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Rättslig styrning 

 

2014-12-19 

 

 RCI 19/2014 

  

Rättsligt ställningstagande 
 

angående  
 
avvisning med omedelbar verkställighet till 
hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen  
 

1. Sammanfattning 
 

Begreppet ”uppenbart” är kärnan till att kunna bedöma huruvida avvisning 

med omedelbar verkställighet kan äga rum. För att en ansökan ska kunna 

bedömas såsom uppenbart ogrundad ska: 

 

- en individuell bedömning i ärendet göras; 

- det stå klart att personen inte riskerar förföljelse eller annan 

skyddsgrundande behandling;  

- bedömning göras om godtagbart myndighetsskydd finns för 

personen; 

 

Som huvudregel förordnas inte offentligt biträde i ärenden om omedelbar 

verkställighet, varför all kommunicering sker direkt med sökande.  

 

 

2.  Bakgrund 
 

Frågan om omedelbar verkställighet av ett avvisningsbeslut är ett undantag 

från huvudregeln att den sökande har rätt att stanna kvar i landet tills att 

ärendet slutligt har avgjorts (8 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716, UtlL)) 

Om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och det är uppenbart att 

uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund får ett beslut 

om avvisning förenas med ett förordnande om att det får verkställas även 

om det inte har vunnit laga kraft. 

 

Detta rättsliga ställningstagande ska ge vägledning för bedömning av under 

vilka förutsättningar Migrationsverket bör förordna om omedelbar 

verkställighet till hemlandet i avvisningsbeslut och i vilka fall avvisning 

med omedelbar verkställighet inte är lämplig.  
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3. Gällande rätt 

Se bilaga.  

 

 

4. Rättschefens bedömning 

 
4.1 Allmänt  

En första utgångspunkt i alla ärenden är att prövningen och bedömningen 

måste ske individuellt. En ytterligare förutsättning för att beslut om 

avvisning med omedelbar verkställighet ska kunna fattas är att detta sker 

inom tre månader från det att personen ansökte om uppehållstillstånd.  Detta 

gäller även om en person är viseringsfri eller har rest in med visering och 

sedermera ansöker om asyl.  

 

Av förarbeten och praxis framgår att rekvisitet uppenbart förutsätter att 

bedömningen är helt klar och inte kräver några ytterligare överväganden.  

Det får vidare inte råda någon tveksamhet om att personen riskerar 

förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling efter återvändande till 

hemlandet. Det ska också stå klart att det inte finns någon annan grund för 

att bevilja uppehållstillstånd. 

 

I de fall den sökande åberopar att det är enskilda personer/aktörer snarare än 

staten som utgör risken för skyddsgrundande behandling, är det avgörande 

om det finns ett godtagbart myndighetsskydd i hemlandet. Det ska göras en 

framåtsyftande bedömning, d.v.s. huruvida den sökande i framtiden kan 

påräkna skydd från myndigheterna mot skyddsgrundande behandling.  

 

Landinformationen är av central betydelse för att göra denna bedömning. 

Det måste framgå klart och tydligt av landinformationen att hemlandet har 

en lagstiftning som ger skydd mot övergrepp av enskilda och att det finns ett 

effektivt rättssystem för utredning, åtal och bestraffning som den sökande 

har tillgång till.  

 

Även om det normalt finns ett generellt myndighetsskydd kan detta vara 

begränsat av individuella skäl, t.ex. på grund av att den sökande tillhör en 

viss etnisk minoritet som inte har tillgång till myndighetsskydd, eller av 

andra skäl som kan hänföras till någon av flyktinggrunderna. Bedömningen 

måste därför vara individuell.  

