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MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRAE

1. Migrationsöverdomstolen meddelar prövngstillståd.

2. Migrtionsöverdomstolen undajer migrtionsdomstolen dom,

utom såvitt avser beslute om erättg till offentligt bitre, och

visar mået åter ti migrationsomstolen f6r ny hadUlggng.
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YRNDEN M.M.

Migrationsverket yrka att Migronsöverdomstolen ska undaja

migrtionsdomstolens dom samt fastäla Migrationsverkets beslut.

Migrtionsverket åberpar bL.a. att de f6religger synerliga skä att

pröva överklagandet, efterom migrtionsomstolen i strd moo lag och

gällande praxis ba beviljat ett tidsbegrat upplstillstd til en

person som vid tiden f6r domslens avgörade inte hae en giltig

pashadling.

SKÄEN FOR AVGÖRAET

Migrtionsöverdomstolen tier skä att mOOdela prövngstistd och

f6reta målet till omOOelbar avgörade.

Ett grdliggande rekvsit f6r en utläng at fi vista i Sverge är enligt

2 kap. 1 § utängslagen (2005:716) att utängen ba passhandlg.

Om inoo dett grdläggande rekvsit f6r vistlse är uppfyllt le inoo

heller ett uppehålstilståd bevijas såvida inte utlännjngen moo stöd av

uttcklig bestäelse är undataen fr krvet att ineha pashadling

vid vistelse i Sverge eller at regergen meddelat undata frAn det

pricipiella passkrvet.

Migrtionsöverdomsolen ba bl.a. i rättfallet MIG 2007:30 betonat att

ett tidsbegränat uppehålstilståd i Sverge inoo le beviljas den som

inte har en giltig passhadling.

Det framgår av handlingar att Maan Mahud Heyl inOO f6retett

nåon passhandling. Migronsdomstolen ba hävisa ti Ma

Mahud Heyls frtida möjlighet at era frJingspass, vien

handling endat ka beviljas av Migrtionsverket Passkvet betde

tidsbegränat uppehåstillståd inebär emellertd at utlängen ska ha
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en giltig passhandling vid tidpunn f6r beviljandet av tillstådet vilket

inte vart fallet i f6revarande mål Ofr rättfallet MIG 2009: i i vilket

Migrtionsöverdomstolen inte beviljade uppehåstilIståd). Vid dett

f6rhållande har migrtionsdomslen i std med lag och gällande praxs

beviljat Maran Mahud Heyl et tidsbegrat uppehå1stlltåd.

Migrtionsdomstolen dom ska där undajas och målet visa åter till

migrationsdomstolen f6r ny hadläggg.

Beslutet fà inte överklagas'(16 kap. 9 § tredje stycket utlännjngslagen).

refert

f6redrande
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MOTPART
Migrationsverket
Förvaltngsprocessenhete i Soln
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16929 Soln

OVERKAGAT BESLUT
Migrtionsverkets beslut den 8 november 2008,
Dm 10-897211

SAKN
UppehålstlIstd m.m. enligt utlängslagen (2005:716) - UtlL

DOMSLUT

1. Migrtionsdomstlen upphäver Migrtionsverets beslut, utom såvitt

avser ersättgen til det offentliga bitret och bevi1jar Maan Mahud

Heyl tidsbegrsat uppehålstillståd i Sverige i ett år räat fr dagen f6r

dennadom.

2. Det anommer pA. Migrtionsverket att vidta de A.ãrder som dett

beslut fõraeder.

3. Migrtionsdomsolen fastsler ersättg till Bernie Alfvén enligt

lagen (1996: 1 620) om oifentlgt biträde till 9 880 kr, varv 4 968 kr fõr

arbeOO, 2 936 kr f6r utl och 1 976 kr f6r merväresskatt.

Dok.Id 18 1128

Postdress Besöksadress
Tegeluddsväen i

Telefon Telefax
08-56168000 08-56168655
E-post: i8Dsrttisclolm~dom.se

Expeditionstid
mAda - frag
09:00-15:00115 76 Stockholm
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YREN M. M.
Maran Mahud Heyl har yrkat att hon ska beviljas uppehåls- och

arbetstillstd, flyktgfrklarg och reseokuent. Som grder ba hon
åberopat flyktngskap, skyddsbehov i övrgt och syerligen ömmde

omstädigheter.

