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Sammanfattning 

Den 31 mars 2006 genomfördes en av de största rättsliga reformerna på flera decennier. I 

samband med att en ny utlänningslag trädde i kraft infördes en ny instans- och processordning 

i utlännings- och medborgarskapsärenden. Den nya ordningen innebär att överprövning av 

Migrationsverkets beslut kan ske till migrationsdomstolar. En av de viktigare delarna i den 

nya ordningen var att inslaget av muntlig förhandling skulle bli större än vad som hade gällt 

tidigare. I utlänningslagen föreskrivs att muntlig förhandling ska hållas om en utlänning som 

för talan i målet begär det och förhandlingen inte är obehövlig. Det finns flera faktorer som 

avgör om muntlig förhandling är obehövlig eller inte och det är domstolen som gör 

bedömningen. Varken lag eller förarbeten ger någon närmare redovisning för när muntlig 

förhandling ska hållas. Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa kunskaperna om när 

muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol. För att uppnå syftet har traditionell 

juridisk metod använts vilket innefattar studerande av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Vid 

framställandet av uppsatsen har vägledning hämtats från boken ”Att skriva juridik, regler och 

råd” av Ulf Jensen m.fl.  
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1. Inledning 

Asylprocessen var tidigare omdiskuterad och kritiserad för att handläggningen alltför 

sällan var muntlig. Vidare kritiserades handläggningen för att insynen i denna för såväl 

sökanden som allmänhet var alltför dålig. Kritiken visade behovet av att förändra 

ordningen i asylprocessen och detta ledde till att en ny utlänningslag skapades år 2005. I 

samband med den nya lagen skapades också en ny instans- och processordning. Den nya 

ordningen innebär bland annat att asylsökanden kan få sin sak prövad i 

migrationsdomstolar. I domstolen ska den som söker asyl också få större möjlighet till 

muntlig förhandling än vad som gällt tidigare. Muntlig förhandling kunde enligt 

regeringen bidra till att reda ut missförstånd och den enskilde kunde på ett mer direkt sätt 

få komma till tals i processen. Men samtidigt som strävan är att inslaget av muntlig 

förhandling ska öka ställs också krav på en skyndsam handläggning. Detta innebär att 

behovet av muntlig förhandling måste vägas mot kravet på en snabb handläggning. Vid 

avvägningen ska det beaktas att muntlig handläggning generellt sett är mer resurskrävande 

än en skriftlig sådan.  

Sedan den nya instans- och processordningen trädde ikraft har Migrationsöverdomstolen 

återförvisat flertalet domar till migrationsdomstolar på grund av att migrationsdomstolen 

inte hållit muntlig förhandling i målet. Uppsatsen kommer därför att redovisa för vissa av 

rättsfallen med fokus på frågan om muntlig förhandling. Vidare kommer uppsatsen att, så 

långt det är möjligt, redogöra för när muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskaperna om när muntlig förhandling ska hållas i 

migrationsdomstol. Bestämmelserna i lagen ger inget heltäckande svar på den frågan. Det 

finns dock flertalet prejudicerande rättsfall från Migrationsöverdomstolen som fokuserar 

på frågan om muntlig förhandling. Dessa rättsfall blir således av stor vikt att undersöka. 

1.2. Avgränsning 

Denna uppsats kommer fokusera på muntlig förhandling i asylmål. Det finns särskilda 

bestämmelser gällande asylsökande barn men dessa kommer inte att beröras i uppsatsen. 

Vid studiet av Migrationsöverdomstolens praxis har centrala rättsfall valts utifrån frågan 

om muntlig förhandling i asylmål där Migrationsverket varit motpart. 

1.3. Metod 

För att uppfylla syftet på bästa sätt har jag använt mig av traditionell juridisk metod. Den 

innefattar att studera lag, förarbeten, praxis och doktrin. I arbetet har stor vikt lagts vid 

förarbetet till den nya instans- och processordningen eftersom propositionen framhåller att 

inslaget av muntlig förhandling ska bli större än vad som gällt tidigare. Rättsfallen som 
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valts är prejudicerande domar från Migrationsöverdomstolen som fokuserar på frågan om 

muntlig förhandling. 

2. Förvaltningsrättens historia 

Enligt den medeltida landslagen var det kungen som bestämde över såväl förvaltning som 

rättskipning. Det enda sättet att slutgiltigt få sin sak prövad var genom att ”gå till kungs”. 

Genom sin klagomålsprövning kunde kungen ändra såväl förvaltningsbeslut som domar. 

Med tanke på att bägge funktionerna utövades av kungen fanns inget behov av 

avgränsning mellan rättskipningen och den allmänna förvaltningen. Under 1600-talet 

började dock en statlig förvaltning att växa fram med kollegier och landshövdingar. 

Reglerna mot vad som kan karakteriseras som en första ansats till ett riktigt besvärsinstitut 

utvecklades. Instruktioner och förordningar reglerade förfarandet hos myndigheterna och 

särskilda instansordningar inrättades. Det var också nu som kammarrätten uppstod, vår 

äldsta förvaltningsdomstol. Dess uppgift var till en början att döma i frågor om kronans 

räkenskaper, men succesivt tillkom nya uppgifter. Bruket att ”gå till kungs” bestod dock 

under lång tid framöver. Under 1800-talet hade banden mellan kungen och kollegierna 

luckrats upp och alla mål som rörde en enskilds rätt skulle överflyttas till de allmänna 

domstolarna. De allmänna domstolarna dömde således i alltfler förvaltningsrättsliga mål. 

År 1909 inrättades Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) och genom 

reformen åstadkoms en förbättrad rättssäkerhet för den enskilde samtidigt som regeringen 

avlastades arbetsuppgifter. Genom förvaltningsrättsreformen under 1970-talet inrättades 

länsrätter vilket innebar att de allmänna förvaltningsdomstolarna kom att finnas i tre 

instanser; länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätt.
1
 

2006 inrättades migrationsdomstolar
2
 och 2010 förändrades länsrätternas organisation. De 

dåvarande 23 länsrätterna lades samman till tolv och bytte namn till förvaltningsrätter.
3
 

2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet var att det nya 

namnet skulle spegla domstolens verksamhet som oberoende högsta domstol i 

förvaltningsmål.
4
  

 

 

 

 

                                                           
1
 Warnling-Nerep (2008) s 34 ff 

2
 Prop. 2008/09:165 s 106 

3
 Mellqvist och Wirdemark (2012) s 13 

4 http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/ 

 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/
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3. Den nya instans- och processordningen 

Den 31 mars 2006 infördes en ny utlänningslag som ersatte 1989 års utlänningslag. I 

samband med att den nya utlänningslagen trädde i kraft upphörde Utlänningsnämnden och 

det infördes en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 

Tidigare kunde Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden 

överklagas till Utlänningsnämnden. Genom den nya instans- och processordningen sker 

överprövning av Migrationsverkets beslut i migrationsdomstolar, som utgörs av de 

förvaltningsrätter (tidigare länsrätter
5
) som regeringen bestämmer. 

