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Sammanfattning  
Efter mångåriga diskussioner med krav på en mer rättssäker asylprocess med större öppenhet 

och skyndsammare handläggning infördes en ny instans och processordning i 

utlänningsärenden samt en ny utlänningslag i Sverige den 31 mars 2006. I den nya reformen 

gjordes asylprocessen i överklagandeledet om till en tvåpartsprocess med muntlig förhandling 

i migrationsdomstolen. Den nya reformen har dock fått kritik i medierna där det påtalats att 

personer med likartade skäl fått olika bedömningar i migrationsdomstolarna. En granskning 

har därför i denna uppsats gjorts av ett urval på fyra domar från migrationsdomstolen i 

Stockholm den 18 september 2009 som gällde irakier vilka i hemlandet blivit utsatta på grund 

av deras kristna religion och samröre med ockupationsmakten. Granskningen av domarna 

visade att det finns brister i rättsäkerheten vad gäller tolkningen av den asylsökandes 

trovärdighet och att det finns ett behov av att aktuell landinformation från den asylsökandes 

hemland presenteras av sakkunniga vilka är opartiska i målet. Rättssäkerheten sätts ur spel 

genom alltför godtyckliga bedömningar varför det kan vara rena slumpen för den asylsökande 

hur utslaget av domen kan bli. 
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1 Inledning  
 

1.1 Inledning 

 

Det infördes en ny instans- och processordning i utlänningsärenden samt en ny utlänningslag 

(SFS 2005:716) i Sverige den 31 mars 2006. Denna reform har kallats den största någonsin 

inom migrationsområdet. Den föregicks av mångåriga diskussioner och det har i den allmänna 

debatten om den tidigare asylprocessen påtalts att handläggningen alltför sällan varit muntlig 

och att det inte i något skede varit en tvåpartsprocess. Den tidigare handläggningen har 

kritiserats för att insynen varit dålig för såväl parter som för allmänheten. Förtroendet och 

tilliten hade minskat till Utlänningsnämndes beslut varför det bedömts önskvärt att det istället 

sker en överprövning i domstol. Hård kritik har även riktats mot de långa 

handläggningstiderna.  De långa väntetiderna har inneburit framförallt psykiskt lidande för 

den enskilde som under lång tid kommit att leva under mycket pressade förhållanden. 

Förväntningar som byggts upp under väntetiden om att få stanna i landet har lett till att de 

psykiska påfrestningarna vid ett beslut om avslag blivit större. Detta inte minst för barnen 

som hamnat i en mycket olycklig situation med stora risker att drabbas av allvarliga 

psykiska besvär. Långa väntetider har även inneburit stora kostnader för samhället. 
 

Ett viktigt mål med den nya reformen är därför att skapa en mer rättssäker asylprocess med 

större öppenhet och skyndsammare handläggning. Migrationsverket förblir den första instans 

där ansökningar om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap prövas. Det viktigaste 

inslaget med den nya reformen är att asylprocessen i överklagandeledet gjorts om till en 

tvåpartsprocess i domstol med Migrationsöverdomstolen som prejudikatsinstans.  Genom 

möjligheterna till en muntlig förhandling i processen skapas därför bättre möjligheter att 

bedöma en persons trovärdighet och till att reda ut missförstånd i olika avseenden. Den 

enskilde får dessutom på ett mer direkt sätt komma till tals i processen. En tvåpartsprocess 

med möjlighet till muntlig förhandling vid överklagande uppfyller bättre kravet på ökad 

öppenhet i asylprocessen och dessutom blir processmaterialet fylligare. Genom att 

beslutande organ, i detta fall Migrationsverket, är part i processen kan den enskilde få 

bättre kunskap om på vilka grunder beslutet fattas. 

 

I den nya reformen har även vissa ändringar gjorts i utlänningsrättens materiella 

bestämmelser. De skyddsrelaterade grunderna för uppehållstillstånd från individuella 

omständigheter som individens hälsotillstånd och anpassning till Sverige kan också vara en 

grund för uppehållstillstånd. Flyktingbegreppet har vidgats så det även omfattar människor 

som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning. Dessa kunde tidigare endast få 

uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Utan att vara individuellt förföljda räknas också till 

skyddsbehövande i övrigt de personer som behöver skydd på grund av en inre eller yttre 

väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet (så kallade politiskt humanitära 

skäl). Tidigare har personer som i hemlandet drabbats av svåra motsättningar i hemlandet 

kunnat få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Detta tidigare begrepp ”humanitära skäl” har 

i den nya lagen ersatts med begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” vilket är knutet 

till individens hälsa, anpassningen till Sverige och till situationen i hemlandet. En 

sammanvägning av sådana omständigheter kan leda till ett uppehållstillstånd även om det inte 

finns någon annan grund för detta. Avsikten med denna nya reform är att asylprocessen blir 

bättre, snabbare och mer rättssäker i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet.  
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Dagens allmänna debatt har dock gett viss kritik åt den nya reformen. Det har påtalats att 

personer med likartade skäl har fått olika bedömningar i migrationsdomstolarna. Ur 

rättsäkerhetsperspektiv och för de enskilda individerna som får avslag på sina överklaganden 

skulle detta förhållande i så fall vara bekymmersamt.  Det har i den allmänna debatten blivit 

känt att irakier med liknande asylskäl fått olika beslut från migrationsdomstolen i Stockholm 

den 18 september 2009. Av den anledningen har jag valt att göra en granskning av dessa 

domar.  Denna uppsats kommer att belysa rättsäkerheten och skälen till domslut i dessa fall.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i utlänningars möjligheter att komma till Sverige 

med en återblick bakåt i tiden och hur det ser ut idag genom att göra tolkning av den 

bedömning migrationsdomstolarna gör när de grundar sina beslut i asylärenden efter 

revideringen av utlänningslagen 31 mars 2006.  Begrepp som ”flykting”, ”skyddsbehövande i 

övrigt” och ”synnerliga ömmande omständigheter” kommer att studeras närmare. Vidare är 

syftet att diskutera hur det kommer sig att migrationsdomstolarna i liknande fall kan göra 

olika bedömningar.  

 

1.3 Avgränsning  

 

Uppsatsen kommer att begränsas till svensk rätt och endast översiktligt behandla den 

internationella rätten. Vid tolkning av domstolarnas bedömning i asylärenden görs en 

begränsning till att studera de beslut som grundar sig på begreppen flykting, skyddsbehövande 

och synnerliga ömmande omständigheter.   

 

1.4 Metod och material  

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av den traditionella juridiska metoden, dvs. studera 

doktrin, lagstiftning, förarbeten, migrationsdomstolarnas domar och annan rättspraxis som 

ingår i området. 
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2 Sveriges folkvandringar  
 

I svensk historia kan vi läsa att människor invandrat till Sverige sedan flera hundra år tillbaka 

i tiden. Under medeltiden invandrade tyskar till vårt land. På 1500-talet började romer och 

finländare komma till Sverige. Invandringen av finnar fortsatte under 1600-talet samtidigt 

som även valloner lockades till Sverige. Under 1700-talet kom judar och människor från 

Frankrike och på 1800-talet italienare till landet.   

 

Utvandringen har dock satt större spår än invandringen i svensk historia. Från mitten av 1800-

talet fram till 1930 utvandrade över en miljon svenskar till USA, Kanada, Sydamerika och 

Australien.
1
 Den största orsaken att svenskar flyttade till Amerika berodde på att de hade 

förhoppningar om ett rikare liv.
2
  

 

Efter andra världskriget har Sverige haft en större årlig invandring än utvandring undantaget 

några år på 70-talet.  Under andra världskriget kom flyktingarna från Tyskland, de nordiska 

grannländerna och Baltikum till Sverige. Många blev kvar även efter kriget och förvandlade 

Sverige från utvandrarland till invandrarland. Efter andra världskriget kom det 

arbetskraftsinvandringen främst från Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet 

 

Regler för invandring infördes i Sverige i slutet av 60-talet. Riksdagen beslutade att 

invandrare i princip skulle ha uppehållstillstånd klart före inresan till Sverige. Om avsikten 

var att de skulle arbeta krävdes arbetserbjudande och att dåvarande Invandrarverket 

tillsammans med arbetsmarknadens parter hade gjort en arbetsmarknadsprövning.    

Den innebar att tillstånd beviljades enbart om landet behövde den utländska arbetskraften. Om 

det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.  

För vissa grupper gjordes ingen arbetsmarknadsprövning. Dessa grupper var nordbor, som 

sedan 1951 hade haft rätt att bosätta sig och arbeta var som helst i Norden utan några särskilda 

tillstånd, flyktingar och familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i Sverige. 

 

Under 70-talet ledde den nya reglerade invandringspolitiken till att den utomnordiska 

arbetskraftsinvandringen minskade. Den nordiska invandringen, i synnerhet den finska ökade 

kraftigt under några år för att minska lika kraftigt några år senare när det rådde högkonjunktur 

i Finland. Den utomnordiska invandringen av familjemedlemmar ökade. Flyktingar kom ofta i 

direkt anslutning till krig eller kriser. 

 

Från mitten av 80-talet skedde en ökning av asylsökande. Asylsökande från Iran och Irak, 

Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea började öka i antal i hela Västeuropa. Under slutet av 80-

talet kom det asylsökande från Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna.   

Väntetiderna på beslut blev längre, antalet förläggningar ökade och fler fick avslag på sina 

asylansökningar då det ofta inte fanns tillräckliga skäl till att stanna. Istället för förföljelse 

handlade det istället ofta om fattigdom, bristande framtidstro och en dröm om ett bättre liv i 

Sverige än hemma. 

 

                                                 
1
 www.migrationsverket.se  

2
 C.Lundh & R. Ohlsson, Från arbetskraftimport till flyktinginvandring, SNS Förlag, Kristianstad 1999, s 11 

 

http://www.migrationsverket.se/


 6 

Under 90-talet började antalet asylsökande minska från Libanon, Eritrea och Iran-Irak då flera 

långvariga krigstillstånd upphörde där. Däremot så ökade kraftigt antalet asylsökande från 

bl.a. f.d. Jugoslavien främst Bosnier och kosovoalbaner.  

Under 2000-talet intensifierades EU-samarbetet och 2001 blev Sverige fullvärdiga 

medlemmar i det s.k. Schengensamarbetet. Detta innebar att gränserna mellan de 13 

Schengenländerna öppnades och att länderna beviljade visum till hela Schengenområdet.  

