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Rättschefens rättsliga ställningstagande 
 
angående 
 
 

kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden  
om uppehållstillstånd 
 
 
 
1. Bakgrund 
 
Migrationsöverdomstolen har i ett större antal avgöranden betonat 
utlänningslagens krav på att utlänningar ska ha pass vid inresa och  
vistelse i Sverige samt att denna regel är absolut såvida inte uttryckligt 
undantag finns. De två senaste avgörandena, 2009-11-27 (UM 8296-09)  
och 2010-01-04 (UM 1014-09), gäller personer som är medborgare i 
Somalia. Det faktum att somaliska medborgare normalt saknar möjlighet  
att skaffa pass som är giltiga i Sverige medför inte, enligt dessa  
avgöranden, att undantag kan göras från passkravet.  
 
Ett giltigt pass är det normala sättet för en utlänning att göra sin identitet 
tillräckligt klarlagd. Migrationsöverdomstolens skärpta krav på innehav 
 av pass bör medföra att Migrationsverket, förutom att konstatera  
passinnehav i de enskilda ärendena, även tydliggör vilka krav på 
klarläggande av identiteten som gäller i olika typer av ärenden. 
 
Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att tydliggöra tillämpningen 
av passkravet och att klargöra vilka beviskrav rörande identiteten som  
gäller för de olika grunderna för uppehållstillstånd. 
 
 
 
 
 



 
 
2. Den rättsliga regleringen mm 
 
 
2.1 Definitioner 
 
Enligt 2 kap. 4 § utlänningsförordningen ska ett giltigt pass innehålla 
uppgifter om innehavarens medborgarskap och fullständiga namn samt 
födelsedatum och födelseort. Av MIG 2007:12 framgår att medborgarskap 
inte är en del av identiteten. Med identitet avses därmed en persons namn, 
födelsetid och födelseort. 
 
Här används begreppen styrkt/visat och sannolikt som mått på bevisningens 
styrka. Styrkt/visat utgör ett avsevärt starkare beviskrav än sannolikt, men 
ändå lägre än t.ex. brottmålens krav på ställt utom rimliga tvivel. 
 
 
2.2 Passkravet  
 
2.2.1 Lagregleringen 
 
Enligt 2 kap. 1 § utlänningslagen ska en utlänning som reser in eller vistas i 
Sverige ha pass. Av 2 kap. 1 § utlänningsförordningen framgår undantagen 
från passkravet. Exempelvis behöver inte en utlänning som har permanent 
uppehållstillstånd ha pass vid vistelse i Sverige.  
 
2.2.2 Migrationsöverdomstolens avgöranden 
 
Migrationsöverdomstolen har i ett antal avgöranden slagit fast att innehav 
av pass är en grundläggande förutsättning för att uppehållstillstånd ska 
kunna beviljas (se t.ex. MIG 2007:30 och 54). Detta krav gäller oavsett 
omständigheterna i övrigt om inte lagstiftningen innehåller ett uttryckligt 
undantag. Den omständigheten att en utlänning faktiskt inte har möjlighet 
att skaffa ett pass som är giltigt i Sverige utgör i sig inget skäl för undantag. 
Detta framgår av Migrationsöverdomstolens domar 2009-11-27 (8296-09) 
och 2010-01-04 (UM 1014-09).  
 
Migrationsöverdomstolen har, i bl.a. avgörandet UM 8296-09, även 
preciserat passkravet genom att slå fast att den sökande ska ha pass när 
ansökan om uppehållstillstånd prövas i migrationsdomstol.  
Migrationsöverdomstolen tar inte upp handläggningen hos Migrationsverket 
och den möjlighet som verket har att utfärda ett främlingspass.   
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 Främlingspass 
 
Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar 
möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket enligt 2 kap.12§  
utlänningsförordningen utfärda ett främlingspass. Verket får utfärda 
främlingspass även i andra fall om det finns särskilda skäl. Enligt motiven  
till bestämmelsen (se regeringens förordningsmotiv 1989:3 s. 11 och 27)   
 kan även andra personer än skyddsbehövande vara förhindrade att skaffa 
hemlandspass. För att en sådan handling ska utfärdas förutsätts enligt motiven 
att utlänningen har viss anknytning till Sverige, i allmänhet genom att ha 
uppehållstillstånd. Bedömningen av om det finns en sådan anknytning hit 
görs normalt i anslutning till prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd 
på grund av anknytning. Om Migrationsverket bedömer anknytningen som 
tillståndsgrundande är även kravet på ”viss anknytning till Sverige” uppfyllt 
och främlingspass får då utfärdas. 
 