 

I det fall sökanden har åberopat att förföljelse utgår från staten som sådan, 

inkluderat statliga eller regionala/lokala myndigheter, kan frågan om 

myndighetsskydd inte komma ifråga och då kan det heller inte fattas beslut 

med omedelbar verkställighet.  
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4.2 Situationer då avvisning med omedelbar verkställighet kan bli 
aktuellt 
 

4.2.1 Otillräckliga asylskäl  

När en person vid framläggandet av de faktiska omständigheterna endast 

tagit med uppgifter som saknar betydelse för prövningen av hans eller 

hennes rätt att betraktas som en person som beviljats internationellt skydd 

enligt utlänningslagens regler i 4 kap. 1 – 2 a §§ UtlL kan en ansökan 

bedömas vara uppenbart ogrundad. Det kan t.ex. röra sig om att den sökande 

åberopar ekonomiska eller sociala skäl för ansökan, att den sökande har 

oklar grund för ansökan och att den sökande – trots att han eller hon 

kommer från ett land vari myndighetsskyddet normalt sett får anses vara 

godtagbart – åberopar förföljelse utan att kunna förklara varför han eller hon 

inte kan få myndighetsskydd i hemlandet.  

 

Den som endast åberopar ekonomiska eller sociala skäl för ansökan kan 

avvisas med omedelbar verkställighet även till ett land där det förekommer 

brott mot mänskliga rättigheter givet att de skäl som åberopats i det 

individuella fallet inte utgör skyddsskäl.  

 

Bedömningen ska vara framåtsyftande. Det måste dock göras en individuell 

bedömning om det t.ex. finns personliga omständigheter för den sökande 

som medför att just denna person inte kan erhålla myndighetsskydd.   

 

Särskilt om EU-medborgare 

Om en EU-medborgare ansöker om asyl i en annan EU-stat ska ansökan 

redan initialt behandlas med utgångspunkt att den är uppenbart ogrundad
1
. 

Avvisning med omedelbar verkställighet kan inte ske, eftersom en EU-

medborgare som har ett giltigt identitetskort eller pass enligt 3 a kap. 3 § 

UtlL har rätt att uppehålla sig på annan medlemsstats territorium under tre 

månader från inresan. Ansökan om uppehållstillstånd ska avvisas enligt 5 

kap. 1 b § första stycket 1. UtlL, men det är inte möjligt att fatta beslut om 

att personen ska avvisas.  

 

4.2.2 Osanna eller oriktiga uppgifter i alla väsentliga delar 

Enligt både asylprocedurdirektivet och förarbeten till nuvarande och tidigare 

lagstiftning bör avvisningsbeslut med omedelbar verkställighet kunna fattas 

vid s.k. bedrägliga asylansökningar. Det är fråga om ansökningar där den 

sökande har lämnat uppenbart inkonsekventa och motsägelsefulla uppgifter. 

Detsamma gäller klart falska eller uppenbart osannolika uppgifter som 

motsäger tillräckligt kontrollerad information om ursprungslandet på ett sätt 

som gör att hans eller hennes påstående om rätt att betraktas som en person 

som beviljats internationellt skydd är föga övertygande. Det kan t.ex. röra 

sig om oriktiga uppgifter om sin identitet och hemvist, klart motstridiga 

uppgifter om asylskälen.  

 

                                                 
1
 Se asylprotokollet i Amsterdamfördraget, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/29:SV:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/29:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/29:SV:NOT
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Det måste dock stå klart att utlänningens uppgifter är oriktiga eller osanna i 

alla relevanta delar. Så snart några mer ingående överväganden behöver 

göras om trovärdigheten av de åberopade skälen, bör avvisning med 

omedelbar verkställighet inte tillämpas. I allmänhet är det olämpligt att 

tillämpa 8 kap. 19 § UtlL i s.k. trovärdighetsärenden och bedömningen 

måste ske med stor försiktighet.  

 

4.2.3 Hälsoskäl 

För att omedelbar verkställighet ska komma i fråga måste det också stå klart 

att det inte finns andra skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Det kan t.ex. 

åberopas skäl som är hänförliga till den sökandes hälsotillstånd som kan 

medföra att beslut med omedelbar verkställighet inte blir aktuellt.   