Til stöd för sin taan ba Maran Mahud Heyl åbepat sam

omstödigheter som hos Migrtionerket moo f61jande tiligg. Hon vet

inte var restn av hennes famj befier sig nåons. Det var Hinge

sedan hon hae konta med någon av demo Det råder fulstädig anarki i

Mogadishu och den egn klanen ka inoo lägre ge något skdd. Maan

Mahud Heyl är vida sjukig och ba genomgått en operaton i Sverge

och ka inOO klar sig på egen had.

DOMSKA

Identitet

Maran Mahud Heyl har varken stykt sin identitet eller gjort den sao-

lik. Det är emellertd ostdigt att Maan Maud Heyl ska ans hemm-

hörande i Mogadshu och att hennes skddbehov ska prövas mot Somaia.

Skyddsbehov

Det finns inte oågon iogiven skrftig bevisnig till stkade av Maran

Mahud Heyls skyddsbehov. Migrtionsdomsolen ba där att pröva

om hennes berättelse fr som tillförlitlig och tillräcklig fõr att

krteriema f6r interntionellt skdd ska var uppfyllda. Vad det gãller

bedöingen av trovärdigheOOn i Mar Mahud Heyls rèogörelse f6r

vad som intrat i Mogadishu konstter migrtionsdomstolen att den inte

fis nå skä att ifrgastt de uppgiftr hon lämt.
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Maran Mahud Heyl har uppgett att hon tilhör Hawiyeklanen, under-

klanema Habr Gedi och Sac. Vad hon har uppgett om vad hon ba vart

med om leder emellertd inte, enligt migrtionsdomsolens bOOömng, til

att hon ba gjort sanolik att hon vid ett åteändade til Somaia risker

fdrÎòljelse i utlängslagens menig på grd av sin klantiörighet eller

någon av de andr flyktggrdern 80m anges i 4 le. 1 § Utl. Maran

Mahud Heyl ba fdljakigen moo gjort saoli at hon Dr at betr

som flyktg. Hon ka där inte heller beviljas flyktgfrklarg eller

resedokuent.

Frågan Dr då om Maan Maud Heyl ska anes som skddsbehövande i

övrgt enligt 4 kap. 2 § UtlL. Säkerhetsläget i Mogadshu är mycket all-

varligt. Såsom Migrtionsverket ba angett i sitt beslut och som

migrationsdomstolen tidiga ba fut, fJ det anses råd såd andr

svåra motsttgar som anges i 4 kap. 2 § f6rs stcket 2 UtlL.

A v lagexoon till den bestelsen frgAr at det må fi et ors-

saband mellan de övergrepp som utlängen risker att utsätt f6r och

de svår motsttgama i hemlandet f6r att uppehåstllstd ska beviljas.

För att Maran Mahud Heyl ska kua beviljas skydd enligt be

stäelsen krivs däed, i likhet moo vad som gäller enligt f6rsta

punen i sama lag, att hon gör sanolik att det f6religger en

individuell och konket risk fõr att hon kommer att utstt f6r övergrpp

eller motsvarde vid ett åteändande till hemlandet.

Maran Mahud Heyl ha uppgett att etiopiska stkor och regenngs-

stykor kom til hennes stadel i Mogaishu i september 2007. Stykoma

gick från hus till hus och plundre, våldtog och misshadlade. Hon blev

slagen med gevärkolvar och käpar under tiden som hennes hus plund-

raes. På grd av de skador hon åsamts blev hon f6rd till sjukus dä
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hon stade i tio daar. Hon blev sed fórd ti Sverige av en smugare

som hennes son anita.

Migrtionsdomstolen finner, vid en framtsyfde bedõmng, att Maran

Mahud Heyl genom sin berättelse inte gjort ba sanolik att hon löper en

så individuell och konkt risk f6r sådan allvarliga övergrepp eller

k:ngar som krävs f6r att ß interntionellt skdd. De hädelser hon

referera till synes snt var härliga ti det allvaliga säerhetsläget i

Mogashu. Maran Mabud Heyl är däOO InOO att betr som

skyddsbehövande i övrgt enligt någon av punern i 4 kap. 2 § UtlL.