Enligt 2 kap. 15 § utlänningsförordningen ges en ansökan om främlingspass 
in till Migrationsverket eller, om utlänningen inte befinner sig i Sverige,  
till en svensk beskickning eller svenskt konsulat. 
 
Ett främlingspass får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att 
innehavarens identitet inte är styrkt. 
 
Migrationsverkets beslut i fråga om främlingspass kan inte överklagas. 
Migrationsdomstolarna kan därför inte, vid prövning av ett överklagande i 
fråga om uppehållstillstånd, tillgodose passkravet genom att bevilja ett 
främlingspass. Sådan prövning är förbehållen Migrationsverket  
(se t.ex. UM 8296-09). 
 
2.3 Kravet på klarlagd identitet 
 
Ett giltigt pass är det normala sättet för en utlänning att göra sin identitet 
tillräckligt klarlagd, även om innehavet av ett sådant inte nödvändigtvis är 
tillräckligt i bevishänseende. 
 
Den omständigheten att det absoluta passkravet enligt svensk utlännings-
lagstiftning endast gäller då fråga är om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd  
kan inte betyda att kraven på klarlagd identitet som princip skulle vara lägre  
då ett permanent uppehållstillstånd övervägs. Sakliga skäl talar snarare i 
motsatt riktning. Vid ansökningar gjorda utanför Sverige krävs ändå ett pass 
för att kunna resa hit. Däremot kan det vid ansökningar gjorda efter inresan 
finnas bestående verkställighetshinder som gör att permanent uppehållstillstånd 
måste kunna beviljas trots att utlänningen inte har pass, och kanske inte heller 
en styrkt identitet. Passkravet lägger därmed inte hinder i vägen för detta. När 
det gäller ansökningar gjorda före inresan eller i övriga fall där det inte finns 
verkställighetshinder, finns inga sakliga skäl att göra skillnad mellan 
tidsbegränsade och permanenta tillstånd när det gäller kravet på klarlagd 
identitet. Däremot kan kraven skifta beroende på vilken tillståndsgrund som 
åberopas. 
 



Två av de ovan nämnda domarna gäller personer som är medborgare i 
Somalia (UM 8296-09 och 1014-09). Somaliska passhandlingar är enligt 
SIVFS 1997:14 inte giltiga i Sverige. Utlänningsförordningen stadgar inte 
något undantag från passkravet i en sådan situation. Några sakliga skäl finns 
inte heller för att i en sådan situation frångå kravet på klarlagd identitet. 
Identiteten får då klarläggas på annat sätt än enbart genom att förete  
ett pass och principen om fri bevisföring och bevisvärdering ska då 
tillämpas. 
 
2.4 Klarlagd identitet - ett självständigt krav 
 
2.4.1 Allmänt 
 
Inledningsvis kan konstateras att det ofta inte är möjligt att ens bedöma 
åberopade grundläggande skäl för en ansökan utan att veta vem den sökande 
är. Åberopade individuella asylskäl är inte möjliga att kontrollera utan att 
veta vem individen är, åberopad anknytning genom äktenskap kan inte 
bedömas utan att kontrollera vem som är gift vem osv. Detta berörs inte 
närmare här. 
 
Kravet på en klarlagd identitet utgår från andra mer övergripande intressen 
som gör kravet självständigt, på motsvarande sätt som passkravet, i 
förhållande till prövningen i övrigt av det enskilda utlänningsärendet. 
 
2.4.2 Statens rättigheter och skyldigheter 
 
Utlänningslagstiftningen behandlar inte enbart enskildas rättigheter. Den 
utgår istället främst från statens rättighet att bestämma vilka utlänningar 
som  ska tillåtas att vistas inom territoriet och vilka skyldigheter de har. 
Utlänningar ska ha pass och uppehållstillstånd och i övrigt uppfylla 
kriterier för inresa och vistelse i Sverige. I konventioner och andra 
internationella överenskommelser förbinder sig staterna att tillåta vistelse 
för vissa utlänningar, i andra förbinder sig staterna att förhindra inresa och 
vistelse för vissa utlänningar. Dessa överenskommelser utgår från att det 
går att identifiera utlänningen.  