 

Om sökandens hälsotillstånd utgör den huvudsakliga grunden för ansökan 

om uppehållstillstånd torde det endast i situationer av ett mycket allvarligt 

hälsotillstånd komma ifråga att inte förordna om avvisning med omedelbar 

verkställighet. Om det åberopas asylskäl som bedöms som uppenbart 

ogrundade i kombination med hälsoskäl, måste de senare vara mycket 

allvarliga för att ärendet ska bedömas som ett normalt (långt) ärende.  

 

Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande den 1 juli 2014 i mål nr UM 

2282-14 uttalat sig om bevisbördan och beviskraven för att beslut med 

omedelbar verkställighet ska kunna fattas när det åberopas hälsoskäl.  

 

Barn får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna i ärendet är 

särskilt ömmande. För ett barn kan något mindre allvarliga hälsobesvär än 

hos en vuxen medföra att beslut med omedelbar verkställighet inte bör 

komma i fråga. För att avvisning med omedelbar verkställighet ska kunna 

ske måste det också vara uppenbart att bl.a. barnets situation i hemlandet 

och den sammantagna bedömning som ska göras beträffande barn, inte leder 

till att uppehållstillstånd ska beviljas. 

 

4.2.4 Nyfödda barn vars föräldrar har avlägsnandebeslut 

Nyfödda barn till asylsökande föräldrar åberopar oftast inga egna 

skyddsskäl, utan samma skäl som föräldrarnas. Om så är fallet och 

föräldrarnas ärenden har prövats och de har lagakraftvunna 

avlägsnandebeslut till samma land kan beslut om avvisning med omedelbar 

verkställighet fattas också i barnets ärende. Enligt Migrationsöver-

domstolens avgörande MIG 2009 not. 6 (UM 5795-08) krävs dock att båda 

föräldrarna har lagakraftvunna avlägsnandebeslut för att beslut med 

omedelbar verkställighet ska kunna fattas i barnets ärende.  

 

Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet för nyfödda barn kan 

också fattas i de fall det har fattats beslut om omedelbar verkställighet till 

samma land i båda föräldrarnas ärenden och barnet inte åberopar egna 

skyddsskäl.  
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I de ovanstående fallen måste det också vara uppenbart att barnet inte har 

rätt till uppehållstillstånd på annan grund, t.ex. på grund av hälsoskäl. Om 

det krävs mera ingående bedömningar i denna del kan beslut med omedelbar 

verkställighet inte fattas.  

 
4.2.5 Kumulativ diskriminering/trakasserier 

Frågan är om och i så fall när kumulativa (sammantagen) diskriminering 

och trakasserier är att betrakta som så allvarliga att de sammantaget anses 

eventuellt utgöra förföljelse och ansökan därför inte kan anses vara 

uppenbart ogrundad.  Även om varje åtgärd (diskriminering eller 

trakassering) inte kan anses som förföljelse, kan de sammantaget göra att 

ansökan inte längre kan anses som uppenbart ogrundad. Av internationella 

och nationella rättskällor framgår t.ex. att handlingarna måste innebära en 

allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna för att 

kunna anses som förföljelse. Exempel kan vara allvarliga inskränkningar i 

rätten att förtjäna sitt uppehälle eller att utöva sin religion eller då personen 

utesluts från det allmänna undervisningssystemet.  

 

Även vid upprepad diskriminering kan ansökan betraktas som uppenbart 

ogrundad. Generellt sett sker detta om diskrimineringen eller trakasserierna 

är av mindre allvarlig art och av låg intensitet. I bedömningen ska också 

ingå varifrån diskrimineringen/ trakasserierna härrör. Utgår de från enskilda 

aktörer ska det bedömas om den sökande kan påräkna myndighetsskydd, se 

4.1 ovan.  