Migrationsdomstolarnas beslut kan i sin tur överklagas till Migrationsöverdomstolen, som 

utgörs av Kammarrätten i Stockholm.
6
 

Kraven på den nya instans- och processordningen var att asylprocessen skulle vara en 

tvåpartsprocess med större möjligheter till muntlig förhandling. Vidare ansågs det viktigt 

att öka öppenheten i asylprocessen. Tvåpartsprocessen och möjligheterna till muntlig 

förhandling var två viktiga åtgärder för att uppnå kravet på ökad öppenhet. Genom 

tvåpartsprocessen blir Migrationsverket som beslutande myndighet part i processen vilket 

gör att den enskilde kan få bättre kunskap om på vilka grunder beslutet fattas. En muntlig 

förhandling ger den enskilde känslan av att få komma till tals i processen och kan 

dessutom bidra med att bättre bedöma den enskildes trovärdighet. En muntlig förhandling 

kan också bidra till att reda ut missförstånd i olika avseenden. Ytterligare krav på den nya 

instans- och processordningen var att den utformades så att kravet på skyndsam 

handläggning kunde uppfyllas.
7
 Asylmål ställer generellt större krav på skyndsam 

handläggning än vad som i allmänhet gäller för mål i allmän förvaltningsdomstol.
8
 Långa 

väntetider i asylmål innebär framförallt psykiskt lidande för den enskilde men är också 

kostsamt för samhället.
9
 Handläggning i form av muntlig förhandling är som huvudregel 

mer resurskrävande än skriftlig handläggning. I förarbetena till den nya instans- och 

processordningen framhåller regeringen att strävan efter ett så stort inslag som möjligt av 

muntlig förhandling måste vägas mot kravet på en snabb handläggning. Vid avvägningen 

är det nödvändigt att beakta den särskilda karaktär som asylmål har. De påverkas av 

omständigheter som varken den enskilde eller staten har något inflytande över. 

Bestämmelserna för när muntlig förhandling ska hållas ska således kunna tillämpas i tider 

av såväl låg som hög tillströmning av asylsökande.
10

 

3.1. Utlänningslagen 

När den nya utlänningslagen trädde i kraft var det främst de bestämmelser som rörde den 

nya instans- och processordningen som tillkom.
11

 

                                                           
5
 Bytte namn till förvaltningsrätter 2010, se prop. 2008/09:165 s 112 

6
 Prop. 2004/05:170 

7
 A Prop s 105 

8
 A Prop s 130 

9
 A Prop s 106 

10
 A Prop s 130 

11
 A Prop s 103 
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Utlänningslag (2005:716) innehåller bestämmelser som rör utlänningars rätt att resa in i, 

vistas och arbeta i Sverige samt söka asyl här. Lagen anger också under vilka 

förutsättningar som en utlänning kan avvisas eller utvisas ur landet.
12

 Liksom sina 

föregångare har nuvarande utlänningslag karaktären av en ramlag, även om en successiv 

utveckling skett mot en ökad detaljreglering.
13

 Utlänningslagen bildar ramen för 

regleringen av utlänningars rätt att resa in i och ut ur Sverige samt att vistas och arbeta 

här. Den bildar ramen för vad som brukar kallas den generella utlänningskontrollen. 

Denna syftar till att reglera tillströmningen av invandrare, vilket inte minst är nödvändigt 

med hänsyn till strävan efter att ge dem som tillåts bosätta sig här så goda arbets- och 

levnadsförhållanden som möjligt. Lagen ger därför också möjlighet att avvisa eller utvisa 

en utlänning som kommer hit eller vistas här utan att ha föreskrivet tillstånd. Vid sidan av 

den generella utlänningskontrollen ger utlänningslagen möjlighet till så kallad individuell 

utlänningskontroll. Denna har som avsikt att hindra att icke önskvärda utlänningar vistas i 

landet.
14

 Enligt utlänningslagen är en utlänning den som inte är svensk medborgare och 

lagen gäller både den som är medborgare i ett annat land och den som saknar 

medborgarskap (så kallad statslös). Idag är det vanligt att personer med utländsk bakgrund 

som är bosatta i Sverige har dubbelt medborgarskap. Den som har både svenskt och 

utländskt medborgarskap betraktas på samma sätt som den som endast har svenskt 

medborgarskap. I de fallen är det alltså inte möjligt att tillämpa utlänningslagens 

bestämmelser.
15

 

Eftersom den nuvarande såväl som tidigare utlänningslagar reglerar utlänningars 

grundläggande rättigheter och skyldigheter har det ansetts lämpligt att använda 

benämningen utlänningslag. Detta trots att en mängd bestämmelser gällande 

utlänningarnas rättsställning återfinns i andra författningar och föreskrifter.
16

 

3.2. Sveriges internationella åtaganden 

Sverige har internationellt förbundit sig att följa ett stort antal rättsakter till skydd för de 

mänskliga rättigheterna. Dessa har naturligtvis stor betydelse vid prövningen av 

asylärenden och andra utlänningsärenden.
17

 

3.2.1. UNHCR 

FN:s flyktingkommissariat UNHCR (United Nation’s High Commissioner for Refugees) 

skapades år 1951 och är idag en av de viktigaste internationella humanitära aktörerna.
18

 

UNHCR har till uppgift att ge skydd åt flyktingar och att finna varaktiga lösningar i 

uppkomna flyktingsituationer. UNHCR är ett självständigt underordnat organ inom FN 

och verksamheten samt dess riktlinjer granskas och godkänns av UNHCR:s exekutiva 

                                                           
12

 Wikrén och Sandesjö (2010) s 62 
13

 A a s 64 
14

 A a s 67 
15

 A a s 63 
16

 A a s 63 f 
17

 Prop. 2004/05:170 s 94 f 
18

 Wikrén och Sandesjö (2010) s 43 
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kommitté. Kommittén består av företrädare för ett sjuttiotal länder och dessa 

sammanträder varje år för att bland annat behandla rättsliga frågor som rör tolkning och 

tillämpning av Flyktingkonventionen. De slutsatser som exekutivkommittén antar är inte 

formellt bindande för medlemsstaterna men har stor betydelse för tolkningen av 

Flyktingkonventionen. Ett annat tolkningsinstrument är UNHCR:s handbok om 

förfarandet och kriterierna vid fastställandet av flyktingars rättsliga ställning. Handboken 

kompletteras med riktlinjer utfärdade av UNHCR.
19

 

3.2.2. Dublinförordningen 

Dublinförordningen garanterar att en tredjelandsmedborgare (person som är medborgare i 

ett land utanför EU/EES) som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater får sin ansökan 

prövad i en medlemsstat. Förordningen innehåller kriterier för att avgöra vilken 

medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan från en medborgare i tredje 

land. En ansökan om asyl som omfattas av Dublinförordningens bestämmelser medför att 

den asylsökande överförs till den ansvariga medlemsstaten utan att den överförande staten 

prövar asylansökan i sak. EU:s medlemsstater har upprättat ett gemensamt system för 

fingeravtryckskontroll för att effektivt kunna tillämpa Dublinförordningens bestämmelser. 