 

I art. 5.1.a och 7.2 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage 
för personer (Gränskodexen) ställs krav på innehav av resehandlingar och 
kontroll av identitet. Europadomstolen  framhåller också i merparten av 
målen där utvisningsfrågor berörs staternas rättigheter och skyldigheter att 
kontrollera utlänningars inresa och vistelse på territoriet. Enligt 
internationell rätt har varje stat en rätt, och ibland en skyldighet, att 
kontrollera inflyttningen av utlänningar och deras bosättning i landet.  

 

För att kunna utöva denna rätt och iaktta skyldigheterna att ha kontroll över 
utlänningars inresa och vistelse, krävs det att dessa har en klarlagd 
identitet.  
  



Utöver reglerna om krav på pass, visering och uppehållstillstånd belyses 
dessa frågor i utlänningslagen av bl.a. reglerna om vandelsprövning i 
tillståndsärenden och uteslutandegrunderna i asylärenden. Någon kontroll av 
vandel och uteslutandegrunder är inte möjlig att göra utan att veta vem den 
sökande är. 

Det faktum att dessa inskränkningar rör ett förhållandevis litet antal av de 
utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd ändrar inte det förhållandet 
att en identitetskontroll måste göras av samtliga. 

2.4.3 Kontroll av andra diskvalificerande omständigheter 

Det finns fall där det i och för sig är möjligt att bedöma åberopade 
grundläggande skäl för en ansökan utan att veta vem den sökande är. 
Däremot är det ofta omöjligt att kontrollera om det finns diskvalificerande 
omständigheter som t.ex. månggifte om inte den sökandes identitet är känd. 
Motsvarande gäller i fråga om kontroll av vissa kriterier, som t.ex. att fråga 
är om ett barn som är ogift. I olika sammanhang är även sökandens ålder av 
avgörande betydelse och åldern är en del av identiteten. 
Åldersundersökningar kan inte ge annat än en ganska grov fingervisning om 
en persons ålder.  

Utan en klarlagd identitet är det oftast inte heller möjligt att kontrollera om 
det finns uteslutandegrunder i asylärenden.  

2.4.5 Bedömning av vissa formella krav 

Omyndiga barn ska företrädas av en legal ställföreträdare i ärenden om 
uppehållstillstånd. Detta framgår av ett antal  avgöranden av 
Migrationsöverdomstolen, se bl.a. UM 6595-08. Enligt dessa avgöranden 
ska ställföreträdarskapet styrkas/visas. Ställföreträdare är normalt barnets 
vårdnadshavare. Det förekommer även särskilt förordnade förmyndare och 
vårdnadshavare samt, i bl.a. Sverige, institutet god man. I frågor om 
vårdnad och förmynderskap tillämpas för barn som inte är bosatta i Sverige 
den rättsordning som gäller i det land där barnet har sin hemvist. Ansökan 
ska avvisas om barnet inte företräds av en ställföreträdare som styrkt sin 
behörighet. Sådan behörighet kan svårligen styrkas utan att identiteten är 
fastställd för såväl barn som den företrädare som uppgivits. 
 
2.4.6 Bedömning av framtida ärenden 

En klarlagd identitet är oftast även nödvändig vid bedömningen av släkt- 
och familjeband i eventuella senare familjeåterföreningsärenden. Värdet av 
framlagd bevisning om t.ex. ingånget äktenskap är avhängigt att paret 
förmått styrka sina identiteter. För att kunna beviljas svenskt medborgarskap 
måste identiteten vara styrkt. 
 
 
2.5 Beviskrav när det gäller identitet 
 
Som framgår ovan är kravet på klarlagd identitet ett självständigt krav. 
Beskrivning av beviskrav rörande identitet finns i svensk lagstiftning i lagen 
om svenskt medborgarskap, utlänningslagen och utlänningsförordningen.  