 

4.3 Handläggning  
4.3.1 Offentligt biträde 

Enligt 18 kap. 1 § UtlL ska offentligt biträde förordnas om det inte måste 

antas att behov av biträde saknas. I ärenden där omedelbar verkställighet 

kan komma i fråga, är utgångspunkten att offentligt biträde inte ska 

förordnas.  

 

Det kan undantagsvis finnas behov av offentligt biträde, t.ex. då ålder, 

psykisk ohälsa eller andra skäl påverkar sökandens förmåga att ta tillvara 

sina rättigheter vid prövningen. Det är viktigt att påpeka att 

uppenbarhetskriteriet kan bedömas vara uppfyllt även i fall då ett offentligt 

biträde förordnas.  

 

4.3.2 Utredning och kommunicering av landmaterial 

Det finns ingen särskild reglering om handläggningen av ärenden där 

omedelbar verkställighet övervägs. Migrationsöverdomstolen har dock i 

MIG 2006:7 uttalat sig om att kraven på rättssäkerhet alltid måste uppfyllas 

och reglerna om förfarandet i bl. a. förvaltningslagen och utlänningslagen 

måste följas. 

 

Eftersom den sökande saknar offentligt biträde blir Migrationsverkets 

utredningsskyldighet utökad. Verket måste aktivt se till att den sökande 

redogör för sina asylskäl och eventuella andra grunder så fullständigt som 

möjligt t.ex. genom att ställa relevanta följdfrågor.  
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Verket ska också uppmana den sökande att ge in relevant bevisning. Den 

sökande bör vidare upplysas om vikten av att hela asylberättelsen lämnas 

eftersom det inte är säkert att han/hon kan få fler tillfällen att komma till 

tals. Landinformation torde inte vara nödvändigt om den enskilde endast 

åberopar omständigheter som inte utgör grund för skydd. Den 

landinformation som verket avser använda sig av bör läsas upp för den 

sökande vid den muntliga utredningen och han/hon ska upplysas om 

möjligheten att själv inhämta information på verkets hemsida. I det fall 

verket anser att det finns en presumtion för myndighetsskydd i hemlandet, 

ska den sökande upplysas om detta så att han/hon får möjlighet att 

motbevisa presumtionen. Det är av stor vikt att all kommunicering av 

landmaterial m.m. dokumenteras i protokollet som ska läsas upp för den 

sökande.  

 

Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef 

efter föredragning av verksjuristen Lolita Eriksson. Detta ställningstagande 

ersätter RCI 03/2012, som härmed upphävs.  

 

 

 

Fredrik Beijer 

Rättschef 
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    Bilaga till RCI 19/2014 
 

3. Gällande rätt 
 
3.1 Allmänt om 8 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716)  

Enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (UtlL) får ett beslut om avvisning förenas 

med ett förordnande om att det får verkställas även om det inte har vunnit 

laga kraft. Det ska då vara uppenbart att det inte finns grund för asyl och att 

det är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan 

grund t.ex. anknytning eller synnerligen ömmande omständigheter.  

 

Eftersom det rör sig om avvisning kan bestämmelsen inte tillämpas om 

beslut fattas mer än tre månader efter asylansökan.  

 
3.2 Asylprocedurdirektivet och annan internationell rätt 

I internationell rätt har diskuterats problemet med missbruk av asylrätten. 

UNHCR har antagit rekommendationer som definierar uppenbart ogrundade 

eller vilseledande ansökningar som ansökningar som är uppenbart 

bedrägliga eller saknar anknytning till kriterier för asylrätt. I handboken 

(punkt 192) anges att den asylsökande ska få stanna kvar i landet i avvaktan 

på beslut och överklagande, om det inte har fastslagits att ansökan 

uppenbarligen är ett missbruk av asylrätten 
2
. 