Alla personer som söker asyl i medlemsstaterna får lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken 

läggs in och jämförs i den centrala databasen Eurodac.
20

 

3.2.3. Flyktingkonventionen 

1951 års flyktingkonvention
21

 angående flyktingars rättsliga ställning är den främsta 

internationella överenskommelsen inom flyktingområdet. Konventionen anger de 

rättigheter och förmåner som en konventionsstat är skyldig att tillförsäkra flyktingar som 

vistas på dess område. Flyktingkonventionens kärna är bestämmelserna i artikel 1 som 

innehåller definitionen av begreppet flykting samt de fall i vilka flyktingstatus är utesluten 

eller upphör. Konventionen innehåller ingen bestämmelse om att konventionsstaterna är 

skyldiga att ta emot flyktingar. Däremot finns både förbud mot utvisning av flyktingar och 

förbud mot avvisning eller utvisning av en flykting till gränsen mot ett område där han 

eller hon riskerar politisk förföljelse. Vidare finns inga föreskrifter om hur prövningen av 

flyktingskap ska gå till. Sådana bestämmelser har lämnats till konventionsstaternas 

nationella lagstiftning.
22

 

3.2.4. Asylprocedurdirektivet 

Asylprocedurdirektivet anger medlemsstaternas miniminormer för beviljande eller 

återkallande av flyktingstatus. Direktivet fastställer rättigheter och garantier i samband 

med handläggningen av asylansökningar. Bland annat regleras rätten att stanna kvar i 

medlemsstaten till dess att ansökan blivit prövad, rätten till rättshjälp och personlig 

                                                           
19

 Diesen m.fl. (2012) Bevis 8 s 21 f 
20

 A a s 25 f 
21

 Även kallad Genévekonventionen 
22

 A a s 21 



9 
 

intervju. Vidare innehåller direktivet bestämmelser om tillgång till domstolsprövning, om 

första asylland och om säkra tredjeländer.
23

 

3.2.5. Skyddsgrundsdirektivet 

Skyddsgrundsdirektivets huvudsakliga syfte är att garantera gemensamma kriterier för 

medlemsstaterna vid fastställandet av vilka tredjelandsmedborgare eller statslösa personer 

som behöver internationellt skydd. Direktivet anger miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som 

personer som av andra skäl behöver internationellt skydd. Vidare innehåller 

skyddsgrundsdirektivet miniminormer för dessa personers rättsliga ställning. Ett 

långsiktigt syfte med direktivet är att kunna begränsa asylsökandens förflyttningar mellan 

medlemsstaterna.
24

 

3.3. Skillnaden mellan processen i allmän förvaltningsdomstol och 

migrationsdomstol 

Tvister som uppstår mellan främst enskilda och myndigheter kan avgöras i allmän 

förvaltningsdomstol. Dessa domstolar består av tre instanser; förvaltningsrätter, 

kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstol. Domstolarna är specialiserade på 

förvaltningsrätt och på att utreda riktigheten i myndighetsbeslut. Bestämmelserna om 

instansordningen och till viss del processordningen i utlännings- och medborgarskapsmål 

skiljer sig något från vad som i allmänhet gäller i förvaltningsprocessen. I utlänningslagen 

och lagen om svenskt medborgarskap finns särskilda bestämmelser.
25

  

Behovet av att motverka långa väntetider i asylprocessen har lett till att antalet 

domstolsinstanser för migrationsrätt har begränsats till två, migrationsdomstolar och 

Migrationsöverdomstolen.
26

 Migrationsverkets beslut i utlännings- och 

medborgarskapsärenden kan således överklagas till en migrationsdomstol (14:1 UtlL). 

Regeringen utser vilka förvaltningsrätter som ska vara migrationsdomstolar. 

Migrationsöverdomstol är kammarrätten i Stockholm (16:1 UtlL). Beslut från 

migrationsdomstolarna kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som är andra och 

sista instans (16:9 UtlL). Som huvudregel är förfarandet i allmänna förvaltningsdomstolar 

skriftligt (9 § FPL) och muntlig förhandling sker sällan i förvaltningsrätterna. Målet 

avgörs vanligen genom att domstolen beaktar och bedömer de omständigheter som 

framgår av den skriftliga utredningen. En muntlig förhandling kan dock hållas på initiativ 

av antingen domstolen eller part i målet. I migrationsdomstol där målen rör ansökningar 

om asyl är det däremot vanligt förekommande med muntlig förhandling om den klagande 

begärt det.
27

 Syftet med den muntliga förhandlingen är att den ska komplettera den 

skriftliga handläggningen så att målet blir så väl utrett som möjligt. Rättens beslut grundar 

                                                           
23

 Diesen m.fl. (2012) Bevis 8 s 29 
24

 A a s 28 
25

 http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____2625.aspx 
26

 Prop. 2004/05:170 s 109 
27

 http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Mal-i-forvaltningsdomstol/Migration/Viktiga-skillnader/ 

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____2625.aspx
http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Mal-i-forvaltningsdomstol/Migration/Viktiga-skillnader/
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sig sedan på både den skriftliga utredningen och det som kommer fram vid 

förhandlingen.
28

 En annan grundregel i Sverige är att domstolsförhandlingar är offentliga, 

vilket innebär att både allmänheten och media kan närvara vid förhandlingen. I asylmål 

där det förekommer uppgifter om den enskildes förhållanden, som exempelvis uppgifter 

om förföljelse och tortyr, kan sekretess gälla enligt de regler som finns i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna ger skydd för den enskilde individens 

personliga förhållanden och kan därför leda till att förhandlingen sker bakom stängda 

dörrar. Det innebär att endast rättens ledamöter, parterna och deras ombud samt tolk får 

vistas i rättssalen.
29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Sa-avgors-mal-i-forvaltningsratten/Muntlig-forhandling/ 
29

 http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Mal-i-forvaltningsdomstol/Migration/Viktiga-skillnader/ 
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4. Asylprocessen 

Den som söker asyl lämnar sin ansökan till Migrationsverket som antingen bifaller eller 

avslår den. Om Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid 

avslag på ansökan beslutar Migrationsverket om avvisning eller utvisning om personen 

som sökt asyl befinner sig i Sverige. Ett avslagsbeslut kan överklagas till Migrationsverket 

som då omprövar sitt beslut. Om beslutet inte ändras efter omprövning går överklagandet 

vidare till en migrationsdomstol. I migrationsdomstolen företräds ofta den asylsökande av 

ett offentligt biträde och Migrationsverket blir motpart till personen som sökt asyl. 

Avgörandet från migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. För 

att få sitt ärende prövat i Migrationsöverdomstolen måste först ett prövningstillstånd 

beviljas. Om Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står 

migrationsdomstolens beslut fast. Beviljas ett prövningstillstånd innebär det att målet 

prövas och avgörs i Migrationsöverdomstolen. Beslutet blir prejudicerande och är därmed 

vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden. 