Synnerligen 6mrnnde omstdnigheter

Migrtionsdomslen ifasättr inte at Maran Maud Heyl skue fl

en långt trggare och på måa sätt bätte tillvar i Sverge. Av det ovan

anórda framgår emellertd att det inte fi nåon enskid omstdighet

som är tillräklig rnr att hon ska ku beviljas uppehålstllst!d moo stöd

av 5 kap. 6 § UtlL på grd av syerligen ömmande omstdigheter. inte

heller vid en samad bOOömng av de i målet f6rekommande omsdig-

hetema k~ uppehållstilIstd beviljas henne mOO stõd av denn be-

stãelse.

Verkställghetshinder

Som nyss angett är den säkerhetsmässiga situtionen i södr och mellersta

Somaia mycket allvarlig. Efter en kort period av viss stbilserig ba

stykor tillhörade främst AI-Shabaab i strder med regenngstpper gjort

påtagliga landvinngar. Det fi emellertd änu inte tillrkligt underlag

fór att gõra en säker bOOömng av den nuvarde situtionen. För-

hållandena f6refaller även ku f6rädr på kort tid. Bl.a. finns det nu

uppgifter om att både Etiopien och Kenya planerar nåon form av in-
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grpande i strdema. Al-Shabaa uppges dessutom inOO ha något större

folkigt stöd i oindet.

Det råder olia uppfattngar i frgan om det le anses rå ine vãpna

konfik i Somaia Som anett ovan ba det vart migrtionsdomslens

uppfattg at situtionen i Mogadishu med omnejd inoo är att ane 80m

ime väpna konfik i den meng som avses i 4 kap. 2 § f6rsta stcket 2

UtlL Ufr MIG 2007:9) men att det da råer säd andr svår mot-

sãttgar som anges i laget. Vad som f6rekommit under den sena

tiden har inte fått domstolen att ändr uppfatt i den fran. Eftrsom

Migrtionsöverdomslen emellertd ba meddelat prövngstillstd i tr

mål avseende Somalia i vilk den frgan ba vart av avgörade betydelse

för utgången i måen, kan ett väledde avgörande till stöd f6r rä-

tilämpnigen snar förvãnta i denn fråga, enligt uppgift dock f6rst under

hösten 2009.

Migrtionsomstolen ba däot i ett fler må, 80m också angett ovai

fut at det i Mogadshu med omnejd f6religger så andr svår mot-

sãttgar som anges i 4 kap. 2 § f6rsta stycket 2 UtlL.

Andr fakorer som påverka säerhetssitutionen i södra och mellersta

Somalia är den omfattde kralitet som fõrekommer där. Rå, miss-

handel och sexuella övergrepp tillhör vadaen för många. InOO mi

kvinor och peroner fr låga klaner är mycket utsatt Härll kommer att

klanystemet enligt vad som upplysts håler på at luckr upp. I var fall

påstå det inte längr vam möjligt at hävisa medlemm i underklaner till

skydd hos huwdkanema. Möjlighetema till s.k. inernykt är också

mycket begrade.

Friviligorgansationer och UNCR ba omviltt att den humanta

situtionen i denn del av Somalia är utomordentligt svår. Det råder extm
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brist på drcksvatten, mat och andr :fómödenheter samt sjukård. En stor

mãngd inskor ba flyt frAn Mogadshu och m.ga befier sig i

flyktngläger da det råer misär.

UNCR ba uttat att ingen somaier tvAngsmasigt bör verkslas till

södr eUer meUers Somala. Såvitt bekat :fórekommer seda en lãngr

tid inoo heller en såd verkslighet :f Sverige, låt vara att undatag

kan ha f6rekommt :f denn ordnng. En anan sak är att et fàta

somalier firefaller ha tagit sig tillbak till hemlandet på egen had.