 

Enligt artikel 23.4 i EU:s asylprocedurdirektiv från år 2005
3
 får 

medlemsstaterna ha ett prioriterat eller påskyndat förfarande i vissa fall. En 

sådan situation är om sökanden endast åberopar skäl som saknar betydelse 

eller har mycket liten betydelse för bedömningen av flyktingstatus (art. 23.4 

a). Ett annat fall är om det klart framgår att sökanden inte har rätt att 

betraktas som flykting eller rätt till flyktingstatus enligt EU:s 

skyddsgrundsdirektiv
4
 (art 23.4 b).  I det omarbetade asylprocedurdirektivet 

från år 2013
5
 får medlemsstaterna har ett påskyndat förfarande om sökanden 

endast åberopar skäl som saknar betydelse eller har mycket liten betydelse 

för bedömningen av rätten till internationellt skydd (art. 31.8 a). Med detta 

avses flyktingstatus och status som subsidiärt (alternativt) 

skyddsbehövande.  

 

                                                 
2
 Se närmare redogörelsen i Wikrén/Sandesjö: Utlänningslagen med kommentarer, nionde 

uppl. s. 398 ff.  
3
 Rådets direktiv 2005/85/EG om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla 

internationellt skydd. 
4
 Rådets direktiv 2011/95/EU om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för 

flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning).   

 
5
 Rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla 

internationellt skydd resp. direktiv (omarbetning). Direktivet är ännu inte genomfört i 

svensk rätt med undantag av 5 kap. 1 b § första stycket 1. UtlL.  
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Om den sökande kommer från ett säkert ursprungsland enligt artiklarna  29-

31 i 2005 års asylprocedurdirektiv kan en asylansökan anses som ogrundad. 

Den får då enligt artikel 23.4 c) behandlas som ett prioriterat eller påskyndat 

förfarande. Motsvarande reglering finns i art. 31.8 b) och art 36-37 i 2013 

års asylprocedurdirektiv. 

 

Enligt de bägge asylprocedurdirektiven får medlemsstaterna endast anse en 

ansökan som ogrundad om den beslutande myndigheten har konstaterat att 

sökanden inte har rätt till (flyktingstatus) internationellt skydd (art. 28.1 

resp. 32.1). Enligt artikel 28.2 resp. 32.2 får medlemsstaterna vid ogrundade 

ansökningar och som enligt art. 23.4 c) i) resp. 31.8 kan påskyndas, anse en 

ansökan som uppenbart  ogrundad om den definieras så i nationell 

lagstiftning.  

 

I bilaga II  resp. I till de bägge asylprocedurdirektiven  finns en definition av 

ett s.k. säkert ursprungsland:   

- det får inte förekomma förföljelse, tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning  och inte heller hot på grund av urskillningslöst 

våld vid internationell eller inre väpnad konflikt 

- landet ska ha en adekvat lagstiftning och denna ska tillämpas  

- landet ska iaktta de rättigheter och friheter som nämns i 

Europakonventionen, den internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter (ICCPR) och/eller tortyrkonventionen (CAT), 

särskilt de rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 

15.2 i Europakonventionen 

- landet ska iaktta principen om non-refoulement enligt 

Genèvekonventionen 

- landet ska tillhandahålla ett system med effektiva rättsmedel mot 

överträdelser av dessa rättigheter och friheter 

  

Sverige tillämpar i och för sig inte direktivets procedurer för att fastställa 

säkra ursprungsländer, men definitionen av ett säkert ursprungsland kan 

tjäna som viss vägledning avseende ett lands tillgång till lagstiftning och 

rättsmedel och därmed påverka frågan om huruvida en asylansökan kan 

anses som ogrundad. Enligt uttalanden från Europakommissionen bör man 

kunna hämta ledning från andelen beviljade uppehållstillstånd för sökande 

från ett visst land. EASO anser att om denna andel stadigt understiger tio 

procent under flera år i rad bör landet kunna anses som ett säkert 

ursprungsland.  

 

Medlemsstaterna får också enligt t.ex. artikel 23.4 d), f) och g) ha ett 

påskyndat förfarande vid vissa typer av vilseledande uppgifter.  