 
Av 11 § lagen om svenskt medborgarskap framgår att det normala 
beviskravet är att identiteten ska vara styrkt. 12 § innehåller en 
bevislättnadsregel som anger att det i vissa fall räcker att den sökande gjort 
sin identitet sannolik. Av 10 kap. 1 § första stycket utlänningslagen framgår 
att den som inte gjort sin identitet sannolik under vissa förutsättningar får 
tas i förvar. I 2 kap. 13 § andra stycket utlänningsförordningen anges att 
främlingspass får förses med en anteckning om att innehavarens identitet 
inte är styrkt. 
 
I förarbeten och lagkommentarer (Wikrén/Sandesjö, 8 uppl. 
”Kommentaren”) framgår bl.a. följande. 
 
”Givetvis ställs krav på att sökanden kan styrka sin identitet” 
(Kommentaren till 5:3 a § s. 190).  
 
”Om sökandens identitet inte kan klarläggas vid prövningen av en ansökan 
efter inresan, bör ansökan i regel avslås, när utlänningen inte har rätt till 
skydd här (prop. 1999/2000:43 s. 59). … I sammanhanget bör erinras om att 
en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd enligt huvudregeln från 
hemlandet eller något annat land, normalt måste uppvisa ett hemlandspass 
och därmed styrka sin identitet för att ansökan skall kunna beviljas” 
(Kommentaren till 5:18 s. 236). 
 
”En annan omständighet som kan föreligga när en ansökan prövas efter 
inresan men knappast när prövningen görs före inresan är att sökandens 
identitet är oklar. Regeringen har i prop. 1997/98:36 (s. 14) anfört att en lika 
självklar som viktig utgångspunkt är att asylsökandes identitet i så stor 
utsträckning som möjligt skall klarläggas innan uppehållstillstånd beviljas. 
Regeringen anser att detsamma måste gälla när grunden för ansökan om 
uppehållstillstånd är annan än skyddsbehov. Om identiteten inte kan  
klarläggas, bör ansökan i regel avslås, när utlänningen inte har rätt till skydd 
här.  
 
Förhållandena kan dock undantagsvis vara sådana att det på grund av 
utlänningens anknytning till någon i Sverige inte skäligen kan krävas att 
sökanden skall återvända till något annat land för att ge in ansökan därifrån, 
trots att sökanden inte kunnat styrka sin identitet på ett tillfredsställande 
sätt” (prop. 1999/2000:43 s. 58 – 59 under rubriken ”Uppehållstillstånd  
efter inresa”). 
 
Dessa uttalanden visar att kravet på styrkt identitet inte kan frångås vid 
ansökningar om uppehållstillstånd som gjorts före inresan. Vid ansökningar  
som gjorts efter inresan finns utrymme för bevislättnad för skydds-
behövande och i fall där det annars inte är rimligt att den sökande tvingas 
lämna Sverige. För s.k. kvotflyktingar gäller dock en särskild 
handläggningsordning. 
 
 
 



Enligt art. 10 i barnkonventionen ska familjeåterföreningsärenden som rör 
barn handläggas positivt, humant och snabbt. I prop. 1996/97:25 s. 265 sägs 
angående barn att den omständigheten att identitetshandlingar med bevis-
värde inte kan förebringas, inte får omöjliggöra familjeåterförening i Sverige. 
”Myndigheterna måste i dessa fall göra stora ansträngningar att med olika 
metoder och kontakter som kan stå till buds i det enskilda fallet skaffa fram 
underlag”. Dessa uttalanden säger inget om beviskraven, men erinrar om det 
särskilda ansvar för utredningen som myndigheterna har när barn berörs. 
Uttalandet uppställer således inte någon bevislättnadsregel. 
 
2.6 Bevisprövning 
 
I svensk rätt gäller principen om fri bevisföring, vilket innebär att det är 
tillåtet att ta upp alla former av bevis vid en rättslig prövning. Denna princip 
skiljer sig från den som gäller inom t.ex. anglosaxisk rätt där bevisning kan 
underkännas helt och hållet om bevisningen inte erhållits på ett korrekt 
legalt sätt (den legala bevisföringsprincipen). Med fri bevisföring menas att 
det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får 
användas för att utleta sanningen. En part har alltså rätt att åberopa all form 
av bevisning, även DNA-analys, foton och muntlig bevisning, som kan 
åstadkommas för att bevisa ett rättsligt förhållande. Enbart bevis som 
uppenbart saknar relevans för saken eller som helt saknar bevisvärde får 
avvisas. 
 