Detta ledde till att antalet asylsökande Sverige åter ökade trots att inga nya internationella krig 

eller kriser inträffade. Ett ökande antal EU-medborgare sökte sig också till Sverige för att 

arbeta. Asylinvandringen fortsatte därefter att ligga högt ända till 2004 då en minskning 

började märkas. Förutom en fortsatt inströmning av asylsökande från forna Jugoslavien, Irak 

och Somalia började också ett växande antal asylsökande från forna Sovjetunionen att komma 

till Sverige liksom afrikaner från ett flertal länder.
3
 

 

 

3 Svensk migrationspolitik  
 

Den svenska migrationspolitiken präglas av respekt för de mänskliga rättigheterna. Flyende 

människor ska i enlighet med de mänskliga rättigheterna ha möjlighet att söka fristad i 

Sverige. I enlighet med svensk lagstiftning och de konventioner Sverige anslutit sig till är 

människor som behöver och söker skydd här välkomna.
4
 

 

 

3.1 Den generösa invandringspolitiken under 60-talet   

 

Under 1960- talet rådde det högkonjunktur i Sverige och vi ropade efter mer arbetskraft. 

Invandrarna som tidigare utgjorde ett hot var nu istället en tillgång. Sverige var i motsats till 

Tyskland enig om att vi inte skulle ha ett gästarbetarsystem. Invandrarna skulle ha samma 

rättigheter som övriga medborgare och därmed lättare assimileras i det svenska samhället.  

 

För att kunna upprätthålla de generösa villkoren att invandrarna skulle ges samma möjligheter 

till levnadsstandard som svenska medborgare uppstod det en debatt i Sverige under 60-talet 

om att begränsa invandringen till en mer anpassad nivå gentemot de förutsättningar Sverige 

hade att ta emot invandrare på ett ur Sveriges synvinkel humant sätt. Denna debatt ledde via 

invandrarutredning till en svensk invandrarpolitik som antogs av Sveriges riksdag 1975.
5
 

 

 

3.2 Lågkonjunktur under 70-talet 

 

År 1972 drabbades Sverige av en lågkonjunktur som resulterade i att arbetsinvandring 

minskade men däremot började istället anknytningsinvandringen att dominera. 

Genom lågkonjunkturen fick invandrarna svårare att komma in i arbetslivet. Invandrarna var 

nu inte längre i samma utsträckning en tillgång för Sverige. De började istället bli ett 

samhällsproblem.
6
  

 

                                                 
3
 www.migrationsverket.se  

4
 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=2&module_instance=5 

5
 Karl-Olov Arnstberg, Sverige och invandringen, 1:1 uppl., Poland 2008 s 13 f   

6
 Arnstberg a.a. s 15 ff  

http://www.migrationsverket.se/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=2&module_instance=5
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3.3 Diskrimineringen mot invandrare ökar under 80-talet  

 

Hanteringen av invandrare gav under 80-talet många jobb åt svenskar som bland annat 1100 

lärarjobb. Samtidigt som livet underlättades för många av dem som kom hit, uppstod dock 

svårigheter för många att skapa sig ett socialt nätverk. Alltmer rasistiska och 

invandrarfientliga händelser började äga rum. Rasistiska organisationer som BSS, Bevara 

Sverige Svenskt, började dyka upp. Myndigheterna lyckades inte komma tillrätta med de 

främlingsfientliga tongångarna utan situationen blev så pass allvarlig att regering fick tillsätta 

en diskrimineringsombudsman. Svenskarna började allt mer reagera mot främmande kulturer 

och religioner. Ett parti, Sverigedemokraterna, med många anhängare som vill värna den 

svenska kulturen, bildades 1988.
7
  

 

Sverige tog 1986 i förhållande till sin folkmängd emot flest flyktingar i Europa. Många 

kommuner som exempelvis Sjöbo avstod dock att ta emot flyktingar.
8
  

 

Asylrätten begränsades av regeringen i december 1989 genom det så kallade Luciabeslutet. 

Detta innebar att asyl utöver till konventionsflyktingar endast skulle beviljas asylsökande med 

särskilt starka skäl.
9
  

 

 

3.4 Flyktingpolitiken under 90-talet 

  

Det så kallade Luciabeslutet i december 1989 ledde till att många flyktingar gömde sig.  

Efter ett regeringsbyte upphävdes Luciabeslutet dock två år senare vilket i samband med en 

förordning om barn 1994 ledde till en generösare flyktingpolitik. Familjer med barn under 18 

år och som varit mer än 18 månader i Sverige före 1 januari 1993 skulle få uppehållstillstånd. 

Dessutom fattade regeringen 1993 ett beslut vilket innebar att sextiotusen bosniska flyktingar 

av humanitära skäl fick uppehållstillstånd. Detta gällde dock inte alla flyktingar. En snävare 

tolkning av praxis ledde däremot till att fyrtiotusen kosovoalbanska flyktingar avvisades.  

  

Efter att Sverige blev medlem i EU 1995 krävdes visum för de flesta medborgare utanför EU. 

Det blev även fler avvisningar och kritiken av asylpolitiken ökade. Handläggningstiderna var 

långa och Sverige fick kritik att de inte följde FN:s flyktingkonventions 

(Genèvekonventionens) princip om att ingen asylsökande får skickas till ett land hon eller han 

riskerar fortsatt förföljelse. Första asyllandsprincipen tillämpades strikt. Flyktingar ansågs inte 

trovärdiga i sina berättelser vare sig de hade pass eller inte. Man ansåg i större utsträckning att 

flyktingar kom till Sverige för att få det bättre utan att ha tillräckliga skäl enligt 

flyktingpolitiken.
10

  

 

 

3.5 Gemensam asylpolitik inom EU under 2000-talet  

 

                                                 
7
 Arnstberg s 21  

8
 Arnstberg a.a. s 17 ff  

9
 Annette Rosengren, Vinna eller försvinna - om flykt, asyl och hjälpare, Falun 2009 s 58 

10
 Rosengren a.a. s 58 f  
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EU har strävat efter en gemensam asylpolitik under 2000-talet och därför intensifierades EU-

samarbetet. Sverige gick 2001 in i Schengensamarbetet. Gränskontrollerna inom EU slopades. 

Det kan vara en förklaring till ökningen av asylsökande 2001-2002. Som redan nämnts kunde 

en minskning av asylinvandringen skönjas 2004. Asylsökande fortsatte dock som förut 

påtalats att komma från forna Jugoslavien, Irak och Somalia samt ökade från forna 

Sovjetunionen och afrikaner från olika länder. 

 

Asylprövningarna blev efter hand mer komplicerade och långdragna då allt fler saknade ID- 

eller resehandlingar. Färre ärenden ledde till uppehållstillstånd men avsaknaden av ID 

handlingar blev ett hinder mot att genomföra fattade avvisningsbeslut. Många med 

lagakraftvunna avvisningsbeslut kunde inte tvångsvis återföras till hemlandet.
11

  

 

 

4 Tidigare utlänningslagstiftning  
 

Sverige hade före första världskriget inga begränsningar för utlänningar att komma till 

Sverige för att uppehålla sig eller att arbeta här utan några begränsningar. 

 

Det fanns emellertid en lagstiftning redan 1914 (1914:196). Med denna lag gavs möjlighet att 

avvisa eller utvisa kriminella samt asociala utlänningar. Den innehöll dock inte några regler 

om generell utlänningskontroll. 

 

1917 tillkom en passkungörelse med bestämmelser om passtvång och 1918 en 

övervakningskungörelse med regler om viserat pass vilket innebar att en utlänning inte fick 

resa in i Sverige eller uppehålla sig här utan att passet av svensk myndighet var påskrivet med 

tillstånd till inresa och uppehåll. 

 

Viseringstvånget upphävdes efter första världskriget gentemot en rad europeiska stater. 

Detta innebar dock att möjligheterna till en reglerad arbetskraftinvandring begränsades.  

1926 infördes därför en övervakningskungörelse för att skydda den svenska arbetsmarknaden 

genom bestämmelsen att passen för viseringsfria utlänningar skulle vara försett med 

arbetstillstånd när utlänningar kom hit för att arbeta. 

 

För att ytterligare skydda den svenska arbetsmarknaden infördes 1927 en lag om utlänningars 

rätt att vistas i riket.  De tidigare kontrollföreskrifterna lagfästes härmed.  

 

Allmänt viseringstvång, från vilket undantag kunde meddelas, gällde även i 1937 års och 

1945 års utlänningslag. Om inte utlänningar som vistades i riket hade föreskriven visering 

eller uppehållstillstånd kunde de avvisas eller förpassas från Sverige.  

 

1954 års utlänningslag gav endast svenska medborgare ovillkorlig rätt att vistas och arbeta i 

Sverige.
12

 Rättskyddet för utlänningar förstärktes och förtydligades dock i denna lag.
13

 

 

Den generella utlänningskontrollen reglerades även i 1980 års utlänningslag med pass- och 

tillståndstvång. Begreppet flykting i FN:s flyktingkonvention togs också med i denna lag. 

Rätten att vistas i Sverige gavs med tidsbegränsad visering, försedd med förbehåll och 

                                                 
11

 www.migrationsverket.se  
12

 SOU 2004:74 s 48 ff  
13

 Wikrén Gerhald, Sandesjö Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 8 uppl., Stockholm 2006, s 17 

http://www.migrationsverket.se/
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föreskrifter, eller uppehållstillstånd. Viseringen kunde bli återkallad om utlänningen medvetet 

lämnat oriktiga uppgifter eller med uppsåt undanhållit uppgifter av vikt för vistelsen eller om 

det i övrigt föreligger särskilda skäl.
14

  Vilka kriterier som skulle gälla för beviljande av 

visering upptogs dock inte i lagen.
15

 

 

1989 års utlänningslag innebar en teknisk förenkling och förbättring av regelsystemet fast 

med samma grundprinciper som tidigare. Beslutsordningen blev snabbare och mer rationell.     

Asylbegreppet ändrades till att förutsättningen för att uppehållstillstånd ska beviljas en 

utlänning är att han ska han vara flykting, krigsvägrare eller så kallad de facto-flykting. 

Asylbegreppet har sedan förändrats omfattande. Begreppet avvisning gällde oavsett hur länge 

utlänningen varit här. Begreppet utvisning gällde för avlägsnande av den utlänning vars 

uppehållstillstånd gått ut eller som begått brott.
16

 

 

År 2005 införde Sverige en tillfällig lag där avvisade personer, som aldrig lämnat Sverige fick 

sina ärenden prövade ännu en gång av Migrationsverket men nu enligt den tillfälliga lagen. 