 

 
3.3 Uttalanden i förarbetena m.m.  

8 kap. 19 § första stycket UtlL hade motsvarighet i 1989 års utlänningslag. I 

förarbetena till denna lag (prop. 1988/89:86 s. 123 f.) uttalades bl.a. följande 

om förutsättningarna för att förordna om avvisning med omedelbar 

verkställighet.  
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Omedelbar verkställighet bör till en början kunna ske om varje risk för 

förföljelse framstår som utesluten i hemlandet. Så anses vara fallet i fråga 

om länder där man med säkerhet kan säga att brott mot mänskliga 

rättigheter eller annan förföljelse inte förekommer. Ibland kan det 

visserligen inte uteslutas att vissa personer i ett land utsätts för förföljelse 

men det kan inte anses föreligga någon risk för den asylsökande.  

 

Den som uppenbart inte har rätt till asyl och som inte heller av exempelvis 

humanitära skäl har någon möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige torde 

ha gjort en asylansökan som antingen är bedräglig eller saknar anknytning 

till asylrätt. Uppenbarhetsrekvisitet förutsätter att bedömningen är helt klar 

och inte har kunnat nås först efter ingående bedömningar.  

 

I förarbetena uttalades även följande angående när en ansökan kan anses 

uppenbart ogrundad (s. 198).  

Förordnande om omedelbar verkställighet får meddelas endast när det är 

uppenbart att grund för asyl inte föreligger. När sökanden åberopar asylskäl  

måste det därför vara helt klart att utlänningen inte genom att avlägsnas från 

Sverige kan komma att bli utsatt för förföljelse, trakasserier eller tvingas 

delta i krig. Det måste alltid göras en bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet.  

 

Beträffande möjligheterna till omedelbar verkställighet vid osanna uppgifter 

uttalades följande.  Ett fall när det är uppenbart att en asylansökan skall 

avslås kan vara att det står klart att utlänningens uppgifter är osanna i alla 

väsentliga delar. Så snart några mer ingående överväganden behöver göras 

om tilltron till sådana uppgifter som kan vara asylgrundande är det 

emellertid uteslutet att förordna att avvisningsbeslutet får verkställas direkt. 

Uppenbarhetsrekvisitet kan inte anses uppfyllt om det råder någon tvekan 

om antingen huruvida utlänningens uppgifter kan medföra rätt till asyl eller 

huruvida uppgifterna är trovärdiga (ibid).   

 

Avseende rekvisitet att det – bortsett från frågan om asyl – även måste vara 

uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas av någon annan anledning, 

poängterade regeringen särskilt att uppehållstillstånd grundat på anknytning 

som regel inte får beviljas om ansökan görs vid eller efter ankomsten till 

Sverige (s. 199). 

 

I samband med att 2005 års asylprocedurdirektiv skulle genomföras i 

Sverige anförde regeringen bl.a. (prop. 2009/10:31 s. 174 ff) att möjligheten 

för Migrationsverket att förordna att verkets beslut om avvisning får 

verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om det är uppenbart att 

det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas 

på någon annan grund, bör finnas kvar. Den ansågs inte strida mot artikel 7 i 

asylprocedurdirektivet eftersom rätten att stanna kvar i medlemsstaten när 

ansökan prövas endast gäller under prövningen i första instans.  
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3.4 Praxis  

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2006:7 uttalat sig angående 

uppenbarhetsrekvisitet. Migrationsöverdomstolen anförde bl.a. följande. 

Rekvisitet ”uppenbart” innebär att det ska vara fråga om en klar bedömning 

rörande rätten till uppehållstillstånd som kan göras utan några mer ingående 

överväganden. I rekvisitet ”uppenbart” ligger även att bedömningen inte får 

vara alltför schablonartad och t.ex. baseras på enbart det förhållandet att 

sökanden tillhör en viss nationalitet för vilkas medlemmar asyl normalt inte 

beviljas. Prövningen av om det uppenbart saknas skäl för uppehållstillstånd 

måste alltid grundas på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid 

tveksamhet måste utlänningens intresse väga över.  

