae saiskit

bev.
SJaen ska var undercld av lr-
den el ha ombud Adsen tilititte.

mitiondomstolen f: av do-
men/bestet Om klden anta ombud
ska deoe san in fu i orial sart

uppge sitt DJ adrs oeb teefonnumc:.

_ .dol.i;