Över hälften som prövades fick permanenta eller tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

 

År 2006 blev invandringen till Sverige rekordstor. Den nya lagen bidrog starkt till att nästan 

100 000 personer invandrade vilket var den största invandringen någonsin i Sveriges 

historia.
17

 

 

  

5 Nuvarande utlänningslag  
 

I mars 2006 genomfördes en av de största rättsliga reformerna på flera decennier, när 

Utlänningsnämnden – den myndighet, som prövat överklaganden av verkets beslut – lades 

ned och ersattes med tre migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol.
18

 

 

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att 

arbeta här.
19

 Lagen innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning 
20

och i övrig 

bestämmelse som är grundläggande för utlänningars ställning.
21

 

 

Lagens tillämpning regleras närmare i 2006 års utlänningsförordning. 

 

Den viktigaste förändringen är att för asyl- och tillståndsärenden har det införts en ny instans- 

och processordning med migrationsdomstolar och migrationsdomstolen som överinstanser. 

Asylbestämmelserna har vidgats så att som skäl för flyktingskap ska även förföljelse på grund 

av kön eller sexuell läggning ingå. Dessa utlänningar har tidigare fått uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande. För dem som riskerar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar 

i hemlandet har skyddsreglerna förstärkts. 

 

                                                 
14

 Wikrén, Sandesjö, s 19 
15

 SOU 2004:74 s 53 
16

 Wikrén, Sandesjö, s 21  
17

 Wikrén, Sandesjö, a.a. s 39 
18

 Wikrén, Sandesjö, a.a. s 39 
19

 Wikrén, Sandesjö, a.a. s 61  
20

 Wikrén, Sandesjö, a.a. s 394 
21

 Wikrén, Sandesjö, a.a. s 61 
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En omarbetning har skett av bestämmelserna om uppehållstillstånd. Gränsdragningen mellan 

beviljande av uppehållstillstånd på grund av humanitärt motiverade bedömningar och 

meddelande av tillstånd på grund av ett skyddsbehov har förtydligats. För prövningen av 

politiska och andra verkställighetshinder har en ny ordning införts. 

En anpassning har skett av bestämmelserna om uppehållstillstånd för anhöriga till ett EG-

direktiv om familjeåterförening. Även andra ändringar har skett och bestämmelserna i lagen 

har omgrupperats. 

 

En anpassning till EG-direktiv har skett för uppehållsrätt för EES-medborgare och 

tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta i Sverige. Kravet på uppehållstillstånd 

för EES-medborgare har avskaffats. Istället har begreppet uppehållsrätt tillkommit.
22

 

 

I den nya utlänningslagen har man tydligare preciserat de skyddsrelaterade grunderna för 

uppehållstillstånd från de individuella omständigheterna. En grund för uppehållstillstånd kan 

även vara individens hälsotillstånd och anpassning till Sverige.  

 

Som skyddsbehövande i övrigt räknas också personer som behöver skydd på grund av en inre 

eller yttre väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet utan att för den skull 

vara individuellt förföljda. Tidigare har personer kunnat få uppehållstillstånd av humanitära 

skäl om de drabbats av svåra mottsättningar i hemlandet. 

 

Ett nytt begrepp ”synnerligen ömmande omständigheter” som är direkt knutna till individens 

hälsa, anpassning till Sverige och situation i hemlandet ersätter begreppet ”humanitära skäl”. 

En sammanvägning av sådana omständigheter som är knutna till ”synnerligen ömmande 

omständigheter” kan leda till ett uppehållstillstånd även om det inte finns några andra grunder 

för detta. 

 

Ett av-/utvisningsbeslut gäller i fyra år även om personen har lämnat landet och därefter 

återkommit. Om inte beslutet är förenat med ett längre återreseförbud upphör beslutet normalt 

att gälla efter fyra år. 

 

En anpassning har gjorts till internationellt språkbruk i den nya utlänningslagen gällande 

begreppen avvisning och utvisning. Det kallas nu avvisning när en person måste lämna landet 

inom 3 månader från den dag han ansökte om ett uppehållstillstånd. Efter 3 månader kallas 

avlägsnandebeslut istället utvisningar.
23

 

 

 

6 Internationella åtaganden  
 

Internationella åtaganden har betydelse vid prövningen av asylärenden och andra 

utlänningsärenden. 
24

  

 

På olika sätt begränsas normgivningsmakten av grundlagarna. Riksdagen får inte stifta lagar 

som står i strid med grundlagarna. Riksdagen får inte lagstifta i enskilda fall, in casu och ej 

                                                 
22

 Wikrén, Sandesjö, s 10 
23

 http://www.migrationsverket.se/info/1629.html 
24

 Prop. 2004/05:170 s 93 
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heller genom vanlig lag ersätta grundlagsreglerna. Sveriges normgivande organ begränsas vid 

sina beslut inte bara av våra grundlagar utan även av våra internationella åtaganden. 
25

 

 

Lag eller föreskrift får enligt 2 kap. 23 § RF inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 

grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen).  Europakonventionen gäller som lag i 

Sverige sedan den 1 januari 1995.
26

 
 

När Sverige blev medlem i EU har vi underordnat oss EG:s befintliga regelsystem och även 

överlåtit viss beslutanderätt till EG. Därför begränsas normgivningsmakten i Sverige då t.ex. 

ett EG-direktiv kan bestämma innehållet i en svensk författning och en EG-förordning blir 

direkt avgörande i Sverige i stället för nationella normer. 
27

 

 

I Sverige är det en dualistisk syn mellan internationell och nationell rätt. För svenska 

domstolar och svenska myndigheter är internationella konventioner inte direkt tillämpliga 

eller direkt bindande även om Sverige i sig är bundet av överenskommelsen och därför ska 

agera i enlighet med konventionens syfte. 
28

 
  

För att en internationell konvention eller annan text skall kunna åberopas i en domstol måste 

den först införlivas i svensk lag och på så sätt bli en del av den svenska rättsordningen. 
29

 

 

För EG-regler beror möjligheten till direkt tillämpning i en domstol på vilken typ av regel 

som avses. En EG-förordning kan tillämpas direkt i ett medlemslands domstol medan direktiv 

först måste införlivas i den svenska rätten.
30

 

 

 

6.1 Förenta nationerna (FN) 

 

Följande internationella rättsakter har i Sverige betydelse vid prövningen av asylärenden och 

andra utlänningsärenden. 

 

 

6.1.1 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning 

 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (FN:s flyktingkonvention eller 

Genèvekonventionen) med 1967 års tilläggsprotokoll (New York-protokollet) är den 

viktigaste internationella överenskommelsen inom flyktingområdet. Den innehåller dock inte 

några föreskrifter om hur prövningen av flyktingskapet skall gå till utan detta lämnas istället 

över till konventionsstaternas nationella lagstiftning. Slutsatser om hur prövningen av 

flyktingskapet ska gå till har gjorts av UNHCR:s (FN:s flyktingkommissarie) 

exekutivkommitté.
31

 

 

 

                                                 
25

 SOU 2004:74  s 222 
26

 Prop. 2007/08:95 s 64 
27

 SOU 2004:74 s 222 
28

 SOU 2006:6 s 62 
29

 SFS 2002:903 s 2 
30

 SOU 2006:6 s  66 
31

 Prop. 2004/05:170 s 93 
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6.1.2 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

 

Den 16 december 1966 antogs FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. I 

denna konvention sägs det att en utlänning inte får avlägsnas om denne lagligen uppehåller 

sig i ett land utan att detta beslutas i laga ordning. Utlänningen ska dessutom kunna få beslutet 

omprövat om inte tvingande skäl med hänsyn till den nationella säkerheten talar emot det. I 
konventionen tas även upp att tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling och 

bestraffning under inga omständigheter är tillåtna. 
32

 

 

 

6.1.3 FN:s tortyrkonvention 

 

Enligt denna konvention antagen den 10 december 1984 är det inte tillåtet att utvisa, återföra 

eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han 

eller hon skulle vara i fara att utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. En särskild kommitté har upprättats för övervakning av 

konventionen.  Sverige har tillsammans med ett 50-tal andra länder gjort en förklaring 

gentemot angående konvention att man erkänner kommitténs behörighet att motta och pröva 

ansökningar från enskilda personer som anser sig ha blivit utsatta för kränkning av 

konventionens bestämmelser. 
33

 

 

 

6.1.4  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

 

Enligt denna konvention är det inte tillåtet att diskriminera kvinnor. Kvinnor och män skall ha 

samma rättigheter och möjligheter. Sverige förklarade 1980 att följa denna konvention och 

2003 även att man skulle följa ett tilläggsprotokoll till konventionen där man erkänner en 

särskild upprättad kommittés behörighet att motta och pröva ansökningar från enskilda 

personer som anser sig ha blivit utsatta för kränkning av konventionens bestämmelser.
34

  

 

 

6.1.5  FN:s barnkonvention 

 

Konventionen som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 bygger på fyra 

grundprinciper, förbud mot diskriminering, skyldighet att se till barnets bästa, rätt till liv och 

utveckling samt rätt att framföra sina åsikter och få dem respekterade. Sverige förklarade i ett 

tidigt skede att man skulle följa denna konvention. 

 

 

6.1.6  UNHCR:s slutsatser 

 

Genèvekonventionen innehåller som redan nämnts inte några föreskrifter om hur prövningen 

av flyktingskapet skall gå till. I artikel 32 finns materiellt bestämmelser om utvisning av en 

flykting som lagligen befinner sig i landet. Det är endast med hänsyn till nationens säkerhet 

eller allmän ordning en sådan flykting får utvisas och då ska det ske efter ett i laga ordning 

fattat beslut. Om det kan ske utan risk för nationens säkerhet ska flyktingen få lägga fram 

                                                 
32

 Prop. 2004/05:170 s 93 
33

 Prop. 2004/05:170 s 94 
34

 Prop. 2004/05:170 s 94 
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bevisning som stöd för sina skäl. Flyktingen har dessutom rätt att överklaga ett beslut samt 

anlita ett ombud inför saken. 

 

UNHCR:s exekutivkommitté har som förut påtalats dragit slutsatser om hur prövningen av 

flyktingskapet skall gå till. 