 

Domstolen uttalade sig även angående handläggningen hos underinstanserna 

och anförde bl.a. följande. Alla ärenden – även de av enklare beskaffenhet – 

måste hanteras enligt förvaltningslagen, utlänningslagen, sekretesslagen och 

andra gällande lagar som innehåller bestämmelser om förfarandet. De krav 

på kommunikation och utredning som följer av nämnda lagar måste, oavsett 

hur verket väljer organisera sin verksamhet, alltid följas.  

 

Migrationsöverdomstolen ansåg i rättsfallet att Migrationsverket inte följt 

kraven på kommunikation och utredningsskyldighet. Domstolen anförde 

bl.a. att sökanden kunde t.ex. genom att ett sammandrag av relevanta delar i 

materialet lästes upp för honom ha fått möjlighet att kommentera delar av 

landrapporten redan under den muntliga handläggningen. Han borde också – 

eftersom han saknade offentligt biträde – ha upplysts om möjligheten att 

själv inhämta ytterligare landinformation på verkets hemsida.  

 

Att Migrationsverket har rätt att besluta om förordnanden enligt 8 kap. 6 § 

utlänningslagen innebär således inte att allmänna rättsliga principer rörande 

förfarandet, t.ex. utredningsskyldighet och kommunikation, kan sättas åt 

sidan.  

 

Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet MIG 2010:22 efter att 

Asylprocedurdirektivet trätt i kraft, på nytt behandlat tillämpningen av 

uppenbarhetsrekvisitet. Migrationsöverdomstolen konstaterade först att 

asylprocedurdirektivet inte innebär att Migrationsverkets möjligheter att 

besluta om avvisning med omedelbar verkställighet har beskurits ytterligare. 

Som framgår av MIG 2006:7 innefattar rekvisitet ”uppenbart” att det ska 

vara fråga om en klar bedömning som inte kräver några mer ingående 

överväganden, vare sig beträffande uppgifternas trovärdighet eller om de 

anförda omständigheterna kan medföra rätt till asyl. Det måste också stå 

klart att en utlänning inte riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande 

behandling efter återvändande till hemlandet. Bedömningen av om det är 

uppenbart att det inte finns skäl för asyl eller för uppehållstillstånd på någon 

annan grund ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

I Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juli 2014 i mål nr UM 2282-

14 var det fråga om omedelbar verkställighet där det hade åberopats 

sjukdom. Migrationsöverdomstolen hänvisade till MIG 2010:23 och 
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uttalade att bevisning om ett sjukdomstillstånd kan dokumenteras väl genom 

att den enskilde ger in ett läkarintyg, medan tillgången till behandling eller 

läkemedel kan vara svårt för den enskilde att skaffa fram tillfredsställande 

utredning om. Beviskravet kan då heller inte ställas för högt, utan det räcker 

att den enskilde kan göra sannolikt att behövlig vård/behandling inte finns 

att tillgå i hemlandet. I den mån bevisningen brister får den enskildes 

uppgifter godtas om de framstår som trovärdiga och sannolika. I avsaknad 

av motbevisning från motpartens sida medför detta att den enskilde lyckats 

göra de åberopade omständigheterna sannolika.  

 

I målet var det ostridigt att den sökande led av en livshotande sjukdom. Hon 

hade ingivit handlingar med innebörd att den aktuella sjukdomen inte kunde 

behandlas i hemlandet. Migrationsverket hade inte ifrågasatt handlingarna 

och hade heller inte redovisat någon annan landinformation om tillgången 

till behandling av sjukdomen i hemlandet. Mot bakgrund av bevisbördan 

och beviskravet fann Migrationsöverdomstolen att det inte kunde anses ha 

varit uppenbart att det inte fanns skäl att bevilja uppehållstillstånd. 