Eftersom Migrationsöverdomstolen är högsta instans kan beslutet därifrån inte 

överklagas.
30

  

4.1. Uppehållstillstånd  

Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Utlänningar som 

vill vistas i Sverige måste i princip ha ett tillstånd för vistelsen.
31

 En utlänning som vistas i 

Sverige ska lämna in ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.
32

 För 

uppehållstillstånd finns huvudsakligen fyra grunder; uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov, på grund av anknytning, på grund av arbete, studier eller försörjning på 

annat sätt eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter.
33

 Huvudregeln är att en 

utlänning redan före inresan till Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett 

uppehållstillstånd. Undantag från denna regel gäller bland annat i de fall utlänningen har 

rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande eller om utlänningen 

bör beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.
34

  

4.2. Avvisning och utvisning  

Bestämmelserna om avvisning och utvisning reglerar när en utlänning antingen ska kunna 

nekas inresa i Sverige eller tvingas lämna Sverige. Begreppet avvisning används för att 

beteckna de fall där en utlänning antingen vägras inresa i landet eller sänds tillbaka kort 

tid därefter.
35

 Beslut om avvisning ska ske inom tre månader från att utlänningen ansökt 

om uppehållstillstånd (8:5 UtlL). Avvisning kan ske på formella och materiella grunder. 
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De formella grunderna innebär bland annat att utlänningen kan avvisas om han eller hon 

saknar pass eller de tillstånd som krävs för inresa. De materiella grunderna innebär 

exempelvis att en utlänning kan avvisas om det kan antas att han eller hon kommer att 

sakna tillräckliga medel för sin vistelse i Sverige eller om det kan antas att han eller hon 

inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt.
36

 Begreppet utvisning betecknar avlägsnande 

av utlänningar som vistats i landet längre än tre månader från det att utlänningen ansökt 

om uppehållstillstånd. Vidare kan utvisning ske om utlänningen begått brott av viss 

svårighetsgrad.
37

 

 

När Migrationsverket har beslutat om avvisning eller utvisning får beslutet förenas med 

ett återreseförbud. Återreseförbud innebär att utlänningen under en viss tid inte får 

återvända till Sverige utan tillstånd. Denna tid bestäms normalt till två år. Beslut om 

utvisning på grund av brott ska alltid innehålla förbud för utlänningen att återvända till 

Sverige. Denna tid bestäms vanligen till fem år eller mer. I vissa fall kan återreseförbudet 

gälla utan tidsbegränsning.
38

 

4.3. Offentligt biträde  

Den som ansöker om asyl har rätt till ett offentligt biträde. Detta gäller dock inte för den 

som genom Dublinförordningen kommer få sina asylskäl prövade i en annan 

medlemsstat.
39

 Det offentliga biträdets uppdrag är att arbeta för sin klient och att på bästa 

sätt företräda honom eller henne inför myndigheter och domstolar.
40

 Det är staten som står 

för kostnaderna för biträdet.
41

 Uppdraget som offentligt biträde får förordnas advokat, 

biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Den 

sökande har möjlighet att själv föreslå någon som är lämplig och denne ska då förordnas 

såvida det inte medför avsevärt ökade kostnader eller att det finns andra särskilda skäl 

som talar mot det.
42

 

4.4. Muntlig handläggning hos Migrationsverket 

Migrationsverket får inte besluta om avvisning eller utvisning av en utlänning som ansökt 

om asyl utan att det förekommit muntlig handläggning på migrationsverket (13:1 UtlL). 

Bestämmelsen om muntlig handläggning i asylärenden utformades i 1989 års 

utlänningslag på så sätt att sådan handläggning skulle ingå i ett asylärende hos 

Migrationsverket om det kunde antas vara till fördel för utredningen eller i övrigt främja 

ett snabbt avgörande. Muntlig handläggning skulle också förekomma när utlänningen 

begärde det om sådan handläggning inte skulle sakna betydelse för att avgöra frågan om 

uppehållstillstånd. Bestämmelsen fick den 1 januari 1997 den utformning som gäller även 
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idag enligt 2005 års utlänningslag där Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd utan 

muntlig förhandling, dock inte avvisa eller utvisa någon.
43

  

4.5. Beslut 

En utlänning har alltid rätt till motivering av ett beslut i fråga om uppehållstillstånd. 

Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Skälen får dock utelämnas helt 

eller delvis bland annat om beslutet inte går utlänningen emot, eller om det av någon 

annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen eller om det är nödvändigt 

med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska 

förhållanden eller något jämförbart förhållande. Detsamma gäller om ärendet är så 

brådskande att det inte finns tid att utforma skälen. Har skälen utelämnats, bör 

myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i 

efterhand.
44

 

4.6. Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol 

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

Utlänningsnämnden som tidigare prövat överklaganden av Migrationsverkets beslut lades 

ner och ersattes av migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol.
45

 Med stöd av 

16:1 UtlL utser regeringen vilka förvaltningsrätter som ska vara migrationsdomstolar. I 

dagsläget är det förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå som är 

migrationsdomstolar. Av paragrafen framgår att kammarrätten i Stockholm är 

Migrationsöverdomstol. Vidare anges det att samma bestämmelser ska gälla för såväl 

migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol som för förvaltningsrätt och kammarrätt, 

om inte något annan följer av utlänningslagen. För att klargöra när förvaltningsrätterna 

och kammarrätten handlägger måltyperna i den nya ordningen har de fått benämningen 

migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen.
46

 I migrationsdomstolen ingår 

lagfarna ledamöter och nämndemän. Huvudregeln är att rätten är domför med en lagfaren 

domare och tre nämndemän. Mål som är av enkel beskaffenhet kan dock avgöras av en 

ensamdomare. Migrationsöverdomstolen som är sista instans fungerar främst som 

prejudikatinstans och i de flesta fall krävs prövningstillstånd för att rätten ska ta upp 

målet. Mot bakgrund av detta har nämndemän inte ansetts böra ingå i rätten.
47

 För att 

Migrationsöverdomstolen ska bevilja prövningstillstånd krävs det att förutsättningarna för 

så kallad prejudikatdispens eller extraordinär dispens är uppfyllda. Med prejudikatdispens 

menas mål som kan bli vägledande för framtida beslut (praxis). Med extraordinär dispens 

menas att det finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet. Exempelvis om det begåtts 

något allvarligt fel i handläggningen hos migrationsdomstolen. Om prövningstillstånd inte 

beviljas är det alltid migrationsdomstolens avgörande som står fast. Beviljas däremot ett 
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prövningstillstånd innebär det att handläggningen i målet fortsätter för att slutligen 

avgöras i Migrationsöverdomstolen.
48

 I de fall Migrationsöverdomstolen finner att 

avgörandet av ett mål eller en viss fråga kan få stor principiell betydelse kan målet 

avgöras i förstärkt sammansättning av sju lagfarna ledamöter (16:3 UtlL).  

I lagen föreskrivs det att mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar ska 

handläggas skyndsamt (16:4 UtlL). Dessa mål är således förtursmål. Huvudregeln är att 

förfarandet är skriftligt men muntlig förhandling får ingå beträffande viss fråga när det 

kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande. Vidare är 

muntlig förhandling obligatorisk i en migrationsdomstol om en utlänning som för talan i 

målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar 

emot det (16:5 UtlL). I migrationsdomstol ska även muntlig förhandling hållas i vissa mål 

som rör EES-medborgare (16:5 UtlL). I Migrationsöverdomstolen finns det däremot ingen 

skyldighet att hålla muntlig förhandling på parts begäran.
49

 Anledningen till detta är att 

Migrationsöverdomstolen som prejudikatinstans inte ska behöva ägna uppmärksamhet åt 

utrednings- och bevisfrågor.
50

 

4.7. Migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet 

Migrationsdomstolarna har ansvar för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. 