Även bevisvärderingen är fri. Det finns inte några legala regler om hur 
värderingen av bevis ska ske. Någon särskild metod är inte föreskriven i lag 
och lagen säger inte heller något om hur olika bevismedel förhåller sig till 
varandra i fråga om t.ex. värde och tyngd. En bevisvärdering måste vila på 
rationell grund och inte på subjektiv övertygelse.  
 
Sammanfattningsvis gäller alltså i fråga om klarläggande av identitet att  
det inte kan finnas någon bestämd regel angående vad som ska godtas som 
bevisning. All bevisning ska beaktas. Handlingar som bedöms ha lågt 
bevisvärde har ändå något bevisvärde. Tillsammans med andra handlingar 
och övrig information kan identiteten anses styrkt eller sannolik. Även 
frånvaron av indikationer på att lämnade uppgifter om identiteten skulle 
vara felaktiga ingår i bedömningen. Sådana indikationer kan vara såväl 
individuella som mer generella beroende på ärendeslag och på i vad mån  
det kan finnas incitament att lämna felaktiga identitetsuppgifter. 
 
Migrationsöverdomstolens avgöranden om passkravet säger alltså inte att 
innehav av pass är ett nödvändigt krav för att identiteten ska anses klarlagd. 
Avgörandena säger inte heller att identiteten nödvändigtvis är klarlagd 
genom passinnehavet. 
 
 
3. Rättschefens bedömning 
 
Utifrån denna genomgång av regler och rättspraxis beslutas följande 
instruktioner för handläggning och bedömning av ärenden om 
uppehållstillstånd mm. 



3.1 Passkravet 
 
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas en person som saknar 
giltig passhandling. En ansökan om uppehållstillstånd som gjorts före 
inresan kan endast beviljas om utlänningen har ett giltigt pass eller senast 
samtidigt beviljas ett främlingspass. Efter inresan kan permanent 
uppehållstillstånd beviljas trots att utlänningen saknar pass om övriga 
kriterier är uppfyllda, vilket inbegriper en tillräckligt klarlagd identitet. 
 
Främlingspass får utfärdas för en sökande som inte kan skaffa något annat 
giltigt pass. Detta förutsätter att den sökande på annat sätt tillräckligt 
klarlägger sin identitet, enligt de beviskrav som gäller enligt nedan, och i 
övrigt uppfyller kriterierna för ett uppehållstillstånd. Genom det utfärdade 
främlingspasset uppfylls kraven på pass för inresa och, i förekommande fall, 
vistelse i Sverige. Med de beviskrav som fastställs i detta ställningstagande 
blir det inte aktuellt att utfärda ett främlingspass med anteckning om ej 
styrkt identitet enligt 2 kap. 13 § andra stycket utlänningsförordningen för 
en utlänning som inte befinner sig i Sverige när ansökan om 
uppehållstillstånd prövas. Främlingspass beviljas inte en utlänning som 
befinner sig i sitt hemland. 
 
För s.k. kvotflyktingar gäller dock en särskild handläggningsordning. För 
dessa utfärdas provisoriska främlingspass och i dessa kan anteckning om ej 
styrkt identitet göras även vid prövning före inresan. 
 
3.2 Kravet på klarlagd identitet 
 
Normalt beviskrav 
 
Utifrån det som stadgas i lagtext samt uttalas i förarbeten och 
lagkommentar, se under 2.4, kan slås fast att det normala beviskravet är 
styrkt/visad i fråga om identitet. En bevislättnadsregel, med innebörden att 
identiteten ska göras sannolik, finns för skyddsbehövande och i vissa andra 
fall vid prövning efter inresan samt för kvotflyktingar. Det normala 
beviskravet i anknytningsärenden är således att den sökande ska styrka sin 
identitet. 
 
Bevislättnadsregler 
 
För att få tillgodoräkna sig en bevislättnadsregel krävs att utlänningen inte 
bedöms kunna ta fram mer bevisning eller att det inte är rimligt att kräva 
det. Detta innebär att varje sökande först måste göra allt som är möjligt och 
rimligt för att styrka sin identitet. Först när detta har gjorts kan en 
bevislättnadsregel komma till tillämpning. För asylsökande ska särskilt 
beaktas att det inte är rimligt att kräva kontakter med hemlandsmyndigheter 
för att styrka identiteten. 
 