Enligt 5 kap. 1 1 § UtlL fh ett tidsbegr uppehålstlstd bevijas om

det fi ett hider, som inte är bestde, mot att ett utvsnbeslut

verkstäls. A v f6rabetea frgår bl.a. att beselsen är tilämplig, om

det sak anan grd fór att bevilja en utlämg uppehållstilIstd, då

det fire ett avvsnigs- eller utvsningsbeslut visar sig att ett beslut inte

skulle gå att verksla under viss tid. Om det bOOöms att en avvsning eller

utvisnig bör ske, men att ett längre rådr än nonnalt krvs fir verk-

stälighet, le ett tidsbegrat uppehåstillstd ocks medelas samtidigt

moo ett avlägsnadebeslut som fh verkstäas efter viss tid. I vissa fal

räker det i en sådan sitution dock moo at endat samtidigt med av-

lägsnadebeslutet f6rordn om and med verkstligheOOn viss tid. När

det bedöms råd ett verkstighetshider bör valet meUan de olik besluts-

altemativen ske uti frAn firhållandena i det enskilda fallet (prop.

2004/05:170 s. 282 f.).

Migrtionsdomstolen aner att en sitution nä åtkiliga avlägsnandebeslut

avseende somalier meddelas uta att verksighet, frvillg eller tvångs-

mässig, le bedömas ske mom riig tid är otillfredstlande. Det är

också olyckligt att somalers behov av skydd ka komma att bedömas på

olika sätt i avvak på Migrationsöverdomstolen prövng av fran hur
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förhålandena i Mogadshu med omnejd bõr bedõmas ur ett utlängs-

rättligt perspektv.

Mot bakgrd av det anrda och frst med beaktade av den allvarIiga

men satidigt oklar sakerhetssitutionen i södr och mellers Somalia

och de svår humtä f6rhålanena dä tier migratonsdomsolen at

det :fr närarde fõreligger ett verks1ighethider av så varghet

att det fi sk att med std av 5 kap. 11 § UtlL bevilja Maran Maud

Heyl tidsbegrat uppehålstllstAd i ett år rät fr dagen f6r dett av-

görande.

Det antekn att det har upplyst at Maran Mahud Heyl inte finns

antecknad i yare sig belastngs- eller missteregistrt eller i Schengen

Inormation System.

För att beviljas ett tidsbegrat uppehållstllståd krvs det i pnncip att

utlängen uppvisar ett giltigt hemlanpass (se bL.a. MIG 2007:30). När

fra är om non-refoulement eller likande situtioner kan emellertd be-

stäelsema om passkrav i utlängsf6rordngen (2006:97) inte utgöra

ett absolut hider. Det fi dessutom anes stå klar att somaiska med-

borgare inoo kan erhålla en giltig passhandlig fr hemldsmyndig-

hetema och att Nasser Saleh Nasser däred har möjIighet at beviljas

fringspass enligt 2 kap. 120ch 13 §§ utlängsf6rordngen (2006:97)

f6r den tid som uppehållstllstdet gä1er Oft MIG 2009:1).

Osäkerheten i fra om utvecklingen av säerhetsliget i Somaia och om

möj lighetema till verkstälighet när det tidsbegre uppehållstlstådet

har lõpt ut är sådan att dett beslut om uppehållstllstd inOO nu bör för-

ena med ett avlägsnandebeslut som fi verkstälas när tiden f6r uppehålls-

tillstådet ba gått till ända. Migrationsverkets beslut om utvsng ska

därr upphävas.
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Det anommer på Maran Maud Heyl att in tiden fõr dett uppe-

håstllstd ba löpt ut på nyt anöka hos Migrtionsverket om uppe-

hållstillståd.

BU MA OVERKAGAR se bilaga 2 (Dv31 10)

to

~~
Råman

Föredraande har vart Ann Cederberg.
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Beteckng l,JáA (,î 110897211 JAsylprövngsenheten i Märsta
Vikor Bengtson

Migrationsverket
Beslut

2008-11-08

Mahamud Heyl Maran
Bar
Dovrgata 12,
164 36 Kista

Ãrende om uppehållstilstånd m.m.

Sõkande
Mahamud Hey!, Maran, född 430415, kvna, medborar i Somala

Adrss: Bare, Dovregata 12" 164 36'Kista
Språ: Somaliska

Beslut
Migrtionsverket besluta att

- avslå di ansökan om uppehã1ls- och arbetstiståd

- avslå di ansöka om flyktingförklarg och resedokuent

- utvsa dig, med 8tM av 8 kap. 7 § utläningslagen (2005:716)

- utvisnigen ska verkställas genom att du reser ti Somaia, om du inte
visar att något annat land le ta emot dig

- tilerkäna Berenike Alfvén ersätting enlgt lagen (1996:1620) som

offentlgt biträde med totalt 13 015 kr. Av detta belopp är 6486 kr ,
ersätting för arbete, 995 kr ersätting för tidsspilan, 2 931 kr erttng för
utlãgg och 2 603 kr i mervärdesskatt.