Denna princip kallas för officialprincipen och är lagfäst i 8 § FPL.
51

 Vidare föreskriver 

paragrafen att domstolen genom frågor och påpekanden ska försöka avhjälpa otydligheter 

och ofullständigheter i parternas framställningar samt se till att inget onödigt dras in i 

målet. Överflödig utredning får avvisas. Domstolens utredningsansvar varierar från 

måltyp till måltyp och är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen har utformats i syfte att det ska framgå att 

utredningsansvaret sträcker sig olika långt i olika mål som handläggs enligt den lagen.
52

 

Det första prejudikatet från Migrationsöverdomstolen, MIG 2006:1, behandlade frågan om 

officialprincipen. Målet rörde en ansökan om uppehållstillstånd. Sökanden kom från 

Egypten och hade till stöd för sin identitet ett gammalt ID-kort vars giltighet löpt ut samt 

en kopia av en dom från en säkerhetsdomstol. Domen visade att sex personer dömts till tre 

års fängelse för att ha grundat ett olagligt parti. En av de dömda hade samma namn som 

det namn sökanden uppgav som sitt. Migrationsverket ansåg inte att sökandens berättelse 

var trovärdig och menade att ID-kortet samt domen gällde annan person än sökanden. 

Migrationsverket hade låtit Sveriges ambassad i Kairo kontrollera domens äkthet. 

Ambassaden fann att domen syntes vara äkta. Migrationsverket hade hållit två muntliga 

genomgångar med sökanden och därefter lämnat en fyllig motivering till varför verket inte 

fann sökanden trovärdig. Migrationsdomstolen hade däremot inte hållit någon muntlig 

förhandling och hade heller inte utfört någon utredningsåtgärd gällande den åberopade 
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domen, som att exempelvis försöka klarlägga sökandens identitet. Utan egen motivering 

hade domstolen förklarat att den delade Migrationsverkets bedömning och avslagit 

sökandens överklagande. Migrationsöverdomstolen fann att migrationsdomstolen inte 

uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 8 § FPL. Migrationsöverdomstolen konstaterade 

att målet rörde sig om en sökande som, mot bakgrund av vad som var känt angående 

Egyptens bristande respekt för mänskliga rättigheter, med viss rätt fruktade att bli torterad 

vid ett återsändande till hemlandet. Migrationsöverdomstolen undanröjde därför 

migrationsdomstolens dom och återsände ärendet dit för ny handläggning.
53

 Eftersom 

målet avslutades med en återförvisning ger prejudikatet ingen detaljerad vägledning för 

innebörden av officialprincipen inom migrationsrätten. Dock visar prejudikatet att en 

domstol i ett asylärende måste vara aktiv och att sökanden ska höras muntligt i fall där 

trovärdigheten verkar komma att spela en avgörande roll för domstolen.
54
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5. Muntlig förhandling 

I migrationsmål hålls muntlig förhandling i stor utsträckning, men inte i alla mål. Enligt 

Migrationsöverdomstolens praxis (MIG 2006:1) ska muntlig förhandling hållas så snart en 

sökandens trovärdighet är avgörande för bedömningen och Migrationsverket har ifrågasatt 

de uppgifter som sökanden har lämnat. Migrationsöverdomstolen har också upplyst om att 

muntlig förhandling bör hållas i mål som aktualiserar skyddsbehov och 

bevisvärderingsfrågor (MIG 2008:19). Däremot har Migrationsöverdomstolen inte ansett 

det lika nödvändigt att hålla förhandling i mål som endast rör tillräckligheten av de skäl 

som sökanden anför (MIG 2011:9).
55

 

5.1. Trovärdighet 

För att den sökande ska bedömas trovärdig är det av stor vikt att berättelsen är 

sammanhängande och att den inte innehåller motstridiga uppgifter. Det är också av 

betydelse att berättelsen förblir oförändrad under asylprövningens olika instanser. 

Påståendena får inte heller strida mot allmänt känd fakta. Med tanke på asylsökandes 

svårigheter att styrka sina påståenden tillämpas en bevislättnadsregel till förmån för den 

asylsökande, ”benefit of the doubt”.
56

 Bevisregeln tillämpas endast om det finns uppgifter 

som inte låter sig bevisas samtidigt som den sökande har lämnat en trovärdig berättelse 

om vad han eller hon har varit med om eller vad som i övrigt har fått asylsökanden att 

lämna eller stanna utanför sitt hemland, liksom de eventuella risker som föreligger vid ett 

återsändande. Om den asylsökande bedöms trovärdig och det i berättelsen åberopas 

faktiska förhållanden som myndigheten inte har kännedom om är myndigheten skyldig att 

utreda dessa så långt det är möjligt. Om utredningen ändå inte kan klargöra förhållandena 

är myndigheten skyldig att lägga asylsökandens påståenden till grund för sitt beslut.
57

 

5.2. Skyddsbehov 

I lagen finns det tre kategorier skyddsbehövande; flyktingar, alternativt skyddsbehövande 

och övrig skyddsbehövande.
58

 En flykting är enligt lagen 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 som antingen inte kan använda sig av hemlandets skydd eller på 

grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd (4:1 UtlL). 

Om man inte bedöms som flykting så kan man, enligt lagen, ändå anses ha behov av 

skydd såsom alternativt skyddsbehövande. Alternativt skyddsbehövande är den som vid 

ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för 
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kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Eller om utlänningen som civilperson löper en allvarlig och personlig risk att skadas på 

grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt och 

därmed inte kan eller inte vill använda sig av hemlandets skydd (4:2 UtlL). 

Kan inte den asylsökande definieras som flykting eller alternativt skyddsbehövande så kan 

han eller hon enligt lagen vara övrig skyddsbehövande. Med övrig skyddsbehövande 

avses en utlänning som behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt. 

Eller som på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad 

fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp. Som övrig skyddsbehövande avses också 

han eller hon som inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof (4:2a 

UtlL). 

Enligt lagen har alla tre kategorier av skyddsbehövande rätt att få uppehållstillstånd. 

Undantag ska endast göras för personer som begått grova brott eller anses som 

säkerhetsrisker (4:2b-c UtlL). 

5.3. Tillräcklighet 

Enligt migrationsdomarna anses det inte nödvändigt att hålla muntlig förhandling i mål 

där det avgörande är om sökanden har anfört tillräckliga skäl för sin ansökan.
59

 I rättsfallet 

MIG 2011:9 har Migrationsöverdomstolen konstaterat att migrationsdomstolen inte agerat 

felaktigt när den avslagit yrkande om muntlig förhandling när det endast varit fråga om en 

tillräcklighetsbedömning. Migrationsdomstolen hade funnit att sökanden saknade rätt till 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Domstolen ansåg inte att det som sökanden 

anfört var tillräckligt för att ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse vid ett 

återvändande till hemlandet. Eftersom migrationsdomstolen inte ifrågasatt trovärdigheten i 

uppgifterna konstaterade Migrationsöverdomstolen att muntlig förhandling i 

migrationsdomstolen varit obehövlig. 