Asylsökande 
 
I asylärenden krävs att den sökande gjort sin identitet sannolik  
(jfr. MIG 2007:12). 



 
Kvotflyktingar 
 
För dessa gäller motsvarande krav som för asylsökande; dvs. utlänningen 
måste ha gjort sin identitet sannolik.  
 
5 kap. 18 § andra stycket 5 utlänningslagen 
 
Omständigheterna i ett anknytningsärende kan vara sådana att, oaktat att 
sökandens identitet inte är styrkt, det inte rimligen kan krävas att sökanden 
återvänder för att utanför Sverige lämna in sin ansökan om 
uppehållstillstånd. Detta är en sådan undantagssituation där det kan vara 
tillräckligt att sökanden gjort sin identitet sannolik (jfr. prop. 1999/2000:43 
s. 58 – 59).  
 
För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas efter inresan är dock 
utgångspunkten att samtliga kriterier för uppehållstillstånd, även styrkt 
identitet, ska vara uppfyllda och att det dessutom finns tillkommande 
omständigheter av den art som avses i 5 kap. 18 § andra stycket 5. Detta 
framgår av rättschefens vägledande beslut den 8 januari 2009 med 
kommentar samt Migrationsöverdomstolens avgöranden den 28 januari 
2009 och kommentar till dessa. Undantagsvis kan dock situationen vara 
sådan att det, trots att identiteten inte är styrkt, vore orimligt att kräva att 
utlänningen lämnar Sverige. Uttalandena i ovan nämnd proposition ger ett 
visst, om än begränsat, utrymme för att anse det tillräckligt att den sökande 
gör sin identitet sannolik när det finns udda och ömmande omständigheter. 
 
Synnerligen ömmande omständigheter – 5 kap. 6 § utlänningslagen 
 
Lagrummet reglerar sådana undantagssituationer där det på grund av 
utlänningens situation vore orimligt att avslå ansökan. I analogi med vad 
som ovan sägs angående 5 kap. 18 § är det då tillräckligt att den sökande 
gjort sin identitet sannolik. Det kan dock finnas undantagssituationer då 
uppehållstillstånd kan beviljas trots att utlänningens identitet inte gjorts 
sannolik. Det ska då vara frågan om sådana svåra sjukdomstillstånd att 
bestående hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut bedöms finnas.  
 
Verkställighetshinder – 12 kap. 18 § utlänningslagen 
 
Vid hinder mot verkställighet på grund av skyddsbehov (p.1) gäller 
motsvarande krav som i asylärenden; dvs. att utlänningen måste ha  
gjort sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas.  
 
Även i fall där mottagarlandet inte tar emot utlänningen (p. 2) måste 
utlänningen göra sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska beviljas.  
 
I fall då utlänningen är så sjuk att verkställigheten inte går att genomföra 
(p.3) är utgångspunkten att utlänningen ska ha gjorts sin identitet sannolik 
för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Vid sådana svåra sjukdoms- 
tillstånd att en verkställighet av ett utvisningsbeslut vore orimligt, kan dock 
uppehållstillstånd beviljas trots att identiteten inte gjorts sannolik. 



 
När det i det enskilda fallet av annan särskild anledning framstår som 
orimligt att verkställa beslutet (p. 3) kan det i analogi med vad som ovan 
sägs rörande 5 kap. 18 § (jfr. även rättschefens vägledande beslut den 30 
oktober 2008 med kommentar) vara tillräckligt att identiteten gjorts 
sannolik. 
 
I sammanhanget bör noteras att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund 
av tillfälligt verkställighetshinder förutsätter att utlänningen har ett giltigt 
pass.  
 
Möjligheten att besluta om inhibition ska beaktas i fall där verkställighet 
inte bedöms kunna ske men där uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund 
av att identiteten inte är klarlagd eller, vid tillfälligt hinder, pass saknas. 
 
 
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef 
efter föredragning av verksjuristen Rigmor Långström.  
 
 
 
 
Mikael Ribbenvik 
Rättschef 


