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Målet M.Z.A. mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) 
(1 bilaga) 
 

CAT har prövat rubricerat mål i sak och i beslut fattat den 22 maj 2012 funnit att det inte skulle 

innebära en kränkning av artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning att utvisa klaganden till Azerbajdzjan. Beslutet, som är 

offentligt, bifogas. Det bör observeras att kommittén valt att inte offentliggöra klagandens namn. 

 

Bakgrunden till målet var i korthet följande. Klaganden är en man född och medborgare i 

Azerbajdzjan. Klaganden ansökte om asyl och uppehållstillstånd i Sverige, men fick avslag på sin 

ansökan. Utlänningsnämnden avslog hans överklagande i april 2004. Efter att utvisningsbeslutet 

preskriberats 2009 ansökte klaganden på nytt om asyl och uppehållstillstånd. Migrationsverket 

avslog hans ansökan och Migrationsdomstolen avslog klagandens överklagande i januari 2010. 

Migrationsöverdomstolen beslutade i april 2010 att inte meddela prövningstillstånd. Klaganden 

ingav i juni 2010 ett klagomål till CAT och gjorde gällande att han riskerade att utsättas för arre-

stering, kvarhållande och tortyr vid ett återsändande till Azerbajdzjan och att verkställighet at 

utvisningsbesluten därmed skulle innebär en kränkning av artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr 

och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Till stöd för sitt kla-

gomål anförde klaganden i huvudsak samma omständigheter som inför de svenska myndigheter-

na, dvs. följande. Han var medlem i Azerbaijan National Party (AMIP) och hade på grund av 

detta svårt att få arbete i Azerbajdzjan. Han var en aktiv medlem som bl.a. rekryterade nya med-

lemmar. På grund av sitt medlemskap i AMIP bevakades han av myndigheterna. Han deltog i ett 

antal politiska demonstrationer under perioden 1998-2003. Vid en demonstration 2003 undgick 

han endast arrest på grund av att hans svärfar var åklagare i Baku. Han gömde sig därefter för 

myndigheterna och lämnade landet 2004 med sin fru och dotter och åkte till Dagestan. Han har 

under tiden i Sverige varit politiskt aktiv och blivit medlem i det oppositionella partiet Musavat, 

och är ordförande för en lokalavdelning i Stockholm.   

 

Kommittén noterade i sitt beslut följande. Klaganden har inte inkommit med några bevis för att 

han var eftersökt i Azerbajdzjan för sina politiska aktiviteter såsom en arresteringsorder. Klagan-

den har inte påstått att han har blivit arresterad eller torterad. Klaganden har visserligen varit 

medlem i AMIP och Musavat, som är registrerade politiska partier i Azerbajdzjan men han har 

inte varit i någon ledande position och skulle inte ådra sig något särskilt intresse från de nationella 

myndigheterna om han återvände till Azerbajdzjan. Någon bevisning för att klaganden under sin 
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tid i Sverige varit involverad i sådana aktiviteter som skulle ådra sig de nationella myndigheternas 

intresse vid ett återvändande finns inte heller. Vid en sammantagen bedömning fann CAT att det 

inte fanns någon förutsebar och verklig risk för att klaganden skulle utsättas för tortyr vid ett 

återsändande till Azerbajdzjan.  

 

Målet är nu slutbehandlat av kommittén och kommer att läggas ad acta i Utrikesdepartementet. 

 

 

Rättssakkunnig 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