5.4. Muntlig förhandling enligt 16 kap. 5 § utlänningslagen 

I 16:5 UtlL finns bestämmelser om muntlig förhandling. De tre första styckena i 

paragrafen motsvarar 9 § FPL. Enligt 9 § första stycket FPL framgår det att förfarandet i 

förvaltningsprocessen som huvudregel är skriftligt. Enligt andra stycket får muntlig 

förhandling ingå i handläggningen beträffande viss fråga när det kan antas vara till fördel 

för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. I tredje stycket föreskrivs det 

att muntlig förhandling ska hållas i kammarrätt och förvaltningsrätt om enskild som för 

talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl 

talar mot det. 

Utgångspunkten enligt både 9 § FPL och 16:5 UtlL är att muntlig förhandling ska 

betraktas som ett komplement till den skriftliga handläggningen. Muntlig förhandling får 

hållas om det kan vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av 
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målet. Rätten har dock ingen skyldighet att hålla muntlig förhandling så snart en sådan 

kan antas vara till fördel för utredningen. En avvägning ska då göras mellan fördelen med 

muntlig förhandling och den extra insats med förberedelser och deltagande som det 

innebär för rätten och parterna.
60

 Eftersom Migrationsöverdomstolen är prejudikatinstans 

anser regeringen att samma bestämmelser i fråga om muntlig förhandling ska gälla för 

Migrationsöverdomstolen som för Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare 

Regeringsrätten). Det innebär att bestämmelsen om när muntlig förhandling ska hållas på 

parts begäran enligt 9 § tredje stycket FPL inte ska gälla för Migrationsöverdomstolen. 

För Migrationsöverdomstolen ska istället frågan om muntlig förhandling bedömas enligt 

en bestämmelse som motsvarar 9 § andra stycket FPL vilket stämmer med den ordning 

som gäller för Högsta förvaltningsdomstolen.
61

 

När en utlänning som för talan i målet begär muntlig förhandling blir bedömningen 

annorlunda. Då ska förhandling hållas om inte domstolen anser att förhandlingen är 

obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot att det hålls förhandling i målet (9 § 

tredje stycket FPL). I specialmotiveringen till 9 § tredje stycket FPL anförde 

departementschefen att stor hänsyn ska tas till den enskilde partens önskemål. Den 

enskilde kan dock inte tillåtas ha ett avgörande inflytande på frågan. Bedömningen för om 

muntlig förhandling är obehövlig eller inte ska i första hand bedömas mot bakgrund av 

utredningen i målet.  Andra faktorer som bör beaktas är exempelvis om målet är av stor 

vikt för parten och att han eller hon genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för 

innebörden av det kommande avgörandet. Enligt departementschefen kunde ett särskilt 

skäl mot att inte bevilja muntlig förhandling vara målets bagatellartade karaktär eller att 

kostnaderna för förhandlingen är stora i förhållande till värdet på det som tvisten gäller.
62

  

Det fjärde stycket i 16:5 UtlL innehåller en särskild bestämmelse om muntlig förhandling 

i mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en utlänning som 

omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet 

mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra 

sidan om fri rörlighet för personer. I dessa fall är muntlig förhandling obligatorisk.
63

 

Vidare anger paragrafen att muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol när målet 

rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd enligt EES-avtalet. Detta gäller om 

muntlig förhandling begärts av en utlänning som omfattas av avtalen och förhandlingen 

inte strider mot nationella säkerhetens intresse. 

Genom bestämmelserna i femte stycket 16:5 UtlL får rätten bestämma om hämtning av en 

utlänning som har kallats vid vite till muntlig förhandling men som har uteblivit från 

förhandlingen.  
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 Wikrén och Sandesjö (2010) s 625 
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 Prop. 2004/05:170 s 130 
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 Wikrén och Sandesjö (2010) s 625, Prop. 1971:30 s 537 
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 A a s 627 
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5.5. Domstolarnas synpunkter på muntlig förhandling
64

 

Bland migrationsdomarna finns en allmän uppfattning om att möjligheten till muntlig 

förhandling i migrationsmål är mycket bra. De anser att muntlig förhandling ger den 

enskilde bättre insyn i processen vilket stärker förtroendet för domstolens bedömning av 

målet. Dessutom ger förhandlingarna ett bättre underlag för bedömningen av framför allt 

trovärdigheten. Det anses även lättare att reda ut oklarheter då det kan ställas frågor till 

sökanden, biträdet och Migrationsverkets företrädare. Domarna betonar dock att muntlig 

förhandling inte alltid är till fördel för den sökande. Förhandlingen kan ibland ge ett 

säkrare underlag för avslag på ansökan. 

När den nya instans- och processordningen trädde ikraft var alla domstolar generösa med 

att bevilja muntlig förhandling så snart det begärdes. Numera har utvecklingen gått mot att 

domstolen prövar om förhandling måste hållas med hänsyn till obehövlighetsrekvisitet. 

Detta innebär att domstolarna är mer benägna att avslå en begäran om muntlig förhandling 

om de anser att förhandlingen är obehövlig mot bakgrund av vad målet gäller och vad 

utredningen visar. Domarna är dock ense om att muntlig förhandling ska hållas i mål som 

gäller sökandens trovärdighet. En avgörande faktor som kan tala för att avslå förhandling 

är i mål där det avgörande är om sökanden har anfört tillräckliga skäl för sin ansökan. 
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6. Migrationsöverdomstolens praxis i fråga om muntlig förhandling 

I detta kapitel redovisas ett antal domar från Migrationsöverdomstolen som fokuserar på 

frågan om muntlig förhandling i migrationsdomstol. 

6.1. MIG 2006:1  

Fråga om muntlig förhandling i ett mål om uppehållstillstånd där klaganden hade 

åberopat skyddsbehov. 

Migrationsverket beslutade att avslå ansökan om uppehållstillstånd på grunden att A:s 

berättelse inte var trovärdig.  A överklagade beslutet till migrationsdomstolen. Domstolen 

ansåg inte att det A anfört i sitt överklagande föranledde annan bedömning än den 

Migrationsverket gjort. Domstolen ansåg att Migrationsverket haft fog för sitt beslut att 

avslå ansökan om uppehållstillstånd. A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen 

som meddelade prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen ansåg att Migrationsverket 

som haft två muntliga genomgångar med A hade lämnat en fyllig beslutsmotivering till 

varför A inte ansetts trovärdig. Migrationsöverdomstolen konstaterade dock att 

migrationsdomstolen inte hållit muntlig förhandling med A och att domstolen utan 

närmare motivering förklarat att den delar Migrationsverkets bedömning. 

Migrationsöverdomstolen ansåg att migrationsdomstolen brustit i sin utredningsskyldighet 

då den inte vidtagit någon egen utredningsåtgärd och att domstolens beslut om avvisning 

därmed ska undanröjas och återvisar målet till migrationsdomstolen för ny handläggning. 