Migrationsverket borde därför inte ha fattat beslut om omedelbar 

verkställighet.  

 

I ett avgörande den 7 november 2014 i mål nr UM 1546-13 fann MiÖD att 

det inte var möjligt att avvisa en viseringsfri person som under denna tid 

hade ansökt om uppehållstillstånd för besök. I en kommentar till domen 

bedömer Migrationsverket att det däremot fortfarande är möjligt att avvisa 

en viseringsfri person under den tiden ansöker om bosättning, t.ex. asyl. 

Avsikten med vistelsen har då alltså varit något annat än en tidsbegränsad 

vistelse.  

 

 

 
3.5 Kumulativ diskriminering/trakasserier 

3.5.1 Internationell rätt och förarbeten till UtlL 

Av UNHCR:s handbok (punkt 54 f) framgår bl.a. följande avseende vad 

som är att bedöma som diskriminering. Att skilda grupper behandlas olika 

förekommer i större eller mindre utsträckning i många samhällen. Personer 

som till följd av sådana skillnader får en mindre gynnsam behandling 

behöver inte nödvändigtvis vara offer för förföljelse. Det är endast under 

vissa omständigheter som diskriminerande åtgärder innebär förföljelse. 

Detta kan vara fallet om en person utsätts för diskriminerande åtgärder som 

är av avsevärt menlig natur, t.ex. allvarliga inskränkningar i rätten att 

förtjäna sitt uppehälle eller att utöva sin religion eller då personen utesluts 

från det allmänna undervisningssystemet.  

 

I artikel 9 i skyddsgrundsdirektivet definieras förföljelse som handlingar 

som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller p.g.a. upprepning för att 

innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. Detta gäller särskilt rätten till liv, förbudet mot tortyr, slaveri 

och inget brott utan lag. Det kan även röra sig om ackumulation av olika 
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åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga rättigheterna som 

är tillräckligt allvarliga för att på liknande sätt påverka en individ. 

Av förarbetena till utlänningslagen framgår att allvarliga trakasserier och 

andra inskränkande åtgärder kan också bedömas som förföljelse, om de är 

av tillräckligt allvarlig karaktär. Ett enstaka eller kortvarigt frihetsberövande 

ska normalt inte anses utgöra förföljelse utan det krävs ytterligare 

omständigheter, t.ex. att frihetsberövandet är ett led i en rad upprepade 

trakasserier eller att misshandel förekommit i samband med 

frihetsberövandet som en i raden av trakasserier. Vidare framgår att en 

kombination av olika trakasserier och inskränkande åtgärder i vissa fall kan 

anses som förföljelse även om varje åtgärd var för sig inte gör det.
6
 

 

3.5.2  Praxis 

MIG 2008:21 gällde en statslös kurd från Syrien, tillhörande gruppen 

maktoumeen och frågan var om denna grupp maktoumeenerna utsattes för 

en sådan kumulativ diskriminering som var att betrakta som förföljelse. 

Maktoumeenerna saknar en rad grundläggande rättigheter som syriska 

medborgare inklusive flertalet kurder har, såsom rätt att registrera sig i 

landet och utfå ID-kort, att resa utomlands, tillstånd att arbeta, rätt att äga 

fast egendom, fordon eller näringsverksamhet. Migrationsöverdomstolen 

fann att den diskriminering – avsaknaden av en mängd fundamentala 

rättigheter – som maktoumeener otvivelaktigt utsätts för inte innebär att de 

enbart på denna grund riskerar så allvarliga inskränkningar i sina rättigheter 

att de vid ett återsändande kan riskera förföljelse i utlänningslagens mening. 

En individuell bedömning av åberopade skyddsskäl måste därför göras. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Prop. 2005/06:6 s.10 med hänvisningar till tidigare förarbeten.   