 

UNHCR:s exekutivkommitté om hur prövning av flyktingskapet skall gå till har i slutsats nr 8 

från år 1977 om avgörande av flyktingstatus tagit upp vissa grundläggande krav för 

asylprocessen. Handläggarna som behandlar asylansökan ska vara utbildade så de har klara 

regler hur asylansökningar ska behandlas. Non refoulement-principen ska gälla det vill säga 

principen att ingen får sändas till eller sändas vidare till ett land där han eller hon riskerar 

förföljelse. En särskild myndighet ska behandla asylansökningar och ta ett första beslut i 

saken. Såvida ansökan inte är klart ogrundad ska den asylsökande få stanna i landet i avvaktan 

på beslut. Asylsökanden ska ha rätt att begära omprövning av ett avslagsbeslut hos 

myndigheten eller klaga till domstol. Även en utlänning som fått avslag genom att ansökan 

anses uppenbart ogrundad eller utgör missbruk av asylförfarandet har rätt att få saken 

omprövad hos myndigheten.  

 

Kommittén har i slutsats nr 85 från år 1998 om internationellt skydd rekommenderat att vid 

återsändande till tredje land ska det fastställas att det tredje landet kommer att behandla 

asylsökande i enlighet med internationellt accepterade normer, garantera effektivt skydd mot 

non refoulment-principen och ge den asylsökande möjligheten att söka och få asyl.
35

   

 

 

6.2 Europarådet 

 

6.2.1 Europakonventionen 

 

Normalt påverkar inte Den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 

konventionsstaternas rätt att utvisa eller avvisa utlänningar. Några artiklar är dock av 

betydelse vid prövningen av utlänningsärenden.  Om ett avvisnings- eller utvisningsbeslut 

meddelas trots att det finns grundad anledning anta att utlänningen i hemlandet riskerar att 

utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller när en 

utlänning är mycket svårt sjuk kan beslutet stå i strid med artikel 3 (skyddet mot tortyr och 

omänsklig behandling med mera). 

Andra artiklar som kan ha betydelse vid prövningen av utlänningsärenden är artikel 5 (rätten 

till frihet och personlig säkerhet), artikel 8 (skyddet för privat- och familjelivet) och artikel 13 

(rätten till ett effektivt rättsmedel). 

  

Några tilläggsprotokollet till Europakonventionen av betydelse vid prövningen av 

utlänningsärenden är fjärde tilläggsprotokollet ( förbjuder kollektiv utvisning av utlänningar),  

sjätte tilläggsprotokollet ( förbud mot dödsstraff för gärningar som har begåtts i fredstid),  

sjunde tilläggsprotokollet (förbud mot att utvisa en utlänning som är lagligen bosatt på en 

konventionsstats område utan att det är föranlett av ett lagligt beslut) och det trettonde 

tilläggsprotokollet ( totalt förbud mot användning av dödsstraff).
36

  

 

                                                 
35

 Prop. 2004/05:170 s 94f 
36

 Prop. 2004/05:170 s 96f 
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6.2.2 Europeisk tortyrkonvention 

 

Denna konvention finns till för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. En uppgift enligt konventionen är att preventivt på plats 

undersöka hur frihetsberövade personer behandlas.
37

 

 

  

6.2.3 Europarådets rekommendationer 

 

Europarådet har utfärdat en rad rekommendationer som rekommendation angående 

harmonisering av nationella procedurregler beträffande asyl 1981 (rekommendationen innebär 

att den asylsökande skall få sin sak prövad av en central myndighet med kompetens för den 

typen av frågor, få sin sak överprövad, rätt att höras muntligt, informeras om sina rättigheter 

och under prövningstiden ha rätt att stanna kvar i landet), rekommendation med riktlinjer för 

begreppet säkert tredje land 1997 (rekommendationen innebär att tredje landet skall kunna 

erbjuda såväl ett säkert och effektivt skydd mot återsändande, non refoulment-principen samt 

möjlighet att söka och erhålla asyl), rekommendation om asylsökandes rätt till ett effektivt 

rättsmedel mot beslut om utvisning som rör Europakonventionens artikel 3 1998 

(rekommendationen innebär att sökandelandet ska ha ett effektivt rättsmedel för asylsökande 

vars ansökan avslagits och som skall avvisas till ett land i vilket sökanden på rimliga grunder 

anser sig riskera tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning).
38

 

 

6.2.4 Sociala stadgan 

 

Stadgan innehåller bland annat ett förbud för de fördragsslutande staterna att utvisa en 

utlänning som lagligen är bosatt i landet såvida inte personen utgör en fara för den nationella 

säkerheten eller förbryter sig mot allmän ordning eller moral. Utvisningsbesluten ska 

dessutom gå att överklaga till ett oberoende organ även om utlänningen redan blivit utvisad på 

grund av nationens säkerhet eller förbrutit sig mot allmän ordning eller moral.
39

 

 

 

6.3 Europeiska unionen (EU) 

 

För medlemsländerna inom EU finns fördrag (Romfördraget), förordningar och direktiv som 

reglerar den fria rörligheten för utländska personer att arbeta, bosätta sig eller vistas i landet.
40

 

 

6.3.1 Resolution om minimigarantier för asylförfaranden 

 

Det finns dessutom en resolution om minimigarantier vid asylärenden som att vid normala 

asylansökningar som inte uppenbart är ogrundade har sökanden rätt att höras personligen av 

en tjänsteman som är kvalificerad för det enligt den nationella lagen innan slutligt beslut fattas 
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 Prop. 2004/05:170 s 97 
38

 Prop. 2004/05:170 s 97f 
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 Prop. 2004/05:170 s 98 
40
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om asylansökningen, sökanden har rätt att få anlita juridiskt biträde eller annan rådgivare till 

hjälp under processen, avslagsbeslutet ska kunna överklagas och prövas av en domstol eller 

liknande, sökanden ska få skriftligt beslut i frågan och skälen därom, sökanden ska få  

tillräcklig tid att överklaga och förbereda sitt överklagande samt få reda på gällande tidsfrister 

i god tid, den sökande ska ha rätt att stanna i landet till dess ansökan har prövats och beslut 

fattats vid ett eventuellt överklagande, initiala beslut om uppenbart ogrundade ansökningar så 

snart som möjligt inom en månad samt efter överklagande få beslut så snart som möjligt  

(dessa överklagningsprocedurer kan vara mer förenklade än vad som normalt gäller vid avslag 

på asylansökningar och om en ansökan är uppenbart ogrundad får undantag göras från 

principen om rätt för en asylsökande att stanna kvar i landet till dess att  överklagandet 

prövats).
41

 

 

6.3.2 Skyddsgrundsdirektivet 

 

I detta direktiv från 2004 finns miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 

internationellt skydd. Direktivet utgår från Genèvekonventionens definition av flykting.
42

  

 

6.3.3 Asylprocedurdirektivet 

 

I detta direktiv från 2002 finns miniminormer för förfarandet när det gäller att bevilja eller 

återkalla flyktingstatus från att en asylansökan lämnats in till att ett beslut fattats. I direktivet 

tas även upp vilka rättigheter och garantier som ska finnas i samband med handläggningen av 

asylansökningar.  En särskild bestämmelse i direktivet tar upp handläggningen av ansökningar 

från ensamkommande barn.
43

 

 

6.3.4 Andra relevanta EU-bestämmelser 

 

Det finns också EU-bestämmelser som tar upp rätten till familjeåterförening och fri rörlighet 

för tredjelandsmedborgare. 
44

 

 

 

7 Definitioner gällande flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som 

söker uppehållstillstånd i Sverige 
 
Migrationsdomstolen följer ett visst mönster i sina domar när de prövar den asylsökandens 

möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige. Nedan presenteras de delar av utlänningslagen 

som är relevanta för de aktuella domarna från migrationsdomstolen i Stockholm den 18 

september 2009. Utlänningslagen har till viss ändrats i sin ordalydelse sedan dess genom SFS 

2006:219 som började gälla 1 januari 2010. Det är den aktuella lagen som presenteras med på 

vissa ställen den tidigare formuleringen inom parntes. 
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7:1 Asyl 

 

Begreppet asyl förklaras enligt: 

 

”1: 3 § UtlL  Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning 

därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande”.  

Innan ett eventuellt överklagande kommer upp till migrationsdomstolen är det 

migrationsverket som prövar frågan om avvisning av en utlänning enligt:  

8:4 § UtlL   Migrationsverket skall pröva frågan om avvisning  

1. utlänningen söker asyl här, 

2. utlänningen har en nära familjemedlem som söker asyl här, eller 

3. utlänningen kan komma att avvisas med stöd av 8:1 § UtlL första stycket 6 eller 8:2 § UtlL 

andra stycket. 

I andra fall får såväl Migrationsverket som polismyndigheten pröva frågan om avvisning. 

Om polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, skall ärendet lämnas 

över till Migrationsverket.
45

 

 

7.2 Flykting   

 

Efter att migrationsdomstolarna gjort en bedömning om den asylsökandens identitet och vilket 

land de anförda skyddsskälen ska prövas mot görs en bedömning om den asylsökande 

uppfyller kraven att vara flykting enligt: 

 

4: 1 § UtlL Med flykting avses i denna lag en utlänning som  

 

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen 

riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot 

förföljelse från enskilda. 

Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som 

- av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon 

tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit.46
 

 

 

 

 

                                                 
45

 UtlL 8:4 §  
46

 UtlL 4:1 § 

https://lagen.nu/2005:716#K8P4S1
https://lagen.nu/2005:716#P1S1N6
https://lagen.nu/2005:716#P2S2
https://lagen.nu/2005:716#P2S2
https://lagen.nu/begrepp/Flykting
https://lagen.nu/2005:716#S1
https://lagen.nu/begrepp/Inte_kan,_eller_på_grund_av_sin_fruktan_inte_vill,_återvända_dit.
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7.3 Alternativt skyddsbehövande (skyddsbehövande i övrigt) 

 

Om inte den asylsökanden uppfyller kraven för flyktingförklaring enligt 4:1 § UtlL gör 

migrationsdomstolen en individuell prövning av anförda asylskäl enligt: 

 

4: 2 § UtlL  Med alternativt skyddsbehövande (skyddsbehövande i övrigt) avses i denna lag 

en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen 

är medborgare i, därför att 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande 

till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att 

skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre 

väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av 

hemlandets skydd. 

Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller 

hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
47

 

 

Enligt 4:2 a § UtlL  Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra 

fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen  

är medborgare i, därför att han eller hon 

1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på 

grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan 

att utsättas för allvarliga övergrepp, eller 

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

 

 

7.4 Internt flyktalternativ 

 

Innan migrationsdomstolen går vidare i sina resonemang görs det en prövning om det finns ett 

så kallat inre flyktalternativ. Domstolen lägger bevisbördan på Migrationsverket att genom 

landinformation visa för domstolen att ett sådant alternativ är möjlig. Om domstolen finner att 

det finns ett inre flyktalternativ anses en person som riskerar förföljelse inte vara flykting. 

Sökanden anses då ha en faktisk möjlighet att få skydd, rörelsefrihet och möjlighet till 

försörjning genom att leva inom en annan del av hemlandet. Sökanden måste i sådant fall på 

ett säkert sätt kunna ta sig till ett sådant område på ett säkert sätt.
48

 

 

 

7:5 Statusförklaring 

 

Migrationsdomstolen fastställer också i vilket fall utlänning som fått uppehållstillstånd efter 

begäran även får statusförklaring enligt: 

 

4:3 § UtlL En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppehållstillstånd, 

ska förklaras vara flykting (flyktingstatusförklaring) om han eller hon omfattas av 

definitionen i 4:1 § UtlL. 

                                                 
47

 UtlL 4:2 §  
48

 Prop. 1996/97:25 s 101 

https://lagen.nu/2005:716#K4P2S1#K4P2S1
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4:3 a § UtlL En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppehållstillstånd, 

ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ skyddsstatusförklaring) om han 

eller hon omfattas av definitionen i 4:2 § UtlL. En utlänning, som med åberopande av 

skyddsskäl har ansökt om uppehållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig 

skyddsstatusförklaring).
49

 

 

 

7:5 Uppehållstillstånd som skyddsbehövande 

 

När migrationsdomstolen beviljar utlänningar rätt till uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande är det enligt: 

 

5:1 § UtlL Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som 

befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.
50

 

 

 

7:6 Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 

 

Det finns ytterligare en möjlighet för domstolen att bevilja uppehållstillstånd vid en samlad 

bedömning av utlänningens situation enligt: 

 

5:6 § UtlL Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en 

utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana 

synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 

bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 

situation i hemlandet. 

Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som 

kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna 

personer.
51

  

 

Vid fall som rör barn tar migrationsdomstolen även hänsyn till 1:10 § UtlL där det framgår att 

hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt ska särskilt beaktas.
52

 

 

 

8 Genomgång av fyra domar i migrationsdomstolen i Stockholm med 

likartade asylskäl. 
     

Som tidigare nämnts har det i den allmänna debatten påtalats att personer med likartade skäl 

har fått olika bedömningar i migrationsdomstolarna. Ur rättsäkerhetsperspektiv och för de 

enskilda individerna som får avslag på sina överklaganden skulle detta vara bekymmersamt.  

Genom att göra en granskning av de domar från migrationsdomstolen i Stockholm den 18 

september 2009 som rör irakier kommer denna uppsats belysa rättsäkerheten och skälen till 

domslut i dessa fall. Av de åtta domar som migrationsdomstolen lämnade ut presenteras 

nedan fyra stycken av dessa vilka bedömts vara mest identiska med varandra även om 

                                                 
49

 UtlL 4:3a §   
50

 UtlL 5:1 § 
51

 Wikrén, Sandesjö, a.a s 199 
52

 Wikrén, Sandesjö, a.a s 56 
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samtliga åtta domar haft liknande asylskäl. Det är olika domare i nedan fyra presenterade fall.  

Domarna presenteras i en sammanfattande form och är därför omskrivna. I samtliga domar är 

irakierna kristna och förknippas i hemlandet på något sätt med amerikanarna. 

 

I sammanfattningen av mål nr UM 9157–08 och har klagandens yrkande kompletterats från 

Migrationsverkets beslut med beteckning 10954642.  I sammanfattningen av mål nr UM 106–

09 och har klagandens yrkande kompletterats från Migrationsverkets beslut med beteckning 

10839465.  

 

 

Mål nr UM 11710–08 

 

DOMSLUT 

Migrationsdomstolen har i denna dom upphävt Migrationsverkets beslut om utvisning och 

beviljar klaganden permanent uppehållstillstånd. 

 

YRKANDE 

Klaganden yrkar att migrationsdomstolen ska bevilja honom uppehållstillstånd med stöd av 

bland annat följande skäl. Klaganden har av angriparna i sitt hemland Irak utsatts för hotelser 

på grund av att han är kristen och att han i Irak arbetade som polis. Då han som kristen arbetar 

som polis anses han av muslimerna i princip arbeta för amerikanarna. Angriparnas avsikt var 

att han skulle sluta arbeta som polis och dessutom lämna landet. Risken för övergrepp upphör 

inte för att klaganden slutat som polis.  

 

Klaganden har de senaste tio åren lidit av både epilepsi och migrän. Dessutom har han även 

ryggproblem. Han har sedan 1 november 2008 varit anställd på en pizzeria. 

 

Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. 

 

Den 7 september 2009 höll migrationsdomstolen muntliga förhandlingar i målet. 

 

Den klagande åberopade då bland annat följande. Klagande har i Kirkuk arbetat som polis. 

Han arbetade under en period som vakt åt en överste inom polismyndigheten och var under 

sex månader chef för vaktstyrkan, ca 6-8 personer, i Kirkuk. Hela polisstyrkan samarbetade 

med amerikanarna som också gav poliserna order och betalade deras löner. På grund av detta 

har klaganden personligen hotats till livet av terrorgrupper då de ser honom som amerikansk 

förrädare. Dessutom ses han som amerikansk agent eftersom han är kristen.   

 

Flera av hans poliskollegor har blivit hotade till livet för att sedan dödas. Ett hotbrev kastades 

i oktober 2005 in i klagandes trädgård. Därefter flyttade han med sin familj till en annan del 

av Kirkuk på grund av rädsla. Klaganden valde även av säkerhetsskäl att resa i civila kläder 

till och från jobbet. Hoten fortsatte dock via telefon och 2006 i september fick klaganden ett 

nytt hotbrev. Han valde i oktober samma år att med sin familj flytta till Mosul för att hålla sig 

undan.  

 

Då klaganden är kristen är han säker på att hotbilden mot honom därför är allvarligare. 

Tillsammans med familjen åkte han till Turkiet och därefter med hjälp av smugglare själv till 

Sverige. Hans familj ansökte om skydd hos FN efter att ha rest till Syrien.  
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Klaganden har epilepsi och behöver därför regelbunden medicinering. De rätta medicinerna 

går inte att få tag på i Irak. Han pratar mycket bra svenska och har en fast anställning på en 

pizzeria i Sverige. 

 

Ett vittnesförhör hölls under den muntliga förhandlingen med en man som arbetat som 

polisöverste i Kirkuk och under en period haft klaganden i sin vaktstyrka. Vittnet känner till 

dödshotelserna mot klaganden och berättar att flera kollegor först hotats och sedan dödats. De 

kristna poliserna ses som amerikanska agenter och hundar. Trots att poliser sagt upp sig har 

de dödats ändå och hoten bara fortsätter. 

 

DOMSKÄL 

Det åligger asylsökande att göra det sannolikt att han eller hon är i behov av skydd i Sverige. 

När det gäller påstående om förföljelse ställs beviskravet dock inte allt för högt. Det är sällan 

någon fullständig bevisning som klart styrker att det finns risk för förföljelse kan läggas fram. 

 

Det är sannolikt att klaganden är hemmahörande i Irak. Därför ska hans skyddsskäl prövas 

mot det landet. 

 

Det huvudsakliga skyddsskäl klaganden gjort gällande är att han på grund av sin 

religionstillhörighet och sitt arbete som polis riskerar förföljelse eller andra allvarliga 

övergrepp.  

 

Migrationsdomstolens bedömning 

 

Enligt 4 kapitlet 1 § utlänningslagen ska flyktingskapsbedömningen vara framåtsyftande. Den 

ska ta i beaktande objektiva faktorer som främst risken för förföljelse om personen återvänder 

till hemlandet och inte bara den enskildes subjektiva fruktan för förföljelse. Om en 

asylsökande tidigare blivit förföljd och att grunderna för denna förföljelse fortfarande är 

aktuella är det tecken på en objektiv risk. Vid prövning av om den asylsökande kan anses vara 

skyddsbehövande i övrigt enligt 4:2 UtlL gäller samma bedömning. 

I Irak är förhållandena för kristna minoritetsgrupper svåra men deras situation är dock inte i 

sig tillräckligt för att ge rätt till uppehållstillstånd. Därför måste en individuell bedömning 

göras i varje enskilt fall av utlänningens behov av skydd. Det ska beaktas om utlänningen 

varit utsatt för direkta hot, förföljelse eller annan allvarlig skada. 

 

Migrationsdomstolen anser inte att det är sannolikt att klagandens fruktan för förföljelse på 

grund av att han är kristen är välgrundad. Därför är han inte att betrakta som flykting enligt 

4:2 UtlL. 

 

Det framgår i målet av åberopad landinformation att poliser i Irak är en utsatt grupp som från 

beväpnande grupper riskerar våld. Migrationsdomstolen finner det genom klagandens 

berättelse styrkt av vittnesförhöret sannolikt att klaganden är kristen och att han har arbetat 

som polis i Kirkuk och därför tvingats fly landet då han hotats till livet på grund av detta. Det 

är sannolikt att han varit av intresse för islamistiska grupperingar på grund av sina 

befattningar. Om klaganden återvänder till sitt hemland kan det inte uteslutas att han skulle 

vara av fortsatt intresse för dessa grupperingar. Det kan anses vara välgrundat att klaganden 

fruktar för att utsättas för allvarliga övergrepp. Därför är han att betrakta som 

skyddsbehövande i övrigt enligt 4:2 UtlL, första stycket 2. utlänningslagen. 
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För att en asylsökande ska anses ha behov av skydd i Sverige då denne är att betrakta som 

skyddsbehövande krävs det att något internt flyktalternativ inte finns. Den enskilde måste som 

ett relevant alternativ på annan ort eller annat område ha tillgång till ett effektivt skydd. Det 

ska också vara rimligt att utlänningen använder sig av ett sådant alternativ. Att det finns ett 

internt flyktalternativ åligger det Migrationsverket att bevisa. Att identifiera ett område i 

hemlandet som skulle kunna utgöra ett internt flyktalternativ ankommer också företrädesvis 

Migrationsverket. 

 

För att undkomma förföljelse har klaganden flyttat vid två tillfällen. Han hittades omkring ett 

år efter första flytten och fick då motta nya hot. Klaganden flyttade då igen med sin familj. 