Överklagande
Inormation om hur du kan överklaga hitta du pi besuOOts sista sida

Migratlonsverei
Asylprõvnlngsenhelen I Marsta

Besöksadres Masklngatan 4 E Postadress Box 507 SE.16929 Solna
TeI.fon 0771.235 235 Telefax 010487984

E-post mlgratlonsverk.1(!mlgratlonsverket,se Hemslda ww.mlgralonsverket.se Organlsatlonsnr 202100-2163. Dokumenild: 14451293
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Ansõkan med mera
Du reste enlgt egen uppgi in i Sverige den 17 november 2007 och ansökt
om asyl den 21 november sama âr. Du har yrkat att du sk bevijas
uppehåls- och arbetstiståd samt flyktngförklg och resedokuent.

Som skä f6r din ansökan iberopar du den aläna situtionen i Somaa

samt att synnerligen örnnde orntldighter föreligger pi grd av ditthä1sotiståd. .
Migrtionsverket har hålt en muntlg genomgång i ärendet den 16
september 2008.

Rãttsregler m.m.

Flykting och skyddsbehõvande I Ovrlgt
A v 4 kap. 1 § ut1änningslagen frgâr att en flyktg är en ut1äning som

inte är i det land som han eller hon är medborgar i däör att ha eler hon
käner en vä1grndad frtan för att förfljas pi grd av
- si ras

- si nationaltet

- den samlsgrpp som han eUer hon tillhör
- sin religion
- sin politisk uppfatting
- kön eller sexuell läggning

För att räas som flyktg sk ut1änngen dessutom inte kua använda
sig av sitt lands skydd eller pA grnd av sin fr inte vija göra del Det

ha ingen betydelse om det är myndighetema som stâ bakom förföljelse
eller om de inte kan anta skydda personen mot förföljelse frAn enskda.

En flyktg har enligt 4 kap. 3 § första stycket utlänningslagen rätt att pA
begär fA flyktingförklarng. En flyktng ka liven enlgt 4 kap. 4 §
ut1änngslagen fA ett resedokuent.

En utlänng som inte är flyktng räas som skyddsbehövande i övrgt

enligt 4 kap. 2 § ut1ännigslagen, om han eller hon har lämat sitt land pi

grd av att ha eUer hon
- käer en välgrundad frta för att stras moo dÖden eller med

lcoppsstraf, utsä.tts f6r tortyr eUer anan omänslg eller fömedrde
behandlig eUer bestrafing

- pA grnd av en väpnad konflik eUer andr svâra motsättga i hemlandet
behöver skydd
- pA grd av en mijökatatrof inte len Atervända ti sitt hemland

Sådana flyktngar och skyddsbehövande som nu nämts har enligt 5 kap. 1 §
ut1ä.gslagen rntt ti uppehâllstillstând.

DokUmenlld: 1441293
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Synnerllgen õmmande omständlgheter
A v 5 kap. 6 § ut1ängslagen frgär att om uppestistäd inte k: ges

på anan grnd, :f tilståd bevijas en ut1äning om det vid en samad

bedömng av ut1änngens sitution föreligger sådaa synerligen
öm.ande omständigheter att han eller hon bör tiåta staa i Sverige. Vid

bedõmngen skal särkilt. beaks ut1ängens hälsotistäd, anpassnig
till Sverige oeh situationen i hemlandet

Enlgt föraetena (prop. 2004/05: 170 8.185) ti lagen sk det vai fra om

situationer som inte omfattas av någon av huvudgdema för
uppehålstistãd. Regerngen har också uttat att begrppet synnerligen
ömmde omständighete skal makera att det rör sig om en
undatagsbestäelse.