6.2. MIG 2008:9  

Fråga om migrationsdomstolen hade haft rätt att avstå från att hålla muntlig förhandling 

i ett mål om utvisning av en utlänning som omfattas av EES-avtalet. 

A, medborgare i Bulgarien, ansökte om uppehållstillstånd och åberopade bland annat 

anknytning till anhöriga som grund. A anförde också att han hade uppehållsrätt i Sverige. 

Migrationsverket fann inte att A hade uppehållsrätt i Sverige och avslog ansökan om 

uppehållstillstånd samt förordnade att A skulle utvisas. A överklagade beslutet till 

migrationsdomstolen som inte ansåg att det förelåg skäl för att bevilja A uppehållstillstånd 

men fann dock att han hade uppehållsrätt i egenskap av EES-medborgare och egen 

företagare. Migrationsdomstolen avslog därmed överklagandet gällande 

uppehållstillstånd, undanröjde Migrationsverkets beslut om utvisning och återförvisade 

handlingarna i målet för fortsatt handläggning. Migrationsverket överklagade domen till 

Migrationsöverdomstolen och yrkade att dess beslut att utvisa A skulle fastställas. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att ingen muntlig förhandling hade skett i 

migrationsdomstolen och påtalade att enligt 16:5 UtlL ska muntlig förhandling hållas i 

mål som rör utvisning för en utlänning som omfattas av EES-avtalet. 

Migrationsöverdomstolen konstaterar att A såsom medborgare i Bulgarien omfattas av 

EES-avtalet samt att målet innefattade fråga om utvisning. Genom att inte hålla muntlig 

förhandling hade migrationsdomstolen förfarit i strid med 16:5 fjärde stycket UtlL. 
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Migrationsöverdomstolen undanröjde därför migrationsdomstolens dom och återvisade 

målet till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning. 

6.3. MIG 2008:19  

Muntlig förhandling i migrationsdomstolen har inte ansetts obehövlig när sökanden inte 

gjort sannolikt att det finns en välgrundad fruktan för förföljelse. 

Migrationsverket avslog A:s ansökan om asyl. Beslutet överklagades till 

migrationsdomstolen och A yrkade på att muntlig förhandling skulle hållas. 

Migrationsdomstolen avslog yrkandet om muntlig förhandling och avslog därefter 

överklagandet. Som motivering angav domstolen att de skäl som A anfört inte var 

tillräckliga för att han skulle ha gjort sannolikt att han hade en välgrundad fruktan för 

förföljelse. Han kunde därför inte anses som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. A 

överklagade till Migrationsöverdomstolen och ifrågasatte om migrationsdomstolen haft 

rätt att inte bevilja muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen framhöll att muntlig 

förhandling inte kunde ha ansetts obehövlig då domstolens motivering var att A inte hade 

gjort sannolikt att han hade en välgrundad fruktan för förföljelse. 

Migrationsöverdomstolen prövade ändå målet i sak och avslog överklagandet. 

6.4. MIG 2009:14 

Frågan om migrationsdomstolen hade haft rätt att avstå från att hålla muntlig 

förhandling i mål om utvisning av en utlänning som är familjemedlem till en EES-

medborgare. 

A ansökte om uppehållstillstånd och åberopade anknytning till sin i Sverige bosatta maka 

som var finsk medborgare. Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att A skulle 

utvisas. A överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen som avslog 

överklagandet. A överklagade till Migrationsöverdomstolen.  Migrationsverket anförde att 

migrationsdomstolen inte hållit muntlig förhandling i målet trots att det av 16:5 fjärde 

stycket UtlL följer att muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol i mål som rör 

utvisning av den som omfattas av EES-avtalet. Migrationsverket hävdade att A såsom 

make till en medborgare i Finland omfattas av EES-avtalet. Migrationsöverdomstolen 

uttalade att muntlig förhandling, enligt 16:5 fjärde stycket, ska hållas i migrationsdomstol 

i mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en utlänning som 

omfattas av EES-avtalet. EES-avtalet omfattar även make till såväl EU-medborgare som 

medborgare i EES-staterna. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2008:9 konstaterat att 

bestämmelsen i 16:5 fjärde stycket UtlL inte innehåller något undantag från dess 

tillämpning.  

Genom att inte hålla muntlig förhandling har migrationsdomstolen handlat i strid mot 16:5 

fjärde stycket UtlL. Migrationsöverdomstolen undanröjde migrationsdomstolens dom och 

återförvisade målet till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning.  
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6.5. MIG 2009:30 

Fråga om muntlig förhandling i ett mål där sökandens asylberättelse inte bedömdes 

trovärdig. 

Migrationsverket och migrationsdomstolen hade avslagit ansökan om uppehålls- och 

arbetstillstånd på den grunden att sökandens asylberättelse inte var trovärdig. 

Migrationsdomstolen hade även avslagit A:s begäran om muntlig förhandling med 

motivering att sådan förhandling ansågs obehövlig. A överklagade domen till 

Migrationsöverdomstolen och hävdade bland annat att migrationsdomstolen hade 

åsidosatt artikel 6.1 i Europakonventionen genom att avslå hans begäran om muntlig 

förhandling. Han yrkade bland annat att Migrationsöverdomstolen skulle fastställa att 

migrationsdomstolen skulle hålla muntlig förhandling i målet och därmed återförvisa 

målet till migrationsdomstolen. 

Migrationsöverdomstolen prövade frågan om muntlig förhandling borde ha hållits vid 

migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen framhöll att bestämmelser som under 

vissa förutsättningar ger den enskilde en rätt till muntlig förhandling finns i 

Europakonventionen. Av artikel 6 i konventionen framgår det bland annat att var och en 

vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter ska vara berättigad 

till en rättvis och offentlig förhandling. Frågor som gäller uppehållstillstånd och andra 

utlänningsrättsliga frågor rör dock som regel inte enskildas civila rättigheter och 

skyldigheter och därmed är artikel 6 inte tillämplig på sådana frågor. 

Migrationsöverdomstolen anförde att behovet av muntlig förhandling är särskilt 

framträdande i mål där bedömning av trovärdigheten i berättelsen har omedelbar betydelse 

för frågan om uppehållstillstånd. I sådana fall, när utlänningen begärt muntlig förhandling, 

torde utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling vara mycket begränsat. Muntlig 

förhandling behöver dock inte hållas trots att utlänningen begärt det om det utifrån 

innehållet i de åberopade uppgifterna står klart att dessa inte stämmer överens med 

verkligheten.  

Migrationsöverdomstolen fann att det redan av innehållet i de åberopade uppgifterna och 

utifrån A:s agerande i övrigt framgick att uppgifterna var oförenliga och inte stämde 

överens med verkligheten. Muntlig förhandling i migrationsdomstol ansågs därmed ha 

varit obehövlig och Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet. 

6.6. MIG 2011:9  

Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg skäl till att hålla muntlig förhandling 

när det endast varit fråga om en tillräcklighetsbedömning. 