Han höll sig därefter gömd och slutade sitt arbete som polis. Om klaganden skulle återvända 

till Irak är han säker på att de som hotar honom åter skulle hitta honom på nytt. Domstolen 

anser vid en samlad bedömning att det inte kan uteslutas att de grupperingar som tidigare 

hotat klaganden åter skulle hitta honom. Något internt flyktalternativ finns således inte.  

 

Överklagandet ska därför med hänsyn till det anförda bifallas.   

 

 

Mål nr UM12083-08 

 

DOMSLUT 

Migrationsdomstolen har i denna dom upphävt Migrationsverkets beslut om utvisning och 

beviljar klaganden permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument.  

 

 

YRKANDEN 

Klaganden yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd, arbetstillstånd, flyktingförklaring och 

resedokument med stöd av bland annat följande skäl. Klaganden har fått hot mot sig genom 

telefonsamtal och via brev. Om han återvänder till Irak riskerar han att utsättas för förföljelse 

och allvarliga övergrepp på grund av sin religiösa tillhörighet och arbete. 

 

Klaganden är kristen syrisk ortodox och kommer från Mosul. Han var chef på en stenfabrik 

mellan 1993 och 2007. I januari 2007 anklagades han av okända personer via ett telefonsamtal 

för att tillverka stenar och trafikhinder som användes av amerikanarna. Därför skulle han dö 

då han var en förrädare. Klaganden stannade hemma i tio dagar efter detta telefonsamtal då 

han blev rädd.  

 

Han kan inte säga vem eller vilka som hotat honom men brevet var undertecknat med ett 

namn och när han tog emot samtalet sade personen den klagandes namn. Det kan därför inte 

uteslutas att personerna som hotat honom vet vem han är och verkställer hoten om han 

återvänder till hemlandet. 

 

Efter regimens fall har avrättningar och kidnappningar skett. Hotbrev har skickats och kyrkor 

bombats. Tiotusentals kristna har flytt till andra länder. Flykten är dock mindre nu då de flesta 

kristna redan flytt sina hem. 

 

Den 7 september 2009 höll migrationsdomstolen muntliga förhandlingar i målet. 

 

Den klagande åberopade då bland annat följande. I februari 2007 fick han ett meddelande och 

två patroner i ett hotbrev där det stod att han fick välja mellan att konvertera till islam, betala 
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skatt, fly eller dö tillsammans med sin familj. Detta brev var undertecknat av en person i 

islamska armen. Han stannade därefter hemma drygt två veckor från arbetet. 

 

I slutet av februari 2007 var klaganden i kyrkan med sina föräldrar. När han var på väg hem 

därifrån fick han höra att flera beväpnade maskerade män slagit sönder hans hem och 

misshandlat hans fru. Förövarna hotade hans fru med att de skulle återvända senare för att få 

tag på hennes man. Klagandens barn var hemma och blev svårt chockade. 

 

Med sin familj flydde klaganden till en annan del av Mosul där de stannade i tio dagar för att 

sedan lämna landet.     

 

Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. 

 

DOMSKÄL 

 

Skyddsbehov   

 

Klaganden har styrkt sin identitet. Han har lämnat en trovärdig och rimlig berättelse som skäl 

att söka skydd i Sverige. Berättelsen innehåller inga motstridiga uppgifter och är 

sammanhängande. Hans berättelse ska därför läggas till grund för bedömningen av hans rätt 

till uppehållstillstånd. 

 

Huvudfrågan i målet är om den hotbild klaganden beskrivit finns kvar om han återvänder till 

Mosul. Det är rimligt att anta det är samma personer som ligger bakom vad klaganden och 

hans fru utsatts för och att det är grundat dels på hans arbete för alliansstyrkorna och dels på 

hans religiösa tillhörighet.  

 

Migrationsverket säger att säkerhetsläget har förbättrats i Mosul och att den individuella 

hotbilden mot klaganden om han återvänder till Mosul förutsätter att personerna som hotat 

honom och misshandlat hans fru har möjlighet att långtidsbevaka klaganden. 

Migrationsverket konstaterar också att säkerhetsläget förbättrats i Mosul. 

Detta innebär dock inte att de personer som sökt klaganden inte längre kanske är kvar i Mosul 

och återupptar förföljelsen av honom om han återvänder. Det är sannolikt att den individuella 

förföljelsen av klaganden fortsätter om han återvänder till Mosul. Klagandens rädsla för 

förföljelse är därför välgrundad. 

 

Internt flyktalternativ  

 

För att en asylsökande ska anses ha behov av internationellt skydd då denne är att betrakta 

som skyddsbehövande krävs det att något internt flyktalternativ inte finns. Den enskilde måste 

som ett relevant alternativ på annan ort eller annat område ha tillgång till ett effektivt skydd. 

Det ska också vara rimligt att utlänningen använder sig av ett sådant alternativ. Att det finns 

ett internt flyktalternativ åligger det Migrationsverket att bevisa.  

 

Migrationsverket har föreslagit att klaganden kan bosätta sig på andra ställen i Irak som 

Bagdad eller Ninewaprovinsen efter åberopande av viss landinformation från 2008. Enligt 

migrationsdomstolens bedömning är Migrationsverkets åberopande av internflykt till 

närområdet onyanserat då de inte med den ingivna landinformationen eller på något annat sätt 

anses ha identifierat ett internt flyktalternativ med tillräcklig grad av säkerhet. 
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Flykting 

 

Klaganden har blivit förföljd på grund av sitt arbete och dessutom på grund av hans 

religionstillhörighet. En muslimsk gruppering har hotat att han ska dö eller konvertera till 

islam. Att klaganden är kristen anser migrationsdomstolen ha så avgörande betydelse för 

förföljelsen att han ska betraktas som flykting. Därför ska klaganden beviljas 

flyktingförklaring och resedokument. 

 

SKILJAKTIGHET 

Migrationsdomstolen är i detta mål sammansatt av en lagfaren domare och tre nämndemän. 

En av nämndemännen anser att klaganden inte anses ha gjort det sannolikt att det föreligger 

ett konkret hot och en individuell hotbild för honom vid ett återvändande till Mosul. De 

personer som hotat klaganden har haft möjlighet att attackera honom personligen under den 

tid han bodde i Mosul. Detta har de dock inte gjort. Det framgår också av utredningen att 

klaganden inte efterfrågats sedan han lämnade Irak.  Nämndemannen är förutom i denna del i 

övrigt ense med majoriteten. 

 

 

Mål nr UM 9157–08 

 

DOMSLUT 

Migrationsdomstolen har i denna dom avslagit överklagandet. 

 

 

YRKANDEN 

Klaganden yrkar att beslutet om utvisning upphävs och att han beviljas uppehålls- och 

arbetstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. Som grund åberopas skyddsbehov. 

 

Klaganden påtalar att han lämnat en sammanhängande och trovärdig berättelse. Klaganden 

lämnade Dora i Bagdad i Irak den 25 december 2007. Han arbetade där som operatör i 

betongindustrin åt ett företag som utförde arbete åt de amerikanska styrkorna.  

 

Vid ett tillfälle gick företagets bil sönder varför en annan bil med chaufför hyrdes in. Denna 

chaufför var från Dora och klaganden misstänker att han hade samröre med terrorister. Därför 

ljög klaganden om sitt uppdrag men tror chauffören förstod att han ljög och att han egentligen 

visste att klaganden arbetade för ett företag som samarbetade med amerikanarna. Efter någon 

månad hittade klaganden ett hotbrev under sin dörr där det i form av en koranvers stod  ett 

meddelande med innebörden att om inte klaganden slutade arbeta med amerikanarna skulle 

han dödas. Brevet var underskrivet med namnet på en grupp som är en underavdelning inom 

Al Qaida i Irak. Vare sig klagandens arbetsgivare eller amerikanarna kunde erbjuda något 

skydd för honom. 

 

 Den 17 december 2007 utsattes klaganden och hans kollegor för en attack när de var på väg 

till deras arbete. En bil körde upp jämsides med deras fordon  varefter en maskerad man 

ställde sig upp genom takluckan och började skjuta mot klagandens fordon. Fyra personer 

skadades i attacken varav en allvarligt. Klaganden undkom dock utan skador. 

 

Det faktum att klaganden är kristen har också bidragit till att han hotats i sitt hemland. Att han 

dessutom arbetat för ett företag som utfört arbeten åt amerikanarna och samtidigt är kristen 

innebär att han tillhör en grupp som är starkt utsatt för förföljelse i Irak. 
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Om klaganden återvänder skulle samma hotbild finnas kvar som tidigare. Den grupp som 

hotat och attackerat klaganden skulle känna igen honom och är sannolikt kvar i Dora. Denna 

grupp har sannolikt kopplingar till grupper i andra bostadsområden. I Dora är situationen 

fortsatt mycket besvärlig. Sex familjer blev i oktober månad 2008 dödade när de återvände till 

Dora. Klagandens familj är utsatt på grund av hotbilden mot klaganden. Familjen har undgått 

attacker eftersom de gömt sig. 

 

I Bagdad är säkerhetssituationen bättre eftersom Al-Qaida och dess efterföljare inte utför lika 

många terrordåd men däremot förföljs de som samarbetar med amerikanerna samt kristna i 

samma omfattning som tidigare. Ett exempel på detta är förföljelsen av kristna i Mosul. Det 

saknas därför internt flyktingalternativ. Av Migrationsverkets ingivna landinformation kan 

man dra slutsatsen att irakier blir svårt utsatta av motståndsgrupper och riskerar att dödas om 

de samarbetar med amerikanerna. Då det handlar om allvarlig förföljelse får inte beviskravet 

för fortsatt förföljelse ställas alltför högt.  

 

MIGRATIONSVERKET 

Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. Det är inte sannolikt att det i Bagdad finns 

en kvarvarande individuell hotbild mot klaganden i på grund av att han har arbetat för 

amerikaner och därför varit särskilt utsatt. Det finns ej heller någon individuell hotbild mot 

klaganden för att han är kristen. Migrationsverket har tidigare hänvisat till det förbättrade 

säkerhetsläget i Irak och Bagdad. De åberopar i detta mål även en uppdatering av 

landinformationen från Irak. Om migrationsdomstolen hävdar att klaganden har ett 

skyddsbehov i förhållande till Bagdad finns det ett internt flyktalternativ i andra delar av 

centrala Irak eller i den kurdiska regionen. Några individuella skäl har inte framkommit att det 

finns skäl att underlåta att hänvisa till internflykt i till exempel Ninevaprovinsen där det finns 

en förhållandevis stor kristen befolkning. Även den kurdiska regionen skulle vara ett rimligt 

internflyktalternativ för klaganden. 