Migrationsverkets bedömnlng

Identltet
!nom asylrãttn ãr det en grdlggande pricip att den asylsökade sk
göra sitt skyddsbehov sannoli. För att asylsken sk ku bedömas
måste fõrst prövas om sõkanden ba kunnat göra uppgia om si
identitet och sitt medborgarskap eller hemland sanoli bl.a. f6r att det ska

kua faststãlas mot vilket eller vi länder som ansök: sk prövas
(jfr MIG 2007:12).

Somalska medborgar har som regel inte möjlighet att sty sin identitet,
sitt medborgarskap el1er sitt hemland genom skrg bevisnig. Det sakas
i Somala myndigheter som kan utfa hemlandspass eller andra
godtagbar identitetsandlingar. Til följd av dett kan en sökade fr
Somaa inte styka sin identitet eUer gõra denna sannoli Mot baknd av
vad som fromrnt i ärendet finer Migrtionsverket att dina asylsl
skal prövas mot Somalia.

Dirtõr bedömer Migrationsverket att du Int ãf flyktlng eller
skyddsbehövande I õvrlgt
Du tillör klanen Hawiye, underklanera Habar Gar och Sacad. Du är
hem.örade i stadsdelen Wardhgley i norm Mogadishu där du bodde
tillsamans med din mae oeh din adoptivdottr.

I setember 2007 invaderade etiopisk styrkor tisams med
regerigsstyrkor din stadsdeL. Stykoma gick från hus til hus och plundrade,
våldtog och misshandlade. Du blev slagen med gevãrkolvar och med
kãppar under tiden som soldatema plundrde ditt hem på ala vãrsak. På
grd av skadorna du fick fördes du ti ett sjukus dã du stanad i tio
dagar. En smugglare hämtade dig sedan på sjukuset och tog dig ti

Sverge. Det var din son som ordnade kontaten med smugglarn.

Inlednigsvis konstaterar Migrationsverket att det inte har frommt
någr uppgifter i ärendet om att du har utsatt för övergrpp som är av den
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ar och omfatting att de utgör förföljelse i den bemärkelse 80m avses enligt
4 lep. § 1 utlänningslagen. Du är därr inte flyktg enligt sagda lagrm.

Vidare finer Migrationsverket att det sakas en individuell hotbild mot dig
och du har dels ett manligt nätverk i landet i form av di ma, dels tiör

du en majoritetsklan. Mot denna bakgrd ba du inte gjort sanoli att du

vid ett återvändande ti hemlandet risker att utsätts för sådaa övergrpp
som avses enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 ut1ännigslagen.

Migrtionsverket konstatera vidae att det inte föreligger någon ine väpnad
konf i Somaa men att det däremot i centra oc södr de1ama av
Somaa, frt i Mogadishu råder sådana svår motsättgar som avse i

4 kap. 2 § första stycket 2 ut1ännigslagen. En förutsttg för att

uppehålstiståd skl kunna bevijas på denna grd är att det föreligger
trovärdiga individuella skiil. Sökaden ska göra sanolit att det fis
omstädigheter som innebär att just han eUer hon löper en personlg risk att
bli utsatt för allvarliga övergrpp. Risken sk också vam kopplad ti de
svära motsãttningara.

Du har inte anört några individuella skyddsskä och det ba i övngt inte
framommt någon särkid omstädighet som gör det troligt att du
personlgen riskerar att utsätta för alvarliga övergrep om du åtände.
Du är därör iDte heller att betrak som skddsbehövande i övngt enlgt 4
kap 2 § första stycket 2 utlänningslagen.

Dãnör får du Inte flyktlngförklarlng eller resedokument
Eftersom Migrtionsverket bedömt att du inte är flyktg avsiãr verket liven
din ansöka om flyktingförlarng och resedokuent

Dãnör får du Inte uppehållstllstånd på grund av synnerllgen
ömmande omstãndlgheter
Du har yrkat att synnerligen ömmande omstädighete föreligger på grnd
av ditt hälsotillstånd.

Ä yen om du har en nedsatt hälsa, frmst på grnd av di ålder, har det inte
frommt någa omständigheter i ärendet som är av såda ar att du sk
beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlnngslagen.

Därtör utvlsar Migrationsverket dig
Eftrsom det inte helier i övrgt finns någongrnd för att ge dig
uppehãlstiUstånd avslår Migrationsverket di ansöka och utvsa dig fr

Sverge med stöd av 8 kap. 7 § ut1ännigslagen.
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