Migrationsverket beslutade att avslå A:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd då hon 

inte gjort sannolikt att hon var i behov av skydd i Sverige. A överklagade domen till 

migrationsdomstolen och yrkade på muntlig förhandling. Migrationsdomstolen avslog 

överklagandet med motiveringen att det A anfört inte var tillräckligt för att hon skulle ha 
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gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse eller annan sådan behandling vid ett 

återvändande till hemlandet. Migrationsdomstolen beslutade att muntlig förhandling var 

obehövlig med hänsyn till sakfrågans beskaffenhet och vad som i övrigt framkommit i 

målet. A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och anförde att 

migrationsdomstolen gjort sig skyldig till rättegångsfel genom att neka henne muntlig 

förhandling eftersom hon därigenom inte fått möjlighet att bemöta vad Migrationsverkets 

anfört om hennes bristande trovärdighet. 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att migrationsdomstolen funnit att A saknade rätt 

till uppehållstillstånd med hänsyn till att det som hon anfört inte var tillräckligt för att hon 

skulle ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse eller annan sådan behandling vid ett 

återvändande till hemlandet. Migrationsdomstolen har således inte ifrågasatt 

trovärdigheten i A:s uppgifter. Mot bland annat den bakgrunden ansåg 

Migrationsöverdomstolen att muntlig förhandling i migrationsdomstolen varit obehövlig. 

Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet. 
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7. Analys 

Genom detta arbete har jag fått större kunskap om när muntlig förhandling ska hållas i 

migrationsdomstol. Innan jag började skriva uppsatsen läste jag bestämmelserna för 

muntlig förhandling i migrationsdomstol. Dessa bestämmelser finns i 16:5 UtlL. I 

paragrafen framgår det att förfarandet i migrationsdomstolarna och 

Migrationsöverdomstolen är skriftligt men att muntlig förhandling får ingå i 

handläggningen beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen 

eller främja ett snabbt avgörande av målet. Den muntliga förhandlingen är således inte ett 

alternativ till den skriftliga handläggningsformen utan endast ett komplement till denna. 

Vidare anger lagrummet att muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol om en 

utlänning som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och några 

särskilda skäl inte talar emot det. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 9 § FPL. Någon 

närmare beskrivning av när muntlig förhandling är att anse som obehövlig ges inte i 

lagtexten.  

I förarbetena till den nya instans- och processordningen berörs frågan om i vilka 

situationer muntlig förhandling måste hållas. Någon närmare beskrivning lämnas dock 

inte heller här. I förarbetena uttalade regeringen att behovet av muntlig förhandling 

varierar med hänsyn till vilka frågor som ska prövas i målet och förhållandena i det 

enskilda fallet. Regeringen framhöll även att fastän behovet av muntlig förhandling 

föreligger måste också vikten av en effektiv rättegång beaktas. Utifrån detta uttalande 

förstås att det är domstolen som har till uppgift att göra en avvägning för om muntlig 

förhandling ska hållas eller inte. Vid avvägningen har domstolen att ta hänsyn till 

utlänningens önskemål och frågan om en muntlig förhandling är obehövlig eller inte 

måste göras genom en helhetsbedömning av omständigheterna i målet. Det har visat sig 

att avvägningen inte alltid är enkel att göra. Det finns flertalet rättsfall där 

Migrationsöverdomstolen har återförvisat målet till migrationsdomstolen på grund av att 

muntlig förhandling inte har hållits. 

Efter att ha studerat rättsfall från Migrationsöverdomstolen gällande frågan om muntlig 

förhandling anser jag mig kunna dra slutsatsen att förhandling som regel ska hållas i mål 

som rör trovärdighetsbedömningar och bevisvärderingsfrågor. Behovet av muntlig 

förhandling är särskilt framträdande i mål där en bedömning av trovärdigheten i den 

lämnade berättelsen har omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. I sådana 

fall torde utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling, när sådan begärts av 

utlänningen, vara mycket begränsat. Detta eftersom det kommande beslutet har stor 

betydelse för den sökandens liv och misstag i bedömningen kan leda till att den sökande 

utsätts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Av samma skäl är det av 

största vikt att muntlig förhandling även hålls i mål som rör bevisvärdering om 

utlänningen begär det. Detta med hänsyn till de svårigheter som föreligger för asylsökande 

att göra sina påstående sannolika. De sökande som flytt från sina hemländer får oftast bara 

med sig det allra nödvändigaste och saknar därför viktiga dokument såsom exempelvis 

identitetshandlingar. Är det å andra sidan på det sättet att innehållet i de åberopade 

uppgifterna är sådant att det framstår som klart att dessa inte överensstämmer med 
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verkligheten behöver inte någon muntlig förhandling hållas, trots att utlänningen begärt 

detta. Detta konstaterade Migrationsöverdomstolen i rättsfallet MIG 2009:30. De fann att 

sökandens uppgifter var oförenliga och inte stämde överens med verkligheten. Därmed 

ansågs muntlig förhandling i migrationsdomstol ha varit obehövlig. 

I mål som endast rör tillräckligheten av de skäl som sökanden anför är det däremot inte 

lika nödvändigt att hålla muntlig förhandling. I vissa mål kan det vara svårt att säga om 

målet endast rör frågor om tillräckligheten av de åberopade skälen eller om också 

trovärdighetsfrågor kan komma att bedömas. I sådana mål kan förhandling behöva hållas.  

Migrationsöverdomstolen har konstaterat att bestämmelsen i 16:5 fjärde stycket UtlL 

måste tolkas enligt sin ordalydelse och att muntlig förhandling därför alltid måste hållas i 

en migrationsdomstol i mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd 

för en utlänning som omfattas av EES-avtalet. Bestämmelsen ska även tillämpas på make 

och vissa familjemedlemmar till EES-medborgare. Migrationsöverdomstolen har även 

framhållit vikten av att migrationsdomstolarna, även utan yrkande, håller muntlig 

förhandling när det är påkallat med anledning av domstolarnas utredningsskyldighet enligt 

8 § FPL. Paragrafen anger att domstolarna har ansvar för att målet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver.  

Avslutningsvis kan det vara av vikt att framhålla att möjligheten till muntlig förhandling 

kan göra stor skillnad för den sökande. Genom muntlig förhandling får den enskilde bättre 

möjligheter att få klart för sig vad det är som är ifrågasatt i målet, vad Migrationsverket 

anför emot ansökan och vad domstolen kommer att fästa vikt vid i avgörandet. De 

sökande som får komma till domstolen synes få ett större förtroende för den juridiska 

processen och rättssystemet i stort. Om domstolen hållit muntlig förhandling är sökandena 

ofta mer nöjda med den prövning de fått. Det gäller även om de inte får rätt att stanna i 

landet. Genom de muntliga förhandlingarna får dessutom domarna ett bättre underlag för 

beslutet. Om migrationsdomstolen har avslagit en ansökan om muntlig förhandling måste 

domstolen redovisa sina bedömningar så att det står klart för sökanden varför domstolen 

har avslagit ansökan. Det ska tydligt framgå varför domstolen inte har ansett det 

nödvändigt att hålla muntlig förhandling.  
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