 

DOMSKÄL 

Migrationsdomstolen bedömer i likhet med Migrationsverket att klaganden ej kan anses ha 

styrkt sin identitet men godtar hans uppgifter och prövar hans asylskäl mot Irak. 

 

SKYDDSBEHOV 

Migrationsdomstolen finner att enbart omständigheten att vara kristen i Irak ej ger grund till 

uppehållstillstånd. Därför måste en individuell prövning göras av anförda asylskäl. 

 

Klaganden har i princip åberopat samma omständigheter i migrationsdomstolen som tidigare 

hos Migrationsverket. Migrationsdomstolen ska sammanfattningsvis bedöma om det 

förhållande, att klaganden har arbetat åt ett företag som utförde arbete åt amerikanerna, att 

han på grund av detta genom ett hotbrev undertecknat av en gruppering inom Al Qaida ska ha 

hotats under år 2007, att det fordon han färdades i under december månad 2007 ska ha 

beskjutits, innebär att han vid ett återvändande till Irak löper risk för förföljelse eller andra 

allvarliga övergrepp av sådan art och omfattning att han ska anses ha ett individuellt 

skyddsbehov. 

 

Migrationsdomstolen finner ingen anledning att ifrågasätta klagandes berättelse i sak. De 

händelser som han berättar om ligger dock relativt långt tillbaka i tiden. Vid en samlad 

bedömning i målet finner migrationsdomstolen att klaganden inte gjort det sannolikt att han 

skulle vara utsatt för förföljelse på sådant sätt att han är att anse som flykting enligt 4:1 UtlL 

och inte heller att det finns en individuell konkret hotbild mot honom av en sådan intensitet 
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och omfattning att han ska betraktas som skyddsbehövande i övrigt enligt 4:2, första stycket 1 

UtlL. Uppehållstillstånd kan därför inte beviljas på grund av någon av dessa grunder. Därför 

avslås också yrkandet om flyktingförklaring och resedokument. 

 

Migrationsdomstolen anser inte att klaganden behöver skydd på grund av inre väpnad konflikt 

då det enligt migrationsöverdomstolen i avgörandet MIG 2007:9, i februari 2007, slagit fast 

att det vid tidpunkten för det avgörandet inte kunde anses råda sådan väpnad konflikt i Irak 

som avses i 4:2, första stycket 2 UtlL. Några andra omständigheter har inte framkommit i 

detta mål. 

 

Migrationsdomstolen anser heller inte att klaganden behöver skydd på grund av svåra 

motsättningar i hemlandet i enlighet med 4:2 första stycket 2 UtlL. Det måste finnas ett 

orsakssamband mellan de övergrepp utlänningen riskerar att utsättas för och de svåra 

motsättningarna i Irak. Händelserna klaganden om berättar synes vara hänförliga till den 

dåvarande allmänna säkerhetssituationen i Bagdad och till viss del till hans arbete i Irak. 

Migrationsdomstolen anser inte att klaganden gjort det sannolikt att han har individuella 

skyddsskäl och han kan därför inte heller betraktas som skyddsbehövande med stöd av 4:2 

första stycket 2 UtlL.  

 

Det finns inte heller några förutsättningar att bevilja klaganden uppehållstillstånd på grund av 

synnerliga ömmande omständigheter enligt 5:6 UtlL då migrationsöverdomstolen i 

avgörandet MIG 2007:48 lagt fast mycket restriktiva praxis i sådana fall. Någon annan grund 

finns ej heller att bevilja uppehållstillstånd varför överklagandet avslås. 

 

 

Mål nr UM 106-09 

 

DOMSLUT 

Migrationsdomstolen har i denna dom avslagit överklagandet. 

 

YRKANDEN 

Klaganden överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att han, hans fru och två barn ska 

beviljas permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. 

Klaganden har i Irak utsatts för hot på grund av att han är kristen och att han arbetat 

tillsammans med amerikaner. 

 

Klagandens brorson blev kidnappad och avslöjade då allt om klaganden och dennes släkt. 

Klaganden fick hem ett hotbrev i juli 2007 där han och hans familj uppmanades betala skatt 

för att vara skyddad från landets fiender. Det stod att de visste att klaganden arbetade för 

amerikanarna och de utländska ockupanterna och därför var skyldig att bidra till kampen. 

En kväll i slutet av samma månad kom beväpnade maskerade män och ringde på. Klagandens 

son öppnade och de frågade med sonens rätta namn om det var klagandens son. Sonen 

lyckades dock springa iväg till grannen.  

 

I augusti 2007 kom det ytterligare ett hotbrev med ammunition hem till klaganden där det stod 

att han skulle betala 50 000 dollar eftersom klaganden samarbetade med amerikanarna. Det 

stod även att han var en förrädare och otrogen blodutsugare vars blod ska spillas eftersom 

klaganden arbetar med korsfarare. 
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Den islamiska grupp ”mujaheddin” är infiltrerade i den irakiska administrationen och kan när 

som helst komma åt någon av familjemedlemmarna. Klaganden och hans familj har sedan de 

lämnat Irak ytterligare fått hotbrev av samma islamska terrorgrupp. Efter att en polisanmälan 

gjordes därav sprängdes klagandens kontor i Irak och en vakt mördades på kontoret. Enligt 

vaktens klan bär klaganden ansvaret för att vakten mördades då det skedde på klagandens 

kontor och är därför hotad av blodshämnd. Hotbilden kvarstår således än idag. 

De muslimer/terrorister som tidigare hotat klaganden har i Irak frågat efter honom och hans 

familj. 

 

Det har i efterhand genom klagandens företags vakt kommit till hans kännedom att ett hotbrev 

kommit till klagandens kontor. I hotbrevet stod det att kontoret skulle sprängas och att de inte 

accepterade någon lösensumma. Den mördade vaktens klan har sökt upp klagandens mor i 

Bagdad för att kräva information om honom. Klanen har genom ett hotbrev som sänts till 

klagandens arbetsplats meddelat att klaganden och hans familj ska dödas.  

 

Den kristna minoriteten i Irak är förföljd och skyddslös. Det råder svåra motsättningar i 

Bagdad och klaganden riskerar till följd av detta att utsättas för allvarliga övergrepp. 

Klaganden har även varit medlem i det Baathpartiet och riskerar därför att dödas på grund av 

hans tidigare politiska engagemang.  

 

Vid ett återvändande till Irak kommer klagandens två barn (födda 1991 och 2001) inte att få 

sina behov tillgodosedda. De har ingen bostad att återvända till och deras personliga säkerhet 

kan inte garanteras. De mår dåligt och har vistats relativt lång tid i Sverige. Det finns inga 

släktingar kvar i Irak och klaganden kan inte starta om sin verksamhet. 

 

Migrationsverket bestrider bifall till klaganden och har bland annat synpunkter på klagandens 

trovärdighet.    

 

DOMSKÄL 

Migrationsdomstolen finner att klaganden med familj inte kan anses ha styrkt sin identitet 

men anser det sannolikt att de kommer från Irak varför deras skyddsskäl ska prövas mot det 

landet. 

 

SKYDDSBEHOV 

Migrationsdomstolen konstaterar att situationen för kristna i Irak inte är sådan att den i sig 

utgör tillräckliga skäl för att uppehållstillstånd ska beviljas utan att en bedömning i det 

enskilda fallet görs för att se om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd enligt 

skyddsbestämmelserna i 4:2 UtlL är uppfyllda.  

 

De nya uppgifter klaganden framfört vid migrationsdomstolen om de händelser som inträffat 

efter att klaganden lämnat Irak präglas av att de är vaga och detaljfattiga. Klaganden har inte 

genom sin berättelse på ett tillfredsställande sätt klargjort att hoten är hänförda till hans 

religionsfrihet och samröre med amerikaner och inte till den allmänna situationen och den 

utbredda kriminaliteten i Bagdad. Det är inte troligt att klaganden skulle vara av något särskilt 

intresse för någon gruppering i Irak eller troligt att han skulle riskera asylgrundande 

förföljelse flera år efter att han lämnat Irak. Klaganden har inte uppgett några skäl till varför 

han som kristen skulle vara personligt utsatt utan hänvisar till den allmänna situationen för 

kristna i Irak. Migrationsdomstolen finner det mycket märkligt att klaganden inte tidigare 

varit medlem i Baathpartiet och att han riskerar bli utsatt i Irak på grund av detta. Det finns 
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inget som tyder på att en individuell hotbild finns mot klaganden eller familjen i hemlandet av 

den anledningen.   

 

Migrationsdomstolen finner sammanfattningsvis att klaganden och hans familj inte gjort det 

sannolikt att det finns en individuell och konkret hotbild att de vid ett återvändande till Irak 

riskerar att utsättas för sådan förföljelse eller sådan ingripande behandling som avses i 4:1 

eller 4:2 första stycket 1 Utl. 

 

Migrationsöverdomstolen har 2007 slagit fast att det vid tidpunkten för det avgörandet inte 

kunde anses råda sådan väpnad konflikt i Irak som avses i 4:2, första stycket 2 UtLl. Då det i 

detta mål har framkommit några andra omständigheter i den frågan anser 

migrationsdomstolen att klaganden med familj inte heller gjort det sannolikt att de har 

individuella skyddsskäl och därför inte kan betraktas som skyddsbehövande enligt 4:2 första 

stycket 2 UtlL på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet. 

 

SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER 

Vid en sammantagen bedömning i målet finner migrationsdomstolen att inte någon av 

familjemedlemmarna med beaktande av deras hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 

situationen i hemlandet uppfyller förutsättningarna för att med stöd av 5:6 UtlL beviljas 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter trots att domstolen 

särskilt beaktat att målen också rör barn. 

 

Migrationsdomstolen finner ej heller att klaganden kan beviljas uppehållstillstånd enligt 1:10 

UtlL med beaktande av hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt. 

Prövningen av barnets bästa i förhållande till utlänningslagen kan inte ges så långtgående 

innebörd att det nästan blir ett eget kriterium att vara barn. En inställning som innebär att barn 

regelmässigt anses ha det bäst i Sverige, strider mot det synsätt som barnkonventionen ger 

uttryck för. Migrationsdomstolen finner inte att de minderåriga barnen skulle vara övergivna 

eller att de skulle ta skada i sin psykosociala utveckling vid ett återvändande till hemlandet 

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Eftersom det inte heller finns andra skäl att bevilja klagandens familj uppehållstillstånd ska 

överklagandena avslås. 

 

SKILJAKTIGHET 

Migrationsdomstolen är i detta mål sammansatt av en lagfaren domare och tre nämndemän. 

En av nämndemännen anser att det inte föreligger några trovärdighetsbrister i klagandens 

berättelse. Omständigheterna är tillräckliga för att bevilja familjen uppehållstillstånd som 

skyddsbehövande i övrigt. 

 

Klaganden har vid den muntliga förhandlingen lämnat en sammanhängande trovärdig 

berättelse som i helhet framstår som rimlig och självupplevd utan att i sin historia överdriva i 

någon del. Klaganden har gjort det sannolikt att det föreligger en individuell konkret hotbild 

mot honom och hans familj vid ett återvändande och de riskerar att utsättas för allvarliga 

övergrepp utan att kunna få skydd av myndigheterna i hemlandet. Deras fruktan att utsättas 

för allvarliga övergrepp i hemlandet är välgrundad och de ska därför anses som 

skyddsbehövande enligt 4:2 första stycket 2 UtlL. Nämndemannen är förutom i denna del i 

övrigt ense med majoriteten. 
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9 Analys/Slutsats  
 

Efter en genomgång av de tidigare sammanfattade fyra domarna från migrationsdomstolen i 

Stockholm den 18 september 2009 kan man generellt säga att domarna är tydliga och 

utförliga. De är formulerade av domstolen på ett sådant sätt att det så klart som möjligt ska 

framgå hur utlänningsrätten ska tolkas och tillämpas. 

 

Tolkningen av lagen är strikt trogen lagtexten. Tolkningar som i första hand har sett till lagens 

ordalydelse och i andra hand till lagens syfte. Dock är utlänningslagens materiella regler inte 

så utförligt eller precist formulerade varför det ställs mycket höga krav på domstolar och 

myndigheter när det gäller att utreda och bedöma omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

I samtliga domar är den asylsökande kristen och har på ett eller annat sätt arbetat åt 

amerikanarna och därför blivit hotade till livet av olika grupper i Irak.  

I ett av fallen tar migrationsdomstolen fasta på religiös förföljelse som ett av skälen för 

uppehållstillstånd medan man i de andra fallen avfärdar religiös förföljelse. 

 

Migrationsdomstolen har i målen ej funnit att situationen för kristna i Irak, baserad på tidigare 

mål och eventuellt ny landinformation från Migrationsverket, inte kan anses vara grund för 

uppehållstillstånd utan att en individuell prövning görs. 

 

Domstolen anser därför att det måste finnas ett kausalsamband som visar på att sökanden 

personligen riskerar övergrepp på grund av de svåra motsättningarna. Individen måste i 

hemlandet vara mer utsatt än andra personer i samma situation, även om dessa personer i 

jämförelse med människor i en annan del av världen skulle anses som mycket utsatta. Vad 

som egentligen ska anses som ett tillräckligt kausalsamband lämnar stort utrymme för 

godtyckliga bedömningar när det heller inte går att utläsa vad detta orsakssamband skall bestå 

i. 

 

Av de här sammanfattade fyra domarna har två lett till uppehållstillstånd och två till avslag. 

Det rör personer med likartade skäl som fått olika bedömningar. I två av fallen har en av de 

tre nämndemännen haft en avvikande uppfattning men blivit överröstad av övriga två 

nämndemän och lagfaren domare. Det gäller såväl en dom vilken lett till uppehållstillstånd 

som en dom vilken lett till avslag.  
 

De fyra domarnas bedömningar baseras förutom på ingiven landinformation i huvudsak på 

den asylsökandes berättelse. En asylsökandes berättelse får godtas om den framstår som 

trovärdig och sannolik men är svårt att bedöma om den asylsökandes minnen är sanna eller 

uppdiktade. 

 

Varje asylsökande har sin individuella historia, problem och erfarenheter. Att komma som 

flykting till ett nytt land med en ny kultur och ett osäkert liv med stor ovisshet om framtiden 

kan sätta igång många reaktioner. Även om den sökande är till synes fysiskt trygg med den 

akuta faran bakom sig drabbas många av posttraumatiskt stress-syndrom, PTSS.  

 

Även om den asylsökande i sitt hemland under en lång tid levt under svår press, stress och i 

stor fara har han eller hon varit van med den kulturen och de sociala strukturerna i hemlandet. 

Så även om den asylsökande är fysiskt trygg i det nya landet så vem är han i ett nytt land och i 

ett nytt sammanhang. 
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Osäkerheten och sårbarheten i den nya situationen i det nya landet kan orsaka olika former av 

trauman som tillsammans med den asylsökandes tidigare upplevelser kan leda till PTSS i 

form av aggressivitet, likgiltighet och återupplevande av tidigare traumatiska händelser. Detta 

kan påverka minnet och rubba tidsuppfattningen. Vid akut stress som ett trauma innebär kan 

den del av vår hjärna som hanterar minnet under svår stress inte jobba med full aktivitet. Det 

kan vara svårt att minnas och lära sig nya saker. De symtom som är knutna till depressioner 

och PTSS kan vara väldigt svårhanterliga och obegripliga för omgivningen vilka inte sällan 

reagerar med kritik och fördömanden.  

 

Bevislättnadsregeln, the benefit of the doubt, handlar om trovärdighetsbedömningar samt 

vilka beviskrav som kan ställas på asylsökande. Om en asylsökande berättat sin historia och 

gjort ett ärligt försök att styrka densamma men det saknas bevisning rörande vissa påståenden 

bör tvivelsmålet beaktas till den asylsökandes fördel om denne framstått som allmänt 

trovärdig och inlämnad bevisning stämmer med tidigare uppgifter. Berättelsen ska dessutom 

vara rimlig och sammanhängande. 

 

När migrationsdomstolarna gör sina bedömningar om den asylsökandes trovärdighet besitter 

de ej någon särskild kunskap vad gäller den gäller asylsökandes olika former av trauman och 

vad det kan medföra i form av minnesförluster, rubbad tidsuppfattning eller hur de beter sig. 

Kulturella skillnader spelar också en stor roll liksom hur välutbildad eller vältalig den 

asylsökande är vid den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen. Hur asylskälen 

presenterats och med vilken betoning ärendet presenterats av den asylsökandes biträde kan ge 

olika utslag i domstolen. Domarens och nämndemännens kunskaper i dessa svåra 

trovärdighetsbedömningar och det juridiska ombudets kompetens kan spela en stor roll. 

Samspelet med tolken och dennes professionalism att tolka korrekt kan även vara direkt 

avgörande för målets utgång. Det kan i många fall vara rena slumpen för den asylsökande hur 

utslaget kan bli. Det skulle vara fördelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt om 

trovärdighetsbedömningar kan göras av personer med särskild kunskap och erfarenhet. 

 

Tillgången på grundläggande och korrekta landkunskaper är av stor vikt för bedömningen av 

asylärenden och utgången av dessa mål. Det krävs kunskaper om politiska förhållandena och 

hur olika grupper agerar i det land där den asylsökande uppger att han eller hon riskerar 

förföljelse. Det krävs också ofta faktakunskaper om landet, dess geografi och 

kommunikationer med andra länder likväl som kunskaper om landets kultur och traditioner.  

 

Likväl som i andra mål och ärenden ska migrationsdomstolarna grunda sina avgöranden på 

vad som kommer fram vid handläggningen i domstolen. Ansvaret för utredning, bevisning 

och att föra fram relevanta fakta i målet åligger parterna. Det ankommer i första hand på 

Migrationsverket att lägga fram vad som är känt om förhållandena i det aktuella landet och 

bemöta utlänningens påståenden i den mån verket bedömer dem vara oriktiga. Till sin hjälp 

för detta har Migrationsverket byggt upp en landinformationsenhet, Lifos.  Enhetens 

viktigaste uppdrag är att förse Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare med 

landinformation som är relevant, aktuell och tillförlitlig. Den är också till största delen allmänt 

tillgänglig via verkets hemsida.  

 

Även om skriftlig landinformation kan åberopas av bägge parter ligger uppdraget i praktiken 

på Migrationsverket genom sin landinformationsenhet, Lifos. Enhetens viktigaste uppdrag är 

att förse Migrationsverkets personal med landinformation som är relevant, aktuell och 

tillförlitlig. 
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När migrationsdomstolen i de tidigare sammanfattade domarna finner att situationen för 

kristna i Irak, baserad på tidigare mål och eventuellt ny landinformation i målet inte kan anses 

ha grund för uppehållstillstånd enbart genom tillhörighet av denna grupp är det endast 

Migrationsverket som eventuellt presenterat ny landinformation för dessa bedömningar.  

 

Ur rättsäkerhetssynpunkt är det olyckligt att denna bevisning endast ligger på den ena parten. 

En sammanställning av länderkunskapen av ett oberoende organ alternativt att höra 

sakkunniga i domstolen vore att föredra.  

 

Efter en mindre sökning i Lifos kunde en norsk rapport från norska Landinfo hittas. Den 

beskriver situationen för kristna i Irak fram till april månad 2009 och var tillgänglig i svenska 

Lifos 2009-06-25. 

 

Denna norska rapport kan läsas som att den ger stöd åt att situationen för kristna i Irak ska ge 

grund för uppehållstillstånd enbart på grund av tillhörigheten av denna grupp. I rapporten står 

det att andelen kristna i Bagdad har blivit kraftigt reducerade sedan 2006. De kristna har blivit 

utsatta för våld, hot, kidnappningar och mord. Kristna räknas som en utsatt grupp. Under 

perioden 2006-2008 mottog kristna skriftliga och muntliga dödshot från grupper som krävde 

att de kristna antingen skulle betala pengar för att bo kvar, konvertera till Islam eller överlåta 

sitt företag för att undgå bli mördade. Det går att läsa att kristna i olika områden i Irak blivit 

utsatta för våld och kidnappningar med dödlig utgång som följd. Såväl ärkebiskop som 

kyrkliga ledare har blivit kidnappade och mördade. Före valet i januari 2009 har kristna i Irak 

fått dödliga hotelser i form av brev. Kristna rapporterar att de är omtalade och behandlade 

som spioner för ockupationsmakten för att de delar samma religiösa tro som dessa. 

 

Om denna norska rapport ingivits som landinformation hade möjligen uppehållstillstånd getts 

för samtliga kristna i de granskade domarna.  
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